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Svar på Interpellation om att motverka
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Idrott och fritidsnämnden arbetar med flera åtgärder för att motverka sexuella
övergrepp inom idrott- och fritidsverksamheter. Nämnden arbetar tillsammans med
berörda förbund och föreningar för att säkerställa att barnkonventionen efterlevs
genom utbildningsinsatser och bidragsregler.
Utöver detta har nämnden antagit en IOP (idéburet offentligt partnerskap)
tillsammans med RF-SISU Uppland (Riksidrottsförbundet – SISU idrottsutbildarna)
som ska arbeta aktivt med utbildning inom det aktuella området.
För att en förening ska bli beviljad bidragsstöd från nämnden begärs utdrag ur
belastningsregistret för personer som har regelbunden kontakt med barn och unga
inom föreningslivet. Idrottsföreningar som är medlemmar i Riksidrottsförbundet
har även detta som krav för att få ta del av det statliga LOK-stödet (lokalt
aktivitetsstöd).
Idrotts och fritidsnämnden har beslutat om en åtgärdstrappa för en trygg och jämlik
förening. Åtgärdstrappan är en rutin som ger förvaltningen vägledning och stöd för
arbetet med att skapa trygga och jämlika föreningar. Rutinen är även ett stöd för
föreningar för att öka kunskapen inom ämnet samt tydliggöra föreningarnas arbete.
Åtgärdstrappan följs upp kontinuerligt och redovisas för nämnden efter genomförd
åtgärdsplan med berörd förening.
Syftet med åtgärdstrappan är att tillsammans med föreningslivet arbeta förebyggande
samt öka medvetenheten om barns rättigheter enligt barnkonventionen och
kommunens övergripande mål.
Åtgärdstrappan är framtagen efter en gemensam utbildningsinsats tillsammans med
Rädda barnen i projektet High Five – trygg och jämlik idrott. Åtgärdstrappan ger
vägledning och stöd till förvaltningen när det framkommer incidenter inom idrott- och
fritidsverksamheter.
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Beroende på incidentens allvarlighetsgrad görs en individuell bedömning av
händelsen. Därefter formar förvaltningen åtgärder till berörd förening och stödjer
föreningen i genomförandet av åtgärderna. Förvaltningen arbetar tillsammans
med föreningen för att säkerställa att åtgärderna vidtas och följs upp.
Om det framkommer en incident som bedöms vara så pass allvarlig att
åtgärdstrappan inte kan aktiveras ska andra insatser vidtas så som kontakt med
socialförvaltningen och polismyndigheten.
Förklaring av de olika trappstegen i åtgärdstrappan
Första steget tillämpas av förvaltningen och innebär att förvaltningen granskar
ärendet och tar in information från berörda parter. Informationen ligger tillgrund
för de åtgärder som tas fram. Utöver detta genomförs en granskning av föreningens
bidrag från kommunen.
Därefter bokas ett möte in med föreningen och i de fall det rör sig om en
idrottsförening bjuds även RF-SISU Uppland och eventuellt specialidrottsförbund
in till mötet. Om föreningen tar emot stöd från fler nämnder ska även
representanter från dessa förvaltningar bjudas in.
Föreningens representanter ska vara valda utefter incidentens allvarlighetsgrad.
Möte med åtgärdsfokus
Föreningen bjuds in till ett möte med förvaltningen. Mötet inleds med en
presentationsrunda följt av att förvaltningen informerar om mötets syfte samt
varför föreningen är kallad till mötet. Därefter har föreningen möjlighet att förklara
deras syn på händelsen. Åtgärderna presenteras och en plan för genomförande
arbetas fram gemensamt.
Avstämning
Det andra steget är att stämma av med föreningen hur arbetet med åtgärderna
fortlöper samt stödja föreningen om det uppstår frågor eller funderingar under
arbetets gång. Avstämningsmötet ska bokas in cirka 2 månader efter första mötet.
Beroende på hur arbetet fortlöper inom föreningen vidtas olika åtgärder. Löper
åtgärderna på enligt plan så arbetar föreningen vidare efter beslutade åtgärder.
Framkommer det brister i genomförandet vidtas ytterligare åtgärder tillsammans
med föreningen för att stödja dem i det fortsatta arbetet.
Skriftlig redovisning
I sista steget i åtgärdstrappan ska föreningen inkomma med en skriftlig
redovisning. Formen för redovisningen sätts gemensamt tillsammans med
föreningen. Den skriftliga redovisningen ska vara förvaltningen tillhanda senast två
månader efter avstämningsmötet om inte annat är överenskommet. RF-SISU
Uppland tillsammans med förvaltningen kan om behov finns genomföra
platsbesök hos föreningen efter inlämnad redovisning.
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