
BLI EN  

UTMÄRKT FÖRENING 

CERTIFIERA FÖRENINGENS BARN– OCH  

UNGDOMSVERKSAMHET 



DIN FÖRENING - EN VIKTIG  

DEL I VÅRT ARBETE 

Alla föreningar, oavsett om ni sysslar med idrott, kultur eller någon-

ting annat, bedriver ett viktigt arbete. Ni möter en stor del av Trane-

mo kommuns barn och ungdomar i er verksamhet och utgör för 

många av dem en möjligheten till en meningsfull fritid. Hos er utövar 

de inte bara sin hobby, de får även trygghet, social gemenskap och lär 

sig respektera andra medmänniskor.  

 Nu erbjuds din förening hjälp med att säkerställa kvaliteten 

inom er barn- och ungdomsverksamhet och bli certifierad som Ut-

märkt Förening. En certifiering som i grunden handlar om att skapa en 

trygg och hälsofrämjande miljö för våra barn och unga.  

 Certifieringen blir ett bevis på att er barn- och ungdomsverk-

samhet håller en god kvalitet. Den får betydelse för föreningens med-

lemmar samt när ni rekryterar ledare och nya medlemmar.  

 Denna broschyr ger kortfattad information om hur arbetet med 

att blir certifierad som Utmärkt Förening går till praktiskt. 

KAN VI RÄKNA MED 

DIN FÖRENING? 

Vi hoppas på att få med din 

förening i certifieringsarbetet 

så snart som möjligt –  

bli en Utmärkt Förening! 



ETT SAMARBETSPROJEKT 

PROJEKTETS MÅL 

Tranemo kommun har i dagsläget 38 föreningar som bedriver barn 

och ungdomsverksamhet. Projektet Utmärkt förening har som mål att: 

År 1— har 10 föreningar påbörjar certifieringsarbetet.  

År 2— har minst 20 föreningar blivit certifierade.  

Det slutgiltiga målet är att alla föreningar som har barn och ungdoms-
verksamhet skall vara certifierade och att Utmärkt förening ingår i Tra-

nemo kommuns ordinarie verksamhet och bidragssystem.  

Satsningen Utmärkt Förening bedrivs av Tranemo Kommun Fritid och 
Folkhälsan, samt SISU Idrottsutbildarna och är kopplad till Tranemo 

kommuns mål samt RF:s styrdokument Idrotten Vill.  
 Kommunen bidrar med pengar och SISU idrottsutbildarna och 
kommunen är parter i kvalitetsarbetet och erbjuder processledning 
om ni önskar. Men det är förstås föreningen som gör jobbet, utvecklas 

och blir ännu bättre. Vår roll är att ge stöd och uppmuntran i arbetet. 

Arbetet följer en modell i fyra steg.  



STEG FÖR STEG MOT HÖGRE KVALITÉ 

Ansvaret för att driva processen vilar på 

föreningen. I kvalitetsarbetet involveras 

och utbildas hela föreningen, det vill säga 

aktiva, ledare, styrelse och föräldrar. Alla 

föreningar har olika förutsättningar och 

resurser som vi tar hänsyn till. Ni bestäm-

mer själva hur snabbt ni vill gå framåt. 

Tranemo kommun Fritid och SISU finns 

till hands och svarar på frågor, hjälper till 

och stöttar. Ambitionen ska gärna vara att 

nå certifiering inom ett år.  

 

STEG 1 Inför det fortsatta arbetet är 

det viktigt att föreningen har en tydlig 

verksamhetsidé samt en värdegrund att 

stå på. Kommunen och SISU Idrottsutbil-

darna besöker din förening och gör till-

sammans med er en nulägesanalys av fö-

reningens verksamhet. Vissa föreningar 

har kanske redan arbetat med att ta fram 

dessa delar och för andra är det ett arbete 

som måste påbörjas. I nulägesanalysen 

utgår ni från SISU:s skattningsverktyg, 

jämställdhet och mångfaldsfrågor samt 

frågor runt alkohol, droger och doping. 



STEG FÖR STEG MOT HÖGRE KVALITÉ 

STEG 2 Föreningen arbetar fram policydokument för sin barn 

och ungdomsverksamhet. Policyn ska innehålla riktlinjer och förhåll-

ningssätt inom följande områden: 

  

 

 

 

SISU Idrottsutbildarna och Tranemo kommun erbjuder stöd, hjälp, 

material  och tips som föreningarna kan utgå ifrån i arbetet. Det kom-

mer också att finns webbaserat stöd på kommunens hemsida. En vik-

tig del är också att få med hur man skall levandehålla och följa upp 

sitt policyarbete. 

 

STEG 3 Föreningen presenterar sina policydokument för Läran-

desektionen Fritid och SISU Idrottsutbildarna och blir certifierad som 

Utmärkt förening. Föreningen får ett certifieringsintyg och kvalitets-

märkningen kommer även att synas på Tranemo Kommuns hemsida. 

 

STEG 4 I november varje år genomförs en uppföljning för att 

säkerställa kvalitetsnivån på de föreningar som är certifierade. Målet 

är att föreningen ska fortsätta att vidareutvecklas och stimuleras till 

utmärkt verksamhet för barn och unga i vår kommun. 

STEG 1 

Nulägesanalys 

STEG 2 

Policy 

STEG 3 

Certifiering,  

bidragssumma  

5000 kr 

STEG 4 

Uppföljning,  

höjt  

aktivitetsstöd 



TRANEMO KOMMUNS  

RESULTATMÅL 

Tranemo kommun har ett flera resultatmål som kommunfullmäktige 

har valt att kommunen ska arbeta med. Av dem är det fem mål som 

har särskild betydelse för certifieringen Utmärkt förening och före-

ningslivets verksamhet i stort, dessa är: 

  

  

  

 kvalitet och mångfald utifrån invånarnas behov 

  

  

 

TRANEMO KOMMUNS  

FOLKHÄLSOMÅL 

Tranemo kommun har valt ut tre folkhälsomål som kommunen har 

åtagit sig att arbeta extra fokuserat med. Tranemo kommuns priorite-

rade folkhälsomål är: 

  

  

  doping, tobak och spel.  

  



HÅLLER DIN FÖRENING  

PÅ MED IDROTT? 

Då är även budskapet i RF:s Idrotten Vill särskilt viktiga. Idrotten Vill är ett idé-

dokument som handlar om idrottens idé och bygger på en samlad idrottsrörelse 

som verkar för samma vision och värdegrund. Idrottens värdegrund är:  

Glädje och gemenskap – är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill utveckla 

vår verksamhet så att alla ska kunna, ha roligt, må bra och prestera mera. 

Demokrati och delaktighet – Föreningsdemokrati innebär att alla medlem-

mars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla får vara med och bestämma 

och ta ansvar för verksamheten. Utövas jämställt och oavsett bakgrund 

Allas rätt att vara med – alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förut-

sättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, 

kön, sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar. 

Rent spel – en förutsättning för tävlande på lika villkor. Att hålla sig inom ra-

marna, en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping, osund ekonomi, mob-

bing och trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan. 

 Idrotten Vill finns i sin helhet på www.rf.se. 



KONTAKT 

Projektledare för Utmärkt förening är: 

Annika Loman, Tranemo kommun Lärandesektionen Fritid  

e-post: annika.loman@tranemo.se, tel:0702-168023  

 

Kristina Nilsson, SISU Idrottsutbildarna  

e-post: kristina@sisu.o.se, tel:076-7663600  


