
Riktlinjer för föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i 
Danderyds kommun 
Dessa riktlinjer är ett aktivt ställningstagande för barn- och ungdomsföreningar i Danderyds 
kommun. Alla föreningar i kommunen har ett ansvar för att verksamhet för barn och ungdomar ska 
följa de fem punkterna enligt nedan och ligga i linje med dokumentet Idrotten Vill – idrottens vision 
och värdegrund. 
 
Varje förening med barn- och ungdomsverksamhet förbinder sig att verka för att de bedriver den i 
enlighet med dessa riktlinjer. Enligt beslut i kultur- och fritidsnämnden ska detta dokument vara 
underskrivet och inskickat till nämnden senast den 25 februari varje år för att få möjlighet till 
föreningsbidrag. 
 
Föreningen förbinder sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med följande: 
 

1. Verksamheten utgår från en tydlig värdegrund och följer barnrättsperspektivet. 
2. Aktivt motverka mobbning, utfrysning och kränkningar. 
3. Nolltolerans gällande doping, droger och alkohol i samband med barn- och 
     Ungdomsverksamhet. 
4. Ha en beredskap och jobba förebyggande mot sexuella övergrepp. 
5. Alla medlemmar informeras årligen om de ovanstående fyra riktlinjerna för ideella 
     föreningar. 

 
 
 
Danderyd den ___________ 
 
 
____________________________________ ___________________________________                                                                               
Föreningens namn    Ordförande i föreningen 
 
    ___________________________________ 

Ordförandens namn i klartext 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Verksamheten utgår från en tydlig värdegrund och följer barnrättsperspektivet 
En värdegrund är en förenings gemensamma etiska grundvalar. Den beskriver utifrån vilka 
värderingar vi bygger vår verksamhet och hur föreningens medlemmar förväntas behandla 
varandra och andra. 
 
En del i en värdegrund bör vara barnrättsperspektivet som beskriver barnets rättigheter. En 
verksamhet genomsyras av barnrättsperspektivet när: 

✓ Barnets fulla människovärde och integritet respekteras 
✓ Barnets utveckling samt rätt till liv och hälsa beaktas 
✓ Barnets bästa, både på lång och kort sikt, uppmärksammas och övervägs i alla beslut 

som berör dem direkt eller indirekt 
✓ Barnet får möjlighet att säga sin mening och får den respekterad 

 
Stöd i arbetet 
För att få mer information om barnrättsperspektivet och hur det blir en naturlig del av 
föreningens verksamhet gå in på www.barnombudsmannen.se. 
Riksidrottsförbundet har tillsammans med alla 70 specialidrottsförbund tagit fram en vision 
och värdegrund som bygger på barnrättsperspektivet. Den heter idrotten Vill och finns att ta 
del av på www.rf.se. 
 

2. Aktivt motverka mobbning, utfrysning och kränkningar 
För många barn och ungdomar är föreningslivet en plats full av gemenskap, tillhörighet och 
acceptans. I våra föreningar ska ingen behöva känna sig kränkt, utfryst eller mobbad oavsett 
nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och 
psykiska förutsättningar. 

 
Att aktivt motverka mobbning, utfrysningar och kränkningar handlar om att implementera 
och hålla samtalet om föreningens värdegrund vid liv. Att både vuxna, barn och ungdomar 
kontinuerligt får prata om hur man ska agera i relation till varandra, både inom förening och 
mellan föreningar, mot åskådare, domare och så vidare. 

 
Stöd i arbetet 
Behöver ni stöd i hur dessa samtal ska föras med era medlemmar finns det flera 
organisationer att vända sig till. Hos SISU Idrottsutbildarna i Stockholm har varje 
idrottsförening en egen kontaktperson som finns till förfogande och som hjälper till att möta 
just era behov. www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm. Även Rädda Barnen 
www.raddabarnen.se och Friends www.friends.se har material och utbildningsinsatser att ta 
del av. 

 
3. Nolltolerans gällande dopning, droger och alkohol i samband med barn- och 

ungdomsverksamhet 
För verksamhet som stöds av kommunen gäller nolltolerans när det kommer till dopning, 
droger och alkoholintag. 

 
En förening har stor påverkansmöjlighet på barn och ungdomar och ska aktivt förhindra 
förekomst av dopning, droger och alkohol. Det handlar både om att skapa goda förebilder, 
att ha en tydlig policy i föreningen hur man ska hantera dessa frågor och att arbeta med 
information och förhållningssätt hos både vuxna och ungdomar. 

 
 
 
 

http://www.rf.se/


Stöd i arbetet 
På www.rf.se finns en alkoholpolicy som föreningen enkelt kan omarbeta till sin egen. När 
Det gäller dopning finns det möjlighet att Vaccinera klubben mot dopning med 
Riksidrottsförbundets enkla verktyg på www.rf.se/antidoping. På www.taby.se hittar ni Mini- 
Maria Täby som ger råd och stöd i missbruksfrågor när det gäller unga. 

 
4. Ha en beredskap och jobba förebyggande mot sexuella övergrepp. 

Alla barn och ungdomar har rätt att vara och utvecklas i en trygg miljö. Precis som i övriga 
verksamheter, där barn och ungdomar vistas, finns också risken inom föreningslivet att barn 
och ungdomar utsätts för sexuella övergrepp. 

 
I en förening finns bra möjligheter att förhindra och att upptäcka sexuella övergrepp i 
verksamheten. Det som är viktigt är att det finns en medvetenhet om vilka signaler man ska 
vara uppmärksam på och ha en handlingsplan så att alla i föreningen känner till hur man ska 
agera om misstanke uppstår. 

 
Stöd i arbetet 
På www.rf.se under rubriken Trygg Idrott hittar föreningen information om både 
förebyggande insatser som kan genomföras, policy och handlingsplan för hur man ska 
hantera situationer som uppstår och länkar till organisationer som ger stöd. 

 
 
 

Verktygslådan för kommunens hemsida 

•Värdegrund www.sisuidrottsutbildarna.se/vardefullt 

•Mobbning och trakasserier www.rf.se/tryggidrott 

•Sexuella övergrepp www.rf.se/tryggidrott 

•Mobbning www.raddabarnen.se 

•Mobbning www.friends.se 

•Doping www.rf.se/antidoping 

•Alkohol och droger www.taby.se/Om-Taby/Trygg-i-Taby/ OBS! 

•Idrottens värdegrund www.rf.se/barnochungdomsidrott 

•Idrottens föreningsutvecklare www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm/kontaktaoss 

•Barnkonventionen www.barnombudsmannen.se 

http://www.taby.se/Om-Taby/Trygg-i-Taby/

