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Inledning
I syfte att underlätta stadens handläggning av 
bidragsansökningar har kultur- och fritids för-
valtningen påbörjat införandet av det webbase-
rade ansökningssystemet Aktivitetskort på Nätet 
(ApN). Bidragsansökningar kommer i framtiden 
att behöva göras elektroniskt istället för med hjälp 
av pappersblanketter. Stadens målsättning är att 
ansökningar av samtliga bidragsformer endast kommer 
att kunna göras via ApN. I ett första steg införs ApN 
för ansökningar av aktivitetsbidrag. Användandet av 
ApN kommer naturligtvis att vara kostnadsfritt för alla 
sundbybergsföreningar.

Vad är aktivitetsstöd?
Aktivitetsbidrag är Sundbyberg stads huvudsakliga 
form för bidragsstöd till stadens föreningar. Syftet är 
att stimulera ett brett utbud av kultur- och idrotts-
aktiviteter i staden. Bidraget kan sökas av föreningar 
som har verksamhet för barn och ungdomar 7–20 år, 
för personer som får pension eller personer som har 
funktionsnedsättning 

Några av reglerna för aktivitetsstöd
Bidraget är ett stöd till föreningarnas löpande verk-
samhet. För att kunna få aktivitetsbidrag gäller bland 
annat följande:
• Föreningens	ska	ha	minst	10	bidragsberättigade

medlemmar som är folkbokförda i Sundbyberg.
Föreningen ska huvudsakligen bedriva verk samhet
i Sundbyberg eller för deltagare som är boende i
Sundbybergs stad.

• Sammankomsten,	som	ska	pågå	i	minst	60	minuter,
ska vara ledarledd och ha minst tre deltagare som är
bidragsberättigade.

• För	varje	sammankomst	ska	det	finnas	del	ta
gar listor/närvarokort. Där ska det framgå om
deltagaren är flicka/kvinna eller pojke/man.
I deltagarlistorna/närvarokorten ska följande
uppgifter redovisas:
– verksamhetens art
– deltagarens namn och födelsenummer

(sex siffror)
– datum och klockslag
– ansvariga ledare, en eller flera.

• Bidrag	beviljas	för	deltagare	som	är	med	i	maximalt
en sammankomst per dag inom samma förening
och verksamhet.

• Sammankomsten	ska	vara	beslutad	och	eko	no	miskt
planerad av styrelsen, medlemsmöte, kommitté eller
motsvarande.

• Lokalt	aktivitetsstöd	söks	av	föreningar
med barn- och ungdomsverksamhet eller
handikappverksamhet. Bidragsberättigad ålder är
7–20 år.
– Barn	i	åldern	7–12	år	är	bidragsberättigade

för 40 sammankomster/halvår och 80 sam- 
 mankomster/år.
– Ungdomar	i	åldern	13–20	år	samt	pensionä 
 rer och personer med funktionsnedsättning är

bidragsberättigade till 60 samman-komster/ 
halvår	och	således	120	sammankomster/år.	

– Bidragsberättigad kan få bidrag för två olika
verksamheter i samma förening så länge det är
två skilda aktiviteter.

Ytterligare bestämmelser om ansökan om akti vi tets-
bidrag	återfinns	i	”Regler	för	stöd	till	föreningslivet	i	
Sundbybergs	stad”.

Ansökan och redovisning 
Aktivitetsbidrag söks retroaktivt efter genomförd 
aktivitet.	Ansökan	för	perioden	1	januari–30	juni	
lämnas	in	senast	15	augusti	samma	år.	Ansökan	för	
perioden	1	juli–31	december	lämnas	in	senast	 
15	februari	efterföljande	år.	För	sent	inkommen	
ansökan behandlas inte. Alla bidrags-berättigade 
föreningar ska redovisa sin verksamhet i enlighet 
med reglerna som anges under rubriken allmänna 
förutsättningar	i	”Regler	för	stöd	till	föreningslivet	i	
Sundbybergs	stad”.	Förening	som	inte	uppfyllt	kraven	
på redovisning beviljas inte fortsatt aktivitetsstöd. 
Information om hur föreningen gör för att ansöka om 
bidrag hittas på stadens webbplats www.sundbyberg.se.

Rapportera närvaro inom fyra veckor
I samband med införandet av ApN har en fyra veckors-
spärr införts som innebär att föreningen måste redovisa 
närvaron på aktiviteten senast fyra veckor efter det 
att aktiviteten genomförts. Syftet är att underlätta 
redovisningen av dubbelregistrerade medlemmar 
men också för att underlätta stadens och föreningens 
budgetarbete.

Vad är ApN?
ApN är ett system för aktivitetsbidragsgrundande 
närvarorapportering. ApN är elektroniskt och webb-
aserat. Systemet är utvecklat av Umeå kommun som, 
liksom många andra kommuner i landet, använder det 
för handläggning av bidragsansökningar, tillsammans 
med föreningar. För att kunna använda ApN behövs 
en dator med webbläsare (Explorer, Safari, Mozilla 
osv), uppkoppling mot webben (internet) samt 
inloggningsuppgifter.



4

Varför inför staden ApN? 
Genom införandet av ApN underlättar vi er redo-
visning av närvaro under er förenings olika akti-
viteter. Era ledare slipper att markera närvaron 
på pappersblanketter och kan istället göra detta 
elektroniskt via dator. Det går också att registrera 
närvaro med hjälp av smart mobiltelefon genom 
att en särskild app är framtagen för iPhone- och 
Android-telefoner. Ansökningsprocessen blir enklare, 
systemet summerar och kontrollräknar. Ni får också 
en möjlighet att i förväg se hur stort bidraget blir till er 
under den aktuella peri oden. ApN medför att staden 
kan handlägga bidragsutbetalningar snabbare liksom 
att bidrags utbetalningar kan följas upp på ett effektivt 
sätt. 

Vad behöver föreningen för att 
kunna ansöka via ApN?
Alla föreningar som är registrerade i Sundbybergs 
stads föreningsregister har möjlighet att er hålla ett 
inlogg till det digitala systemet ApN. Föreningsregistret 
finner	ni	här:	http://www.sundbyberg.se/kulturfritid/
foreningsliv/foreningsregister Om ni inte är synliga 
i föreningsregistret eller att ni vill uppdatera era 
föreningsuppgifter, vänligen kontakta fritidskonsulent 
Karin Ljunggren (karin.ljunggren@sundbyberg.se).

Vilka handlingar måste föreningen lägga in i 
ApN för att kunna söka aktivitetsstöd? 

Från	och	med	den	1	juli	2014	ska	er	förenings	
årsmöteshandlingar	finnas	tillgängliga	i	systemet	ApN.	
Årsmöteshandlingar består av års mötes protokoll, 
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 
samt revisionsberättelse. Sista dagen att lämna in 
årsmöteshandlingarna är den 25 augusti. Om er 
förening av någon anledning inte har möjlighet 
att lämna in handlingarna i tid, var god kontakta 
fritidskonsulent Karin Ljunggren  
(karin.ljunggren@sundbyberg.se).

I	denna	lathund	finns	en	beskrivning	av	hur	ni	lägger	
in dessa handlingar i systemet. Har ni frågor kring 
årsmöteshandlingarna eller behöver stöd med att lägga 
in dem i systemet, var god kontakta fritidskonsulent 
Karin Ljunggren (karin.ljunggren@sundbyberg.se).

Föreningsadministratören
Varje förening utser en till tre personer som har 
styrelsens förtroende och uppdrag att uppdatera 
föreningens uppgifter, ladda upp årsmöteshandlingar 
samt ansöka om eventuella bidrag. 

Föreningsadministratörens inloggningsuppgifter fun-
gerar som en digital signatur och ersätter därför en 
manuell namnunderskrift. Kontakta fritidskonsulent 
Karin Ljunggren (karin.ljunggren@sundbyberg.se) för 
att få inloggningsuppgifter för föreningsadministratörer 
till ApN. De uppgifter som staden behöver om 
för e nings administratören för att kunna skapa 
inloggningsuppgifter är:
• Föreningens	namn
• Föreningsadministratörens	namn
• Föreningsadministratörens	personnummer

(ååååmmdd-xxxx)
• Föreningsadministratörens	mobiltelefonnummer
• Föreningsadministratörens	epostadress.

Inloggningsuppgifterna till ApN som förenings admi-
nistratören får fungerar som en digital sig natur vid 
inlämnande av föreningsuppgifter, års möteshandlingar 
samt insändande av bidrags ansökan.

OBSERVERA!

Vår rekommendation är att ni behåller det använ
darnamn och det lösenord som ni fått. Detta för 
att minska administrationen för er förening och för 
staden. 
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OBSERVERA!

Fullständigt personnummer är skyddat och 
kryp terat. Detta fullständiga personnummer är 
alltid synligt för föreningsadministratören samt 
kommunadministratören. 

Det tolvsiffriga personnumret är skyddat och 
krypterat i tolv tecken med en teknik som är godkänd 
av Datainspektionen. 

Den enda tillfället som det fullständiga person
numret på en deltagare är synligt är när en ledare 
lägger till en deltagare i ApN. Personnumret 
krypteras sedan och de fyra sista siffrorna kan varken 
ses av ledaren, föreningsadministratören eller 
kommunadministratören.

Ladda upp årsmöteshandlingar i ApN
För att ha möjlighet att ansöka om bidrag ska ni 
som förening ladda upp årsmöteshandlingar i ApN. 
Årsmöteshandlingar består av årsmötesprotokoll, 
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning 
samt revisionsberättelse.

I samband med att er förening ansöker om ett bidrag i 
ApN, laddar ni upp de senaste årsmöteshandlingarna 
upp i den aktuella bidragsansökan. Gör så här:
1. Logga	in	i	ApN
2. Välj	”Bidragsansökan”	–	”Ny	ansökan”	–

”Årsmöteshandlingar”
3. Ladda	upp	årsmöteshandlingarna	under	”bifogade

dokument”.
4. Ladda upp varje handling var för sig och döp dem

efter innehåll t ex verksamhetsberättelse, resultat
-och balansräkning osv.

Sista dagen att lämna in årsmöteshandlingarna är den 
25 augusti. Om er förening av någon anledning inte 
har möjlighet att lämna in handlingarna i tid, var god 
kontakta fritidskonsulent Karin Ljunggren (karin.
ljunggren@sundbyberg.se).

Föreningsledaren
I	ApN	finns	rollen	som	föreningsledare.	Den	rollen	
är tänkt för den eller de personer som ansvarar för 
sammankomsten och för närvaro. Som en person med 
rollen ledare i systemet ansvarar du för registrering av 
närvaro för den eller de grupper du leder.

Lägga upp en ledare 
Föreningsadministratören är den som har möjlighet att 
tilldela dela ut inloggningsuppgifter i ApN till ledaren. 
Gör så här: 
1. Logg	in	i	ApN	och	välj	”Ledare”	och	sedan	knappen

”Skapa	eller	återaktivera	ledare”.
2. Fyll i fullständigt personnummer (krävs för att

komma vidare och för att skapa unika användare).
3. I nästa bild lägger man till samtliga uppgifter och

trycker	på	”Spara”.

Nu är ledaren inlagd med de inloggningsuppgifter som 
föreningsadministratören har skapat.

OBSERVERA!

Ett vanlligt misstag som föreningsadministratörer 
gör är att man lägger upp en ledare till exempel dag 
10 och försöker registrera närvaro på ledaren för en 
sammankomst dag 1. ApN tolkar registreringen av 
ledaren dag 10 som att ledaren först ”blev medlem 
i föreningen” dag 10 och kan därför heller inte 
registreras på en sammankomst innan det datumet. 
Vårt tips – registrera alla ledare först. Närvaro sen.

Hur lägger föreningsadministratören upp ett 
närvarokort och kopplar ledare till detsamma
I samband med att föreningsadministratören lägger 
till ledaren kan föreningsadmini-stratören längst ner 
på sista sidan skriva i namnet på närvarokortet som 
ledaren	ska	ansvara	för	och	klicka	på	”Skapa	ett	kort”.	
Då kopplas ledaren till just det närvarokortet.

OBSERVERA!

Tänk på att ledaren ansvarar för samma närvarokort 
för all framtid, tills ni väljer något annat. Ledarens 
närvarokort rensas på data i samband med inskickad 
ansökan och att ny bidragsperiod påbörjas. Det 
är därför viktigt att namnge kortet med födelseår, 
exempelvis F97 istället för F15, eftersom flickorna 
blir 16 nästa år. På så vis slipper föreningen ändra 
namnen på samtliga närvarokort som är kopplade till 
alla ledare.
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Hur ändrar föreningsadministratören namn på 
närvarokort
Föreningsadministratören kan ändra namnet på 
närvarokortet. 
1. Logga	in	i	ApN	och	klicka	på	”Byt	namn,	kort”.
2. Klicka på det kort det berör längst ut till vänster och

ändra namn.
3. Klicka	på	”Ändra”	för	att	spara	det	nya	namnet.

Ta bort närvarokort 
Föreningsadministratören kan ta bort närvarokort 
genom att: 
1. Logga	in	i	ApN	och		klicka	på	”Borttag	av	kort”
2. Klicka	sedan	i	berörda	kort	och	svara	sedan	”Ja”	på

”frågan	är	du	säker”.

OBSERVERA!

Borttagna kort innebär att all registrerad närvaro och 
deltagare försvinner helt och hållet!

Se tidigare periodrapporter
All registrerad närvaro, närvarokort och period-
rapporter för samtliga bidragsperioder som föreningen 
ansökt	om	bidrag	för	finns	lagrade	i	ApN	för	all	
framtid. Föreningsadministratören kan alltså när som 
helst gå tillbaka och titta på gamla närvarokort och 
periodrapporter	inne	i	ApN.	Klicka	på	”Periodrapport”	
och välj vilken period du vill titta på i rullistan. Samma 
sak gäller för övriga bidragsansökningar. Klicka på 
”Bidragsansökan”	för	att	se	sammanställningen	på	
samtliga övriga bidragsansökningar föreningen gjort.

Ändra lösenord 
För	att	ändra	lösenord	klicka	på	”Ledare”	och	ändra	
ditt lösenord. Alternativt ta hjälp av förenings admi-
nistratören	som	klickar	på	”Ledare”,	väljer	aktuell	ledare	
och ändrar till önskat lösenord.

Koppla en deltagare till närvarokort 
Deltagare läggs till på följande sätt:
1. Logga	in	i	ApN	och	klicka	på	”Närvarokort”	och	fyll

i samtliga uppgifter för sammankomsten.
2. Klicka	på	”Skapa	ny	sammankomst”.	I	nästa	bild

klickar	du	på	”Lägg	till	en	ny	deltagare”.
3. Fyll	i	samtliga	uppgifter	och	klicka	på	”Spara”.

Det innebär att första gången ledaren skapar en 
sammankomst kommer han/hon att behöva lägga till 
samtliga deltagare. Detta görs dock endast en gång per 
grupp.

Deltagare med skyddad identitet
Deltagare med skyddad identitet eller som är 
asylsökande registreras inte i ApN eftersom 
deras personnummer inte överensstämmer med 
folkbokföringens och ApNs uppgifter. Har ni deltagare 
med skyddad identitet eller som är asylsökande, 
vänligen kontakta: fritidskonsulent Karin Ljunggren 
(karin.ljunggren@sundbyberg.se)

Sök deltagare 
Gör så här: 
1. Logga	in	i	ApN	och	välj	”Närvarokort”	och	när

sammankomst	har	skapats,	så	klickar	du	på	”Sök
deltagare”.

2. En ny ruta öppnas och du kan därefter söka på
antingen födelsenummer, för- eller efternamn.

Ta bort deltagare 
Gör så här:  
1. Logga	in	i	ApN	och	välj	”Närvarokort”	och	”lägg	till

en	sammankomst”.
2. Klicka	på	”Borttag”	(längst	ut	till	höger	efter	den

aktives namn).
3. Klickar	på	”Spara”.

Skapa en sammankomst
Gör så här: 
1. Logga	in	på	ApN.	Klicka	på	”Närvarokort”.
2. Välj närvarokort, aktivitet, lokal, match eller

träning/sammankomst, datum och tid.
3. Avsluta	med	att	klicka	på	”Skapa	sammankomst”.

Föra närvaro 
Gör så här: 
1. Gå	in	på	”Närvarokort”	–	sammankomst.
2. Kryssa för de deltagare samt ledare som är

närvarande.
3. Klicka	på	”Spara”.

OBSERVERA!

I dagsläget loggas man ut ur ApN om man ej klickat 
runt sig på olika sidor i systemet inom fem minuter. 
Tänk därför på att spara era uppgifter med jämna 
mellanrum!
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Frågor och svar
Var	finns	inloggningen	till	systemet	(ApN)?
Adressen är: http://www.sundbyberg.se/kultur-fritid/
foreningsliv/aktivitetskort-pa-natet-apn.html 

Har du stavat fel på en ledare eller deltagare?
Kontakta	supporten	i	Umeå	på	telefon	09016	16	60	
eller karin.ljunggren@sundbyberg.se så hjälper vi till 
med korrigeringen.

När är sista dag för registrering av närvaro i 
ApN?
Föreningens ledare och/eller administratör har fyra 
veckor på sig att föra in närvaron i ApN för en aktivitet. 
Fyra veckor från det datum aktiviteten genomfördes 
låses ApN och aktiviteten kan inte längre registreras i 
ApN.

Anledningen till fyraveckorsspärren är tvåfaldig. Det 
första anledningen är att vi vill kunna underlätta för er 
som	förening	att	lösa	eventuella	”flaggor”	(det	vill	säga	
dubbelredovisade deltagare) under pågående period.

Den andra anledningen är att föreningsadministra-
tören och kommunadministratören vill kunna ta 
fram aktuella prognoser för hur mycket kommunen 
är skyldig föreningen för tillfället. Detta gynnar 
båda parter (staden och föreningen) i samband med 
budgetarbete.

Vad betyder en flagga vid en deltagares 
sammankomst?
En flagga innebär att en deltagare har blivit dubbel-
redovisad. Personen har registrerats som närvarande 
på två olika aktiviteter samtidigt. Enligt Sundbybergs 
stads regler för aktivitetsstöd förening endast bidrag för 
en sammankomst per person och förening/dag, oavsett 
antalet timmar.

Hur tas en flagga bort?
Uppkommer det en flagga vid en deltagare så klicka på 
flaggan för att se vilken förening och föreningsledares 
verksamhet som det krockar med. Föreningarna själva 
måste lösa var den dubbelförda deltagaren var den 
förkryssade dagen och tiden.
Var den hos förening A eller B?
Föreningarna har fyra veckor från aktivitetens slut på 
sig att lösa dubbelregistreringen annars får ingen av 
föreningarna bidrag för deltagaren.

OBSERVERA!

Ett vanligt problem är att förening A har registrerat 
”Lisa”som närvarade i många timmar, t ex 09:0015:00. 
Fast i verkligheten kanske ”Lisa” endast närvarade 
mellan 09:0011:00 och åkte sedan vidare till förening 
B:s aktivitet som började kl 12:00. Eftersom förening A 
har sagt att ”Lisa” var närvarande mellan 915 så säger 
ApN ifrån och säger att hon inte kan vara närvarande 
på två ställen samtidigt.

Lösningen på detta är att föreningarna endast 
registrerar närvaro för EN timma, oavsett längden på 
aktiviteten. Så förening A registrerar endast närvaro 
för kl. 0910. Detta fungerar ur bidragssynpunkt 
eftersom bidraget alltså baseras på antalet 
sammankomster och deltagare, och INTE antalet 
timmar.

Hur överförs närvarosiffror från ApN till IdrottOnline 
(RF)?
Gör så här: 
1. Föreningsadministratören	klickar	på	periodrapport

och	väljer	sedan	”Statistik	verksamhet”.
2. Kopiera sammanställningen av alla närvarokort och

klistra in uppgifterna i IdrottOnline.

Hur tas tomma närvarokort ut i pappersform 
att föra närvaro i, innan registrering i ApN?
Föreningsadministratör kan klicka på periodrapport – 
visa pdf – skriv ut.

Saknas en anläggning eller ett område i 
rullistan?
Kontakata Karin.ljunggren@sundbyberg.se så hjälper vi 
till med att lägga upp den anläggning/det område som 
saknas.

Är det möjligt att föra närvaro i IdrottOnline 
(RF) och sedan föra över siffrorna i ApN?
Nej, det går inte.

Är det möjligt att redovisa närvaro och skicka 
in sammanställningen på papper?
Under	våren	2014	fram	till	den	1	juli	2014	är	det	
möjligt	att	redovisa	via	papper.	Efter	den	1	juli	2014	
sker all redovisning digitalt i ApN.  
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Har ni personer med skyddad identitet/
asylsökande i er förening?
Har föreningen deltagare med skyddad identitet 
eller som är asylsökande, vänligen kontakta karin.
ljunggren@sundbyberg.se 

Finns det en app för ApN till androidtelefoner 
och Iphones?
För Androidtelefoner kan en app laddas ned via 
”androidmarket”;	sök	på	Aktivitetskort	på	nätet.	Det	
finns	även	en	app	för	Iphones	att	hämta	i	”App	store”,	
sök på aktivitetskort på nätet. 

Är det möjligt att lägga upp återkommande 
sammankomster?
Önskemålet om att kunna lägga upp återkommande 
sammankomster i förväg går tyvärr inte att lösa i ApN i 
dagsläget.

Hur skickas ansökan om aktivitetsstöd? 
Föreningsadministratören: 
1. Logga	in	i	ApN	och	klicka	på	”periodrapport”,	välj

vilken period det gäller, se över att närvarokorten
stämmer och

2. Klicka	på	”Godkänn”.

Hur kan en deltagares totala sammankomster 
visas?
Föreningsadministratören	kan	klicka	på	”Deltagares	
sammankomster”	och	skriva	i	personnumret	på	den	
aktive och välja den period som är av intresse.

Hur söks statistik på föreningarnas aktiviteter 
fram?
Via ApN och det statistikprogram (QlikView) som är
kopplat till ApN, kan kommunens administratörer 
plocka ut statistik på respektive förenings aktiviteter. 
Detaljerad statistik så som:
• Total	summa	aktiviteter	per	idrott
• Fördelning	åldrar	och	kön
• Antalet	aktiva	i	ett	visst	geografiskt	område
• Utnyttjandegraden	i	anläggningar

Statistik kan även begäras ut av stadens föreningar mot 
en mindre kostnad.

Utbildningar
Kan bokas under våren med fritidskonsulent Karin 
Ljunggren (karin.ljunggren@undbyberg.se)

Kontaktuppgifter
Supporten	i	Umeå		tel:	09016	16	60
Fritidskonsulent Karin Ljunggren Tel. 08-706 80 59 
E-post: karin.ljunggren@undbyberg.se




