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Handlingsplan mot sexuella övergrepp 

Policy 

Handlingsplanen är framtagen för alla i vår förening med att alla har ansvar för att barn och 

ungdomar har rätt att idrotta och utvecklas i en trygg och positiv miljö och bemötas med respekt. I 

detta ligger bland annat att sexuella övergrepp inte får förekomma i någon som helst form eller 

omfattning. Även om sexuella övergrepp aldrig hänt i vår förening så är det en fråga som vi skall 

vara medvetna om och aktivt arbeta med för att minimera riskerna för. 

 

Denna handlingsplan ingår som del i klubbens arbete för en trygg idrottsmiljö Och emot övergrepp 

och kränkningar av olika slag i bredare perspektiv. 

Vad menar vi med sexuella övergrepp 

Riksidrottsförbundets definition: Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon 

inför någon eller som en person får någon annan att göra, mot den utsatte personens vilja. 

Denna Policy och följande handlingsplan gäller samtliga ledare i Frölunda HC. Med ledare menar vi 

alla tränare, styrelse, anställda och övriga förenings funktionärer som kommer i kontakt med aktiva 

barn och ungdomar. 

Handlingsplan 

Vårt arbete emot sexuella övergrepp kan delas upp i följande moment 

1. Undvikande att olämpliga personer kommer in i verksamheten 

2. Säkerställa den pågående verksamheten bedrivs enligt policyn 

3. Hantering vid problem. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Undvika att olämpliga personer kommer in i verksamheten 

Behovet av ledare och ungdomstränare är stort och vi vill välkomna så många som möjligt att efter 

förmåga att hjälpa till i vår förening. Vi rekryterar tränare genom vårt befintliga kontaktnät, aktiva 

föräldrar eller tidigare aktiva eller andra personer som har en relation till föreningen. 

Det finns olika kurser som våra ledare går på. Det beror på vad de har för olika roller i vår förening. 

Utöver ställer vi krav på att de har tid och engagemang och förenings värderingar. 

Alla våra ledare får lämna ett utdrag från belastningsregister. Där ledare behöver själva begära 

utdraget från polisens registerutdrag. Lämnar det oöppnat till vår säkerhetschef, efter kontroll så 

skickas det eller lämnas tillbaka till ledaren.  

Samtliga berörda tränare skall skriftligen bekräfta sitt deltagande i denna information. 

 

 

Säkerhetsställa den pågående verksamheten. 

I den pågående verksamheten skall vi inte gå omkring och vara misstänksamma mot varandra. Men 

vi skall vara öppna och mottagliga om vi ser eller upplever saker som vi finner ovanliga eller märkliga. 

Om vi upplever olämpliga situationer så skall vi kunna diskutera detta öppet och på ett respektfullt 

sätt, eller Kontakta säkerhetsansvarig och en ledarkamrat du kan lita på om vad som har väckt dina 

misstankar. Vi skall undvika att det uppstår skvaller och ryktesspridningar. 

 Alla aktiva, ledare föräldrar kan vända sig till Bertil Carlsson uppgifterna till honom finns längre ner 

på sidan, för att rapportera, eventuella misstankar eller ställa frågor. Bertils uppgift är att finnas 

tillgänglig för rapportering och frågor, och säkerställa en professionell hantering av ärenden som 

uppkommer. Bertils uppgift är inte att fungera som samtalspartner eller behandlade part utan detta 

ska överlämna till extern professionell expertis. 

Det kanske inte alltid en aktiv eller en förälder till en aktiv vill vända sig till föreningen med sina 

frågor och misstankar. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hantering om Problem uppstår 

Om vi misstänker att någon är utsatt, eller riskerar att bli utsatt för sexuellt övergrepp så skall vi 

agera på detta. Vi skall i alla lägen sätta den utsatte personen i främsta rummet. Initialt focus är att 

bringa klarhet i situationen för att utifrån agera. 

Det är ledaren/föräldrarnas ansvar att informera Säkerhets chefen och han i sin tur informerar 

Frölundas ledning, tillsammans beslutar man hur ärendet skall hanteras. 

Konstaterade sexuella övergrepp accepteras inte under några som helst omständigheter och detta 

skall omgående polisanmälas och ärendet skall prövas i ett rättsligt förfarande. Givetvis är en person 

som fällts för sexuella övergrepp inte förenligt med ett medlemskap i föreningen. Dock skall vi 

komma ihåg att en anklagelse inte är detsamma som man har gjort sig skyldig till det man anklagas 

för. 

 Likadant gäller att det faktum att en person inte kan lagföras innebär inte att personen bör kvarstå 

med sitt uppdrag inom föreningen. 

Den som blir utsatt för sexuella övergrepp skall få professionell hjälp. Den utsatte skall inte vara 

hänvisad till att diskutera sitt ärende med föreningens ledare om han/hon inte vill. 

Vi skall inte inom föreningen ge terapeutiskt hjälp till den utsatte. För detta hänvisar vi till externa 

kontakter som kan ge professionell hjälp, se kontaktlista. 

Slutligen, en situation av sexuella övergrepp är normalt mycket känslig för alla inblandade. Detta 

måste beaktas och all hantering skall präglas av respekt och saklighet. Samtidigt får det inte finnas 

någon tveksamhet om klubbens inställning till frågan eller rädsla för att agera om det behövs. 

 

 

Tänk på barnens och föräldrarnas integritet och undvik ryktesspridning. 

Gör tillsammans med säkerhetschefen eller annan lämplig person en skriftlig sammanfattning av vad 

du har observerat. 

Säkerhetschef i FHC 

Bertil Carlsson 

bertil.carlsson@frolundaindians.com 

073 3499970 

 

mailto:bertil.carlsson@frolundaindians.com


 

 

 

 

Externa kontakter 

Krishantering 

Socialtjänsten 

Telefonnummer 031-365 87 00 
måndag-fredag 8-3:30. Lördag-söndag öppet dygnet runt. 

Vi svarar i telefon dygnet runt alla dagar i veckan. 

 

SOS Alarm 112. 

Här kan du kopplas till jourhavande präst och till sjukvården. 

 

Jourhavande präst har även en chatt som har öppet måndag - torsdag klockan 20-24 och 

möjligheten att mejla.   

 

Jourhavande Medmänniska - en röst i natten har öppet 21-6. Telefon 08-702 16 80. 

 

 

BRIS Vuxentelefon om barn 077-150 5050 

måndag och torsdag 13-16, tisdag, onsdag och fredag 9-12. 

Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal! Till Bris vuxentelefon är föräldrar och andra vuxna 

välkomna att ringa anonymt med frågor och oro som rör barn och unga upp till 18 år. 

 

Rädda barnen föräldratelefon 020-786 786 öppen mellan mån-tors 18-21 
Vi som svarar är själva föräldrar och medmänniskor runtom i Sverige. Vi lyssnar, ger stöd och 
hjälp med att sortera i tankar och känslor. 

 

http://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast
http://www.jourhavande-medmanniska.com/
http://www.bris.se/?pageID=41

