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Riktlinjer och policydokument 
  

Saltsjöbaden IF har i detta dokument samlat de riktlinjer som skall vägleda oss i vårt uppdrag. 

Riktlinjerna är gemensamma för alla, oberoende av ställning, arbetsuppgifter eller stationering och 

gäller för samtliga som verkar på uppdrag för Saltsjöbaden IF – anställda, konsulter, volontärer och 

praktikanter. 

 

Vision  

Saltsjöbadens IF – samhällsbyggare som skapar gemenskap och glädje mellan de, i första hand 

boende, i Saltsjöbaden och Fisksätra genom att erbjuda dem möjlighet att utöva idrottsliga 

aktiviteter av alla de slag.  

  

Värdegrund  

Saltsjöbadens IF:s värdegrund utgår från Barnkonventionen och Deklarationen om de mänskliga 

rättigheterna och bygger på övertygelsen;  

 

 att alla människor har lika värde  

 att barn har särskilda rättigheter  

 att alla har ett ansvar  

 

Verksamheten skall   

• vara till för alla oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. 

• präglas av glädje. Alla barn och ungdomar inom idrottsrörelsen ska få ta del av en 

idrottsupplevelse som är glädjefylld, engagerande och utmanande. Saltsjöbadens IF jobbar för 

att alla som tränar ska uppleva glädje till idrotten och till rörelse. Glädje får också stå som 

synonymt med att få lära sig nya saker, träffa nya människor och uppnå en högre mental och 

fysisk styrka.  

• bedrivas med nolltolerans vad avser lagöverträdelser, alkohol, narkotika, tobak, dopning, 

mobbning och sexuella trakasserier samt fusk.  

• innefatta mer än idrott. Att fostras i idrottens samhörighet innebär att våra barn och 

ungdomar växer och utvecklas, inte bara som idrottare utan också som människor. Därigenom 

gör föreningen en viktig samhällsinsats.   

• bedrivas i enlighet med barnkonventionen  

  

Saltsjöbaden IF:s värdegrund är en källa till engagemang och inspiration. Den ligger till grund för hur 

det dagliga arbetet utformas och för policy, mål och strategi.  Den delas av alla – medlemmar, 

styrelse, medarbetare och deltagare. 
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Policy 
 

Denna föreningspolicy skall ses som ett klargörande och ett aktivt ställningstagande från 

Saltsjöbadens IF:s sida. Ledare, tränare och vuxna har ett stort ansvar för och är förebilder för våra 

barn och unga. Alla måste förstå den effekt som deras uppträdande har på våra medlemmar. I alla 

sammanhang där medlem kan sammankopplas med Saltsjöbadens IF skall denna policy följas.  

 

Bristande respekt mot ovanstående policy kan ytterst innebära uteslutning ur Saltsjöbadens IF. Det är 

upp till alla medlemmar att använda sitt omdöme och ta sitt ansvar i dessa frågor.  

 

Barnrättsperspektivet 

Saltsjöbadens IF följer FN:s Barnkonvention. Det innebär att verksamheten och alla beslut som fattas 

skall utgå från barnens bästa. 

 

Saltsjöbadens IF arbetar aktivt mot att alla barn ska få idrotta i en miljö som är positiv, och där de har 

möjlighet att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar, både socialt, fysiskt och 

mentalt. 

  

Motverka mobbing 

Saltsjöbadens IF arbetar aktivt för att motverka mobbning. Den kan vara fysisk som slag och knuffar 

men även psykisk, som exempelvis elaka kommentarer, miner och utfrysning. 

 

Ansvar och åtgärder gällande mobbing 

När det gäller mobbing läggs stort ansvar på sektionsstyrelsen, ansvariga ledare och 

föräldrar/vårdnadshavare. Eventuella problem och åtgärder tas upp med tränare och/eller 

sektionsstyrelsen. Kontakt tas med berörd och vårdnadshavare.   

 

Motverka diskriminering, trakasserier och kränkningar 

Inom Saltsjöbadens IF ska verksamheten bedrivas med största respekt för varje individ. Vi motverkar 

aktivt diskriminering, trakasserier, kränkningar, tystnadskultur och orättvis behandling.  

 

Vi vill även motverka elitgrupper som styrs av annat än klubbens övergripande målsättning och 

värderingar. Vårt fokus är att sätta barnen i centrum – och det viktigaste är att barnen har roligt och 

får uppleva glädjen, utifrån sina egna förutsättningar och vilja.  

 

Ansvar och åtgärder gällande diskriminering, trakasserier och kränkningar 

När det gäller diskriminering, trakasserier och kränkningar läggs stort ansvar på sektionsstyrelsen, 

ansvariga ledare och föräldrar/vårdnadshavare. Eventuella problem och åtgärder tas upp med tränare 

och/eller sektionsstyrelsen. Kontakt tas med berörd och vårdnadshavare.   
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Sexuella övergrepp och sexuella trakasserier 

Inom Saltsjöbadens IF tar vi avstånd från sexuella övergrepp och sexuella trakasserier. Sexuella 

trakasserier kan vara till exempel våldtäkt, sexuellt utnyttjande och sexuellt ofredande som oönskad 

beröring eller kommentarer med sexuell anspelning. 

 

Åtgärder 

Saltsjöbadens IF anmäler alltid misstankar om sexuella övergrepp till polisen, så att dessa kan hanteras 

inom ramen för svensk lagstiftning.  

 

Beslut om åtgärder 

Beslut om åtgärder tas av respektive sektionsstyrelse. Kontakt kan tas med kanslichefen och 

huvudstyrelsens ordförande för samråd.  

 

 

Våld 

”Varje barn har rätt att skyddas mot fysiskt och psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande av 

föräldrar eller annan som har hand om barnet.” BARNKONVENTIONENS ARTIKEL 19. 

Inom Saltsjöbaden IF tar vi avstånd från alla former av våld och våldshandlingar. Det kan vara 

handlingar som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker annan person. Våld kan vara allt från skojbråk 

och knuffar, till grov misshandel och mord, men även verbala kränkningar och övergrepp kan falla in 

under begreppet. Medan misshandel omfattar en annan persons kroppsskada, sjukdom eller smärta 

alternativet att försätta personen i vanmakt eller något annat liknande tillstånd. 
 

Åtgärder 

Den person som har gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva våld mot en 

annan person eller som hotat eller annars allvarligt kränkt någon kan ådömas bestraffning. Påföljderna 

för förseelser är tillrättavisning, böter och avstängning. En förseelse kan därtill medföra att 

straffrättsligt och/eller skadeståndsrättsligt ansvar. 

 

Beslut om åtgärder 

Beslut om åtgärder tas av respektive sektionsstyrelse. Kontakt kan tas med kanslichefen och 

huvudstyrelsens ordförande för samråd. 
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Alkohol, narkotika och doping 

Alla medlemmar är under träning, tävling eller andra klubbverksamheter representanter för 

Saltsjöbadens IF och då råder nolltolerans i att bruka alkohol, tobak och droger. Likaså skall tillfälle 

tillvaratas att diskutera drogfrågor med medlemmarna i samband med träning, tävling och läger mm.  

 

Förbud mot förtäring av alkohol  

 Föreningen tillåter inte att alkohol förtärs av medlem eller ledare under 18 år  

• Föreningen tillåter inte att alkohol förtärs av medlem eller ledare iförd kläder med 

klubbmärket eller föreningens namn eller lagnamn   

• Föreningen tillåter inte att alkohol förtärs av medlem, ledare eller medföljande 

förälder/vårdnadshavare under resor eller läger 

• Föreningen tillåter inte heller att medlem, ledare eller medföljande förälder/ vårdnadshavare 

kommer bakfull till en föreningsaktivitet.  

  

Förbud mot narkotika och doping 

Totalförbud råder.  

 

Förbud mot tobaksprodukter 

Bruk av tobaksprodukter i samband med träning och tävling är ej tillåtet, det råder formellt rökförbud 

i de lokaler vi bedriver vår verksamhet.  

  

Åtgärder  

• Om det framkommer att en ledare, förälder/vårdnadshavare eller medlem har brutit mot 

reglerna ska samtal ske med den eller de berörda.  

o Om det har framkommit att en ledare har brutit mot reglerna under en 

föreningsaktivitet får ledaren ta time out från sitt ledaruppdrag. Under tiden ledaren 

har time out pågår en intern utredning. När den är klar tar föreningen beslut om 

ledaren ska befrias från sitt uppdrag eller inte. 

o Om det har framkommit att en förälder/vårdnadshavare har brutit mot reglerna får 

föräldern/vårdnadshavaren inte delta i någon föreningsaktivitet. I de fall som avser 

föräldrar/vårdnadshavare tar föreningen beslut om föräldern/vårdnadshavare 

fortsättningen får delta vid någon föreningsaktivitet eller om vederbörande ska 

stängas av för en viss tid. Det avgörs när den interna utredningen är klar*.  

o Om det under en intern utredning skulle framkomma misstanke om alkoholproblem 

hos medlemmen eller ledaren kontaktas de sociala myndigheterna*.  

 

Beslut om åtgärder:  

Beslut om åtgärder tas av respektive sektionsstyrelse. Kontakt kan tas med kanslichefen och 

huvudstyrelsens ordförande för samråd.  

 

* Stjärnmarkering innebär att kontakt tas med kanslichefen och ordförande i huvudstyrelsen för 

samråd. Vår rekommendation är i de flesta fall ta ett samråd enligt ovan.   
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Jämställdhet  

Saltsjöbadens IF:s uppdrag är att främst bedriva barn- och ungdomsverksamhet med  

inriktning på de idrotter som ingår i föreningen, från instegs/skolnivå till tävlingsverksamhet, men 

indirekt även för gemenskap, kamratskap och social fostran. Saltsjöbadens IF är via 

specialidrottsförbunden anslutna till Riksidrottsförbundet och stödjer lojalt RF:s mål avseende idrott 

och jämställdhet.  

 

Saltsjöbadens IF verkar för jämställdhet. Det betyder att det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett 

kön, att utöva och leda idrott. Flickor och pojkar, ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda 

idrott. Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett 

likvärdigt sätt. Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. 

Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla 

verksamhetsområden. 

Styrelsen verkar för att ha en jämnt fördelad styrelse, centralt i föreningen som på sektionsnivå.  

 

Skadeförebyggande arbete, trygghet och säkerhet  

Inom Saltsjöbadens IF anser vi att den personliga säkerheten är en förutsättning för att kunna arbeta 

med barn och unga. Vi har alla ett ansvar gentemot varandra att värna var och ens personliga 

säkerhet och välbefinnande samt bidra till ett ökat säkerhetsmedvetande och därigenom till minskade 

risker.  

 
Fysisk träning bedrivs så att skador undviks. Tränare utbildas löpande i ungdomars fysiska utveckling 

och förutsättningar samt träningsteknik så att skador undviks. Det finns alltid vuxna tillhands i 

samband med träning för att ta hand om det som behövs. Verksamheten bedrivs i hallar där det alltid 

finns personal kunnig på hjärt- och lungräddning. Vi följer de råd och rekommendationer som SDF 

tagit fram när det gäller skyddsutrustning.  

 

Ledarutveckling och ungas delaktighet och inflytande  

 

För Saltsjöbadens IF är ledarutveckling viktig dels för klubbens fortlevnad, dels för att skapa 

förutsättningar för ungas delaktighet och inflytande. Ungdomar ges möjlighet att gå tränarutbildning 

och därmed arbeta som tränare i idrottsskolan mm. Styrelse och lagledare uppmuntras att delta i 

relevanta utbildningar, seminarier och kurser.   

 

Vid brister i efterföljd  

Inom Saltsjöbadens IF är vi angelägna om att snarast kunna ge stöd och vägledning i de fall 

tveksamheter uppstår kring efterlevnaden av riktlinjerna. Huvudstyrelsen och sektionsstyrelserna har 

ett särskilt ansvar för att lyhört och konstruktivt följa upp frågor och påtalade brister samt vid behov i 

enskilda fall klargöra problem och ge förslag på möjliga lösningar. 
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Handlingsplan – åtgärd i fem steg 

Vår handlingsplan utgår från ”Skapa trygga idrottsmiljöer”, Riksidrottsförbundet (2019) 

 

1. Skaffa en bild av läget. Vad har hänt? Vilka är inblandade? Är det akut så se till att säkra miljön för 

den som är utsatt. Undvik att själva försöka utreda vad som hänt i det här steget. Om det blir ett 

polisärende är det viktigt att ni inte har påverkat inblandade personer. 

 

Om den utsatta är ett barn är det viktigt att tänka på följande: 

• Ta omedelbar kontakt med föräldrarna/vårdnadshavare. Om problematiken misstänks finnas 

inom den utsattes familj/vårdnadshavare ska socialtjänsten i stället kontaktas. 

• Identifiera om kontakt med socialtjänst behövs för att stötta barnet. 

 

Om förövaren finns i föreningen är det viktigt att tänka på följande: 

• Har förövaren ett förtroendeuppdrag i någon form, ska den personen ta ”time out” under 

eventuell utredning. 

• Är förövaren ett barn är föräldradialog mycket viktigt. Kan händelsen rubriceras som ett 

lagbrott – anmäl också till Socialtjänsten. 

 

2. Är det ett brott? Om ja, polisanmäl. Vid osäkerhet kontakta polisen för rådgivning. Om det inte är 

ett lagbrott, undersök om det kan vara ett brott mot våra eller Riksidrottsförbundets stadgar. Om 

ja, anmäl till berört specialidrottsförbunds disciplinnämnd eller motsvarande. 

 

Om det varken är ett lagbrott eller stadgebrott så bör ni själva försöka reda ut vad som hänt och 

sedan följa resterande steg i handlingsplanen. Känner ni er osäkra så ta kontakt med ert RF/SISU 

distrikt eller Idrottsombudsmannen på Riksidrottsförbundet. 

 

3. Identifiera vilket behov av stöd som finns hos den utsatta, tränare, föreningsstyrelse, eventuellt 

andra inblandade och eventuell förövare.  

 

4. Identifiera vilka som behöver information om det som hänt samt vilken form av information det ska 

vara. Tänk på den personliga integriteten, alla behöver inte veta allt. 

 

5. Följ den rutin som ni byggt upp under det förebyggande arbetet för att följa upp det som hänt 
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Anmälan till socialtjänsten 
 

Orosanmälan 
Om vi får vetskap om eller känner oro för att ett barn far illa, även om det inte är i vår verksamhet ska 

vi anmäla oro till Socialtjänsten i den kommun där barnet bor. 

 
Vilken skyldighet har vi att anmäla?  

Alla som misstänker att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Det står i socialtjänstlagen. 

Personer som arbetar i hälso- och sjukvård, skolan samt i socialtjänsten är skyldiga att anmäla 

misstanke. Idrottsledare och tränare är alltså inte skyldiga att anmäla, men bör alltid anmäla sina 

misstankar så att socialtjänsten får möjlighet att utreda om barnet har behov av stöd och skydd. 

Hur går en anmälan till? 

Det finns ingen mall över hur en anmälan till socialtjänsten ska gå till. Den som vill anmäla tar en 

kontakt med kommunens socialtjänst under arbetstid. Finns det behov av att göra en anmälan 

kvällstid eller under helger så finns socialjouren. Den som anmäler kan vara anonym, men om hen 

talar om sitt namn gäller inte anonymiteten längre. Det kan ändå vara bra att lämna sitt namn och 

kontaktuppgifter då socialtjänsten kanske behöver återkomma med uppföljande frågor eller dylikt. 

Den som känner sig osäker på om hen ska göra en anmälan eller inte, kan ta kontakt med 

socialtjänsten anonymt och rådgöra med dem utan att berätta vilket barn det berör. 

Socialtjänsten kan även hjälpa till med andra saker, som till exempel att göra en polisanmälan (om det 

är aktuellt) eller att ta barnet till läkaren (om det skulle behövas). Socialtjänsten kan även ge den som 

anmäler råd och stöd hur hen ska agera. De kan också erbjuda medling mellan det utsatta barnet och 

förövaren, vilket kan vara aktuellt vid till exempel mobbning. 

 

Polisanmälan 

Om ett lagbrott begås I samband med att ett barn far illa, även om detta inte är i Saltsjöbadens IF:s 

egen verksamhet, ska detta anmälas till närmaste polismyndighet. Vid akuta händelser ring 112 och 

begär Polisen. Vid anmälan ring 114 14 eller besök närmaste polisstation. 

Vem som helst kan anmäla ett brott till Polisen. Det behöver inte vara den utsatte själv eller någon 

som bevittnat händelsen. Det räcker att händelsen kommit till ens kännedom. Om en föreningsledare, 

tränare eller ledare får reda på att något har hänt som skulle kunna vara ett lagbrott, är 

rekommendationen att kontakta Polisen som kan avgöra om så är fallet. 

 

 

 

 


