
Policy dokument för tränare, ledare, styrelseledamot samt de som vill engagerade i Malmö City 

Skaters. 

 

Malmö City Skaters värdegrunder är glädje, gemenskap och utvecklande för alla medlemmar, på alla 

nivåer. Vi följer och respekterar barnkonventionen och allas lika värde samt rättigheter. Detta ska 

avspeglas i de nya policybeslut som är framtagna av riksidrottsförbundet. Vi anser att alla människor 

har lika värde och ska bli lyssnade till samt visas respekt. Vi har därför som klubb fattat beslut om att 

alla som engagerar sig i vår klubb ska genomgå utbildning i Trygga möten och idrottsmiljöer.  

Vi vill att alla från klubbens sida behandlas lika oavsett om man är tränare, ledare, eller 

styrelsemedlem, så har man samma krav på sig från föreningen. Därför har vi satt upp ett mål om 

utbildning för alla som engagerar sig, samt begär utdrag ur belastningsregistret för tränare, ledare 

och styrelsemedlem. Detta är ett krav från klubbens sida som utgår från Riksidrottsförbundets 

riktlinjer. 

Det är även önskvärt att övriga som har ett uppdrag i klubben på annat sätt, att även de visar upp 

registerutdrag. Dock är det inget krav.  

Vi anser givetvis det är en självklarhet att alla som engagerar sig uppvisar empati, förståelse, är goda 

lyssnare och uppför sig på ett sådant sätt att de upplevs som förebilder och föredömen. Framförallt 

skall barn bli sedda och lyssnade på med extra stor omsorg när de deltar i våra aktiviteter. 

Policy utdrag belastningsregister.   

”I november 2013 beslutade riksdagen att idrottsledare för barn och ungdomar får rätt att begära ett 

begränsat utdrag ur Polisens belastningsregister, på samma sätt som för personal i skola och 

barnomsorg. Lagen som trädde i kraft 18 december 2013 är en del i genomförandet av EU:s direktiv 

om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. 

Lagen innebär att föreningar har rätt att be de som har direkt och regelbunden kontakt med barn och 

ungdomar att visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visar bland annat olika 

typer av sexualbrott och våldsbrott, men inte exempelvis stölder eller trafikbrott” (Källa: RF hemsida)  

”Riksidrottsförbundet rekommenderar, utifrån den ändrade lagen, att alla idrottsföreningar med 

barn- och ungdomsverksamhet bör arbeta med förebyggande åtgärder. Efter att dessa 

implementerats på ett tillfredsställande sätt kan föreningen komplettera sitt förebyggande arbete 

med att personer som kontinuerligt möter barn och ungdomar i föreningens verksamhet visar upp 

ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF 

kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn.” 

(Källa: RF hemsida)  

Här kan du läsa mer:  

 https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/ 

Barnkonventionen blir lag, läs mer här: 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Barnkonventionenblirlag/ 

 

  

 

https://www.rf.se/RFarbetarmed/Tryggidrott/fragorochsvaromregisterutdrag/
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Barn-ochungdomsidrott/Barnkonventionenblirlag/


 

Hur det går till:  

a. Alla tränare, ledare och styrelseledamöter i Malmö City Skaters som fyller minst 16 år, ska själva 

gå in på Polisens hemsida och begära ett registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet 

än skola och barnomsorg (442.14):   

https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-ovrigtarbete-

barn/  

 

Du skriver ut begäran, undertecknar den och postar till Polisen, eller scannar och mailar den till 

Polisen, enligt instruktionerna på Polisens hemsida.   

b. Brevet med utdraget kommer hem till dig efter ca två veckor.  

c. Ta med utdraget och visa det för en styrelsemedlem i Malmö City Skaters.  

Utdraget visar alltså enbart domar (inte misstankar) och enbart vissa brott som är relevanta för att 

kunna säga att vi som förening försöker efter bästa förmåga att förebygga och hjälpa våra 

engagerade i klubben att alltid sätta tryggheten i centrum.  

Om utdraget är tomt är du färdig och vi tackar dig för hjälpen! Vi kommer göra nya kontroller 

vartannat år för befintliga ledare och naturligtvis löpande för nytillkommande ledare.  

Om utdraget visar att berörd person dömts för något brott innebär det normalt sett att man inte kan 

ha uppdrag i föreningen. Det kommer dock alltid ske en bedömning från fall till fall. Styrelsen 

kommer att lämna besked skyndsamt till den berörda personen. All hantering sker med sekretess.    

Det är ett krav att visa upp utdraget för att få vara tränare/ledare i föreningen. Man kan alltså inte 
välja att låta bli och samtidigt fortsätta sitt uppdrag. En viktig del i förtroendet är att alla behandlas 
lika. Från klubbens sida känner vi ett ansvar vilka som får bli ledare och har andra uppdrag i klubben. 
Ett led i detta är att kontrollera belastningsregistret. Kontrollen av utdragen är en förebyggande 
åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i vår förening. Kontakta gärna styrelsen 
om du har frågor.  
 
Malmö City Skaters styrelse tackar för att du vill engagera dig i vår förening och ser fram emot ett 

smidigt samarbete med detta, som ett led i arbetet med att höja tryggheten, kvaliteten och 

förtroendet!  

Mvh 

Styrelsen 

 

Därför yrkar styrelsen att stämman beslutar i dess helhet att anta detta policydokument om 

begränsat registerutdrag för ledare, tränare samt styrelsemedlemmar. 

 

Bifogande dokument: våra värdegrunder se nedan. 

 

 

https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-ovrigtarbete-barn/
https://polisen.se/Service/Belastningsregistret-begar-utdrag/belastningsregistret-ovrigtarbete-barn/


Koppling till Malmö City Skaters värdegrunder och Riksidrottsförbundet och Svenska 

Skridskoförbundet. 

Bakgrund 

Malmö City Skaters är underlagda Riksidrottsförbundets (RF) och Svenska 

Skridskoförbundets (SSF) stadgar. I förhållande till Riksidrottsmötets beslut i 2019 att anta 

lag om uppvisande av förenklat registerutdrag av brottsregistret skall alla tränare och ledare 

omfattas, som har regelbundet kontakt med barn i en idrottsförening. 

Som förening har vi antagit en värdegrund där gruppen är större och viktigare än individen. 

Det är inte den starkaste, snabbaste eller den bästa som är viktigast. Det är gemenskapen, 

det sociala och glädjen att samlas.   
 

 

Utdrag ut RFs Stadgar: 

1 kap Idrottsrörelsens verksamhetsidé́, vision och värdegrund 

1§ 

Idrottsrörelsens verksamhetsidé́, vision och värdegrund 

Idrott ska bedrivas i enlighet med den av RF-stämman beslutade verksamhetsidén, visionen och 

värdegrunden. 

Idrottens verksamhetsidé ́

Idrotten följer (Punkt 11) 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheter, FN:s konvention om barnets rättigheter 

(barnkonventionen) och FN:s internationella konvention om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/stadgar-och-

regelverk/rfs-stadgar-2020-01-01.pdf 

 

 

Utdrag ut SSF:s Stadgar: 

1 § Ändamål 

Svenska Skridskoförbundet – i dessa stadgar kallat förbundet – har till uppgift att främja och 

administrera hastighetsåkning på is, Short Track, hastighetsåkning på rullskridskor, långfärdsskridsko 

på is samt Roller Derby i Sverige, på sådant sätt att det står i överensstämmelse med idrottsrörelsens 

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/stadgar-och-regelverk/rfs-stadgar-2020-01-01.pdf
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/stadgar-och-regelverk/rfs-stadgar-2020-01-01.pdf


verksamhetsidé́ enligt 1 kap Sveriges Riksidrottsförbunds (RF) stadgar samt att företräda dessa 

internationellt. 

https://www.skridsko.se/globalassets/svenska-skridskoforbundet/dokument/verksamhets-och-

styrdokument/gallande-stadgar-2011.pdf 

 

 

Svenska Skridskoförbundet publicerade 12 november 2019 följande till sina medlemmar på 

SSF:s hemsida:  

Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar, distriktsidrottsförbund och specialidrottsförbund därför 

begära begränsat registerutdrag ur belastningsregistret av ledare som har kontinuerlig kontakt med 

barn. Utdraget visar endast grova brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, 

barnpornografibrott eller grovt rån. Beslutet togs på Riksidrottsmötet 2019 och är ett led i RF:s arbete 

Trygg idrott. 

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. 

– Föreningarna bör begära ett begränsat registerutdrag från alla som har direkt och regelbunden 

kontakt med barn.  

https://www.skridsko.se/nyheterfranssf/begransaderegisterutdrag/ 

 

 

Utdrag ut Malmö City Skaters (MCS) Stadgar: 

1 § Ändamål 

Föreningen skall bedriva följande idrotter: rullskridskoaktiviteter och -evenemang 

Föreningen har som ändamål att bedriva sin idrottsliga verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens 

verksamhetsidé”. 

 

3 § Tillhörighet m.m 

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): 

Svenska Skridskoförbundet och är därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF). 

Föreningen tillhör dessutom det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är 

belägen samt vederbörande specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF-distrikt där föreningens 

hemort är belägen. 

https://www.skridsko.se/globalassets/svenska-skridskoforbundet/dokument/verksamhets-och-styrdokument/gallande-stadgar-2011.pdf
https://www.skridsko.se/globalassets/svenska-skridskoforbundet/dokument/verksamhets-och-styrdokument/gallande-stadgar-2011.pdf
https://www.skridsko.se/nyheterfranssf/begransaderegisterutdrag/


Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av 

överordnat idrottsorgan. 

https://www.malmocityskaters.se/wp-content/uploads/2016/03/Stadgar-Malmö-City-Skaters-2016-03-

17.pdf 

Malmö City Skaters Värdegrunder 
Gemenskap 

Malmö City Skaters vill vara en förening där alla känner sig välkomna. 

Glädje 

Malmö City Skaters vill erbjuda upplevelser som skapar glädje. 

Utvecklande 

Malmö City Skaters vill utveckla både individen och rullskridskosporten. 

För alla 

Malmö City Skaters vill skapa aktiviteter på rullskridsko för alla, på alla nivåer. 

https://www.malmocityskaters.se/klubben/organisation/grundstenar 
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