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Rutin för tidsrapportering av de timmar som ligger på tillsyn och prövning 
i månadsrapporten 
 
 

1. Den tid som ska redovisas är den tid som verksamheten betalar för. Inläsning av 
verksamhetens tidigare inspektioner/kontroller ska ingå. Övrig inläsning t.ex. 
uppdatering av lagstiftning läggs på ”andra” sidan. 

 
2. Det som ska redovisas är de timmar som lagts ner. Är det en C-anmälan som enligt 

taxan är 24 timmar och vid handläggning åtgår endast 10 timmar då är det 10 timmar 
som ska skrivas in och inte 24.  

 
3. När det gäller klagomål, prövningar och remisser måste antal och tid redovisas. 

Klagomål ska läggas på egen ärendekod, HÄKL, LBKL, MLKL och LIKL.  
 

4. Identifiera vilka objekt eller vilken bransch tillsynen/projektet ska omfatta. Det gäller 
både för planerad tillsyn på årsavgift, timavgift eller vid projekt.   

 
5. Ta fram anpassat informationsmaterial tex. ”Information om egenkontroll” samt 

bestäm hur arbetet ska ske, t.ex. hel- eller delinspektioner och anpassa checklistan 
därefter. 

 
6. Notera de brister eller andra parametrar som man vill redovisa i projektrapporten vid 

avslutade inspektioner (jobbigt att gå igenom alla ärenden för att få fram de 
uppgifterna efteråt). 

 
7. När all tillsyn är avslutad, skriv projektrapport (se Mall tillsynsrapport). 

 
8. Skicka rapproten samt meddela Åsa O att det finns en tillsynsrapport som ska upp till 

Direktionen. Åsa O lägger också upp tillsynsrapporten på hemsidan. 
 

9. Redovisa rapporten på Direktionsmötet. 
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