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8.8.4 Driva 
ungdomsverksamhet 

Processen att driva ungdomsverksamhet syftar till att genom öppen verksamhet och gruppverksamhet erbjuda unga ett tryggt, positivt och 
socialt sammanhang i Mölndal och främja deras sociala utveckling, självutveckling och medskapande. Arbetet sker först och främst på de 
anläggningar som avdelningen ansvarar för, så som fritidsgårdar samt andra både permanenta och tillfälliga mötesplatser.  

Kaféförsäljning 
Ett återkommande inslag i verksamheten är kaféverksamhet som finansieras genom självkostnadsprisförsäljning. Kaféförsäljning kan också 
ske som del av gruppverksamhet där unga lär sig att driva projekt och ta ansvar för olika gemensamma aktiviteter. Kontantintäkter från 
kaféförsäljningen sätts in på bank vilket registreras via kontoutdrag som sparas i pärm på respektive fritidsgård/mötespalts i 2 år.    

Uthyrning 
Som del i driften av anläggningar ansvarar verksamheten också för att hyra ut lokaler till olika aktörer som är aktiva i lokalsamhället; det kan 
t ex vara föreningsliv men också privatpersoner eller offentlig verksamhet. Förfrågan om att hyra lokalen inkommer muntligen eller via e-
post. Vid bokning av lokal skrivs hyresavtal mellan verksamheten och hyresgäst där t ex ordningsregler, tider, tariffer för hyra bestäms. Efter 
uthyrningstillfället gör hyresgästen en inbetalning av fastställd hyra. När inbetalning registrerats gallras hyresavtalet.     

Genomförande av aktiviteter 
I så väl öppen verksamhet som gruppverksamhet beslutar verksamheten tillsammans med sina besökare om olika aktiviteter som ska 
genomföras. Aktiviteter och innehållsmässig inriktning varierar beroende av identifierade lokala behov och ungas idéer. Idéer på vilka 

va i 
ansökan formulerar sin idé om vad de vill göra och hur. Vid beslut om genomförande av aktivitet planerar personal aktiviteten (förarbete, 
genomförande och efterarbete) tillsammans med idéägaren för aktiviteten. I planeringen kan i förekommande fall externa aktörer engageras; 
så som artister eller workshopledare, för vilka kontrakt skrivs. Aktiviteten kan beroende av vad den avser också kräva ansökningar om 
tillstånd eller olika typer av inköp. Trycksaker för att marknadsföra aktiviteten produceras. Vid aktiviteter så som workshops eller 
dagsutflykter anmäler besökarna sitt intresse att delta genom att skriva upp sig på deltagarlistor. Genomförandet kan dokumenteras i bild. 
Vid genomförd aktivitet gallras så väl t ex ansökan av Show me the money som deltagarlistor. Sammanställning av vilka aktiviteter som 
ge

Uppföljning av aktiviteter 
Efter genomförande av aktiviteter sker utvärdering och besöksstatistik upprättas i Loggboken, ett uppföljningsverktyg som ägs och 
administreras av KEKS-nätverket. Som del av uppföljningen genomförs återkommande även brukarundersökningar som undersöker 
besökarnas generella upplevelser av verksamheten och deltagande i olika aktiviteterna. Resultat för året används i lokal 
verksamhetsberättelse samt årlig rapport om verksamheten.  

Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Kaféförsäljning Kontoutdrag för insättningar på 

bank 
2 år Papper Pärm på respektive 

fritidsgård/mötespl
ats 

T.ex. caféintäkteter 

Uthyrning Hyresavtal Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Pärm på respektive 
fritidsgård/mötespl
ats 

För uthyrning av lokaler 



Genomförande av aktiviteter Kontrakt Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Pärm på respektive 
fritidsgård/mötespl
ats 

T.ex. föreläsare, 
utbildningsansvarig, 
samarbeten  

Tillstånd Gallras vid 
inaktualitet 

Papper Pärm på respektive 
fritidsgård/mötespa
lts 

T.ex. polistillstånd vid 
evenemang  

Deltagarlistor Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt 
Papper 

Gemensam server 
hos handläggare 

T.ex. vid utflykter och 
gruppaktiviteter . Gallras 
efter aktivititet utförd 
aktivitet. 

Bild/rörlig bild Bevaras i urval Digitalt Gemensam server 
hos handläggare 

Trycksaker Bevaras i urval Digitalt 
Papper 

I det diarieförda 
ärendet, Platina 
Hos handläggare 

Ett ex sparas i pappersform 

Ansökan show me the money Gallras vid 
inaktualitet* 

Digitalt Gemensam server 
hos handläggare 

*Gallras när projektet är
slutfört 

Sammanställning av beslut Gallras efter 3 år Digitalt Gemensam server 
hos handläggare 

Uppföljning av aktiviteter Deltagarstatistik Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt Ekonomisk 
årsrapport, 
Hypergene 

Statistiken förs in KEKS 
loggbok och gallras där 
efter. Delar av statistiken 
läggs in i hypergene och 
ingår i den ekonomiska 
årsrapporten  

Lokal verksamhetsberättelse Gallras efter 2 år Digitalt Hypergene Underlag till målarbetet och 
rapportering 

Brukarenkäter Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt Ekonomisk 
rapport, Hypergene 

Resultatet förs in KEKS 
loggbok och gallras där 
efter. Delar av resultatet 
läggs in i hypergene och 
ingår i den ekonomiska 
årsrapporten. 

Dokumentera Orosanmälan Bevaras Digitalt I det diarieförda 
ärendet, Platina 

Orosanmälan upprättas i två 
exemplar. Det ena 
exemplaret skickas i 
enlighet med stadens rutin 
till Social- och 



arbetsmarknadsförvaltninge
n (SAF) eller liknande i 
annan kommun. Det andra 
exemplaret infogas i slutet 
kuvert och läggs sedan i 
internpostkuvert för att 
skickas till förvaltningens 
registrator som bedömer 
sekretessgrad och diarieför 
anmälan som ärende i 
Platina.  


