Information från styrelsen
Förebyggande arbete mot övergrepp och kränkningar i Järfällagymnasterna
Tack alla ni som deltog i Ledardagen den 20 augusti på Lasse-Maja! En av punkterna på
Ledardagen var att Calle Myrsell, Gymnastikombudsman på Gymnastikförbundet, berättade
om Riksidrottsförbundets policy mot övergrepp och kränkningar inom idrotten och vad vi
som förening och ledare kan göra för att förebygga övergrepp och kränkningar i vår
verksamhet. Järfällagymnasterna kommer att arbeta allt mer aktivt i den här mycket viktiga
frågan. RF:s policy gäller även i Järfällagymnasterna.
Att vara ledare i en idrottsförening är ett förtroendeuppdrag, inte en rättighet.
Järfällagymnasternas styrelse har stort förtroende för våra ledare och är stolta och glada
över vår verksamhet och ert arbete med våra gymnaster. För att vi som förening och
gymnaster, föräldrar, kommunen och andra intressenter ska känna sig trygga i att fortsatt ha
förtroende för våra ledare och för vårt arbete med förebyggande av övergrepp och
kränkningar inför vi nu ett krav på att alla ledare i vår förening uppvisar ett utdrag ur
belastningsregistret. Vi har, såvitt känt, inte haft någon incident i vår förening som
föranleder detta, utan vi arbetar förebyggande och proaktivt för att skydda våra
medlemmar.
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.
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. Här kan du läsa mer:
http://www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/Tryggaidrottsmiljoer/Begransaderegiste
rutdrag
Hur det går till:
a. Alla ledare, hjälpledare, styrelseledamöter och anställda i Järfällagymnasterna som fyller
minst 16 år under 2017 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/

Ledaren 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. Vi ber er att inte öppna
kuvertet när det kommer! Vill du gärna veta innehållet i förväg, så beställ två stycken
och öppna ett av kuverten. Ta med kuvertet oöppnat till JG-hallen under någon av de tre
tider vi vikt för detta:
21 september kl. 18-19 (beställ ditt utdrag snabbt så det hinner komma fram i tid)
5 oktober kl. 18-19
26 oktober kl. 18-19

Om du absolut inte kan någon av dessa tre tider, så kontakta kansliet för att boka in en
annan tid. Det är viktigt att det är två personer som tar emot utdraget, så både Maria
och Isa behöver vara på plats samtidigt. Utdraget får vara högst ett år gammalt när du
visar upp det.
c. Du och två personer från Järfällagymnasterna (Maria och Isa på kansliet eller
styrelseledamöter som back-up) öppnar kuvertet tillsammans och tittar på innehållet.
Kansliet har en lista som enbart innehåller ledarens namn, datum för uppvisandet och
ett kryss som visar om utdraget var tomt eller innehöll någon tidigare dom. Utdraget
visar alltså enbart domar (inte misstankar) och enbart vissa brott som är relevanta för
arbete med barn och unga. Du får sedan tillbaka ditt utdrag – Järfällagymnasterna tar
ingen kopia och sparar inga andra uppgifter än det som står i listan .
d. Om utdraget är tomt är du färdig och vi tackar dig för hjälpen! Troligen kommer vi göra
nya kontroller vartannat år för befintliga ledare och naturligtvis löpande för
nytillkommande ledare. Om utdraget visar att ledaren dömts för något brott innebär det
normalt sett att föreningen inte har förtroende för ledaren längre och att man inte kan
ha uppdrag som ledare hos oss. Det kommer dock alltid ske en bedömning från fall till
fall. Styrelsen kommer att lämna besked skyndsamt till den berörda ledaren. All
hantering sker med sekretess.
e. Det är ett krav att visa upp utdraget för att få vara ledare i föreningen. Man kan alltså
inte välja att låta bli och samtidigt fortsätta som vanligt som ledare. En viktig del i
förtroendet är att alla ledare behandlas lika. Kontakta gärna styrelsen om du har frågor.
Järfällagymnasternas styrelse tackar för att du är ledare i vår förening och ser fram emot ett smidigt
samarbete med detta, som ett led i arbetet med att höja kvaliteten och förtroendet!

Kontaktpersoner vid frågor:
Emilia Tell (tidigare Ivarsson), ordförande: emilia.tell@effso.se, 070-259 28 84
Marie Darsenius Obert, styrelseledamot med ansvar för ledarfrågor (och jurist):
marie@darsenius.net, 070-287 28 50

