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RIKTLINJER FÖR HÖLLVIKEN IBF. 

1. Kunskapshöjning kring kroppslig integritet och barns rättigheter. Det 
förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp, genom kunskapshöjning kring 
kroppslig integritet, könsnormer och övergrepp, ska vara en del i föreningens 
etiska riktlinjer och beskrivas tydligt i föreningens egen ”uppförandekod”. 

2. Integritetssamtal med unga. Regelbundna samtal med barn och unga om 
kroppslig integritet, barns rättigheter kopplat till sexuellt våld samt vad som är 
brottsliga handlingar ska ske en gång per termin, anpassat efter barnens ålder. 

3. Två gånger per år. Information om integritetsarbetet och det förebyggande 
arbetet mot sexuella övergrepp inom föreningen kommuniceras till föräldrar en 
gång per termin. 

4. Integritetspolicy. Nytillkomna ideella ledare samt professionella tränare signerar 
ett kontrakt gällande föreningens arbete mot sexuella övergrepp. Detta för att 
säkerställa att de respekterar och har tagit del av föreningens integritetspolicy. 

5. Utdrag ur belastningsregistret görs vid varje nyanställning av ideella ledare och 
professionella tränare. Ingen ledare ska arbeta med barn utan att ha lämnat in 
ett utdrag. Det här görs sedan uppföljande varje år. 

6. Tar tydligt ställning mot sexuella övergrepp. Föreningen kommunicerar tydligt 
att den aktivt arbetar förebyggande mot sexuella övergrepp och kränkande 
behandling av barn och unga. Synlig information om vad sexuella övergrepp är i 
idrottsföreningens lokaler är ett av många sätt att vara tydlig på. Alla ledare har 
förberetts på att våga se, våga fråga och våga agera vid oro för att barn far illa. 

7. Orosanmälan. Föreningens ideella ledare och professionella tränare, liksom alla 
annan personal har kunskap om och är förberedda på hur en orosanmälan görs 
till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL § 14) 

8. Följer svensk lag. Vid sexuella övergrepp mot barn följer vi svensk lagstiftning 
och därmed också preskriptionstiden för varje sexualbrott, som i Sverige är 
mellan 5-15 år. Vid grövre sexualbrott mot barn börjar preskriptionstiden gälla 
från och med det att barnet fyllt 18 år. Vi ser därmed till barnens bästa genom 
att vi kan agera som förening vid vetskap om eller misstanke om att övergrepp 
skett i enlighet med de preskriptionstider som följer av det aktuella brottet.  

1. Inom vår förening ska det råda nolltolerans mot trakasserier och övergrepp. 
Genom att signera integritetspolicyn så tar vi ett steg närmare nolltolerans 
och tar tydligt ställning för en trygg miljö för alla barn. 
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FÖRENINGENS INTEGRITETSPOLICY. 

1. Jag som ledare har, inom ramen för min utbildning, tagit del av kunskap om 
könsnormer, kroppslig integritet och sexuella övergrepp och känner stöd från 
föreningen om vikten av att vi som förening arbetar förebyggande mot sexuella 
övergrepp på barn. 

2. Jag har kunskap om vilka lagar och förordningar jag följer genom att ge barn 
kunskap om kroppslig integritet, könsnormer och sexuella övergrepp. 

3. Varje termin håller vi som förening utbildning för barn och unga om kroppslig 
integritet, könsnormer och sexuella övergrepp. 

4. Jag tar själv aktiv ställning mot alla former av övergrepp genom mitt ordval vid 
träningar och matcher, genom mitt sätt att ta frågorna på allvar och genom att 
jag som stolt ambassadör för föreningen ser det förebyggande arbetet som en 
viktig del i mitt ledarskap. 

5. Jag är medveten om att jag före det att jag påbörjar mitt ledarskap i föreningen 
skickar in ett utdrag ur belastningsregistret samt att jag årligen på föreningens 
begäran lämnar in ett nytt utdrag. 

6. Jag har kunskap om och känner stöd från föreningen att vid oro för barns 
välmående göra en orosanmälan till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL 
§14). 

7. Jag arbetar aktivt mot kränkande tillmälen och könsrelaterade svordomar eller 
annat som kränker den sexuella integriteten i ord eller handling. Jag tar genast 
upp språkbruk och annan kränkande behandling som sker utanför eller på 
planen med de eller den som uttryckt sig eller i handling kränkt annan.  

8. Jag känner till värdegrunden och hur den kopplas till det förebyggande arbetet 
mot sexuella övergrepp. Jag har tagit del av föreningens material kring 
integritetsövningar med barn, sexuella övergrepp och bemötande. Jag vågar se, 
vågar fråga och vågar agera på signaler från barn eller vuxen runt mig – det är 
mitt och föreningens ansvar som vuxna. 
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DESSA FEM SAKER LOVAR JAG SOM VUXEN LEDARE ALLA 
BARN.  

1. Jag vågar se, vågar fråga och vågar agera på signaler från barn eller någon 
vuxen runt mig– det är mitt och föreningens ansvar som vuxna. Jag vågar fråga 
barn om jag uppfattar ett förändrat beteende hos ett barn eller på annat vis 
uppfattar signaler från barnet som gör mig orolig. Samtidigt ska jag komma 
ihåg att vissa barn som varit med om sexuella kränkningar eller övergrepp inte 
visar några tecken alls utåt. 

2. Som en del i föreningens förebyggande arbete så lär jag barn att det finns bra 
och dåliga hemligheter. En dålig hemlighet ger ont i magen. Dåliga hemligheter 
får man alltid berätta för en vuxen man litar på, även om någon annan vuxen 
sagt att man inte får. 

3. Jag uppmanar aldrig barn att vara kroppsligt nära någon annan, även om 
barnet känner och tycker om personen. Jag berättar för barn att de alltid har 
rätt att säga nej. Barn i min närhet ska få veta att om någon gör – eller vill göra 
– något med deras kroppar får de alltid säga nej och berätta vad som hänt för 
en vuxen. 

4. Jag lyssnar alltid på barn som försöker berätta något för mig, även om jag inte 
riktigt förstår vad barnet menar och även om samtalet känns obehagligt. Jag tar 
ansvar genom att fråga barnet om jag upplever oro. Därefter rapporterar jag 
oron vidare till ungdomsansvarig och till föreningens ordförande. 

5. Jag tar alltid barns berättelser på allvar och lever upp till föreningens 
nolltolerans mot kränkningar och övergrepp genom att jag behåller mitt lugn 
om ett barn berättar någonting för mig som det utsatts för och gör klart för 
barnet att det gjort rätt som berättat. 
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