
 

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier för 

Bromölla Padel  
  
 Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en 

person får någon annan att göra, mot den utsatta personens vilja.  

 

Sexuella övergrepp är oförenligt med idrottsrörelsens värderingar.  

Den här policyn inriktar sig särskilt på skyddet av barn och ungdomar upp till 18 år. Alla barn och 

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

Bromölla Padel ska erbjuda alla barn och ungdomar en kamratlig och trygg social miljö. 

Att ta barn och ungdomars berättelser och signaler på allvar är en viktig utgångspunkt för att 

upptäcka sexuella övergrepp i ett tidigt skede.  

 

Den utsattes berättelse och upplevelse är avgörande, inte förövarens motiv. När det finns uppgifter 

om sexuella övergrepp ska föreningen agera med snabbhet, skydda barnet/ungdomen, inhämta 

relevant information och agera med såväl stort ansvar som diskretion. Graden av tystnadsplikt 

skall beslutas. Efter en skyndsam bedömning vad som är bäst för barnet ska styrelsen besluta om 

den utpekade bör ta timeout tills frågan är utagerad. Bedöms händelsen vara av brottslig karaktär 

ska en polisanmälan göras.  

 

  
Vägledning  
 
Hur bör föreningen agera när det finns uppgift om övergrepp.  

 
Snabbhet  
När det finns uppgifter om eller någon misstänker att ett sexuellt övergrepp har förekommit ska de 

som fått kännedom om händelsen skyndsamt ta upp den akuta situationen med Ordförande eller 

Vice Ordförande. Föreningens ordförande och övriga ledamöter i styrelsen har alltid det yttersta 

ansvaret.  

 

Skydd av barnet/ungdomen  
Det viktigaste i den akuta situationen är barnets/ungdomens situation, dess fysiska och psykiska 

skydd och hälsa. Föräldrakontakt är viktigt, om inte förövaren misstänks finnas inom familjen.  

 

Inhämta information  
Det är inte säkert att den utsatta klarar av att berätta, den utpekade förövaren kan också vara en 

populär och omtyckt person och/eller någon med en central funktion i föreningen. Därför är det 

viktigt att den som får kännedom om händelsen överväger vart hon/han lämpligen vänder sig. I 

första hand Ordförande, Vice Ordförande eller annan person i föreningen hon/han har förtroende 

för.  



Det är viktigt att inhämta tillräckligt med information för att kunna göra en bedömning av vilka 

åtgärder som skyndsamt måste vidtas. Detta görs av Socialsekreterare efter kontakt från 

Ordförande eller Vice Ordförande. Det är också viktigt med observationer och dokumentation 

då de kan komma att bli bevis eller vittnesuppgifter längre fram i en eventuell rättsprocess.  

 

Råd vid samtal med barn  
Respektera barnets tid och skapa en lugn miljö  

Begränsa antalet vuxna i rummet  

Informera om vad som ska hända 

Börja med att lyssna noggrant utan att värdera  

Inled med öppna frågor och prata så att barnet förstår  

Undvik kroppskontakt  

Avsluta med att ta bollen och lyft ansvaret från barnet  

 

Bedömning  
De ansvariga som tagit tag i situationen ska beakta såväl ansvarstagande som diskretion. Utifrån 

en bedömning av de uppgifter som dittills kommit fram finns ett antal frågor att överväga:  

Behöver den utsatta omedelbart stöd och/eller vård?  

Vilka skall få informationen (tystnadsplikt skall hållas och ryktesspridning minimeras) 

Ska den utpekade förövaren beläggas med timeout från barn-och ungdomsverksamheten tills 

frågan är utredd?  

En viktig princip är att barnet/ungdomen inte ska behöva lämna verksamheten för att den 

utpekade förövaren är kvar.  

 

Kommunikation till berörda  
Beroende på händelsens art, och hur snabbt olika uppgifter om den sprids ut i olika delar av 

föreningen, är det viktigt att de ansvariga överväger vilken information som ska lämnas ut samt 

till vilka och på vilket sätt den ska lämnas ut.  

 

Suspendering av uppdrag inom barn och ungdomsverksamheten  
Att vara ledare och/eller tränare är ingen rättighet utan ett förtroendeuppdrag. Styrelsen har rätten 

att omedelbart belägga en misstänkt förövare med timeout och en dömd förövare med permanent 

suspendering från barn-och ungdomsverksamheten.  

 

Uteslutning  
Sexuella övergrepp kan vara en grund för uteslutning ur Bromölla Padel. Det är styrelsen som 

beslutar om uteslutning av medlemmen. 

 

Uppföljning  
Sexuella övergrepp väcker starka känslor som kan ligga kvar i klubben, hos medlemmar, barn, 

ungdomar, föräldrar, ledare och tränare under en lång tid och påverka verksamheten och stämningen i 

klubben negativt. Det är angeläget att klubben skapar förutsättningar för alla berörda att bearbeta sina 

känslor och sin oro. Därför utarbetar styrelsen en plan för hur detta hanteras från fall till fall. Klubbens 

lokala nätverk, t ex skolsköterska, fritidsledare eller annan person inom eller utanför klubben, är 

lämpliga och kunniga personer som bör tillfrågas om de är villiga att medverka i en sådan process. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förebyggande arbete 
 
Vad kan Bromölla Padel göra?  
Få verksamheter har en sådan hög grad av vuxennärvaro som idrotten. Barn och ungdomar blir 

sedda och hörda av vuxna ledare, vilket är positivt i sig. Vi ska värna om goda relationer mellan 

barn, ungdomar och vuxna. Samtidigt vet vi att det finns ett fåtal personer som har benägenhet att 

begå sexuella trakasserier och/eller sexuella övergrepp. Det finns också tecken som tyder på att 

dessa personer söker sig till verksamheter och situationer där de kan knyta kontakter med barn 

och ungdomar. Idrotten är en sådan. Bromölla padel kräver därför ett utdrag ur 

belastningsregistret för alla ungdomsledare. Samtliga ungdomsledare skall skriva på att de har 

förstått policyn. 

 

Steg 1: En tydlig vision och värdegrund  
Bromölla Padel har en tydlig vision och värdegrund som alla ledare, tränare, funktionärer och 

anhöriga ska ha goda kunskaper om och förstå innebörden av. Sexuella trakasserier och övergrepp 

är oförenliga med vår vision och värdegrund. 

 

Steg 2. Barnrättsperspektivet 
Klubbens verksamhet ska utgå från Barnkonventionen och barnrättsperspektivet. Alla berörda i 

klubben ska diskutera och vara väl insatta i vad det betyder för just vår klubb. Dessa frågor 

behandlas i de utbildningar och ledarträffar som klubben anordnar. 

 

Steg 3. Uppmärksamhet på riskbeteende hos förövaren och tecken hos den utsatta 
Det är viktigt att inte förväxla sunda och normala relationer mellan ledare, tränare och barn och 

ungdomar som deltar i klubbens verksamhet med riskbeteende hos ledare inom klubben. Vad det 

handlar om är att alla ska uppmärksamma osunda kontakter och relationer. I 

utbildningssammanhang och på ledar-och tränarträffar är det angeläget att diskutera dessa 

skillnader och vart gränserna går. 

De som blivit utsatta för sexuella övergrepp reagerar mycket olika. Därför är det är av stor vikt att 

ledare, tränare och anhöriga är uppmärksamma på barnens och ungdomarnas beteenden och 

reaktioner. 
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