
 
 
 
     KFN 45/19 

 
 

 
 

Dokumenthanteringsplan 
Kultur- och fritidsnämnden 

 
 
 
   Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2019 05-20 
   Gäller från och med 2019-05-20 

 

 

 

 



och sedan slängs listorna. 

Verksamhetsområde 

8.8 Bedriva ungdoms- 
och samhällsarbete 

Beskrivning 
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att utifrån de politiska målen främja och skapa förutsättningar för en mångsidig, tillgänglig och 
inkluderande fritidsverksamhet. Kultur- och fritidsnämnden ska främja delaktighet och möjlighet till påverkan för dem som verksamheten 
riktar sig till. Verksamheter för barn och unga ska prioriteras. Avdelningens uppdrag genomförs genom att: 
- bedriva områdesbaserat samhällsarbete 
- bedriva folkhälsoarbete 
- verka för ungas inflytande 
- driva och medverka i internationellt arbete 
- driva ungdomsverksamhet 
- bedriva integrationsarbete av nyanlända 
- samordna lovverksamhet 
 
Områdesbaserat samhällsarbete bedrivs av staden i samverkan med bland annat bostadsbolag samt bostads- och hyresgästföreningar i olika 
bostadsområden runt om i Mölndal, en samverkan som formaliseras i avtal mellan parterna. Utifrån avtal, stadens övergripande mål och 
verksamhetens grunduppdrag tas en årlig verksamhetsplan fram i en lokal samverkansgrupp som utgår från behov i området. Genomförandet 
av verksamhetsplanen (planering, genomförande och uppföljning och verksamhetsberättelse) stäms av löpande mellan samverkansparterna 
samt de externa parter som medverkar i arbetet och som, utifrån uppdrag och mål, identifieras som viktiga aktörer i området. Avstämning 
sker genom den lokala samverkansgruppen för respektive område, där parterna träffas för möten via kallelser som skickas ut, förslag på 
dagordning vilka kan justeras samt minnesanteckningar. Mötena innebär också att olika beslut fattas om aktiviteter som ska genomföras. 
Dessa kan exempelvis innebära områdesdagar men avser också aktiviteter som skapas av anställda ungdomar. Planering och genomförande 
av de enskilda aktiviteterna innebär dels marknadsföring varför trycksaker produceras, viktig korrespondens för t ex beställningar och 
bokningar av medverkande, tillståndsansökningar som krävs för genomförandet samt anmälnings- och deltagarlistor och odlingsavtal. Under 
genomförandet av aktiviteterna skapas också besöksstatistik samt dokumentation som i sin tur används i uppföljning och 
verksamhetsberättelse. 

Process  
8.8.1 Bedriva 
områdesbaserat 
samhällsarbete  
 
 
 
 

 
Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Planera och samverka Samverkansavtal Bevaras Digitalt I det diarieförda 

ärendet, Platina 
Med bostadsbolag, 
bostadsrättsföreningar 

 

Verksamhetsplanering Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt Gemensam server   

Kallelser Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt Otulook, hos 
handläggare 

Till samverkansgrupper  

Dagordning Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt Gemensam server, 
hos handläggare 

Till samverkansgrupper  

Mötesanteckningar Gallras efter tre 
år 

Digitalt Gemensam server, 
hos handläggare 

Från samverkansgrupper  

Genomföra arbete Verksamhetsberättelse Bevaras Digitalt I det diarieförda 
ärendet, Platina 

Beskrivning av vad som 
hänt under året, 

 



områdesanalys 
Trycksaker Bevaras i urval Digitalt 

Papper 
I det diarieförda 
ärendet, Platina 
Kronologisk 
ordning i arkivbox 

Ett exemplar sparas i 
papper. 

Korrespondens av mindre vikt Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt Gemensam server, 
Outlook hos 
projektledare  

Information av betydelse 
förs in i 
verksamhetsberättelse 

Tillstånd Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt Gemensam server, 
hos handläggare 

T.ex. polistillstånd vid 
evenemang  

Anmälningar Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt 
Papper 

Gemensam server, 
Outlook hos 
projektledare  

Till evenemang m.m. 

Deltagarlistor Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt 
Papper 

Gemensam server, 
Outlook hos 
projektledare  

Vid gruppaktiviteter  
Gallras efter utförd aktivitet 

Odlingsavtal Gallras när 
avtalet upphör 

Papper Hos projektledare 

Följa upp och dokumentera Besöksstatistik Gallras vid 
inaktualitet* 

Digitalt Gemensam server, 
ingår i 
verksamhets-
berättelse. 

*Statistiken förs in i
verksamhetsberättelse 

Fotografier/rörlig bild Bevaras i urval Digitalt Gemensam server, 
Outlook hos 
handläggare 


