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Senast uppdaterat 2020-05-24 och beslutade av styrelsen 2020-05-27/AL 

Åtgärdstrappa 

sanktioner vid avsteg från Pixbo Wallenstams värdegrund och 

antagna policydokument 

Bakgrund 
Det förekommer att spelare, ledare, föräldrar och andra anhöriga som är med som publik vid Pixbo 

Wallenstams träningar, matcher och andra sammankomster inte uppträder enligt föreningens 

värderingar/värdegrund och policies. Detta är ett uppträdande som föreningen vill markera mot i 

syfte att eliminera detsamma. Åtgärdstrappan är framtagen för att reglera hur föreningen ska 

hantera avsteg från värdegrunden och antagna policydokument. 

Tillämpningsområde och begreppsförklaring 
Åtgärdstrappan ska följas när det genom en anmälan till Värdegrundsgruppen kommer till 

föreningens kännedom att någon i föreningen inte uppfyller eller uppträder i strid med föreningens 

värdegrund och antagna policydokument. Åtgärdstrappan är även tillämplig på situationen att en 

ledare som ska lämna in ett belastningsregisterutdrag till föreningen inte gör det. 

Värdegrundsambassadörerna i det enskilda laget, eller lagets ledare, ska i ett första skede ha försökt 

prata med personen i fråga för att avbryta beteendet som strider mot föreningens värdegrund eller 

antagna policydokument. Värdegrundsgruppen ska tillställas en anmälan (punkt 1 i åtgärdstrappan) 

först när den interna åtgärden inte har visat sig hjälpa. 

 

Åtgärdstrappan är tillämplig på föreningens medlemmar och anhöriga till dem. Den är även tillämplig 

på andra personer som uppträder som publik etc. vid föreningens matcher eller andra 

sammankomster. I åtgärdstrappan nedan omfattas denna personkrets av begreppet någon i 

föreningen. 

Personer som är yngre än 18 år omfattas av begreppet barn.  

En anmälan om uppträdande i strid med föreningens värdegrund kan göras av föreningens 

medlemmar eller anhöriga till dem (typiskt sett föräldrar). En anmälan kan även göras av ledare i 

andra föreningar. 

Barnets bästa  
Barnets perspektiv ska alltid beaktas. Om en anmälan gäller en förälder eller annan anhörig till ett 

barn i föreningen som kan komma att påverkas av att en åtgärd vidtas, ska höras i den mån det är 

möjligt, såvida det inte bedöms vara obehövligt eller olämpligt. Föreningen måste väga intresset av 

en åtgärd mot barnets intressen och välmående. Föreningen får inte vidta åtgärder som medför 

betydande men för barnet. Barnets bästa ska vara avgörande för hur en situation hanteras.  

Att detta är föreningens utgångspunkt ska framföras i dialog med den/de personer som är 

inblandade i ett anmälningsärende. 
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Senast uppdaterat 2020-05-24 och beslutade av styrelsen 2020-05-27/AL 

Åtgärdstrappan 
1. En anmälan om en värdegrundsincident sker genom att Värdegrundsgruppen 

uppmärksammas på ett problem.  

2. Värdegrundsgruppen utreder ärendets omfattning med det aktuella lagets lagledare. 

Därefter bedömer Värdegrundsgruppen om det är nödvändigt med en tillfällig och/eller 

omedelbar åtgärd. Värdegrundsgruppen får fatta beslut om en tillfällig (interimistisk) åtgärd 

om utevaron av en åtgärd skulle innebära skada eller men för något barn i föreningen. 

3. Om det är nödvändigt att vidta en åtgärd kontaktar Värdegrundsgruppen den person 

anmälan gäller för att informera personen om problemet och hur det upplevs. 

Värdegrundsgruppen ska även utdela en muntlig varning till personen och informera om att 

ett fortsatt beteende i strid med föreningens värdegrund kan leda till att ytterligare åtgärder 

vidtas. Värdegrundsgruppen ska förmedla all information i denna punkt muntligen. 

4. Om det muntliga samtalet (punkten 3) inte får effekt ska Värdegrundsgruppen skicka en 

skriftlig varning till personen i fråga. Varningen består i att Värdegrundsgruppen, å 

föreningens vägnar, skriftligen ber personen att följa föreningens värdegrund och antagna 

policydokument samt informerar om att nästa steg i åtgärdstrappan är avstängning från 

matcher och träningar under en månads tid. En kopia av denna skriftliga varning ska skickas 

till berörd lagledare.  

5. Om inte heller den skriftliga varningen (punkten 4) får effekt ska Värdegrundsgruppen fatta 

beslut om en månads avstängning från samtliga matcher, träningar och sammankomster i 

föreningens regi. En avstängning innebär att personen får skjutsa till sammankomster men 

att hen inte är välkommen in i hallen, läktaren, omklädningsrummen, cafeterian, korridoren 

etc. Värdegrundsgruppen ska meddela beslut om avstängning skriftligen. Beslutet ska 

motiveras. En kopia på beslutet ska skickas till berörd lagledare och föreningens styrelse. I 

beslutet ska Värdegrundsgruppen informera resterande steg i åtgärdstrappan (punkterna 6-

7). 

6. Om beslutet (punkten 6) inte följs, ska Värdegrundsgruppen fatta beslut om avstängning 

under resterande säsong, från samtliga matcher, träningar, cuper och andra 

sammankomster i föreningens regi. Om beslutet fattas senare än den 1 mars gäller det i sex 

kalendermånader från datumet för beslutet. Beslutet ska motiveras. En kopia på beslutet ska 

skickas till berörd lagledare och föreningens styrelse. 

7. Den sista åtgärden är uteslutning ur föreningen. Om ett sådant beslut går ut över personens 

barn bör det i möjligaste mån undvikas. Det är föreningens styrelse som fattar detta beslut.  

 

Orosanmälan 
Om Värdegrundsgruppen misstänker att ett barn far illa ska Värdegrundsgruppen kontakta 

socialtjänsten och göra en orosanmälan. För att göra en anmälan behöver Värdegrundsgruppen inte 

veta säkert att något är fel, det räcker att det finns en misstanke eller oro för barnets situation. 

 


