Gymnastikförbundet söker en Gymnastikombudsman
Svensk Gymnastik är en av de största idrotterna i Sverige. Totalt organiseras ca 260.000 medlemmar i
omkring 1100 föreningar. Gymnastikförbundets idé är ”rörelse hela livet” och i många avseenden
ligger förbundets utvecklingsarbete i linje med den samlade idrottens strategi mot 2025.
Gymnastiken har genom sin starka föreningsorganisering och att så många erbjuds att utveckla de
grundmotoriska färdigheterna en särställning inom idrotten. För de som vill uppnå sin fulla potential
i tävlingssammanhang är gymnastik en global idrott som präglas av extraordinära idrottsprestationer.
Många av de aktiva är barn och unga och en majoritet av dessa är tjejer. Gymnastiken utgör därför en
viktig ungdomsarena som bidrar till den personliga utvecklingen såväl som utvecklingen av
demokratin.
Arbetet med ”trygg idrott”, etik och värdegrundsarbetet har inom Gymnastikförbundet varit
ett fokusområde sedan år 2014. All verksamhet, alla åldersgrupper utgår från ett
barnrättsperspektiv, vilket är en vägledande nyckelfaktor i den utvecklingsmodell som utgör
förbundets grundläggande strategi. Syftet är att bidra till tillgängliga och utvecklande
träningsmiljöer – för alla, något som är en förutsättning för all idrottsutveckling men också
att verksamheten inom Svensk Gymnastik ska vara fri från diskriminering, våld, hot,
trakasserier och övergrepp. Gymnastik ska vara en idrott där alla känner sig välkomna och
blir sedda och hörda.
Ett led i detta arbete har varit införandet av en Gymnastikombudsman som nu funnits sedan
2014. Syftet med Gymnastikombudsmannen är att förstärka arbetet med de etiska frågorna
och att i förlängningen stödja och hjälpa föreningar och förbundet (regionalt och nationellt)
inom området. Det finns idag en rad olika stödstrukturer inom idrotten, både nationellt och
internationellt och vi ser därför framåtriktat att arbetssättet för Gymnastikombudsmannen
nu delvis förändras.
Gymnastikombudsmannens kommande uppdrag handlar primärt om, att göra en initial
bedömning av de ärenden som inkommer, för att därefter sorteras till rätt struktur för
hantering/åtgärd, slutligen följa upp så att erforderligt stöd alternativt åtgärder vidtagits. I
vissa fall kan Gymnastikombudsmannen rekommendera/initiera att utreda ärenden.
Gymnastikförbundet utlyser därför ett spännande uppdrag!
Vi söker dig som är beteendevetare alternativt polis eller jurist, med erfarenhet av
barnrätt/barnkonventionen, och som i rollen som Gymnastikombudsman vill vara med och
vidareutveckla det etiska arbetet inom Gymnastikförbundet. Erfarenhet av föreningsidrott
generellt och gymnastik specifikt är meriterande. Uppdraget utses av förbundsstyrelsen och
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du kommer att rapportera till generalsekreteraren, vilket också inkluderar en återkommande
rapportering till förbundsstyrelsen.
Gymnastikombudmannens funktion:
Uppdraget handlar i första hand om att ta emot, sortera och följa upp inkomna ärenden, men
i vissa fall också att ge stöd och råd, samt att då det krävs initiera utredningar.
Gymnastikombudsmannen arbetar i nära dialog till föreningskonsulenten vid det nationella
kansliet som har till att uppdrag att stödja och hjälpa föreningar och förbund (regionalt och
nationellt) i deras arbete med etiska frågor. Bedömningen är att uppdraget omfattar ca
motsvarade en 10-20% tjänst i tidsomfattning, där ersättning kommer att utgå genom
arvodering.
Gymnastikombudsmannens uppdrag:
•
•
•
•
•
•

•
•

Ansvarar för hanteringen av inkomna ärenden (primärt via mail).
Inledande bedömning för att därefter sortera ärenden till rätt strukturer inom
idrotten (nationellt eller internationellt) alternativt till ansvarig myndighet.
Ansvarar för att ärenden loggas och följs upp enligt fastställda
ärendehanteringsrutiner
Ger stöd och råd i hantering av frågor som rör exempelvis trakasserier och
övergrepp.
Bistår Gymnastikförbundet genom att initiera utredningar och/eller genom
stöd/rådgivning.
Bistå med rekommendationer kring utbildnings- eller andra insatser för att höja
kunskapsnivån alternativt utvecklandet av verktyg bland föreningar, verksamheter
och eller förbund.
Bistå i arbetet med att införa ett ändamålsenligt ärendehanteringssystem.
Utveckling av metoder och arbetssätt för att funktionen ska få bäst effekt i arbetet
inom etikområdet.

Kvalifikationer och personliga egenskaper:
Uppdraget som Gymnastikombudman kräver att du har en förmåga att ta emot och bedöma
karaktär på ärenden, gärna kopplat till barn och ungdomar. Vi ser att du har relevant
högskoleutbildning eller motsvarande, exempelvis som socionom, polis, eller jurist.
Arbetet sker självständigt men du ingår i ett större sammanhang kopplat till
Gymnastikförbundet ledning och kommer ha löpande kontakt med föreningskonsulent
inom området föreningskunskap/juridik/värdegrund/försäkring m.m. I inriktningsdirektiven
ligger också en möjlighet att forma ett nätverk kring Gymnastikombudsmannen. Du behöver
ha en hög integritet och förstå vikten av samverkan eftersom arbetet innefattar kontakter
med Gymnastikförbundets och Riksidrottsförbundets olika strukturer inom området och i
förekommande fall externa myndigheter.
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Du har lätt för att kommunicera med olika människor och behärskar svenska och engelska
flytande i både tal och skrift. Du drivs av en vilja att hjälpa andra och har en god empatisk
förmåga. Erfarenhet och kunskap om idrottsrörelsen generellt och gymnastiken specifikt är
meriterande.
Information:
Uppdraget sträcker sig över en period över ett år. Arbetet är i huvudsak administrativt men
du förväntas i princip att kunna svara/återkoppla inom två arbetsdagar. Insatser och möten
kan ske under kvällstid samt under helger. Om du har frågor om uppdraget är du
välkommen att kontakta tillförordnad generalsekreterare Pia Josephson, 08-699 64 86
alternativt konsulent föreningsstöd Calle Myrsell 08-699 64 74.
Välkommen att komma in med din intresseanmälan till pia.josephson@gymnastik.se. Vi
behandlar ansökningar löpande och ser gärna att du kontaktar oss så snart som möjligt.
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