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Södertälje Simsällskap 
- Simidrott - 

 
Denna upplaga är reviderad och framtagen i samarbete med styrelsen, personalrepresentant 
samt SIS idrottsutbildarna. Värdegrunden ska gälla vid samtliga SSS:s tävlingar, läger, 
träningar eller i andra sammanhang där anställda, aktiva, medlemmar eller styrelsen deltar. 
Värdegrunden ska aktivt implementeras i Södertälje Simsällskap genom information och 
utbildningsinsatser. 
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1. Södertälje Simsällskaps Värdegrund 
 
Medlemmar i Södertälje Simsällskap skall känna till och följa gällande värdegrund. 
Värdegrunden bygger på ledorden Ansvar, Respekt och Trygghet. Dessa ledord är hjärtat i 
mötet mellan föreningens medlemmar. 

 
Ansvar  -innebär att jag är på rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning 
 
Respekt -innebär att jag är ödmjuk inför andras egenskaper och förutsättningar 
 
Trygghet -innebär att jag kan litar på andra och vår miljö 
 
Arbetet med värdegrunden syftar till att stärka kulturen i föreningen. Denna kultur ser till hela 
människan som mer än bara simidrottare. En kultur som ger mening och mervärde. 
 
Vår värdegrund omfattar trivselregler, policydokument och handlingsplan. Trivselreglerna ska 
följas av alla och är till för att främja en god miljö. Policydokumenten anger vår inställning 
och vårt agerande. Handlingsplanen innehåller rutiner för att åtgärda och motverka oönskade 
beteenden. 
 
Värdegrunden skall alltid prägla våra handlingar; vi förebygger hellre än åtgärdar. Alla uppdrag 
i föreningen ska skötas med en positiv attityd. 
 
Målet med SSS värdegrund är att alla aktiva, anställda, ledare och styrelsen ska följa SSS 
värdegrund samt att övriga medlemmar ska känna till värdegrunden. 
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2. Trivselregler 
 

• Jag behandlar andra med respekt och tar hänsyn till andras behov och önskningar 
 

• Jag följer alltid SSS rådande värdegrund 
 

• Jag följer alltid de anvisningar och regler som gäller i anläggningen där jag vistas 
 

• Jag använder ett vårdat språk 
 

• Jag tar hänsyn till alla människor i min omgivning 
 

• Jag säger till om någon bryter mot reglerna 
 

• Jag uppträder alltid föredömligt för att värna Södertälje Simsällskaps anseende 
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3. Tobakspolicy 
 

SSS tobakspolicy omfattar 
• Alla former av tobak såsom cigaretter, piptobak, snus och tuggtobak 

 

Samtliga anställda, aktiva, styrelsen samt övriga medlemmar skall verka för en tobaksfri 
miljö där ingen utsätts för passiv rökning eller nikotin i andra former. 

 
Regler och ansvar 

• Rökning ska endast ske vid lämpliga hänvisade platser utomhus, dvs inte i 
anslutning till entréer, luftintag/ventilation eller öppningsbara fönster. 

• Tobaksvaror till försäljning ska inte förekomma inom SSS. 
• SSS följer Sydpoolens regler och verksamheten ska vara helt tobaksfri både inom- 

och utomhus. 
• Var och en som misstänker att tobak används av minderårig är skyldig att 

rapportera detta till chefstränaren och styrelsen. Styrelsen eller chefstränare tar 
kontakt med berörda, aktiv och målsman. 

• För att få en tobaksfri miljö krävs aktiv medverkan från samtliga. 
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4. Alkohol och Drogpolicy 
 

SSS alkohol och drogpolicy omfattar 
• Alkohol 
• Droger tex narkotika och anabola steroider 
• Läkemedel som hanteras på ett icke avsett vis  

 
Samtliga anställda, aktiva, styrelsen samt övriga medlemmar skall verka för en alkohol- och 
drogfri förening. Alla ska aktivt bedriva förebyggande alkohol- och drogarbete i syfte att 
motverka missbruk och därmed sjukdom, olyckor, konflikter och utslagning.  
 
Styrelsen och anställda ansvarar för att alkohol och drogpolicyn är känd samt tillämpas.  
 

 
Regler och ansvar 

• Ingen medlem eller anställd får vara alkohol- och/eller drogpåverkad vid träning, 
tävling eller arbetstid.  

• Var och en som misstänker att alkohol eller droger förekommer är skyldig att 
rapportera detta till chefstränaren och styrelsen. Vid misstanke om alkohol- eller 
drogpåverkan gäller avstängning från all verksamhet inom SSS under 
utredningstiden. Styrelsen fattar beslut om eventuell avstängning. 

• Den som är eller har varit påverkad av alkohol eller droger under tävling eller 
träningsläger ska skickas hem. Om personen är minderårig kontaktas 
vårdnadshavare av chefstränaren eller styrelsen.  

• Vid konferenser, representation och personalfester råder måttlighet och en 
åldersgräns på 20 år för intag av alkoholhaltiga drycker. 
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5. Dopning 
 
Idrott och läkemedel, bakgrund: 
 
En del läkemedel har visat sig ha en prestationshöjande effekt på idrottaren. Därför har vissa 
läkemedel blivit klassade som dopning enligt idrottens regler. Den person som av medicinska 
skäl måste bruka dopingklassad medicin ska ansöka om dispens hos RF (www.rf.se). Person 
under 15 år omfattas av generell dispens och behöver inte söka individuell dispens, så länge 
idrottsutövaren ej kvalat till senior-, junior-, ungdomslandslag eller motsvarande. 
 
Det finns hundratals läkemedel listade som dopingklassade. På RF.s hemsida kan 
idrottsutövare gå in och titta på vilka läkemedel som är dopingklassade( www.rf.se). 
 
Förutom läkemedel är vissa andra substanser och metoder förbjudna. Ex. på substanser är 
amfetamin, cannabis och ex. på metoder är bloddoping, metoder att öka syreupptaget, kemisk 
och fysikalisk manipulation. 
 
Observera! Kost och näringspreparat som saluförs i hälsokostbutiker har visat sig innehålla 
dopingklassade substanser utan att detta finns deklarerat på innehållsförteckningen. 
För ytterligare info se SSS hemsida och www.apoteket.se där kan du hitta idrottens s.k. röda 
lista. 

  
Det är förbjudet med dopning inom idrottsrörelsen  
• Det är fusk att dopa sig 
• Det är farligt att dopa sig 
• Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet 

• Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till  
4 års fängelse. 

  
Observera! Det är idrottsutövaren som är ansvarig för sin medicinering och är skyldig att 
lämna dopingprov om så erfodras. 
 
Södertälje Simsällskap tar avstånd från all form av dopning. Vi står bakom 
RF:s regler och tillämpar avstängning vid upptäckt av otillåtna preparat. 
 



 SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP Besöksadress Postadress � Telefon � Fax Bankgiro Postgiro 
Box 71 Grödingevägen 2 S 151 21 SÖDERTÄLJE +46 8 550 304 44 +46 8 550 631 90 342–4991 68 23 27–2 

6. Kränkande särbehandling 
 
Kränkande särbehandling innefattar social utstötning, mobbning, psykisk misshandel, sexuella 
trakasserier, trakasserier som har samband med kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.  
 
Ex. på kränkande särbehandling är: 
 

• Att sabotera eller försvåra för varandra 
• Att förolämpa, frysa ut, åsidosätta eller negligera varandra 
• Förföljelse, hot, skapande av rädsla, förnedring 
• Överkritiskt, negativt bemötande eller förhållningssätt 

 
Vad är trakasserier på grund av kön och sexuella trakasserier?  
I Riksidrottsförbundets policy mot sexuella trakasserier finns följande definition som är 
inspirerad av EU-kommissionens och JämO:s definitioner. Definitionen är anpassad till 
idrottsrörelsens organisation och verksamhet. 

• Sexuella trakasserier betyder ovälkommet uppträdande av sexuell natur som kränker 
flickor och pojkar, kvinnor och män, vilka är aktiva, ideellt arbetande eller anställda 
inom idrottsrörelsen. 

• Trakasserier på grund av kön avser ett uppträdande som i samband med kön kränker 
värdigheten hos flickor, pojkar, kvinnor och män vilka är aktiva, ideellt arbetande eller 
anställda inom idrottsrörelsen. 

• Det viktigaste kännetecknet för trakasserier är att de är oönskade av den som utsätts 
för dem. 

• Avgörande är den utsattas upplevelse, inte motivet för individen som  trakasserar. 
 
Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara fråga 
om t.ex. oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan persons kropp, 
ovälkomna och återkommande förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografiska 
bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. Det kan också vara annat 
uppträdande eller yttranden som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön eller 
sexuell läggning. 
 
Mer information finns i Riksidrottsförbundets policy mot sexuella trakasserier. 
 
Vad är mobbning? 
Mobbning är när en person eller grupp systematiskt trakasserar, stänger ute eller attackerar en 
annan individ. Det viktigaste kännetecknet för mobbing är att uppträdandet är oönskat av den 
som utsätts för det. 
 
Ansvar 
Om du själv utsetts för eller upplever att någon annan utsätts för kränkande särbehandling 
kontakta ansvarig ledare, styrelse eller en mentor.  
Se vidare SSSs handlingsplan när sexuella trakasserier eller mobbning har ägt rum. 
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7. Föräldrapolicy 
 

Södertälje Simsällskap är en ideell organisation. En god föreningsutveckling är beroende av 
människors ideella engagemang och i SSS finns olik uppdrag såsom styrelsearbete, 
funktionärsarbete, resursgrupp, tävlingsarrangemang mm där allas insatser är betydelsefulla. 
Erfarenhet visar att barn mår bättre av att föräldrarna är engagerade i barnens idrottande. För 
att på bästa sätt ska kunna stötta barnens idrottande i Södertälje Simsällskap är det viktigt att 
känna till och efterleva föreningens värdegrund. 
 
 
Regler och ansvar 

• Vid träning och tävling sker instruktioner enbart mellan barn och tränare. Vid 
frågor om undervisningen tas kontakt med tränaren efter avslutat pass.  

• Föräldrar hjälper till i verksamheten när det behövs 
• Föräldrar stöttar och uppmuntrar barnet vid träning och tävling oavsett hur det går 

resultatmässigt 
• Föräldrar ser till att barnet är väl förberett vad gäller hälsa, kost och sömn 

 
 
Södertälje Simsällskap samarbetar med SISU Idrottsutbildarna och erbjuder utbildning och 
information kring rollen som idrottsförälder.  



 SÖDERTÄLJE SIMSÄLLSKAP Besöksadress Postadress � Telefon � Fax Bankgiro Postgiro 
Box 71 Grödingevägen 2 S 151 21 SÖDERTÄLJE +46 8 550 304 44 +46 8 550 631 90 342–4991 68 23 27–2 

8.  Klädpolicy 
 

SSS klädpolicy omfattar 
• Defileringar 
• Inmarscher 
• Prisceremonier 
• Övriga sammanhang där Södertälje Simsällskap representeras 

 
För att stärka klubbkänsla och samhörighet uppmuntrar vi alla att bära klädsel med SSS 
klubbemblem i samband med tävlingar.  

 
Regler och ansvar 

• Vid prisceremoni ska representationskläder användas, t.ex. klubboverall eller t-shirt 
med klubbemblem. Vid mästerskapstävling ska klubboverall användas. Tränaren 
ansvarar för att policyn följs. 

• Ledare och funktionärer förväntas använda de kläder som tillhandahållits av SSS då de 
utför sina uppdrag.  

• Det är inte tillåtet att medvetet göra åverkan på kläder som har anknytning till SSS och 
som används i föreningssammanhang.  

• Det är viktigt att alla följer SSS värdegrund när man bär kläder med SSS klubbemblem.  
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9. Trafikpolicy 
 

SSS trafikpolicy omfattar 
• Alla transporter i samband med idrottsverksamhet  

 
SSS uppmuntrar till samåkning till och från tävling och läger och att samling sker i god tid så 
att gällande trafikregler och hastighetsbegränsningar kan följas. 
 
 
Regler och ansvar 

• Alla transporter i samband med idrottsverksamhet ska ske med erfarna och utvilade 
förare, trafiksäkra transportmedel, följa gällande trafikbestämmelser, anpassa 
hastigheten och total trafiknykterhet. 

• Förare av transportmedel med passagerare använder handsfree när man pratar i 
mobiltelefon. 

• När vi rör oss (går, springer, cyklar) i trafiken i samband med föreningsaktiviteter följer 
och respekterar vi trafikreglerna. Vid gemensamma cykelaktiviteter i SSS använder alla 
hjälm. 

• Föraruppdrag med längre sträckor än 300 km kräver att man är utvilad innan man 
påbörjar resan. Vi uppmuntrar till förarbyte.  

• Vid längre resor (mer än 300 km) ska alltid möjligheten till tågtransport eller turistbuss 
istället för bil/minibuss övervägas. 
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10. Utbildningspolicy 
 

SSS utbildningspolicy omfattar 
• Tränare 
• Ledare 
• Funktionärer 

 
I Södertälje Simsällskap prioriterar vi utbildning. Vi anser att utbildade ledare/tränare bidrar 
med kvalité och utveckling samt en trygg och säker miljö för våra barn. SSS följer Svenska 
simförbundets stegutbildningar för våra ledare/tränare inom respektive disciplin. Vi deltar 
också efter behov och intresse vid andra utbildningar och/eller föreläsningar som faller inom 
ramen för våra verksamhetsformer och vår värdegrund. 
    
Vi anser att ledaruppdraget innebär ett stort ansvar, därför kräver vi av dig som tränare att du 
är utbildad och att du kontinuerligt fortbildar dig. Vi förväntar oss att utbildning och 
utveckling är en strävan hos dig som vill ha ett uppdrag i SSS.  
    
 
Regler och ansvar 

• Chefstränare ansvarar för att tränare får adekvat utbildning för sitt uppdrag i SSS, t ex 
årlig utbildning i HLR (hjärt- och lungräddning) och Livräddning. 

• Tränare erbjuds interna grundkurser samt att assistera vid kanten under en eller fler 
terminer innan Svenska Simförbundets stegutbildningar erbjuds. Vid avstängning, 
misskötsamhet eller om man väljer att avsluta uppdraget tidigare än överenskommet 
kan man bli erlagd att återbetala delar av eller hela utbildningen till SSS. 

• Tävlingskommittén ansvarar för att funktionärer får adekvat utbildning för sitt uppdrag 
i SSS 

• Styrelsen ansvarar för utbildning av övriga ledare eller aktiva vid behov. 
 
 
 
SISU Idrottsutbildarna  
Södertälje Simsällskap samarbetar med SISU Idrottsutbildarna, Sörmlandsidrotten, vilket 
innebär att vi tillämpar deras former för intern utbildning. Detta ger möjlighet till extra 
fortbildning för dig som aktiv, tränare, förälder, funktionär etc. Föreningen får dessutom olika 
former av stöd för vidare utveckling och utbildning i den mån vi redovisar genomförd 
verksamhet.    
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11. Handlingsplan misskötsamhet 
 
Misskötsamhet definieras som: 
Ett agerande som kränker, generar eller på annat sätt stör träning/tävling, 
simkamrat/tränare/annan närvarande person tex annan badgäst  
eller på något annat sätt strider mot SSS värdegrund. Anmärkningsvärd misskötsamhet kan 
även vara olämpligt uppträdande under icke tränings- och tävlingstid. Gäller även vid 
representation och läger. Vid grov misskötsamhet tar styrelsen beslut om eventuell påföljd. 
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12. Handlingsplan när sexuella trakasserier eller 
mobbning ägt rum 
 

Rapportering 
Rapportering bör omgående ske till någon närstående person inom verksamheten, föreningen, 
någon kollega, ansvarig ledare, styrelse eller en mentor. Antingen direkt av individ som 
upplever att han/hon utsatts för kränkande behandling, alternativt av annan individ som 
uppfattat att kränkande behandling försiggått.  Skriv ner datum, klockslag, vad som hänt, samt 
eventuellt vittne. Observera att sekretess ska beaktas.  
Sexuella trakasserier av brottslig karaktär bör polisanmälas. Styrelsen bör omgående få 
kännedom om sexuella trakasserier och mobbning för att snabbt kunna agera.  
 
Åtgärder 
Styrelsens ansvar är att omgående höra båda parter och dokumentera parternas upplevelser. 
Observera att sekretess ska beaktas. Beroende på allvarlighetsgrad kan styrelsen genom samtal 
och överenskommelse med båda parter komma fram till två olika åtgärdsnivåer. 
 
Den första åtgärdsnivån är att ta fram en handlingsplan, som båda parter kan acceptera, för 
att få trakasserierna att upphöra och där det klart och tydligt framgår att det tidigare 
handlandet har upplevts som ovälkommet eller kränkande.  
 
Den andra åtgärdsnivån är att disciplinära åtgärder vidtas såsom varning, avstängning, 
uppsägning eller polisanmälan. Det är viktigt att styrelsen alltid följer upp ärendet. 
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Om ett barn/ungdom under 18 år missköter sig 
 
Tränare 0. Tillsägning!     

↓ 
 

 
↓ 

    

Tränare 1. Samtal med 
simmare/hoppare  
Kräv förändring! 

� Tränare 
dokumenterar 
händelsen 

� Ingen upprepad 
misskötsel 

↓ 
 

 
↓ 

    

Sektions-ansvarig/ 
Chefstränare/Mentor 

2. Fortsatt misskötsel. 
Samtal med 
föräldrarna och 
ungdom 
 
 

� Dokumentera � Ingen upprepning 

↓ 
 

 
 

    

Sektions-ansvarig/ 
Chefstränare/Mentor 
 

3. Fortsatt misskötsel. 
Om simmaren 
fortsätter åsidosätta 
SSS trivselregler vid 
upprepade tillfällen 
får 
simmaren/simhopp
aren ej delta på 
träning/ tävling/läger 
under 4 veckor. 
 

� Dokumentera � Ingen upprepning 

↓ 
 

 
↓ 

    

Rapport till styrelsen 4. Fortsatt misskötsel. 
Skriftlig varning I 
 

� Dokumentera   

↓ 
 

 
↓ 

    

Styrelsen 5. Ingen förändring 
Varning 
 

� Dokumentera   

↓ 
 

 
↓ 

    

Styrelse 6. Förnyad 
misskötsamhet. 
Förhandlingar �  
Uteslutning/ 
avstängning 
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Om en ungdom/vuxen över 18 år missköter sig 
 
Tränare 0. Tillsägning!     

↓↓↓↓ 
 

 
↓↓↓↓ 

    

Tränare 1. Samtal med 
simmare/hoppare. 
Kräv förändring! 

� Tränare 
dokumenterar 
händelsen 

� Ingen upprepad 
misskötsel 

↓↓↓↓ 
 

 
↓↓↓↓ 

    

Rör-ansvarig 2. Fortsatt misskötsel. 
Samtal med 
simmare/hoppare. 

� Dokumentera � Ingen upprepning 

↓↓↓↓ 
 

 
↓↓↓↓ 

    

 
Verksamhets-ansvarig 

3. Fortsatt misskötsel. 
Muntlig/skriftlig 
varning 

� Dokumentera � Ingen upprepning 

↓↓↓↓ 
 

 
↓↓↓↓ 

    

Rapport till styrelsen 4. Fortsatt 
misskötsamhet. Om 
simmare/hoppare 
fortsätter att åsidosätta 
SSS trivselregler. 
Skriftlig varning 

� Dokumentera   

↓↓↓↓ 
 

 
↓↓↓↓ 

    

Styrelsen 5. Ingen förändring �  
Avstängning 6 mån 

� Dokumentera   

↓↓↓↓ 
 

 
↓↓↓↓ 

    

Styrelse 6. Förnyad 
misskötsamhet. 
Förhandlingar �  
Uteslutning. Vid 
avstängning/uteslut
ning gäller 
föreningens stadgar. 

    

 
 
 
 
 
 

 


