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Likabehandlingsplan 

 

Värdegrund  

Verksamheten i Själevads IK ska utformas utifrån FNs barnkonvention och på grundläggande 

demokratiska värderingar. Vi vill att alla oavsett nationalitet, religion, ålder, kön, sexuell läggning, 

samhällsgrupp samt fysiska och psykiska förutsättningar inkluderas i föreningen efter var och ens 

önskan och behov. Alla barn ska få idrotta i en miljö̈ som är positiv, och där de har möjlighet att 

utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar, socialt, fysiskt och mentalt. 

Verksamheten ska vara fri från osunda träningsmetoder, hets, trakasserier och övergrepp. Beslut 

som fattas i föreningen ska ha barnens bästa för ögonen.  

 

Syftet  

Syftet med vår likabehandlingsplan är att främja människans lika rättigheter samt motverka all 

kränkande behandling och diskriminering. Den enskildes upplevelse av kränkning måste alltid tas på 

allvar.  

Definitioner  

Trakasserier 

Trakasserier är en form av diskriminering och ska ha samband med någon av de sju 

diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Det gemensamma för 

trakasserier är att de gör att en person känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.  

Kränkningar kan vara: 

• Fysiska, t ex att bli utsatt för slag, sparkar och knuffar, oaktsamhet med andras ägodelar 

samt kroppsspråk och gester. 

• Verbala, t ex att bli hotad, retad, svordomar, fula ord, könsord, förolämpningar. 

• Psykosociala, t ex att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, nonchalans mot 

gemensamma regler. 

• Text och bild, t ex i form av klotter, brev och lappar, e-post, sms samt i sociala medier. 

 

Mobbning 

Mobbning är en situation där en eller flera individer upprepade gånger och över tid blir utsatta för 

negativa handlingar från en eller flera individer. Med mobbning menas både fysiskt och psykisk våld. 

I psykiskt våld innefattas även utfrysning. Mobbning innebär att den som är utsatt är i underläge 

och känner sig kränkt. 
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Sexuella trakasserier  

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. När en person blir utsatt för kränkande 

behandling eller bemötande av sexuell natur som kränker den utsattas värdighet och/eller 

personliga integritet räknas det som sexuella trakasserier. Ett exempel kan vara när en person blir 

utsatt för fysisk beröring, blickar eller kommentarer som personen ifråga själv upplever som 

kränkande. 

 

Sexuella övergrepp  

Ett sexuellt övergrepp är när någon utsätts för en sexuell handling mot sin vilja. Oavsett hur brottet 

bedöms i lagens mening är sexuella handlingar mot någons vilja alltid kränkningar mot den som 

utsätts. Detta gäller även om det inte kan rubriceras som brott enligt lagen eller om 

polisutredningen läggs ner.  

 

Förebyggande arbete 

Ett förebyggande arbete är viktigt och det kräver långsiktighet. För att skapa de bästa 

förutsättningar för en sund idrott behöver vi ha. 

Samsyn – vi som är vuxna ska ha samma syn på vad mobbning är och veta vad vi ska göra om 

mobbning uppstår. Tränare och ledare måste ha tydliga regler för vad som händer om 

värdegrunden bryts, vilka roller och vilket ansvar som finns.  

Ledarskap – ett tydligt ledarskap smittar av sig och visar vägen. Ett idé- och värderingsstyrt 

ledarskap lägger fokus på vem du är och vad du säger, vilket uttrycker sig i det du gör.  

Gemenskap – bygger trygghet och stabilitet för alla inom föreningen.  

Acceptans – att acceptera varandras olikheter ger även insikt om den styrka som just skapas av 

olikheter.  

Förebilder – den som har en ledande roll i föreningen är också en förebild, vilket det är viktigt att 

vara medveten om. I rollen som förebild ska vi bland annat visa hur vi ska behandla varandra samt 

sätta tonen i samtalsklimatet.  

 

Krav på registerutdrag 

Föreningar ska begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret för den som anställs, har 

uppdrag i föreningen och där har direkt och regelbunden kontakt med barn. Beslutet trädde i kraft 

den 1 januari 2020.  Registerutdrag ska alltid ske vid nytillsättningar. Föreningen är ansvarig för att 

kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och 

uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen 

har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen. (Riksidrottsmötet 2019) Utdraget begärs in 

av föreningen varje år. Själevads IK begär in registerutdrag senast 30 april inför kommande 
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fotbollssäsong eller så snart en ny ledare blir klar för ett lag. Utdraget ska vara begärt från polisen 

under samma kalenderår som fotbollssäsongen. 

 

 

 

Åtgärdstrappa och handlingsplan 

 

 

 

 

Samtala med de 

inblandade. Ta kontakt 

med vårdnadshavare vid 

upprepade förseelser 

Samtala med de 

inblandade. Ta kontakt 

med vårdnadshavare. 

Begär stöd av 

vårdnadshavare under 

träningar 

Samtala med de 

inblandade. Ta kontakt 

med föräldrar samt 

styrelse.  

Polisanmäl samt 

kontakta styrelsen. 
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När något oönskat har hänt kan du vara behjälpt att ställa dig följande frågor. 

Vad har hänt? 

Vilka är inblandade? 

Är det ett lagbrott? 

Är det ett brott mot föreningens policy? 

Vilket stöd behövs för den som har blivit utsatt? Vilket stöd behöver jag som 

tränare/ledare? 

Vilket stöd behöver andra inblandade? 

Vilka behöver informationen? Vilken information behöver de? 

 

Tänk särskilt på följande. 

Om den utsatta är ett barn ska du genast ta kontakt med föräldrarna. Om problematiken misstänks finnas 

inom den utsattes familj ska socialtjänsten istället kontaktas. 

Om förövaren har ett förtroendeuppdrag i föreningen ska personen ta ”time out” tills händelsen är utredd.  

Är förövaren ett barn är föräldradialog mycket viktig. Är det ett lagbrott som begåtts ska det anmälas till 

socialtjänsten.  

Har ett brott begåtts – polisanmäl. Är du osäker, kontakta polisens rådgivning på 11414. 
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