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Integritetspolicy i Växjö Simsällskap 
   

Inom VöSS ska det råda nolltolerans mot trakasserier och övergrepp. Genom VöSS 

integritetspolicy tar föreningen tydligt ställning för en trygg miljö för alla barn och tar samtidigt 

ett steg närmre nolltolerans mot trakasserier och övergrepp. VöSS integritetspolicy är baserad 

på idrottbrevets (idrottbrevet.se) integritetspolicy. Genom integritetspolicyn möter VöSS även 

Europarådets och Barnkonventionens krav på att organisationer som möter barn ska arbeta 

förebyggande mot sexuella övergrepp.  

 

VöSS integritetspolicy 

 

VöSS vill att… 

 Ledare ska, inom ramen för sin utbildning, ha tagit del av kunskap om könsnormer, 

kroppslig integritet och sexuella övergrepp och känner stöd från föreningen om vikten 

av att föreningen arbetar förebyggande mot sexuella övergrepp på barn. 

 Ledare ska ha kunskap om vilka lagar och förordningar som ska följas genom att ge 

barn kunskap om kroppslig integritet, könsnormer och sexuella övergrepp. 

 Ledare tar själv aktivt ställning mot alla former av övergrepp genom sitt ordval vid 

träningar och tävlingar, genom sitt sätt att ta frågorna på allvar och genom att som stolt 

ambassadör för föreningen se det förebyggande arbetet som en viktig del i sitt ledarskap. 

 Ledare passar på att använda sig av sina kunskaper och är tydlig med hur föreningen 

skapar en trygg miljö.  

 Ledare är medvetna om att de före det att de påbörjar sitt ledarskap i föreningen skickar 

in ett utdrag ur belastningsregistret samt att de vartannat år på föreningens begäran 

lämnar in ett nytt utdrag. 

 Ledare har kunskap om och känner stöd från föreningen att vid oro för barns välmående 

göra en orosanmälan till socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL §14). Se 

handlingsplan för orosanmälan. 
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 Ledare arbetar aktivt mot kränkande tillmälen och könsrelaterade svordomar eller annat 

som kränker den sexuella integriteten i ord eller handling. Ledare tar genast upp 

språkbruk och annan kränkande behandling som sker med de eller den som uttryckt sig 

eller i handling kränkt annan. 

 Ledare känner till VöSS värdegrund och hur den kopplas till det förebyggande arbetet 

mot sexuella övergrepp. 

 Ledare ska våga se, våga fråga och våga agera på signaler från barn eller vuxen runt sig 

– det är deras och föreningens ansvar som vuxna. 

 

Handlingsplan för orosanmälan 
 

Bakgrund 
 

Enligt Socialtjänstlagens 14e kapitel bör var och en som får kännedom om eller misstänker att 

ett barn far illa anmäla detta. VöSS uppmuntrar sina ledare att vid misstanke om att ett barn 

far illa anmäla detta till socialtjänsten. Ledaren tar hjälp av sektionsansvarig för att göra en 

orosanmälan. Orosanmälan gör till socialtjänsten i Växjö kommun, enligt Socialtjänstlagen 

(SoL §14).  

 

Rutiner för orosanmälan 
 

 Kontakta sektionsansvarig kollega i VöSS för att få stöd. Är du under 18 år är det 

extra viktigt att orosanmälan görs tillsammans med en vuxen. Även om du är över 18 

år kan sektionsansvarig hjälpa till med nedanstående steg. 

 Ring och konsultera socialtjänsten i Växjö kommun. 

 Gör en skriftlig orosanmälan enligt mallen för anmälan. Anmälan kan göras anonymt, 

men det underlättar för utredningen om det är tydligt varifrån anmälan kommer. 

Du baserar din anmälan på:  

• Vad du har sett.  

• Vad du har hört.  

• Vad du har fått berättat för dig. 

 När anmälan är gjord ligger ärendet hos socialtjänsten. Det är upp till deras 

handläggare att avgöra om en insats behöver göras eller inte.  


