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Process  
8.8.5 Samordna 
kostnadsfria 
lovaktiviteter med 
statligt stöd. 

Beskrivning 
Avdelningen har till uppdrag att samordna stadens arbete med kostnadsfria lovaktiviteter för barn 6-15 år, och som bekostas genom statligt 
stöd med syfte att stödja kommunen att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och personlig utveckling för barn och unga 
under samtliga skollov.  

Den lokala samordnande funktionen för kostnadsfria lovaktiviteter ansöker om det statliga stödet hos Socialstyrelsen. Beslut om beviljade 
medel fattas av socialstyrelsen och förmedlas via hemsida. Beslut verkställs i form av utbetalning. När beslut verkställts skapas information 
på hemsida om hur finansiellt stöd för genomförande av aktiviteter kan ansökas om lokalt hos samordnaren. Inkomna ansökningar handläggs 
och beslut om ev beviljat stöd skickas till ansökande. Ansökande som beviljats medel genomför aktivitet som sedan rapporteras till den 
lokala samordnaren inklusive redovisning av utnyttjade medel för genomförande. Inkommen rapport för respektive genomförd aktivitet 
skapar grunden för den slutrapport som sedan sammanställs och lämnas till Socialstyrelsen tillsammans med ekonomisk sammanställning.     

Aktivitet Handlingstyp Gallring Databärare Sökväg Anmärkning Seriesignum 
Ansöka om finansiering Ansökan till Socialstyrelsen Gallras vid 

inaktualitet 
Papper - Ansökan skickas in via 

post. Inget ex sparas. Beslut 
om beviljade medel 
förmedlas på 
socialstyrelsens hemsida. 
Beslut skickas inte ut och 
inkommer inte som 
handling utan i form av 
utbetalning till staden. 

Genomföra aktiviteter Information Gallras vid 
inaktualitet 

Digitalt Webbplats Om möjlighet att söka 
medel till lovaktiviteter 

Ansökningar Bevaras Digitalt I det diarieförda 
ärendet, Platina 

Originalen gallras 

Beslut Gallras vid Digitalt Gemensam server Beslut kommuniceras via e-  
inaktualitet. hos handläggare post och gallras när det har 

delgetts.   
Rapporter per aktivitet Bevaras Digitalt I det diarieförda 

ärendet, Platina 
Återrapportera till extern 
finansiär 

Slutrapport Bevaras Digitalt I det diarieförda 
ärendet, Platina 

Ekonomisk sammanställning Bevaras Digitalt I det diarieförda 
ärendet, Platina 

Över samtliga lov under 
året 






