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Simklubben Elfsborgs policy gällande  

ÖVRIGA STÄLLNINGSTAGANDEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

som miljöarbete, säkerhet i utemiljö, sexuella trakasserier, 
diskriminering pga sexuell läggning, mobbing och jämställdhet. 
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Denna ”policy övriga ställningstaganden” är ett av flera policydokument för att 
styra arbetet och verksamheten i Simklubben Elfsborg 
 
”policyn övriga ställningstaganden” är antagen av styrelsen för  
Simklubben Elfsborg 2010-10-13 
 
Styrelsen och verksamhetsansvariga ansvarar för att policyn och riktlinjer 
tillämpas och strävas efter 
 
 
 
Bakgrund 
 
Simklubben Elfsborg har en bra idrottslig bakgrund och stark tradition sedan länge 
förenligt med Elfsborg, Borås Stad och simidrotten. Simklubben Elfsborg har sedan 
1972 varit en självständig idrottsförening och har ett gott anseende inom förenings 
och företagsverksamheten i Borås Stad. 
 
Vår idrottsliga verksamhet skall präglas av god kamratskap, glädje, utveckling och ett 
sunt tänkande. Ett bra ledarskap på alla nivåer skall främja simkunnighet, motion, 
hälsa och friskvård för alla som vill deltaga inom simidrotten. 
 
 
Syfte 
 
Policyns syfte gällande ”övriga ställningstaganden”  är att klargöra vad som gäller i 
Simklubben Elfsborg avseende detta i samband med vår idrottsliga verksamhet. Vi 
vill värna om medlemmarnas trygget och välmående både i och utan för 
verksamheten, att vi visar vad vi står för och att vi tar avstånd från saker som inte är 
förenligt med idrottslig verksamhet. 
 
Policyn skall på ett tydligt sätt ligga till grund för ett enhetligt förhållningssätt så att 
ansvariga, ledare och medarbetare kan handla i enlighet med Simklubben Elfsborgs 
etik i dessa frågor. 
 
 
Riksidrottsförbundet (RF) 
 
Idrotten är Sveriges största folkrörelse, med en verksamhet som skall vara öppen för 
alla och på lika villkor. Riksidrottsförbundet har framtagit policys som på olika sätt 
skall vara ett verktyg som kan leda oss i vårt föreningsarbete. Inom nedanstående 
områden hänvisar vi till de redan idag av RF framtagna policys och ser därefter till att 
de efterlevs och lyfts inom förening i lämpliga sammanhang. 
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Målsättning 
 
Vi skall på alla sätt verka för att verksamheten bedrivs under former som värnar om 
miljön, den enskilde medlemmen och att man får utöva sin idrott under lika villkor och 
förutsättningar för alla oavsett bakgrund mm. 
 
 
Miljöarbete i föreningen 
 
Att alla som verkar i olika former inom förening skall ha en hälsosam och utvecklande 
arbets, tränings och tävlingsmiljö är för oss mycket viktigt och har en stor betydelse 
för de idrottsliga framgångarna. 
 
Vi skall hela tiden sträva efter att 
 

• de av Borås Stad framtagna riktlinjerna vad gäller sopsortering mm i de 
kommunala anläggningarna följs 

 
• sopsortering och att ta hand om miljöfarligt material skall vara en naturlig del 

av vårat arbete i att värna om miljön.  
 

• större sopor och avfall skall köras till anvisade återvinningsstationer mm 
 

• värna om vår närmiljö och i möjligaste mån tala för att transporter mm i 
samband med träning och tävling sker på ett miljövänligt sätt som samåkning, 
busstransporter, cykel mm 

 
Handlingsplanen inom detta område är att vi hela tiden i samråd med tekniker för 
simhallar skall bevaka så att det är en bra tränings och tävlingsmiljö med avseende 
på vatten och luft i anläggningen så att den blir så skonsam som möjligt. 
 
 
Säkerhet i utemiljö 
 
En säker utemiljö och ett område i direkt anslutning till vår verksamhet som 
minimerar riskerna för olycksfall mm skall ständigt bevakas. 
 
Vi hänvisar till de av Borås Stad framtagna riktlinjerna och besiktningarna vad gäller 
de av föreningen hyrda anläggningarna och dess närmiljö.  
 
Vi framför i nära samarbete med de för anläggningarna ansvariga personerna om vi 
ser fel och brister som kan orsaka skador mm i samband med vår idrottsutövning. 
 
Handlingsplanen inom detta område är att vi städigt är vaksamma och ser saker som 
på olika sätt kan förbättra vår verksamhet och få den trygg och säker för våra utövare. 
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Sexuella trakasserier 
 
Alla former av trakasserier strider mot idrottens verksamhetsidé och skall med kraft 
motarbetas på alla sätt och förebyggas i den dagliga verksamheten. Inom idrotten 
skall ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag 
på grund av könstillhörighet och ingen form av sexuella trakasserier skall accepteras. 
 
Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker 
flickor och pojkar, kvinnor och mäns värdighet,  vilka är aktiva, ideellt arbetande eller  
anställda. Det viktigaste kännetecknet är att de är oönskade och utgångsläget är den 
utsattes upplevelse och inte trakasserarens motiv. 
 
Forskning visar att trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier i de allra 
flesta fall är ett utryck för maktutövning och förtryck vilket kan bestraffas enligt 
brottsbalkens regler om ofredande, sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande eller 
våldtäckt. 
 
Simklubben tar avstånd från alla typer av trakasserier och det är allas ansvar att 
verka för att så inte sker. Om det så händer uppmanar vi till att markera att beteendet 
är oönskat genom att säga ifrån, eller be någon annan göra det samt att skriva ner 
allt om det inträffade och sedan söka stöd, lämna en rapport till föreningens 
ansvariga som behandlar ärendet. 
 
Viktigt  för handledningen av detta om så sker är snabbhet, inhämtande av yttranden 
från alla parter, diskretion samt uppföljning. Skulle trakasserierna vara av brottslig 
karaktär bör alltid en polisanmälan göras. 
 
Handlingsplanen för Simklubben är att i alla sammanhang informera, utbilda och 
sprida kunskap om detta med trakasserier i olika former. Vi skall om så sker vidta 
åtgärder enligt RF:s rekommendationer och följa den av dem upprättade åtgärder i 
handlingsplanen samt omgående kontakta ansvariga i föreningen. 
 
 
Diskriminering på grund av sexuell läggning  
 
Idrotten betonar allas rätt att vara med och idrottsrörelsens ansvar att förebygga 
orättvis eller kränkande behandling p.g.a. homo-, bi- eller heterosexualitet samt 
könstillhörighet och transexualitet/transsexualism. 
 
Enligt regeringens och HomO:s definition menas med diskriminering på grund av 
sexuell läggning en orättvis eller kränkande behandling som har samband med 
homo-, bi- eller heterosexualitet. 
 
Simklubben tar avstånd från alla typer av sexuella trakasserier och skall genom en 
genomtänkt verksamhet påverka attityder och värderingar kring detta på ett positivt 
sätt. Ingen inom idrotten skall behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad  
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eller känna obehag på grund av könstillhörighet eller sexuell läggning och accepteras 
inte i någon form. 
 
Handlingsplanen för Simklubben är att i alla sammanhang informera, utbilda och 
sprida kunskap om detta med sexuellatrakasserier  i olika former. Vi skall arbeta i 
förebyggande syfte men om det uppkommer så skall vi enligt RF:s 
rekommendationer följa och vidtaga de åtgärder  i enlighet med handlingsplanen och 
rapportera till ansvarig för föreningen som vidtar lämpliga åtgärder 
 
 
Jämställdhet 
 
Idrotten är lika viktig för kvinnor som för män, för flickor som för pojkar och alla är lika 
viktiga för idrotten. En jämställd idrott är en förutsättning för en framgångsrik 
idrottsutveckling och främjar både organisationen och den enskilde individen. 
 
Det övergripande målet för idrottsrörelsens jämställdhetsarbete är att kvinnor och 
mäns skall ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter på alla nivåer och 
inom alla områden. 
 
Vi skall i simklubben och dess verksamhet verka för en jämställd idrott, sprida 
kunskap och utbilda inom området så att attityder och värderingar främjar allas lika 
värde att utöva idrott och visar den respekt som detta kräver. Detta skall ske i den 
dagliga verksamheten men även i andra forum där vi träffas, får information och har 
möten där denna fråga kan lyftas. 
 
Handlingsplanen är att i vår verksamhet arbeta med jämställdhet  med utgångspunkt, 
stöd och inspiration från den från RF framtagna ”idrottens jämställdhetsplan” från 
2005. Skulle situationer i vår verksamhet uppstå där det inte stämmer med de mål 
och riktlinjer som gäller för detta så skall det rapporteras till ansvariga inom 
föreningen som vidtar lämpliga åtgärder.  
 
 
Mobbing 
 
All form av mobbing, trakasserier och övergrepp strider mot visionen ”Svensk Idrott - 
världens bästa” och idrottens fyra värdegrunder ”Glädje och gemenskap, Demokrati 
och delaktighet, Allas rätt att vara med och Rent spel”. 
 
Mobbing är vanligare än man tror och hela en tredjedel av alla skolbarn har blivit 
utsatta för någon form av mobbing. Detta kan för många sitta i länge och det är därför 
oerhört viktigt att uppmärksamma om misstanke finns och göra någonting åt det. 
 
Mobbing är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt 
och innebär oftast att man utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad och förtrycks. 
Det är således ingen engångsföreteelse utan kränkningen upprepas återupprepat  
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under en längre tid. Det kan handla om allt ifrån till att bli kallad nedsättande saker till 
att bli utsatt för fysiskt våld. 
 
Många barn och ungdomar som blir utsatta för mobbing gör sitt bästa för att dölja det 
och ses ofta som att man är en förlorare vilket ingen vill vara. Det kan därför vara 
svårt att upptäcka ibland och det är viktigt att se signaler på mobbing som 
 

• Barnet blir tystare, är mer för sig själv 
• Barnet berättar inte vad som händer i skolan eller vid idrottsutövandet 
• Kompisar följer inte med hem eller slutar att umgås med kompisar 
• Barnet får en helt ny umgängeskrets 
• Återkommande huvudvärk eller annan värk 
• Vredesutbrott 
• Sämre aptit och mardrömmar 
• Blåmärken och andra skador 
• Saker som mobil,  kläder och skor försvinner 
• Sämre studie eller idrottsresultat 

 
Alla aktiva, ledare och övriga inom föreningen måste därför hjälpas åt att se dessa 
signaler för att kunna motverka och främja den idrottsliga anda som skall ligga till 
grund för all idrottslig verksamhet. 
 
Simklubben tar avstånd från alla typer av mobbing och skall i alla sammanhang 
informera, utbilda och förebygga dess uppkomst och lyfta attityder och värderingar 
som på olika sätt kan ligga till grund att det uppkommer.  Tänk på att den som står 
bredvid och ser på lika mycket bidrar till mobbingen. 
 
Handlingsplanen är att vid misstanke om mobbing har den aktive, ledaren eller 
annan i organisationen en skyldighet att rapportera detta till styrelsen. Var vaksam 
och samla på dig intryck från händelsen och vidtala sedan styrelsen som vidtar 
lämpliga åtgärder och upprättar en handlingsplan med hänsyn till alla inblandade, 
föräldrar, andra aktiva mm 
 
Alla har ett ansvar att direkt ingripa vid uppkomst i anslutning till verksamheten och 
tydligt visa att det är fel och att det inte tolereras mm och ju fler som vågar säga ifrån 
desto enklare blir det att stoppa mobbingen. 
 
 
Övrigt  
 
Som vi inledningsvis skrivit så sker mycket gällande dessa” policys för övriga 
ställningstaganden” med hänvisning till de riktlinjer och handlingsplaner som 
Riksidrottsförbundet tagit fram. I de flesta fall där det kräver det så upprättas åtgärder 
och handlingsplaner i de enskilda fallen. 
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Uppföljning och utvärdering 
 
Styrelsen och verksamhetsansvariga tillser att policyn löpande följs upp, utvärderas 
och utvecklas för framtiden 
 
 
Hänvisningar 
 
Riksidrottsförbundet:  www.rf.se 
 
Jämställdhetsombudsmannen (JämO):  www.jamombud.se  
 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO): 
www.homo.se  
 
Barnombudsmannen (BO): www.bo.se 
 
Barnens rätt i samhället (BRIS): www.bris.se 
 
Rädda Barnen: www.rb.se  
 
HOPP Riksorganisationen mot sexuella övergrepp: www.hopp.org  
 
Vårdguiden: www.vardguiden.se  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Policyn gällande övriga ställningstaganden är framtagen och sammanställd 
av Jonas Söderberg 2010 


