
FRITIDSCHECKEN JÄRFÄLLA KOMMUN

LATHUND FÖR FÖRENINGAR



FRITIDSCHECKEN JÄRFÄLLA KOMMUN

2

Mål
 Förväntat resultat /effektmål

 Att Järfällabornas nöjdhet med kultur och fritidsutbudet ska öka
 Att deltagarna upplever rättvisa, likabehandling och jämställdhet
 Att flera barn och ungdomar har en meningsfull fritidssysselsättning, trivs och får nya vänner
 Att ungdomsbrottsligheten minskar och tryggheten att vistas i offentliga miljöer ökar
 Flera unga får ekonomisk möjlighet, hittar och deltager i fritidsaktiviteter som passar deras 

intressen
 Att ha nått en bredare målgrupp, särskilt bland de unga som idag inte deltar i 

fritidsverksamhet



ANSÖKNINGS VÄG FÖR MEDLEM OCH NY MEDLEM
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• Fråga föreningen om de deltar i Fritidschecken och om det finns 
plats i aktiviteten.

• Ansökan gör vårdnadshavare eller myndig ungdom i Open-E.

www.jarfalla.se/fritidschecken

• Ansökan skickas till föreningen från Open-E till ApN för hantering av 
föreningen.

• Föreningen godkänner eller avslår ansökan för individen. 
De individer som föreningen godkänner ska få summan avdragen 
från fakturan. 
Föreningen skapar nu en ansökan i ApN för att få summan av de 
ansökta Fritidscheckarna utbetald från Järfälla kommun.

http://www.jarfalla.se/fritidschecken


Lathund Fritidschecken för föreningar i ApN
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Logga in i ApN (Du måste vara föreningsadministratör i din förening)
https://aktivitetskort.se/?ftag=0123

När du är inloggad möts du av denna startsida

https://aktivitetskort.se/?ftag=0123


TRYCK PÅ FLIKEN FRITIDSCHECKEN
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• Välj rätt period. (2022) Under inkomna så ser du om någon ansökan inkommit. 

För att välja varje 
individ för sig eller 
välja bort någon 
bockar ni i rutan 
vid individen.

För att välja alla 
individer samtidigt 
bockar ni i denna 
rutan.

Föreningsadministratör bockar i rutan Välj för ett/flera      
barn/ungdomar eller Välj alla. (om alla ska godkända/avslås)
Tips! börja och se om någon ska avslås och avslå den för att 
sedan kunna godkänna alla.

Markerade medlemmarna kan hämtas i en Excelfil eller en 
XML fil.



AVSLAGNA
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De barn/ungdomar som avslås hamnar nu i rutan avslagna.
Godkänn eller avslå gärna 1-2 gånger/vecka.
Statusmeddelande går till den som ansökt Open-E och de kan nu välja att söka i 
annan förening.
Skulle ni råka ha gjort fel kan ni sätta tillbaka till inkommen och hantera igen.

Avslagna behöver inte hanteras vidare.



GODKÄNDA
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De barn/ungdomar som godkänns hamnar nu i rutan godkända.
(Avslagna hamnar nu i rutan avslagna se föregående bild)
Godkänn eller avslå gärna 1-2 gånger/vecka eftersom ett
statusmeddelande går till den som ansökt Open-E.
Nu kan du som förening välja att invänta fler barn/ungdomars 
Fritidscheck eller bocka rutorna en och en eller Välja alla för att 
skapa ansökan.

Skulle ni råka ha gjort fel kan ni 
sätta tillbaka till inkommen och 
hantera igen.

Skapa ansökan senast 
den 18e varje månad!



ANSÖKTA
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Här kan ni markera medlemmarna som 
hanterade, hämta ute en Excelfil eller en 
XML fil 
Ni kan även sortera på Icke hanterade och 
hanterade.

När du skapat din bidragsansökan senast den 18e varje månad, så ser 
Fritidskontoret det och hanterar ansökan för utbetalning till föreningen.

Nu kan ni få ut listor på medlemmarna för att dra av motsvarande 
summa på deras aktivitetsavgift för 2022.



UTBETALDA
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Efter utbetalning till föreningen är gjord hamnar individen/individerna 
under utbetalda. 
Här kan ni också bocka i barn/ungdomar för att få ut en Excel eller XML 
fil. Filen kan användas som underlag för att minska fakturan till 
deltagarna med motsvarande belopp.

När ni har dragit av på fakturan för er 
deltagare kan ni sätta den som hanterad. 
Ni kan då välja olika sätt att se listan –
alla, icke hanterade eller hanterade.



PÅ ÖVRIGA BIDRAGSANSÖKNINGAR SER NI 
STATUSEN PÅ ER ANSÖKAN SAMT NÄR 
UTBETALNING SKETT.

VID FRÅGOR KONTAKTA FRÅN FÖRENINGAR
BIDRAGFRITID@JARFALLA.SE
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