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Verksamhetsområde 
 
8.2 Erbjuda och stödja 
idrotts- och fritidsutbud 

Beskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja kulturlivet och skapa förutsättningar för en mångsidig, 
tillgänglig och inkluderande idrottsverksamhet. Avdelningen för förening och idrott arbetar bland annat med att:  
-erbjuda ett allsidigt, kvalitativt och innehållsrikt utbud inom idrotts- och fritidsverksamheter 
-samarbeta med, stödja och stimulera föreningar och organisationer som har anknytning till nämndens verksamhetsområde 
-fördela och tilldela medel till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde 
 
Processen innefattar att tilldela medel till studieförbund som bedriver verksamhet i Mölndals stad och föreningar med säte i Mölndals stad. 
Ansökningar från idrottsföreningar inkommer och handläggs, från och med 2016, i systemet ApN. Ansökningar från övriga föreningar och 
studieförbund diarieförs och handläggs vidare i systemet Platina. Ansökningarna handläggs och beslut om att dela ut bidrag fattas med stöd 
av nämndens delegeringsordning. Om bidrag beviljas skickas ett bidragsbesked till den sökande organisationen. Flera bidrag kräver att den 
beviljade organisationen inkommer med en återrapport med en redogörelse för hur de beviljade medelena har använts. Återrapporten förvaras 
tillsammans med ansökningshandlingarna och beslutet. Ärendet avslutas när samtliga handlingar har inkommit. 
 
Processen innefattar även att tilldela ledar- och idrottsstipendier till ledare och aktiva utövare i idrottsföreningar i Mölndals stad. Föreningar 
kan ansöka om stipendier för ledare och aktiva utövare. Ansökningarna handläggs av tjänstemän. Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut om 
tilldelning av stipendier. 

Process 
8.2.1 Tillhandahålla 
bidrag till föreningar 
och studieförbund 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Samordna föreningar och 
bidrag 
 
 

Föreningsregister Uppdateras 
löpande 

Digitalt På föreningar i 
alfabetisk ordning, 
FRI 
 

Publiceras delvis på 
hemsidan.  

 

Blankett för internetpublicering Gallras vid 
inaktualitet* 

Digitalt Hos handläggare *Gallras när föreningen 
inkommer med uppdaterade 
uppgifter 

 

Utbetalningslistor för  
bidragsutbetalningar 

Gallras efter 3 år  
 

Digitalt Kronologisk 
ordning, FRI 

Utbetalningslistor finns ej 
sparade, utan skapas utifrån 
data i FRI 

 

Statistik  Gallras efter 10 
år 

Digitalt Kronologisk 
ordning, FRI 

  

Korrespondens av mindre vikt Gallras vid 
inaktualitet* 

Digitalt Hos handläggare *Gallras när ärendet 
avslutats 
T.ex. begäran om 
kompletterande underlag 

 



m.m. 
Tillhandahålla generella 
bidrag 
 
 
 

Ansökan om verksamhetsbidrag Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 
ApN  
 

  

Ansökan om lokalbidrag Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 
ApN 
 

  

Delegeringsbeslut Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

  

Bidragsbesked Gallras vid 
inaktualitet  

Digitalt Hos handläggare Besked mejlas till berörda 
föreningar. Gallras där 
efter.  

 

Tillhandahålla dynamiska 
bidrag 

Ansökan om utvecklingsbidrag Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

  

Beslut om utvecklingsbidrag Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

 

Ansökan om arrangemangs- och 
projektbidrag 

Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

 

Beslut om arrangemangs- och 
projektbidrag 

Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

 

Ansökan om investeringsbidrag Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

 

Beslut om investeringsbidrag Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

 

Ansökan om nystartsbidrag Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

  

Beslut om nystartsbidrag Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

  

Återrapporter Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

Här ingår t.ex. 
fakturakopior, kvitton, 
ekonomiska redovisningar 
som ligger till grund för 
bidragsutbetalningen. 

 

Bidragsbesked  Gallras vid 
inaktualitet* 

Digitalt Hos handläggare *Besked mejlas till berörda 
föreningar. Gallras där 
efter. 

 



Tillhandahålla avtalade 
bidrag 

Ansökan om avtalade bidrag Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

Beslut om avtalade bidrag Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

Beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden 

Tillhandahålla stöd till 
studieförbund 

Ansökan om stöd till 
studieförbund 

Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

Beslut om ansökan till stöd till 
studieförbund 

Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

Tillhandahålla ledar- och 
idrottsstipendier 

Ansökningshandlingar Bevaras Digitalt I diariefört ärende, 
Platina 

Beslutas av kultur- och 
fritidsnämnden 


