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1

Inledning

Tjörns kommun har tagit fram ett regelverk för certifiering av Säker och
trygg förening. Certifieringen – som gäller för Tjörns fritidsföreningar –
består av utbildning, inventering och genomförande av åtgärder av
eventuella brister. Det är en kvalitetsmärkning för ett strategiskt och
operativt arbete inom föreningen. Syftet är att skapa en skadefri, säker,
trygg och inkluderande tillvaro för medlemmar, deltagare och besökare.
Föreningar har en oerhört viktig roll i samhället. Det är många gånger
inom just föreningslivet som barn och unga känner sig sedda och
behövda. Det är ofta där de upplever gemenskap och får stöd i sin
utveckling.
Detta är möjligt tack vare alla de ideella insatser som görs inom
föreningslivet. Otaliga är alla de timmar som läggs på att måla klubbhus,
skriva träningsscheman, göra smörgåsar, tvätta träningskläder, sälja (och
många gånger köpa) lotter, hurra vid framgångar och trösta vid
motgångar. Allt detta behövs för att hålla föreningslivet levande.
Parallellt med dessa uppdrag har föreningarna ett ansvar att se till att barn
och unga vistas i en säker, trygg och inkluderande miljö, där vuxna tar
ansvar för att skapa en tillvaro som bygger på en sund värdegrund med
sunda normer. Här behöver föreningarna många gånger hjälp med både
utbildning och erfarenhetsutbyte för att få kunskap och komma tillrätta
med de eventuella brister som kan finnas.
Det kan handla om allt från bristande brandskydd till bristande
tillgänglighet, men också om hur förlegade normer – såsom
maskulinitetsnormer, heteronormer och vithetsnormer – kan prägla
miljön på ett negativt sätt.

1.1

Bakgrund

Certifieringen bygger på Idrottspolitiskt program 2016–20201 för Tjörns
kommun samt Riksidrottsförbundets fyra hörnstenar i Idrottens
värdegrund2.
Riksidrottsförbundet beskriver sitt arbete med trygg idrott på sin
hemsida, www.rf.se, så här:
”Idrott är en stor och viktig del i många människors liv och därför är det
viktigt att den bedrivs på ett tryggt och bra sätt. Idrottsrörelsen måste
därför sträva efter att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheten.
1

http://www.tjorn.se/download/18.4228b8915a890959661b56d/1495611259181/Idrottsp
olitiskt+program+2016-2020_2.pdf
2
http://www.rf.se/Undermeny/RFochsvenskidrott/Visionochvardegrund/
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Svensk Idrotts riktlinjer är tydliga: Idrott för barn och ungdomar ska
bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och följa FN:s konvention om barns
rättigheter.
I våra strategiska mål talas också om att så många som möjligt ska
idrotta så länge som möjligt, om idrott hela livet. Att någon ska fara illa,
genom kränkningar, trakasserier eller övergrepp inom idrottsrörelsen är
helt oacceptabelt.
Vi har ett särskilt ansvar för de barn och ungdomar som finns i vår
verksamhet men inte heller vuxna ska behöva bli utsatta. Tyvärr
förekommer det inom idrotten likväl som på andra platser i samhället.
Inom idrotten har vi dock en nollvision och jobbar hårt för att ingen ska
behöva bli utsatt inom ramen för sitt idrottande.”

1.2

Syfte

Certifieringens syfte är att genom stöd och utbildning hjälpa
fritidsföreningarna i arbetet med att nå en nollvision för besökare,
deltagare och medlemmar vad gäller skador, kränkningar, utanförskap
och övergrepp i sitt fritidsutövande och i sin förening och på
fritidsanläggningen.

1.3

Vision och mål

Certifieringens vision är En säker och trygg fritid för alla på Tjörn.
Certifierings mål, som bygger på Riksidrottsförbundets värdegrund, är att


alla i föreningen ska känna glädje och gemenskap för att kunna ha
roligt, må bra och prestera mer



det i föreningen råder demokrati och delaktighet och att alla
medlemmars röst har lika värde



alla medlemmar i föreningen har rätt att vara med utifrån sina
förutsättningar



föreningen arbetar för ett rent spel såväl på som utanför
idrottsarenan.
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Incitament

Certifieringen Säker och trygg förening ska från och med 2022 ligga som
grund för föreningarnas rätt till utbetalning av beslutade föreningsbidrag.
Detta för att skapa incitament för föreningarna att avsätta tid och energi
för den viktiga utvecklingsprocess som certifieringen innebär.
Föreningar som önskar delta i certifieringsprocessen måste anmäla detta
till kultur- och fritidsförvaltningen vid Tjörns kommun senast den 30 juni
innevarande år.
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Certifieringens uppbyggnad

Certifieringen Säker och trygg förening består av tre delar och tre teman.
Föreningen som ska certifieras åtar sig att följa delarna och behandla
samtliga teman i sin arbetsprocess.

3.1

Tre delar

Certifieringen består av tre delar:


Utbildning för att öka föreningens kunskaper



Inventering, där föreningen går igenom och granskar situationen
i sin egen verksamhet



Åtgärder, där föreningens rättar till eventuella brister

3.2

Tre teman

Certifieringen är uppbyggd på tre olika teman som alla är lika viktiga.
Alla tre teman ska behandlas inom föreningen.
Temat Värdegrundsarbete innebär


aktiva åtgärder för inkludering och tillgänglighet



aktiva åtgärder mot sexuella trakasserier och övergrepp

Temat Säker fysisk miljö innebär


regler och rutiner för den fysiska miljön



egenkontroll av den fysiska miljön (säkerhet, brand, miljö, resor,
försäkringar)

Temat Vid olyckor och olycksfall innebär


rutiner för olycksfall och akut sjukdom



krishanteringsplan



utbildning av ledare i hjärt- och lungräddning (HLR)
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Certifieringsprocessen

När en förening bestämmer sig för att påbörja certifieringsprocessen ska
den ta kontakt med kultur- och fritidsförvaltningen vid Tjörns kommun.

4.1

Överenskommelse

När certifieringsprocessen börjar, skrivs en överenskommelse mellan
föreningen och Tjörns kommun. I överenskommelsen intygar föreningen
att den aktivt och strukturerat ska arbeta med sin certifiering. Tjörns
kommun, via kultur- och fritidsförvaltningen, intygar i sin tur att den ska
vara ett aktivt stöd i processen.

4.2

Digitalt arkiv

Kultur- och fritidsförvaltningen upprättar ett digitalt certifieringsarkiv för
den aktuella föreningen. I arkivet samlas och sparas samtliga handlingar
kring föreningens certifieringsarbete. Materialet sparas i maximalt tio år.
Föreningar ansvarar för att även själva spara och arkivera sitt
certifieringsmaterial.

4.3

Beslut

Beslut om certifiering och föreningarnas aktuella certifieringsnivå fattas
av kultur- och fritidsnämnden.
För att en förening ska få beslut om certifiering måste den ansöka om
detta senast 25 augusti innevarande år. Ansökningar som kommer in
senare kan inte behandlas förrän följande år.

4.4

Certifieringsnivåer

Certifieringsprocessen består av tre nivåer.


Nivå 1 går föreningen in i så snart som överenskommelsen är
undertecknad.
Föreningar som befinner sig på nivå 1 får 75 procent av sina
föreningsbidrag under det aktuella året utbetalda.
Räkneexempel: Föreningen BK IF har ansökt om 50 000 kronor i
föreningsbidrag. Ansökan består av 15 000 kronor för olika
kostnadsutlägg och 25 000 kronor för verksamhetsbidrag (LOKstöd). Kultur- och fritidsnämnden beslutar att BK IF ska få
bidrag för 40 procent av sina kostnadsutlägg (det vill säga 6 000
kronor) plus fullt verksamhetsbidrag. Det totala kommunala
bidraget blir då 31 000 kronor, men eftersom föreningen befinner
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sig på nivå 1 får den endast 75 procent av bidraget utbetalt (totalt
23 250 kronor det aktuella året).


Nivå 2 går föreningen in i när den fått godkänt på minst hälften
av delarna i certifieringen. Det är kommunens
föreningssamordnare som avgör om en förening befinner sig på
nivå 1 eller 2.
Föreningar som befinner sig på nivå 2 får 80 procent av sina
föreningsbidrag under det aktuella året utbetalda.



4.5

Nivå 3 går föreningen in i när den fått godkänt på samtliga delar i
certifieringen. Föreningen kan då ansöka om certifikat och har
rätt till fullt utbetalt föreningsbidrag. Om föreningen inte har
hunnit få sitt certifikat, men i övrigt har uppfyllt kraven för nivå
3, har den rätt till fullt utbetalt föreningsbidrag.

Certifieringsbelopp

Föreningen får i samband med sin första certifiering ett engångsbelopp
på 10 000 kronor.

4.6

Giltighetstid

Certifikatet gäller i tre år från och med kultur- och fritidsnämndens
beslut. Därefter har föreningen möjlighet att ansöka om återcertifiering.
Under tiden som föreningen är certifierad har den rätt att använda
logotypen ”Säker och Trygg Förening” i sin kommunikation och
marknadsföring.

4.7

Återcertifiering

Återcertifieringen är den process som föreningen behöver göra för att
förnya sitt certifikat. Det är en enklare process än den ursprungliga
certifieringen.
I samband med ansökan om återcertifiering går kommunens
föreningssamordnare igenom det material som har legat till grund för
certifieringen och stämmer av med föreningen så att åtgärder och planer
etc. fortfarande är aktuella och att de följs. Föreningssamordnaren gör
också uppföljning ute i föreningen och talar med medlemmar och
besökare. Under processen har föreningssamordnaren även dialog med
föreningens styrelse, för att ge den möjlighet att komma tillrätta med
eventuella brister som kan ha uppkommit.
När uppföljningen är klar lämnar föreningssamordnaren ett
återcertifieringsutlåtande till föreningen. Detta ska bifogas ansökan om
återcertifiering.
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Föreningen bör lämpligen anmäla om återcertifiering två år efter beslut
om certifiering för att hinna med att göra sin formella ansökan om
återcertifiering senast den 25 augusti under år tre.
När en återcertifieringsprocess påbörjats, förlängs automatiskt
certifieringstiden med ytterligare sex månader. Det innebär att certifikatet
blir giltig 3,5 år från beslutat datum. Anledningen är att beslut om
återcertifiering ska hinna fattas innan certifieringen går ut, så att
föreningen inte hamnar i ett läge där certifieringen inte är giltig.
Beslut om återcertifiering fattas av kultur- och fritidsnämnden och gäller
i tre år. Även under återcertifieringsprocessen har föreningen rätt att
använda logotypen ”Säker och Trygg Förening” i sin kommunikation och
marknadsföring.

4.8

Utebliven återcertifiering

Om en förening av någon anledning inte blir återcertifierad inom
processtiden måste föreningen börja om på nivå 1. Då måste föreningen
på nytt ansöka om certifiering. Föreningen får då endast 75 procent av
sina föreningsbidrag under det aktuella året utbetalda.

4.9

Föreningar som ställer sig utanför

Föreningar som väljer att ställa sig utanför certifieringsprocessen har inte
rätt till utbetalning av beslutade kommunala bidrag.
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