
 

 

Information från Kultur och fritidsförvaltningen – december 2015 

 

 

Poängvärdet för verksamhetsåret 2015 
Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt decembermöte att nivån på poängvärdet är 
oförändrat 2.45kr/poäng för beräkning av kommunalt verksamhetsbidrag. 
Du kan läsa 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 2014, får i januari-16 ett förskott på 2015 års 

verksamhetsbidrag. Förskottet regleras sedan efter det att 

föreningen lämnat bidragsgrundande uppgifter för 2015 (sista 

ansökningsdag 1/3-16). Resterande verksamhetsbidrag betalas 

ut i månadsskiftet maj/juni. 

 

Ledarutvecklingsbidrag 

Varje förening som erhåller kommunalt verksamhetsbidrag är berättigade ett 

ledarutvecklingsbidrag. Bidraget 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 utläsa 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 

Sedan ett par år tillbaka 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 Ledarutvecklingsbidrag - Unga ledare i 

”Riktlinjer för stöd till ideella föreningar…” på 

www.jonkoping.se (sökord ”bidrag till föreningar”). 

 

http://www.jonkoping.se/
http://www.jonkoping.se/
http://kompassen.jonkoping.se/images/18.55318cb414fbb04d86322bdc/1441967470282/jkp_b-logo_kultur-fritid_rgb.jpg
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiho4u658nJAhUH8A4KHWYHB9gQjRwIBw&url=http://www.7-eleven.se/service-sortiment/ta-ut-skicka-och-overfora-pengar/&bvm=bv.108538919,d.bGQ&psig=AFQjCNG2A71oDvj8_RYgndo_R5x4EdjFQg&ust=1449579719357164


 

 

Sportlov 2016 - planerar din förening någon aktivitet? 

Snart är det faktisk sportlov (v.7) och många unga är sugna på att aktivera 

sig. För de föreningar som tänker ordna en utåtriktad lovaktivitet av något 

slag (alltså inte enbart för egna medlemmar och inte enbart sport!) är det 

snart dags att registrera detta på kommunens sida så att så många unga 

som möjligt kan ta del av utbudet. Registrering av aktiviteter kan göras från 

28:e december fram till 17:e januari på jonkoping.se (sökord: lovaktiviteter). 

Registrerade lovaktiviteter publiceras 1:a februari. 

Lovbidrag kan sökas för de aktiviteter som registrerats på nätet. Blankett för 

bidraget finns på jonkoping.se (sökord: blanketter till Kultur- och 

fritidsförvaltningens övriga bidrag). 

 
1:a mars 2016 

Glöm inte bort att 1:a mars är deadline för att bland annat söka 

kommunalt verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2015. 

Bidragsberättigade föreningar registrerar bidragsgrundande 

uppgifter via självservicefunktionerna ”Söka bidrag” och 

”Aktivitetsstöd”.  

 

Ny adress till Aktivitetsstöd 

Alla de föreningar som använder Aktivitetsstöd för närvaroregistrering eller import av 

kommunfil från Idrottonline, observera att Explizit (före detta Argentum) i mitten av 

november bytte adress till Aktivitetsstöd. Adressen är nu aktjon.explizit.se. Denna 

information har i november även skickats separat till alla fullmaktshavare i respektive 

förening. 

 

Informationsträffar inför kommande ansökan om kommunalt 

verksamhetsbidrag 

Kommunalt verksamhetsbidrag, lokal – och anläggningsbidrag mm för verksamhetsåret 

2015 söks senast 1/3 2016.  

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 ska inte ärvas inom 

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

Kultur– och fritidsförvaltningens övriga bidrag). 

 

Angeläget att ansvarig person i föreningen kommer på informationen.  

Följande datum kommer vi att gå igenom de olika självservicefunktionerna.  

Ingen föranmälan krävs. 

För idrottsföreningar: 

Måndag 1:a februari kl. 18.30 Kungsporten (Kungsängsvägen 25, Huskvarna).  
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För icke idrottsföreningar: 

Onsdag 3:e februari kl. 18.30 Science Park (Gjuterigatan 27, Jönköping) 

 

 

Goda idrottsprestationer ska uppmärksammas!  

Jönköpings kommun vill hylla mästare - enskilda eller 

lag - från kommunen. Finns det en Svensk mästare, 

Nordisk mästare, Europamästare, 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 görs senast 1 mars på 

jonkoping.se (sökord: anmälan av idrottsmästare). 

Uppvaktningen sker vid kommunens firande av Sveriges nationaldag.  

På bilden: ett härligt gäng med glada mästare från uppvaktningen 2015. 

 

Årets ungdomsledare!  

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 2015. Från vänster till höger, 

Petronella Grune (Bankeryds Ridklubb), Jeanette 

Helgeroth (Jönköpings Brukshundklubb), Abel Fokoe  

(Råslätts församlingsgemenskap) och Samuel Karlsson (Jönköpings Sjöscoutkår). 

 

Vårstädning av kommunen!  

Varje vår tar Jönköpings kommun/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 med då intresseformuläret läggs ut på 

jonkoping.se (sökord: vårstädning). 2016 sker det lördag 13:e februari... håll även utkik 

efter kommunannons i JP under denna vecka. 

 
 

God Jul och Gott Nytt År! 

önskar… 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Avdelning Kultur och förening 
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