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Verksamhetsområde 

9.Vård och omsorg 

Beskrivning 
Processen omfattar handläggning och beslut om bidrag för bl.a. kontroll av besiktningar. Processen inkluderar även beslut om 
bidrag till service och reparationer av hissar i bostadsanpassningsbidragsärenden. Processen kan initieras av att en 
ansökningsblankett inkommer eller faktura för utförda besiktningar och service av hiss. Tjänsteperson handlägger ärendet 
och tar beslut om att antingen bevilja eller inte bevilja i ärendet. Beslut skickas ut till den sökande. Om det inkommer ett icke 
godkänt besiktningsbevis sker korrespondens med besiktningsorganet eller hissleverantören med en uppmaning om att 
inkomma med godkänt besiktningsbevis. När godkänt besiktningsbevis har inkommit avslutas ärendet. Från och med 2018-
01-01 ska samtliga inkommande handlingar skannas in i PDF/A1-format. Hela processen diarieförs digitalt i nya BAB.online.se. 
Från och med 2018-01-01 ska inga handlingar skrivas ut för arkivering med undantag för beslut som ska arkiveras i 
pappersformat under processen 9.5.3.16 Hantera besiktningsbevis, service och reparationer av hissar i 
bostadsanpassningsbidragsärenden. 

Process 
9.5.3.16 Hantera 
besiktningsbevis, service 
och reparationer av 
hissar i 
bostadsanpassnings-
bidragsärenden 
Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Ansökan 
inkommer/upprättas 

Ansökningsblankett 10 år efter 
ärendets 
avslut  

BAB I det diarieförda 
ärendet 

Ansökan kan gälla 
bidrag för reparationer, 
service eller besiktning 
av utrustning som 
anskaffats med stöd av 
bostadsanpassningsbi
drag. Bidrag utgår 
dock inte för normalt 
underhåll. 

 

 Fakturakopia 10 år efter 
ärendets 
avslut 

BAB I det diarieförda 
ärendet 

  

Beslut Beslut Bevaras Papper Pärm Beslutet diarieförs i 
BAB och arkiveras i 
pappersformat. 

 

Handläggning Icke godkänt 
besiktningsbevis 

Vid 
inaktualitet* 

BAB I det diarieförda 
ärendet 

*Gallras när godkänt 
besiktningsbevis har 
inkommit. 

 

Handläggning Korrespondens Vid 
inaktualitet* 

BAB I det diarieförda 
ärendet 

*Gallras när godkänt 
besiktningsbevis har 
inkommit.  

 

Handläggning Godkänt besiktningsbevis 10 år efter 
ärendets 
avslut 

BAB/ Papper I det diarieförda 
ärendet/Pärm 

   

Handläggning Ärenderegister Vid 
inaktualitet* 

BAB I det diarieförda 
ärendet 

*Senast aktuella 
register bevaras. 
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