Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar, distriktsidrottsförbund och
specialidrottsförbund begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret av
ledare som har direkt och kontinuerlig kontakt med barn. Utdraget visar endast grova
brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott,
barnpornografibrott eller grovt rån.

Svenska Skridskoförbundet har i dag ca 80 aktiva föreningar runt om i Sverige. Flera
har barn- och ungdomsverksamhet med ledare, funktionärer, engagerade föräldrar
och unga vuxna som hjälper till i verksamheten.

Begränsat registerutdrag – så här går det till
Samtliga specialidrottsförbund, idrottsföreningar, distriktsförbund inom
Riksidrottsförbundet ska begära utdrag av alla från 15 år som i verksamheten arbetar
med – eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn. Utdraget
visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott,
barnpornografibrott eller grovt rån.
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Barn är alla under 18 år.
Du som är ledare eller har en annan roll inom din förening skriver själv ut
formuläret.
Formuläret hittar du på polisens hemsida. Det ifyllda formuläret skickas sedan
in till polisen, antingen via mejl eller post.
Det begränsade registerutdragen skickas därefter hem till den enskilde
individen. Du som begärt ut registerutdraget har rätt att öppna och titta på det
själv innan du visar upp det för din förening eller förbund. I regel tar det
ungefär en vecka att få hem utdraget.
Utdraget ska visas upp i originalversion av den enskilde. Föreningen
kontrollerar utdraget och dokumenterar att kontrollen har genomförts. Utdraget
återlämnas därefter direkt till den enskilde.
Inga utdrag får arkiveras av föreningen, endast en notering om att kontroll är
genomförd för viss person i viss roll får dokumenteras. Vi rekommenderar att
man använder ett befintligt register och markerar med ett kryss eller bock i
marginalen att registerutdraget uppvisats.
Skridskoförbundet rekommenderar att varje förening utser två personer att
hantera uppgifterna, detta för minska risken att utsättas för påtryckningar.
Skridskoförbundet rekommenderar föreningar att begära in registerutdrag på
alla ledare och funktionärer (som har direkt eller regelbunden kontakt med
barn) i föreningen innan den 1 januari 2020 och därefter kontrollera
regelbundet varje/vartannat år.
Ledare mellan 15-18 år behöver målsmans hjälp.
Skridskoförbundet kommer göra slumpmässiga kontroller för att se att
föreningarna kontrollerat begränsat registerutdrag.
Registerutdraget kan användas flera gånger under ett år.
Nya ledare ska granskas löpande.

Skulle registerutdraget visa att den enskilde har en dom av sexuell karaktär i
belastningsregistret anser både Skridskoförbundet och RF att personen inte ska
arbeta med barn.
Observera att kontrollen av utdragen bara är en av flera förebyggande åtgärder för
att skapa trygg idrottsmiljö för våra barn och ungdomar. Det begränsade
registerutdraget är ingen garanti för att övergrepp inte kan ske inom en
idrottsförening. Därför måste varje förening hela tiden arbeta aktivt för att motverka
att kränkningar och övergrepp inte sker. Mer information om Trygg idrott hittar du här.
Prata gärna med en idrottskonsulent hos Distriktsidrottsförbundet för tips och stöd i
arbetet med trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott.

Idrottsombudsmannen
Vill du ha direktkontakt med Idrottsombudsmannen går det bra att mejla
till idrottsombudsmannen@rf.se eller ringa på telefon 08-627 40 10.
Idrottsombudsmannen svarar i telefon på vardagar under kontorstid.
RF:s Visselblåsartjänst
Om du misstänker att något inte står rätt till i din förening kan du kontakta
Riksidrottsförbundets visselblåsartjänst.
Visselblåsarärenden kan handla om övergrepp, trakasserier eller ekonomiska
oegentligheter i din idrottsförening. Kommunikationskanalen är krypterad och
lösenordsskyddad och alla meddelanden behandlas konfidentiellt.
SSF:s kansli
Har du eller din förening praktiska frågor om det begränsade registerutdraget är det
bara att mejla vårt kansli på sweskate@skridsko.se. Frågor via telefon tas via 086996183 eller 08-6996101

