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Datum 

2021-12-07 
 

Dnr/Beteckning 

TSL 2021-7176 
 

  

    

  
 

  

   

 

 
  

 
 

  

  

Transportstyrelsen     
Sjö- och luftfart 

601 73 Norrköping 

Besöksadress 

Olai Kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503 Per Englund 
Enheten för operatörer och luftvärdighet 

Sektionen för helikopter och allmänflyg 
per.englund@transportstyrelsen.se 
070-712 54 46 

  

    

transportstyrelsen.se 
luftfart@transportstyrelsen.se  
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Delegeringsavtal mellan Transportstyrelsen och Hängflygförbundet 

 

 

Avisering om verksamhetskontroll på Svenska 
Hängflygförbundet 

Vi ber er att referera till vår beteckning ovan vid fortsatt kontakt i ärendet. 

 

Tidpunkt 

Transportstyrelsen vill informera om att en verksamhetskontroll kommer att 

genomföras fr o m det datum som ni mottager denna avisering och tills vi 
funnit acceptabla lösningar på eventuella avvikelser från 

verksamhetskontrollen. 

 

Syfte och inriktning 

Verksamhetskontrollen utgör en del av den systeminriktade tillsyn som 

Transportstyrelsen genomför för att verifiera att verksamheten bedrivs i 
enlighet med gällande delegeringsavtal. Verksamhetskontrollen kommer att 

utföras som en skrivbordstillsyn där vi granskar avtalet, dess innebörd och 

de arbets- och ansvarsuppgifter som är kopplade till avtalet. 

 
Förutsättningar och underlag  

Transportstyrelsens frågor ska besvaras av de förbund som har 
delegeringsavtal från Transportstyrelsen. 

Fyra stycken delegeringar inom skärm finns: 

 Fallskärmsförbundet (SFF) (Tillsynsärende TSL 2021-7174) 

 Skärmflygförbundet (SSFF) (Tillsynsärende TSL 2021-7175) 

 Hängflygförbundet (SHF)  (Tillsynsärende TSL 2021-7176) 

 Paramotorförbundet (SPMF) (Tillsynsärende TSL 2021-7177) 



  

  Datum   2 (3)  

2021-12-07   

  

 
 

 
 

 
 

Varje förbund svarar på nedanstående 13 frågor till 

luftfart@transportstyrelsen.se snarast, dock senast 14 januari 2022 med 
kopia till undertecknad. Skriv Svar på frågor rörande Tillsynsärende TSL 
2021-7175 i ämnesraden. 

Vissa frågor kan vara mer anpassade för ett förbund än andra, men de bör gå 
att svar på ändå. 

Generella frågor att besvara, som inte har någon direkt koppling till 

respektive avtal: 

1. Beskriv er rutin, procedur, interna styrning och kontroll (intern audit) för 
genomförande av provlektion/provhopp 

a. Redovisa även om ni har någon uppföljning av antalet 
genomförda provlektioner/provhopp inom ert förbund 

2. Hur ser er tillsynsplan ut för 2022, och hur ser utfallet och 
sammanställningen ut rörande genomförda tillsyner för 2021? 

Frågor som återfinns som uppgifter som respektive förbund ska utföra 

utifrån avtalen: 

3. Hur är utfallet av er luftvärdighetsövervakning? 

4. Redovisa kortfattat hur ert proaktiva flygsäkerhetsarbete genomförts 
2021 

5. Beskriv kortfattat hur ni verkar för att säkerställa att ni systematiskt 

följer lagar, förordningar och föreskrifter som är tillämpliga för er 
verksamhet 

6. Visa kortfattat hur er plan ser ut, och hur ni faktiskt har genomfört och 
dokumenterat att ni genomfört er vidareutbildning? 

7. Redovisa kortfattat hur er plan ser ut för 2021 och 2022, och vilka 
aktiviteter som ni har utfört kopplat till uppgiften att bedriva 
informations- och upplysningsverksamhet rörande säkerhetsfrågor 

8. Redovisa kortfattat hur er plan ser ut för 2021 och 2022, och vilka 
aktiviteter som ni har utfört kopplat till uppgiften att verka för att all 
flygning…äger rum under flygsäkerhetsmässigt trygga former 

9. Visa övergripande vilka modifieringar av motorer (enbart paramotor) 
som har skett hur de fortfarande uppfyller tillverkarnas krav och hur ni 
har ett systematiskt arbetssätt 

10.  Visa hur er plan för 2021, och utfallet från ert tillsynsprogram för 
underhåll  

11.  Redovisa hur tillsyn ”över flygning och underhåll” har genomförts, och 
hur utfallet för 2021 ser ut 

12.  Visa er plan och uppföljning av genomförd grund- och vidareutbildning 
för era medlemmar 

13.  Hur ser det systematiska arbetssättet och verktyget samt uppföljningen 

ut för flygchef och teknisk chef så att de vet att de har erforderliga 
resurser för utförandet av sina uppdrag? 

mailto:luftfart@transportstyrelsen.se
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Verksamhetskontrollen genomförs av inspektörerna: 
Per Englund  

Christer Fridell  
Magnus Axelsson 

Med vänlig hälsning 
 

 
Per Englund 
Flyginspektör & Flygteknisk inspektör 


