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Verksamhetsområde 

8.7 Sköta upplåtelse 
och drift av 
lokaler/fritidsanläggnin
gar  

Beskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uthyrning av lokaler och övriga anläggningar till föreningslivet och allmänheten. 
 
Processen innefattar uthyrande av anläggningar. Samtliga lokaler som hyrs ut finns med i nämndens anläggningsregister. Nämnden hyr och 
samarbetar med andra förvaltningar i Mölndals stad till exempel för skötsel och städning av vissa anläggningar. Samarbete sker även med 
föreningar. 
 
Föreningar som har stående bokningar en hel säsong får en förfrågan under våren om de vill ha dessa tider bokade under kommande säsong. 
Lokalbokningens tjänstemän bokar in säsongsbokningar för de som tackat ja till förfrågan. Bokningsbesked mailas till föreningarna. 
 
Föreningar/privatpersoner kan söka lediga tider på lokalbokningen.molndal.se/bokning.  De skickar en bokningsförfrågan från denna sida in i 
bokningssystemet. Lokalbokningen bokar in kunden utifrån förfrågan och mailar ut bokningsbesked. Kunder som har tagg får behörighet till 
den bokade tiden på sin tagg. Kunder som ej har tagg får hämta ut det.  
 
 

Process  
8.7.1 Sköta upplåtelse 
av lokaler 

Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Tillhandahålla lokaler  Anläggningsregister Uppdateras 

löpande 
Digitalt Register, FRI   

Träningstidsfördelning Gallras efter 2 år Digitalt Kronologiskt, FRI   
Bokningsbesked Gallras vid 

inaktualitet* 
Digitalt Kronologiskt, FRI *Bokningsbesked skapas i 

FRI och mailas ut. Gallras 
direkt efter utskick. 

 

Debiteringslistor Gallras efter 5 år Digitalt Kronologiskt, FRI   
Kvittenser på utlämnade 
nycklar/taggar 

Gallras vid 
inaktualitet 
 

Papper Hos handläggare Förvaras på Aktiviteten. 
Gallring sker när 
taggen/nyckeln återlämnas.  

 

Ansökning om förnyad 
säsongsbokning 

Gallras efter 2 år Papper Hos handläggare   

Samarbetsavtal Bevaras* Digitalt 
Papper 
 

I det diarieförda 
ärendet, Platina, 
för de handlingar 
som diarieförs. 
Övriga handlingar 
förvaras hos 
förvaltningsassiste
nt eller hos 
handläggare 

*Samarbetsavtal av större 
dignitet och över längre tid 
diarieförs i Platina. Övriga 
avtal gallras tre år efter 
avtalet upphört t.ex. avtal 
om drift, skötsel och 
städning. 
 

 

Hyresavtal Bevaras Platina I det diarieförda Med föreningar vid t.ex.  


