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Trygga föreningsmiljöer 

En trygg verksamhet är en verksamhet fri från mobbning, trakasserier, hot, 
våld och övergrepp. En verksamhet där alla känner sig välkomna och 
delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar. 

Föreningar har möjlighet att söka medel för att arbeta med Trygga 
föreningsmiljöer genom materialet Trygga idrottsmiljöer, Barnens spelregler 
eller likvärdigt material via sitt SF eller förbund om man inte är en 
idrottsförening . 

Hammarö kommuns servicenämnd har antagit riktlinjer för barn- och 
ungdomsverksamhet som erhåller bidrag i Hammarö kommun med Förenta 
Nationernas konvention om barnets rättigheter som grund. Arbetet med 
trygga föreningsmiljöer ger föreningarna förutsättningar att erbjuda en trygg 
föreningsmiljö och Hammarö kommun en tydlighet kopplat till de riktlinjer som 
finns för barn- och ungdomsverksamhet. 

 
Stödmaterial till föreningar 
En förutsättning för att kunna förebygga kränkningar och övergrepp i en 
förening är att föra en dialog om frågorna bland ledare, aktiva och i 
styrelserummet. Samtidigt är det viktigt att ha beredskap för hur man ska 
agera om det oacceptabla inträffar. 

 
Stödmaterialet som RF har tagit fram i samarbete med SISU Idrottsutbildarna, 
Trygga idrottsmiljöer hjälper föreningar att jobba med de här frågorna. 
Föreningen kan antingen arbeta själv med materialet eller tillsammans med 
en idrottskonsulent från sitt RF-SISU distrikt. 

 
Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens 
spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Barnens spelregler är 
en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten. 

 
Respektive SF har också likvärdiga material som kan användas så även 
material som finns för fritidsföreningar utanför idrottens organisation. 

 
Om ni arbetar med eller har genomfört ett arbete kopplat till Trygga 
föreningsmiljöer så har ni möjlighet att ansöka om 5000kr som stimulansbidrag. 
Upp till fem fritidsföreningar per år kan erhålla bidraget och bidraget beviljas i 
dialog med RF/SISU Värmland. 

 
Medlen för 2023 söks under perioden 1 oktober 2022 - 31 oktober 2022 i 
samband med de ordinarie ansökningarna av föreningsbidrag via 
ibgo.hammaro.se 
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