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PROGRAM 
Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten. 

 

POLICY 
Uttrycker ett värdegrundsbaserat förhållningssätt och principer för 

vägledning. 

 

STRATEGI 
Konkretiserar ett program eller en policy och utgör en grund för  

Prioritering. 

 

HANDLINGSPLAN 
Beskriver konkreta mål och åtgärder. 

 

RIKTLINJER 
Säkerställer ett riktigt agerande och en god kvalitet vid handläggning  

och utförande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutad av Fritidsnämnden, den 20 september 2016, § 98 
 
Dokumentansvarig på politisk nivå: Fritidsnämnden 
Dokumentansvarig på tjänstemannanivå: Förvaltningschef 
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Sammanfattning 
Örebro kommun har antagit en vision för barn i Örebro med Förenta Nationernas 
konvention om barnets rättigheter som grund. Utifrån den har Fritidsförvaltningen 
riktlinjer för hur föreningslivet bör bedriva sin barn- och ungdomsverksamhet. Samtliga 
föreningar som söker bidrag ska ange hur de informerar om kommunens riktlinjer till 
sina ledare samt till barnens föräldrar.  
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Bakgrund 
Örebro kommun har antagit en vision för barn i Örebro med Förenta Nationernas 
konvention om barnets rättigheter som grund.  
 
"Varje barn i Örebro, utan undantag, har rätt att leva och att utvecklas under 
omständigheter som gynnar barnets eget bästa och som, beroende på barnets ålder och 
mognad, tar hänsyn till dess egen vilja och åsikter.”  
Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-17  
 
Föreningslivet har en stor betydelse för barn och ungdomars växande gällande 
gemenskap, fysisk aktivitet, jämställdhet, integration, demokratifostran och självkänsla. 
Barn och ungdomar är i centrum för många möjligheter men även hot. Föreningslivet 
utgör en viktig roll i att ge barn och ungdomar en positiv utveckling och framtidstro. 
Vuxnas engagemang för barn och ungdomars fritid skapar goda relationer och goda 
uppväxtvillkor.  
 
Varje förening som söker bidrag hos Fritidsförvaltningen skall redogöra för hur de 
informerat sina ledare och barnens föräldrar om Örebro kommuns riktlinjer kring barn- 
och ungdomsverksamhet. 
 
Definitionen av barn och ungdomar följer Riksidrottsförbundets distinktion mellan barn 
och ungdomar, vilket innebär att med barn menas aktiva till och med 12 års ålder och 
med ungdomar menas de mellan 13-20 års ålder. 

Riktlinjer för föreningslivet 
 

 Alla barn och ungdomar ska få möjlighet att delta i olika aktiviteter utifrån sina 
egna förutsättningar.  

 

 All barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas i en tobak-, alkohol- och drogfri 
miljö.  

 

 Föreningens verksamhet ska främja jämställdhet mellan könen och jämlikhet 
mellan olika grupper oavsett, kön, religion, sexuell läggning, social eller etnisk 
bakgrund och verksamheten ska vara öppen för alla.  

 

 Föreningen ska vara en mötesplats för alla och bidra till ökad förståelse mellan 
unga i samhället, där betydelsen av respekt för andra människor betonas.  

 

 Respekt och tolerans ska genomsyra verksamheten och föreningen ska arbeta 
mot våld, främlingsfientlighet, homofobi och motverka all form av mobbning.  

 

 Verksamheten ska präglas av gemenskap och kamratskap med en positiv 
inställning där god ton används.  

 

 Verksamheten ska främja barn- och ungdomars demokratiska syn.  
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 Idrottsverksamhet för barn ska i första hand bedrivas i enklare form, vara 
lekfull, allsidig och bygga på barns olika behov och förutsättningar. Barn och 
ungdomar ska uppmuntras till att röra på sig och utöva fler idrotter.  

 

 Tävlingshets och toppning får inte förekomma bland barn.  
 

 Riksfinaler, stora nationella och regionala tävlingar med seriespel med upp och 
nedflyttningar ska inte förekomma för barn. 


