
Förord
Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2014-2017 samt Verkasmhetsplan för 2014. Planen är 
IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och le-
dande funktioner får stöd för policyskapande och beslut i denna plan. Alla medarbetare* i organisationen 
ska också se detta dokument som vägledande i sitt dagliga arbete. 

Planen revideras årligen och har under hösten 2013 genomgått en sådan. IKSU har med dessa planer en 
för vardagen fungerande gemensam och sammanhållande mission, vision, gemensamma grundläggande 
värderingar och övergripande mål och framgångsfaktorer. 

– I Mission definieras vårt uppdrag och varför vi finns till. Visionen anger vad vi vill uppnå på längre
 sikt. Verksamhetsidén sammanfattar vilken verksamhet vi erbjuder.  
– I Värdegrund finns de centrala ord som beskriver de beteenden som leder oss mot visionen och
 uppsatta mål.
– I Övergripande mål för perioden anges utifrån visionen vad vi vill uppnå under de kommande åren.
 Framgångsfaktorerna är de områden som vi anser vara avgörande för om vi uppnår de
 övergripande målen. Kopplat till framgångsfaktorerna finns utvalda indikatorer som vi
 kontinuerligt följer upp för att veta att vi är på rätt väg. 

* Med medarbetare avses i detta dokument både anställd personal, arvoderade och ideella ledare.

IKSU:s verksamhet
IKSU består av en öppen, ideell förening och ett helägt aktiebolag. Alla som vill får vara med och delta. 
Föreningens medlemmar får bl a via årsmötet påverka och känna ansvar för verksamheten. Vi strävar 
efter transparens och en bra dialog med våra medlemmar och kunder.

IKSU:s verksamhet ska bygga på en stabil ekonomisk grund. Verksamheten ska ge ett ekonomiskt över-
skott som ska säkra en långsiktig överlevnadsförmåga. Investeringar bör ske med en hög andel av egen 
finansiering.

Kvalitetsarbetet med medlemmar och kunder i fokus är en naturlig del för hela organisationen. Att verka 
för effektivare processer och rutiner är viktigt och vårt ledningssystem hjälper oss att ständigt förbättra 
verksamheten.

Vår expertis är inom områdena fysiska aktiviteter, hälsofrämjande insatser och rekreation. Våra tre kärn-
verksamheter Träning, Sektioner & Hälsa är alla lika viktiga för IKSU:s helhetskoncept. De stärker och 
kompletterar varandra samt bidrar gemensamt till vår mission – IKSU får människor att må bättre.

– Syftet med Träningsverksamheten är att få människor att må bättre genom att erbjuda ett
 varierat utbud av fysiska aktiviteter. Aktiviteterna håller hög kvalitet och riktas till en bred
 målgrupp. 
– Syftet med Sektionsverksamheten är att få människor att må bättre genom att erbjuda aktiviteter
 för en bred målgrupp där träning, tävling och/eller social gemenskap är centralt. 
– Syftet med verksamheten inom Hälsa är att få människor att må bättre genom att erbjuda
 tjänster inom områdena aktiv hälsoutveckling, rehabilitering  och rekreation. 

Mission: IKSU får människor att må bättre! 
Vi får människor att må bättre – både våra medlemmar, våra kunder och medarbetare. Vår verksamhet 
bidrar till bättre hälsa för hela människan.

Vision: IKSU ska ha Sveriges nöjdaste medlemmar, kunder och medarbetare 
IKSU:s vision är att ha Sveriges nöjdaste medlemmar, kunder och medarbetare. Allt vi gör ska utföras på 
ett sådant sätt att man trivs, tycker väl om oss och gärna stannar kvar inom verksamheten.
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Verksamhetsidé
Vår verksamhetsidé är att erbjuda ett varierat utbud med hög kvalitet inom områdena fysisk aktivitet, 
hälsotjänster och rekreation. Vi vill inspirera och motivera till en sund livsstil. Alla är välkomna! 

Kvalitetspolicy
IKSU får människor att må bättre. 
För att IKSU ska få människor att må bättre krävs att våra kunder kan lita på att IKSU håller hög kvalitet i 
verksamheternas alla olika delar. För att möjliggöra detta måste vi se till att:
– Alla medarbetare är engagerade i arbetet med ständiga förbättringar av IKSU:s verksamheter och
 att alla har den kompetens som krävs. 
– Alla medarbetare har goda relationer med våra kunder och ger dem god service.
– Alla medarbetare följer lagar, förordningar och andra krav som finns angivna i vårt ledningssystem
 och i ingångna avtal.
– Vi i samråd med kunder och andra intressenter driver utvecklingen av vår verksamhet*. 
– Vi avsätter nödvändiga resurser för att säkerställa att alla arbetsuppgifter kan lösas med gott
 resultat och med korta ledtider.
– IKSU:s verksamhet och ledningssystemet uppfyller kraven i ISO 9001.

* Som stöd i utvecklingen av vår verksamhet genomför vi kontinuerliga uppföljningar och strukturerad 
omvärldsbevakning. Utveckling för oss handlar om allt ifrån hur vi utformar våra lokaler, utrustning, kom-
petensutveckling och IT-stöd till att välja leverantörer och samarbetspartners.

 

IKSU-andan
Engagerade
Vi är positiva och engagerade.  Vi sprider glädje, inspiration och motivation. Alla medverkar och bidrar till 
IKSU:s övergripande mål och vision. En vilja att bidra och att ta ansvar bidrar till att vi når våra mål och vår 
vision. 

Kloka
Vi är professionella och kloka i vårt sätt att driva verksamhet. Vi fattar väl underbyggda beslut som leder 
till hållbarhet och sund ekonomi. Kvalitet och ständiga förbättringar med medlemmarna och kunderna i 
fokus är viktigt. 

Tillsammans
Öppenhet  och tydlig kommunikation är viktigt för oss. Samarbetsvilja, respekt  och förtroende präglar 
vårt arbetssätt. På så sätt uppnår vi delaktighet och ökad trivsel och gemenskap.

Övergripande mål och framgångsfaktorer
– Nöjda, aktiva medlemmar och kunder som stannar länge
– Fler medlemmar och kunder
– Långsiktig stabil ekonomi 

Verksamhetsplan 2014
Utifrån våra övergripande mål i den Strategiska Planen har vi i Verksamhetsplanen konkretiserat ett antal 
Framgångsfaktorer som vi tror ska medverka till att målen uppfylls.

– För att våra medlemmar och kunder ska trivas och stanna kvar är det viktigta att våra
 medarbetare trivs, är engagerade och har en god arbetsmiljö. 
– Utbud anpassat för en bred målgrupp
– Hög upplevd kvalitet genom hela upplevelsekedjan
– Aktivt kvalitetsarbete
– Hög tillgänglighet
– Aktiv försäljning


