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Policyn visar att Täby Sim står för: 

• Allas lika värde 

• Att skapa och bibehålla en trygg idrottsmiljö i Täby Sim 

 



 
 

 
Täby Sim – Policy mobbing och trakasserier 

Fastställd: 2019-10-28  Sida 2 av 3 

 

Policy mobbing och trakasserier Täby Sim 

Täby Sim erbjuder simning till alla, från de yngsta i simskolan till de äldsta i masters-

verksamheten, både inom motion och tävling. 

Täby Sim har ”nolltolerans mot mobbing och diskriminering”, vilket betyder att vi i vår 

verksamhet arbetar för att samtliga medlemmar får finnas i en trygg, säker och 

inkluderande simmiljö.  Alla medlemmar, ledare och nära anhöriga till medlem i Täby 

Sim har alla ansvar att bidra till att skapa en god miljö inom klubbens verksamhet och att 

motverka kränkningar i form av mobbing och trakasserier.  Det innebär att vi alltid är 

goda kamrater och stödjer varandra i såväl med som motgång och tar avstånd från alla 

former av kränkande behandling. 

 

Verksamheten i Täby Sim vilar på Riksidrottsförbundets värdegrund – ”Idrotten vill” med 

idrottsrörelsens fyra grundpelare: 

• Glädje och gemenskap 

• Demokrati och delaktighet 

• Allas rätt att vara med 

• Rent spel 

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En 

idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina 

egna förutsättningar. https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott 

 

Riksidrotts Förbundets definition mobbing och trakasserier: 

Vad är mobbing? Mobbing är kränkande behandling som upprepas under en längre tid. 
Den kan vara fysisk, som till exempel slag och knuffar, men även psykisk mobbing, som 
exempelvis elaka kommentarer, miner och utfrysning. Mobbing definieras och avgörs 
utifrån den utsattas upplevelser, inte den som utsätter. Att bli mobbad kan innebära 
stora själsliga sår som kan sitta i hela livet, både för den som utsätts och för dem som 
står personen nära.  
 
Vad är trakasserier? Trakasserier är en form av diskriminering och ska ha samband men 
någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, konsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 
sexuell läggning och ålder.  Det gemensamma för trakasserier är att de gör att en person 
känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad. Trakasserier är ett beteende 
som är ovälkommet. Det är den som är utsatt för trakasserier som avgör vad som är 
kränkande. Samma beteende kan uppfattas som trakasserier av en person medan en 
annan person inte alls behöver bli illa berörd.  
 

Se RF – ”Skapa trygga idrottsmiljöer”: 

skapa-trygga-idrotts

miljoer 2019.pdf

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/skapa-
trygga-idrottsmiljoer.pdf 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/skapa-trygga-idrottsmiljoer.pdf
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/skapa-trygga-idrottsmiljoer.pdf
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Täby Sims - Förebyggande arbete 

I Täby Sim är det viktigt att alla känner sig välkomna och är en viktig del av vår 
verksamhet. Därför arbetar vi förebyggande med trygghet i simmiljön genom att snabbt 
agera när vi ser och märker någon form av mobbing och trakasserier genom att:  
 

• Samtliga ledare över 15 år som har direkt kontakt med barn skall uppvisa ett 

giltigt utdrag ur belastningsregistret 

• Samtliga ledare i Täby Sim följer den interna utbildningsplanen 

• Minst två ledare/föräldrar med vid resor och övernattningar som arrangeras 

inom Täby Sim 

• Samtliga ledare passerar genom omklädningsrum och dusch i samband med 

träning och tävling 

• Informera klubbens medlemmar och föräldrar om policyn  

• Visselblåsarfunktion, där du informerar Klubbchefen och/eller Styrelsen om 

någon värdegrund bryts 

 

Täby Sims - Handlingsplan & Uppföljning 

• Simmare, tränare, ideella och anställda agerar alltid på uppkommen situation 

enligt bästa förmåga och rapporterar vidare incident till Klubbchef eller 

Styrelsens ordförande 

•  Klubbchef eller Styrelsens ordförande skall: 

o skyndsamt hanterar ärendet 

o skaffar sig en bild av läget med alla inblandade parter 

o hanterar ärendet med diskretion 

o om det är det brott så sammanställs en formell polisanmälan 

o identifierar vilka som behöver information 

o identifierar behovet av stöd  

o beslutar om den utpekade bör ta timeout tills frågan är utagerad 

o följer upp att den rapporterade incidenten upphört  

• Alla mottagare av information i ärendet ska iaktta tystnadsplikt 

• Policyn revideras av styrelsen årligen efter styrelsens konstituerande 

 

 


