
 

 

 

Handlingsplan för Schysst framtid  
Syfte  

Syftet med handlingsplanen är att barn, ungdomar, ledare och föräldrar ska känna sig trygga och 

trivas i vår verksamhet och att alla verksamhetsledare, deltagare och närstående ska veta hur man 

agerar om man upplever några missförhållanden. Våra värdegrunder utgår från FN:s 

Barnkonvention och Riksidrottsförbundets idéprogram - Idrotten vill.  

Vår grundsyn 

Ingen i vår verksamhet ska känna sig kränkt. Varje individs egen upplevelse av att bli kränkt ska 

hörsammas och förstås. Alla vuxna i vår verksamhet har ansvar för att lyssna, trösta och prata med 

den som uppfattar sig ha blivit kränkt med ambitionen att stärka individens självkänsla och 

självförtroende.  

I de fall kränkande beteende misstänks ska samtal föras med den som uppträtt kränkande för att 

skapa förutsättningar för ett annat beteende samtidigt som vi ska visa uppskattning och kärlek till 

personen i fråga – vägledande ska vara att skilja på personen och dennes handling. 

Föreningens mål  

Mål för ledare  

Alla ledare ska vara väl införstådda i vad handlingsplanen för Schysst framtid innebär. Alla ledare 

förväntas agera utifrån den.  

Mål för aktiva barn och ungdomar  

Alla aktiva ska veta vad mobbning, kränkning och diskriminering är samt vara en schysst kompis. 

Alla aktiva ska känna till föreningens värderingsdokument samt aktivt arbeta med dessa.  

Mål för föräldrar  

Samtliga föräldrar till barn och ungdomar är väl införstådda i vad föreningens handlingsplan 

innebär och förväntas agera utifrån den.  

Dessa dokument är vägledande för vår handlingsplan  

 Riksidrottsförbundets idéprogram - Idrotten vill  

 FN:s Barnkonvention  

 Föreningens egna värderingsdokument Schysst framtid 

  



 
 

 

 

Definitioner  

Mobbing är när en person vid upprepade tillfällen, blir utsatt för negativa handlingar från en eller 

flera personer.  

Exempel i verksamhet:  

Ledare: En ledare kränker och/eller bestraffar upprepade gånger systematiskt samma barn. 

Exempelvis säger - Du missar hela tiden målet  

Barn/ungdom: Samma barn/ungdom blir alltid uteslutet ur gruppen.  

Förälder: En förälder hånar upprepade gånger samma barn.  

Kränkning är när en person upplever sig kränkt av en riktad handling eller handling som på något sätt 

berör personen.  

Exempel i verksamhet:  

Ledare: En ledare använder glåpord, blickar eller miner mot ett barn.  

Barn/ungdom: Ett barn/ungdom använder glåpord, blickar eller miner mot ett annat barn.  

Förälder: En förälder använder glåpord, blickar eller miner mot ett barn/ungdom, ledare eller 

domare.  

Diskriminering är när en person behandlas sämre eller får sämre förutsättningar än andra på grund 

av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

könsöverskridande identitet/uttryck.  

Exempel i verksamhet:  

Ledare: En person får inte vara ledare för att hen är homosexuell.  

Barn/Ungdom: Kan inte vara med för att föräldrarna inte har råd.  

Förälder: En förälder får inte vara ledare på grund av sin funktionsnedsättning.  

Förebyggande arbete  

Ledare  

 Kontinuerligt arbeta med frågorna tillsammans med ledarna för att öka medvetandet om 

problem som kan uppstå, ge verktyg för att hantera situationer/problem och vidareutbilda.  

 Ledarna ska underteckna överenskommelsen Schysst framtid  

 Tillhandahålla dokumentation som ledarna använder vid föräldramöten  



 
 

 

Föräldrar  

 Utse kontaktföräldrar i varje lag  

 Inbjuda till regelbundna föräldramöten  

 Bjuda in föreningens föräldrar till temakvällar  

 

Barn o ungdomar  

 Regelbundet, minst 1 gång per år, arbeta med värderingsövningar 

 Undertecknar överenskommelsen Schysst framtid 

 Får möjlighet till utvecklingssamtal med sina ledare  

 Får reellt inflytande på träningar, t ex får ta ansvar uppvärmning 

  



 

 

 

Åtgärder 
Ledare 

Beteendet uppmärksammas 

Samtal med den enskilde, utförs av föreningens eller kommitténs sammankallande 

 

Beteendet varnas 

Om ingen förändring sker ska den enskilde varnas och berörda ledare och föräldragrupp ska 

informeras. Utförs av föreningens eller kommitténs sammankallande. 

 

Beteendet bearbetas 

Samtal med involverade i större grupp, varning för konsekvenserna i nästa steg om ingen 

förändring sker. Utförs av föreningens eller kommitténs sammankallande med stöd från extern 

part (SISU eller Rädda barnen) 

 

Beteende åtgärdas 

Beslutande organ är föreningens styrelse som beslutar om fråntagande av uppdrag. Föreningens 

ordförande meddelar beslut med stöd av övriga ledamöter och/eller kommitté. Övriga berörda 

informeras genom föreningens normala informationsvägar. 

 

Föräldrar 

Beteendet uppmärksammas 

Samtal med enskild. Utförs av ledare med stöd från kommitté om det behövs. 

 

Beteendet varnas 

Om ingen förändring sker ska den enskilde varnas. Beslut om varning fattas av styrelsen. 

Ordförande för styrelse eller kommitté informerar föräldern och berörda ledare ska informeras. 

 

Beteendet bearbetas 

Samtal med involverade i större grupp, varning för konsekvenserna i nästa steg om ingen 

förändring sker. Utförs av föreningens eller kommitténs sammankallande med stöd från extern 

part (SISU eller Rädda barnen). 

 

Beteendet åtgärdas 

Föreningens styrelse beslutar om åtgärd och styrelsens ordförande med stöd av övriga ledamöter 

meddelar beslutet. Övriga berörda informeras genom föreningens normala informationsvägar. 



 
 

 

 

 

Barn och ungdomar 

Samtal med enskild eller med berörda parter utförs av ledaren och de berörda föräldrarna 

informeras vid behov. Frågan ska tas upp i gruppen så att alla deltagare får en förståelse för 

problemet. 

 

Beteendet varnas 

Varning om det inte sker en förändring. Sammankallande för kommitté utfärdar tillsammans med 

ledaren för den berörda individen varningen. Föräldrarna till den berörda ska närvara. 

 

Beteendet bearbetas 

Samtal med involverade i gruppen, varning för konsekvenserna i nästa steg om ingen förändring 

sker. Utförs av ledaren för gruppen tillsammans med kommittémedarbetare och/eller med stöd 

från extern part (SISU eller Rädda barnen). 

 

Beteendet åtgärdas 

Föreningens styrelse beslutar om åtgärd och styrelsens ordförande med stöd av övriga ledamöter 

meddelar beslutet. Övriga berörda informeras genom föreningens normala informationsvägar. 

 

  



 
 

 

 

Barn som far illa  

Vem i föreningen kontaktar jag om jag oroar mig för/fått vetskap om ett barns situation?  

Föreningens ordförande: Christer Themnér, 070-512 89 66  

Herrkommitténs representant: Kenneth Johansson, 070-955 88 34 

Damkommitténs representant: Anders Frigren, 076-893 74 55 

Kansli: Robert Frinell, 070-955 88 33 

 

Vem i föreningen kontaktar socialtjänsten om det ska göras?  

Föreningens ordförande och/eller den som misstänker att barnet far illa 

 

Telenummer till socialtjänsten: 

Vardagar dagtid: 08-578 291 00 

Övriga tider:   114114 

 

Vem i föreningen informerar barnet/ungdomen?  

Ordförande/ledare  

 

Vem informerar föräldrarna?  

Ordförande och/eller ledare 

 

Vem informerar berörda/drabbade övriga barn/ungdomar?  

Ordförande och/eller ledare 

Förankringsarbete, uppföljning och ansvar  

Hur förankrar vi handlingsplanen och håller den levande år efter år?  

 Förankra i styrelsen. En i styrelsen är ansvarig för att rapportera.  

 Utse en arbetsgrupp som har ansvar för frågorna och som leds av en styrelseledamot 

 Säkerställ så att nytillkomna ledare, barn och föräldrar har kännedom om planen.  

 Gör en kommunikationsplan i föreningen på hur planen ska bli känd.  

 

Hur följer vi upp handlingsplanen år efter år?  

Handlingsplanen kommer att följas upp, revideras på ledarkonferenser eller motsvarande. Planen 

kommer på detta sätt också förankras i föreningen.  

 

Ansvarig för handlingsplanen är föreningens styrelse.  



 
 

 

 

Gör så här (för ledare) 
Samla laget i grupper i lämpliga storlekar, förslagsvis 8-12 st 

Gå igenom våra värdegrunder, utgå ifrån dokumentet Handlingsplan för Schysst framtid, sidan 1-3. 

Diskutera med era barn och ungdomar, låt dem göra sin röst hörd. 

Efter genomförd träff, meddela kansliet, kansli@tyresoff.se, att ni gått igenom stegen i Schysst 

framtid, därefter skickar föreningen ut vidare information och instruktioner, bland annat gällande 

undertecknande av överenskommelsen, till föräldrarna i er grupp. 

Samtliga ledare och spelare i er grupp ska skriva under och inlämna överenskommelsen till 

kansliet innan sista juli varje år. 

Säsongen 2017 

Värdegrundsgenomgång görs digital 2017 som ett test att underlätta detta arbete för föreningen 

och för våra ledare. 

  

mailto:kansli@tyresoff.se


 

 

 

Överenskommelse 2017 
 

Som spelare eller ledare i Tyresö FF ställer vi upp för varandra och för en schysst framtid både på 

och utanför planen. Vi spelar fotboll för att det är kul med fotboll och för att man får många bra 

kompisar. Vi stöttar och hjälper varandra, vi hånar inte varandra, vi använder inte svordomar, 

könsord eller negativt kroppsspråk. Vi låter alla vara med och känna gemenskap.  

Som spelare och ledare i Tyresö FF stöder jag aktivt:  

- Att alla människor har lika värde  

- Att jämlikhet och respekt mellan tjejer och killar är en självklarhet  

- Att följa fair-play och Nolltolerans på fotbollsplanen  

- Att ta avstånd från allt våld och mobbing  

- Att ta avstånd från allt klotter och skadegörelse  

- Att ta avstånd från snatteri och stöld  

- Att respektera och leva efter Tyresö FF:s spelaröverenskommelse  

 

På fotbollsplanen visar vi stil och följer fotbollens regler, vi satsar på fair-play, respekterar 

motståndarlag och domare.  

Detta ställer jag som TFF:are upp på. 

 

 

………………………………………………  ……………………………………………… 

Spelarens underskrift   Förälderns underskrift 
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Överenskommelse 2017 
Som spelare eller ledare i Tyresö FF ställer vi upp för varandra och för en schysst framtid både på 

och utanför planen. Vi spelar fotboll för att det är kul med fotboll och för att man får många bra 

kompisar. Vi stöttar och hjälper varandra, vi hånar inte varandra, vi använder inte svordomar, 

könsord eller negativt kroppsspråk. Vi låter alla vara med och känna gemenskap.  

Som spelare och ledare i Tyresö FF stöder jag aktivt: 

- Att alla människor har lika värde  

- Att jämlikhet och respekt mellan tjejer och killar är en självklarhet  

- Att följa fair-play och Nolltolerans på fotbollsplanen  

- Att ta avstånd från allt våld och mobbing  

- Att ta avstånd från allt klotter och skadegörelse  

- Att ta avstånd från snatteri och stöld  

- Att skjuta upp alkoholdebuten  

- Att ta avstånd från droger och dopning  

- Att förstå att mångfald föder kreativitet i alla sammanhang  

- Att respektera och leva efter Tyresö FF:s spelaröverenskommelse  

På fotbollsplanen visar vi stil och följer fotbollens regler, vi satsar på fair-play, respekterar 

motståndarlag och domare.  

Detta ställer jag som TFF:are upp på.  

 

………………………………………………  ……………………………………………… 

Spelarens underskrift   Förälderns underskrift 
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