
  
 

Information från Kultur och Fritidsförvaltningen - januari 2015 

 

 

Ny förvaltning 2015 – två förvaltningar blir en! 

De flesta har säkert läst i media att de två förvaltningarna, 

Fritid Jönköping och Kultur Jönköpings kommun vid årsskiftet 

gått samman till en förvaltning, Kultur – och 

Fritidsförvaltningen. Före detta Föreningsavdelningen på Fritid 

Jönköping byter namn till ”Avdelning Kultur och Förening”.  

Postadress till förvaltningen är: Kultur– och 

fritidsförvaltningen, Box 1002, 561 24 Huskvarna 

 

Avdelning Kultur och Förening har besöksadress: Stadsbiblioteket, Dag Hammarskjölds plats 

1, Jönköping. Föreningsutvecklarna (Pierre Oksanen, Idriz Bytyci, Mia Carlsson och Carina 

Karlzon) har där sina kontor från årsskiftet. Kontaktuppgifterna (tfn och e-post) är desamma 

som tidigare men det går också bra att nå oss via kommunens kontaktcenter tfn.10 50 00. 

 

Sport/vinterlov 2015…planerar din förening någon aktivitet? 

Snart är det faktisk sport/vinterlov (v.7) och många unga är sugna på att aktivera sig. För de 

föreningar som tänker anordna en utåtriktad lovaktivitet av något slag (alltså inte enbart för 

egna medlemmar och inte enbart sport!) är det dags att registrera detta på kommunens sida 

så att så många unga som möjligt kan ta del av utbudet. Registrering av aktiviteter görs på 

jonkoping.se (sökord: lovaktiviteter) senast 26:e januari. Registrerade lovaktiviteter 

publiceras 2:a februari. 

Lovbidrag kan sökas för de aktiviteter som registrerats på nätet. 

Blankett för detta finns på jonkoping.se (sökord: Blanketter till 

Kultur- och fritidsförvaltningens övriga bidrag). 

 

Poängvärdet för verksamhetsåret 2014. 

Fritidsnämnden bestämde på sitt novembermöte nivån på poängvärdet till 2.45kr/poäng för 

kommunalt verksamhetsbidrag. 
Läs mer om verksamhetsbidraget och hur det beräknas i ”Riktlinjer för stöd till ideella 

föreningar…” på jonkoping.se (sökord ”bidrag till föreningar”).  
 

Förskott på verksamhetsbidraget 

Föreningar som erhållit 15.000kr eller mer i 

verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2013, får i januari-15 

ett förskott på 2014 års verksamhetsbidrag. Förskottet 

justeras efter det att föreningen lämnat bidragsgrundande 

uppgifter för 2014 (sista ansökningsdag 1/3-15). Resterande 

verksamhetsbidrag betalas ut i månadsskiftet maj/juni. 

 

 

 

http://www.jonkoping.se/
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Ledarutvecklingsbidrag 

Varje förening med kommunalt verksamhetsbidrag är berättigade ett ledarutvecklingsbidrag 

som är 25 % av verksamhetsbidraget, dock minst 3.000kr och max 20.000kr. Bidraget 

betalas inte ut per automatik utan först vid redovisning av utbildningar mm. Läs mer om 

bidraget i ”Riktlinjer för stöd…” på jonkoping.se (sökord: bidrag till föreningar).  

 

Information om storleken på förskottet och 

ledarutvecklingsbidraget finns att hämta i självservice ”söka 

bidrag” dit föreningens fullmaktshavare har inloggning. 

Skriv ”söka bidrag” i sökrutan på kommunens sida 

(jonkoping.se) så hittar du rätt! 

 

 

Ledarutvecklingsbidrag – Unga Ledare 

Från 2013 har alla föreningar en extra ”pott” med pengar för utbildning av unga ledare i 

åldern 15-25 år. Varje förening har 5.000kr/år i sin pott att använda i detta syfte. Hela 

utbildningskostnaden utgår i bidrag för grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning 

inom föreningens verksamhetsområde. Läs mer om bidraget i ”Riktlinjer för stöd…” på 

jonkoping.se (sökord: bidrag till föreningar).  

 

1:a mars 2015! 
Glöm inte bort att 1:a mars är deadline för att söka bla kommunalt verksamhetsbidrag för 

föregående verksamhetsår. Bidragsberättigade föreningar registrerar bidragsgrundande 

uppgifter via självservice ”Söka bidrag” och ”Aktivitetsstöd”.  

 

Informationsträffar inför kommande ansökan om kommunalt 

verksamhetsbidrag 
Kommunalt verksamhetsbidrag, lokal – och anläggningsbidrag mm för verksamhetsåret 2014 

söks senast 1/3 2015. Det är viktigt att aktuell person i föreningen har fullmakt att göra  

ansökan/registrera bidragsgrundande uppgifter och att inloggning fungerar till 

självservicefunktionerna. Har föreningen bytt eller kommer att byta ansvarig person inför 

kommande ansökan, så måste ny fullmakt inkomma snarast. Inloggningsuppgifter får inte 

ärvas inom föreningen. Fullmaktsblankett finns att hämta på jonkoping.se (sökord: blanketter 

till Kultur– och fritidsförvaltningens övriga bidrag). 

Viktigt att ansvarig person i föreningen kommer på informationen. Detta för att vid 

ansökan/registreringen undvika onödiga misstag och på så sätt förkorta handläggningstiden. 

I slutändan ger också detta en snabbare utbetalning av bidragen.  

 

Följande datum kommer vi att gå igenom de olika självservicefunktionerna.  

Ingen föranmälan krävs. 

 

För icke idrottsföreningar: 

Onsdag 4:e februari kl. 18.30 i Junedalsskolans aula (Gjuterigatan 27)  

 

För idrottsföreningar: 

Torsdag 5:e februari kl. 18.30 på Kungsporten (Kungsängsvägen 25, Huskvarna). 

 

http://www.jonkoping.se/


Goda idrottsprestationer ska uppmärksammas! 

Jönköpings kommun vill hylla mästare - enskilda eller lag - från kommunen. Finns det en 

Svensk mästare, en Nordisk mästare, en 

Europamästare, en världsmästare eller en Olympisk 

mästare i er förening så vill vi gärna hylla 

henne/honom eller laget! Mästerskapet ska ha 

erövrats under föregående kalenderår i en sport som 

ryms inom något av RF:s specialidrottsförbund. 

Anmälan av mästare ska göras senast 1 mars på 

jonkoping.se (sökord: anmälan av idrottsmästare). 

Uppvaktningen sker vid kommunens firande av 

Sveriges nationaldag.   

På bilden: ett gott gäng med glada mästare från 

utdelningen 2014. 

 
 

 

 

Årets ungdomsledare! 

Glöm inte att nominera, senast 1:a mars duktiga ledare till stipendiet ”Årets 

Ungdomsledare”. De ledare som utses åker på en upplevelseresa i Europa. Blankett och mer 

information om stipendiet finns på jonkoping.se  

(sökord: årets ungdomsledare). 

På bilden: årets ungdomsledare från utdelningen på 

nationaldagen 2014…Samuel Magnusson – Råslätts 

Församlingsgemenskap, Ylva Gunnarsdotter – Tenhults 

SOK och Mikael Peterson – Jönköpings Curling Club. 

Saknas på bilden, Erhan Trshani – Jönköping Amerikansk 

Fotbollförening. 

 

Smålandsidrottens utbildningar under våren 2015 

Många bra utbildningar finns att gå under våren i Jönköping… här ett urval: 

Idrottonline klubb; administration och hemsida – Sociala medier – Så utvecklas verksamhet 

och förening – Offensivt styrelsearbete på riktigt – Styrelseledamot och arbetsgivare – 

Ordförande/sekreterare/kassörskurs (Kultur– och fritidsförvaltningen står för kurskostnaden 

för denna kurs för nybildade föreningar). 

Mer info om utbildningarna på Smålandsidrottens hemsida. 

 

Vårstädning av kommunen! 

Varje vår tar tekniska kontoret hjälp av föreningar med att städa 

kommunens allmänna ytor. Arvodet (mellan 5.000kr och 13.500kr 

beroende på yta) går till föreningarnas verksamhet. Många 

föreningar är intresserade så det gäller att vara på hugget då 

intresseformuläret läggs ut på jonkoping.se (sökord: vårstädning). 

Detta brukar ske v.6…håll även utkik efter kommunannons i JP 

denna vecka.  

 
Kultur – och Fritidsförvaltningen 
Avdelning Kultur och Förening 
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