
 
 

DOKUMENTATION ÖVER PLAN FÖR HUR ÖSK 
ARBETAR MOT SEXUELLA ÖVERGREPP MOT 
MINDERÅRIGA 
 
 

ÖSK Fotboll ska fullt ut följa Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten.  

Följande delar finns med i ÖSK:s egna riktlinjer: 

• Samtliga anställda (fast anställning, vikariat, ett arvoderat uppdrag, praktik eller arbete inom annan 
form där man kommer i kontakt med barn/ungdomar) som inom föreningen arbetar med barn ska ha 
lämnat in utdrag ur brottsregistret innan uppdraget startar. 
 

• Inga anställda eller ideellt engagerade ska vara ensamma med barn eller ungdomar i stängda rum. 
Individuella möten och samtal ska alltid ske i öppna rum eller i rum med god möjlighet till insyn, 
alternativt med fler personer inblandade. 
 

• Anställda eller ideellt engagerade ska inte skjutsa ensamma spelare i bil. Om en situation skulle 
uppstå där det bedöms nödvändigt så ska vårdnadshavare godkänna detta vid varje tillfälle. 
 

• Anställda eller ideellt engagerade ska undvika att vara i omklädningsrum samtidigt som spelare byter 
om eller duschar. 
 

• Anställda eller ideellt engagerade ska inte bygga eller ha privata relationer med barnen/ungdomarna.  
 

• Om någon upplever sig vara utsatt, eller misstänker att någon annan är utsatt, så ska man kontakta 
någon av följande instanser: 

o Polisen 
o Barnahus Örebro 
o ÖSK:s visselblåsarfunktion (implementeras årsskiftet 2021/2022) 
o ÖSK:s vd eller fotbollschef 

 

Kontaktinformation till samtliga ovanstående instanser ska hållas tillgängliga för såväl ungdomar som 
föräldrar. Det ska ske en årlig genomgång av samtliga delar i ”Plan för hur man arbetar mot sexuella övergrepp 
mot minderåriga” för samtliga ledare i verksamheten.  

Planen ska presenteras för samtliga spelare och föräldrar som är nya in i akademin, samt därefter minst en 
gång per år för samma målgrupp.  

  



 
 

HANDLINGSPLAN 

Vid misstanke om sexuellt övergrepp ska föreningen följa Riksidrottsförbundets handlingsplan beskriven i 
”Trygga idrottsmiljöer” utgiven 2019. 

Följande gäller: 

1. Skaffa en bild av läget. Vad har hänt? Vilka är inblandade? Är det akut så se till att säkra miljön för den som 
är utsatt. Undvik att själva försöka utreda vad som hänt i det här steget. Om det blir ett polisärende är det 
viktigt att ni inte har påverkat inblandade personer. 

Om den utsatta är ett barn är det viktigt att tänka på följande: 

• Ta omedelbar kontakt med föräldrarna. Om problematiken misstänks finnas inom den utsattes familj ska 
socialtjänsten istället kontaktas. 

• Identifiera om kontakt med socialtjänst behövs för att stötta barnet. 

Om förövaren finns i föreningen är det viktigt att tänka på följande: 

• Har förövaren ett förtroendeuppdrag i någon form, ska den personen ta ”time out” under eventuell utredning. 

• Är förövaren ett barn är föräldradialog mycket viktigt. Kan händelsen rubriceras som ett lagbrott – anmäl 
också till Socialtjänsten. 

2. Är det ett brott? Om ja, polisanmäl. Vid osäkerhet kontakta polisen för rådgivning. Om det inte är ett 
lagbrott, undersök om det kan vara ett brott mot era eller Riksidrottsförbundets stadgar. Om ja, anmäl till 
berört specialidrottsförbunds disciplinnämnd eller motsvarande. Om det varken är ett lagbrott eller stadgebrott 
så bör ni själva försöka reda ut vad som hänt och sedan följa resterande steg i handlingsplanen. Känner ni er 
osäkra så ta kontakt med ert RF/SISU distrikt eller Idrottsombudsmannen på Riksidrottsförbundet. 

3. Identifiera vilket behov av stöd som finns hos den utsatta, tränare, föreningsstyrelse, eventuellt andra 
inblandade och eventuell förövare. Här är det nätverk som ni tagit fram under ert förebyggande arbete ett 
mycket viktigt verktyg. 

4. Identifiera vilka som behöver information om det som hänt samt vilken form av information det ska vara. 
Tänk på den personliga integriteten, alla behöver inte veta allt.  

5. Följ den rutin som ni byggt upp under det förebyggande arbetet för att följa upp det som hänt. 


