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Denna policy gällande miljö, systematiskt arbetsmiljöarbete samt säkerhet i utemiljö är ett av 
flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten i Simklubben Elfsborg 
 
”Policy för miljö, systematiskt arbetsmiljöarbete samt säkerhet i utemiljö ” är antagen av 
styrelsen för Simklubben Elfsborg 2023-01-25 
 
Styrelsen och verksamhetsansvariga ansvarar för att policyn och riktlinjer tillämpas och strävas 
efter 
 
 
 
 
Bakgrund 
 
Simklubben Elfsborg har sedan 1972 varit en självständig idrottsförening och har ett gott anseende 
inom förenings och företagsverksamheten i Borås Stad. Klubben är en av Borås Stads största 
idrottsföreningar med över 2000 medlemmar och ca 1200 barn och ungdomar i ledarledd verksamhet. 
 
Föreningens idrottsliga arbete skall verka för bra 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. 
 
Verksamheten kräver många ledare personal och ideella insatser. Det är vår ambition att arbetsmiljön i 
och utanför verksamheten skall vara säker och trygg så att ingen skadas eller mår dåligt i anslutning till 
den.  
 
Simklubben är sedan år 2010, certifierad som ”säker och trygg förening” av idrottssäkerhetsrådet och 
Borås Stad. Vårt mål är nu att ytterligare utveckla arbetsmiljöfrågorna så att alla skall trivas i föreningen. 
 
Simklubben Elfsborg anser att miljö- och hållbarhet är viktiga frågor och vår vision är att vara delaktiga i 
att skapa en hållbar framtid på en frisk och levande planet. Vi ska på alla sätt verka för att 
verksamheten bedrivs under former som värnar om miljön, den enskilde medlemmen och att man får 
utöva sin idrott med lägsta möjliga klimatavtryck. 
 
Simklubben Elfsborg eftersträvar en miljömedvetenhet hos både personal, styrelse och medlemmar. Vi 
ska verka för ett ekologiskt hållbart samhälle och försöka påverka och driva miljöområdet framåt. 
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Syfte 
 
Policyns syfte gällande ”miljö, systematiskt arbetsmiljöarbete samt säkerhet i utemiljö” är att klargöra 
vad som gäller i Simklubben Elfsborg avseende detta i samband med vår idrottsliga verksamhet. Vi vill 
värna om medlemmarnas trygghet och välmående både i och utanför verksamheten. Vi ska visa vad vi 
står för och att vi tar avstånd från saker som inte är förenligt med vår idrottsliga 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.  
 
Alla skall känna till och ha kunskap om föreningens sätt att driva dessa frågor enligt policyn. Alla skall 
även ha kännedom om vilka skyldigheter och rättigheter de har i sin anställning och veta att det finns 
beredskap för att förebygga, minimera och undvika risker att exempelvis skada sig i arbetet. 
 
Tillämpningsområde 
 
Denna policy gäller anställda, förtroendevalda, medlemmar men även den som tillfälligt representerar 
Simklubben Elfsborg, exempelvis föräldrar, när detta på något sätt finansieras av klubben. 
 
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 de ovanstående områden hänvisar vi till riksidrottsförbundet och deras 
framtagna policys och ser därefter till att de efterlevs och lyfts inom föreningen i lämpliga sammanhang. 
Mer information finns på www.rf.se  
 
Borås Stad 
 
Utemiljö är ett område i direkt anslutning till vår verksamhet som vi ständigt bevakar så att vi i 
verksamheten kan minimera riskerna för olycksfall. Vi hänvisar till de i Borås Stad framtagna riktlinjer 
och besiktningar vad gäller de av föreningen hyrda anläggningar och dess närmiljö. 
Vi har ett nära samarbete med den ansvariga personalen på verksamhetens anläggningar så att vi 
snabbt kan förebygga de fel och brister som uppstår och på det sättet vara snabba med att åtgärda det 
som kan orsaka skador i vår idrottsutövning.  
Mer information finns på www.boras.se  
 
Arbetsmiljölagen 
 
I arbetsmiljölagen fastställs regler och skyldigheter, för arbetsgivare och andra skyddsansvariga, om hur 
arbetet ska fortgå så det går att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt i övrigt tillse att en god 
arbetsmiljö uppnås. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till 
exempel regler om skyddsombudens verksamhet. 
På arbetsmiljöverket, www.av.se, finns mer information om arbetsmiljölagen. 
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Miljöarbete i föreningen 
 
Att alla som verkar i olika former inom föreningen skall ha en hälsosam och utvecklande arbets-, 
tränings- och tävlingsmiljö är för oss mycket viktigt och har en stor betydelse för de idrottsliga 
framgångarna. 
 
Simklubben Elfsborg skall hela tiden sträva efter att: 
 

 Eftersträva att välja miljömärkta/ ekologiska produkter vid inköp till verksamhet och 
arrangemang. 

 Väga in miljöhänsyn i våra beslut 
 Minimera miljöpåverkan från resande, möten och övernattningar samt värna om vår närmiljö.  
 Till simtävlingar, läger mm ska miljöanpassade transporter väljas i största möjliga mån så som 

samåkning, tåg och i närmiljöer förespråkar vi busstransporter eller cykel. 
 Vid övernattningar, konferenser och andra aktiviteter som ingår i verksamheten ska prioriteras 

de som har en uttalad miljöprofil. 
 Måltider och livsmedel som ska köpas in ska hålla högsta möjliga miljöprofil. 
 Miljöpåverkan ska vara avgörande för inköp med hänsyn till kvalitet och funktion. Vi som 

förening ska ligga i framkant och visa andra att miljöinriktat inköpsbeteende av varor och 
tjänster främjar ett hållbart samhälle. 

 Vi som förening skall försöka minimera resursanvändningen genom att återanvända eller 
återvinna våra resurser. Vi ska överväga noga om vi behöver göra inköp och utgångspunkten är 
att inte köpa mer än nödvändigt. 

 Vi ska se till att använda de framtagna riktlinjerna av Borås Stad gällande sopsortering mm i de 
kommunala anläggningarna. Att sopsortera och ta hand om miljöfarligt material skall vara en 
naturlig del av vårt arbete om att värna miljön. 

 Större sopor och avfall skall köras till anvisade återvinningsstationer. 
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Systematiskt arbetsmiljöarbete i föreningen 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljön 
på arbetsplatsen för att förebygga arbetsskador, ohälsa och olycksfall i arbetet. Detta lägger grunden för 
en bra arbetsmiljö framåt. Vi ska ständigt och självkritiskt granska, utveckla och förbättra vår 
verksamhet för att snabbt identifiera risker som kan leda till negativa konsekvenser i anslutning till 
verksamheten och dess arbetsuppgifter. 
 
 

 
 
 
Exempel på risker kan vara: 
 

 tillbud och olyckor 
 felaktig eller skadlig arbetsbelastning 
 dålig arbetsmiljö med avseende på utrustning, arbetsställningar mm 
 stress eller andra psykiska påfrestningar 

 
Vid upptäckt av brister, risker eller annat i anslutning till verksamheten skall ansvariga från föreningen 
åtgärda dem och sedan kontrollera så att åtgärderna var tillräckliga. 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär 
 

 kontinuerligt undersöka alla arbetsförhållanden 
 bedöma risker i verksamheten och arbetsmiljön 
 löpande personalmöten för att fånga upp eventuella risker mm i arbetsmiljön 
 genomföra utvecklingssamtal och undersöka arbetsmiljön 
 åtgärda och följa upp så att åtgärderna har varit tillräckliga 
 upprätta en handlingsplan 
 kontrollera och rapportera 

 
Simklubben Elfsborgs systematiska arbetsmiljöarbete verkar även under de av Borås Stad och Borås 
simarenans beslutande regler och förhållningar i samband med miljöfrågor med syfte att förhindra 
skador, olyckor och ohälsa i samband med arbetet. 
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Arbetsgrupp (skyddsgrupp) 
 
Arbetsgruppen ska bestå av följande personer och ansvariga: 
 
Borås Simarena Simhallschef 
  Skyddsombud 
 
Simklubben Elfsborg Styrelsen 
  Sportchef och/eller ledarombud 
  Personal 
 
Arbetsgruppen skall träffas löpande under året för att göra inspektion, upprätta handlingsplan och tillse 
att bedömda risker åtgärdas. Inspektion bör även göras omgående vid eventuella olyckor, sjukdomar 
och andra allvarliga tillbud sker i verksamheten. Sker det förändringar i arbetsmiljön så ska det också 
genomföras en skyddsrond. 
 
 
Undersökning av arbetsmiljön 
 
I samråd med skyddsombudet ska föreningen genomföra skyddsronder i direkt anslutning till 
verksamheten. Detta ska helst ske så personal och verksamhetsledare finns tillgängliga för frågor. Det 
är viktigt att det blir en korrekt riskbedömning. 
 
Följande ska kontrolleras: 
 

 personal, samtal om anställningen, arbetsbelastning och trivsel mm på arbetsplatsen 
 kansli, arbetsmiljö (så som arbetsställningar, arbetsredskap, luft och buller mm) 
 simhallen, de risker som finns i anslutning till bassängerna 
 träningsrum, redskapskontroll och regelverk för dessa 
 förråd, andra utrymmen där verksamhetsutrustning förvaras 
 tävlingsarrangemang, utrustning och iordningställande inför tävling 
 att larmrutiner och sjukvårdsutrustning är uppdaterade och väl synliga 

 
 

Följande frågor skall besvaras för att bedöma risker: 
 

 hur troligt är det att något kommer att hända? 
 kan flera av de anställda utsättas för risker? 
 vilka arbetsmoment innehåller stora risker? 
 hur ofta och hur länge utsätts någon för dessa risker? 
 vilken typ av tillbud eller olycka kan komma att inträffa? 
 finns det något annat som kan komma att påverka arbetsmiljön och dess huvudsakliga uppgift? 

 
Skyddsronderna genomförs i samråd med simhallspersonalen och detta minst 2 ggr/år 
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Säkerhetsarbete utemiljö i föreningen 
 
En säker utemiljö och ett område i direkt anslutning till vår verksamhet skall ständigt bevakas för att 
minimera riskerna för olycksfall. 
 

 arbetar aktivt i säkerhetsarbetet ihop med Borås Stad på de anläggningar vi vistas och verkar i.  
 arbetar ständigt med att underhålla och utveckla vår utemiljö som är i anslutning till vår 

verksamhet.  
 i samråd med tekniker och ansvariga för simhallar så att det är en så bra tränings och 

tävlingsmiljö med avseende på anläggning, vatten och luft i anläggningen. Så att miljön blir så 
skonsam som möjligt. 

 arbeta med punkter ur trafik-och personsäkerhetspunkter. 
               • höga häckar och buskage. 
               • bra belysning:  
               • säkra cykelbanor, gångbanor, parkeringar 
               • sandning  
               • korsning av vägar i anslutning till anläggningen 
               • farthinder 
               • infarter/utfarter 
               • eventuella farliga genvägar 
 
Vi hänvisar också till de av Borås Stad framtagna riktlinjer och besiktningar vad gäller de av föreningen 
hyrda anläggningar och dess närmiljö. 
 
 
Handlingsplan 
 
Vid allvarligare fel och brister i arbetsmiljön skall en handlingsplan upprättas så det blir ett snabbt 
åtgärdande av bristerna. Handlingsplanen är också bra för att få en översikt på vad som händer i 
verksamheten gällande olyckor mm. 
 
Följande ska ingå i en handlingsplan: 
 

 riskkällor och risker samt vilken grad 
 vilka åtgärder skall vidtagas 
 när ska åtgärderna vara vidtagna 
 vem skall ansvara för att åtgärderna blir utförda 
 uppföljning, efterkontroll samt rapportera till arbetsgivare. 

 
Handlingsplanen kan komma att upprättas i samråd med skyddsombudet (den för simhallen ansvariga 
person) 
 
 
Rapport av tillbud och olyckor 
 
Systematiskt arbetsmiljöarbete innebär att skador, tillbud och andra missförhållanden skall försöka 
minimeras i verksamheten. Det är därför av stor vikt att man regelbundet undersöker, följer upp och 
rapporterar tillbud och olyckor. 
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Rapport skall gå till enligt följande: 
 

 skriftlig eller muntlig rapportering till ansvarig person i föreningen 
 fortlöpande rapportering (om det behövs angående tillbudet) 
 alla eller vilken typ av tillbud skall rapporteras 
 övrig personal skall få tillgång till uppkomna tillbud och hur de har hanterats 

 
Rutiner för att samla in information 
 

 vad hände 
 var och när hände det 
 i vilket arbetsmoment skedde det 
 om och hur ofta har det inträffat (om det inträffat tidigare) 
 vad har orsakat olyckan eller varit bidragande till att den inträffade 
 vad behöver göras direkt och vem ansvarar för att det blir gjort 
 hur kan vi göra för att förhindra att detta inträffar igen 

 
Försäkringar 
 
Folksam är idrottens försäkringsbolag. Genom samarbetet med Riksidrottsförbundet (RF) och 
specialidrotterna är 1,6 miljoner aktiva idrottare olycksfallsförsäkrade hos oss. Alla föreningar som är 
anslutna till RF omfattas av en basförsäkring hos oss som täcker föreningens grundbehov. Varje 
idrottsförening har sedan möjlighet att teckna en egen utökad föreningsförsäkring för att stärka skyddet 
och anpassa försäkringsskyddet efter behov, till exempel genom att försäkra byggnader, material och 
teknisk utrustning.  
 
Grundförsäkringens innehåll:   

 Ansvarsförsäkring   
 Utökat ansvar   
 Styrelseansvarsförsäkring   
 Förmögenhetsbrottsförsäkring  
 Rättsskyddsförsäkring  
 Patientförsäkring   
 Olycksfallsförsäkring för ideella ledare, funktionärer och domare. 
 Kristerapi 

 
Simklubben Elfsborgs utökade försäkring omfattar: 

 RF Föreningsförsäkring 
 Styrelseansvarsförsäkring för organisationer 
 RF Olycksfallsförsäkring 
 RF Idrottsreseförsäkring 
 Tjänstereseförsäkring 

 
Vid eventuella frågor eller behov av kontakt i föreningen för eventuella försäkringsfrågor kontakta 
verksamhetsansvarig eller vårt kansli. 
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Övrigt 
 
Vi som förening följer ständigt utvecklingen av frågor som rör och utvecklar miljön samt deltager i de av 
Borås Stad anordnade utbildningar i gällande frågor. 
 
Uppföljning och utvärdering 
 
Styrelsen och verksamhetsansvariga arbetar kontinuerligt med att förbättra sitt interna miljöarbete och 
genomlyser och utvärderar fastlagda policydokument regelbundet. För att följa upp och utveckla arbetet 
sätter vi också mål som följs upp årsvis och rapporteras till styrelsen. 
 
Källhänvisningar 
 
Riksidrottsförbundet, www.rf.se  
Borås Stad, www.boras.se 
Miljöverket, www.av.se  
Naturskyddsföreningen, www.naturskyddsforeningen.se 


