Rutin för ökad säkerhet i ungdomsverksamheten
(gäller alla ungdomsledare från och med säsongen 2017/2018)
Inom ramen för Vi bygger tillsammans, Pixbo Wallenstams hållbarhets- och värdegrundsarbete,
arbetar föreningen för att vår ungdomsverksamhet alltid ska vara en trygg och säker plats för alla
våra spelare, ledare och föräldrar. Vi är väldigt stolta över det arbete som redan görs runt om i
föreningen och kommer främst arbeta med förebyggande insatser och rutiner för att verksamheten
ska fortsätta att utvecklas i samma riktning.
Ett första steg som omfattar alla ledare från och med säsongen 2017/2018 är att inkomma med ett
utdrag ur polisens belastningsregister i ett obrutet kuvert till kansliet. Kuvertet lämnas i Pixbo
Wallenstams brevlåda vid Mölnlycke Fabriker (märk kuvertet med ”Belastningsregistret”). Utdraget
får högst vara ett år gammalt. Alla kuvert öppnas av föreningens Värdegrundsgrupp (med två
personer närvarande). Vill du själv närvara vid öppnande löser vi naturligtvis det. Föreningen varken
sparar eller tar kopior på utdraget, utan detta makuleras eller återfås direkt av ledaren efter
uppvisandet.
Varför gör vi detta? Enligt forskning från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, har drygt fem
procent av alla unga idrottare i Sverige utsatts för sexövergrepp inom föreningsidrotten. En statistik
som vi i Pixbo Wallenstam vill undvika att vara en del av så väl i dag som i framtiden.
Hur gör jag för att beställa utdraget från polisen?
1.

Som ledare begär jag själv mitt registerutdrag från polisens belastningsregister på en blankett som
polismyndigheten tillhandahåller;
https://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/PM-442-14-UtdragForeningar.pdf .

2.

Jag fyller i blanketten och skickar in den till Rikspolisstyrelsen i Kiruna alternativt scannar in den för att
sedan maila den till registerutdrag@polisen.se.

3.

Jag överlämnar registerutdraget i obrutet svarskuvert till kansliet. Utdraget får vara högst ett år
gammalt.

4.

Registerutdraget ska sedan förnyas vart tredje år (Pixbo Wallenstam meddelar mig när det är dags
igen).

Föreningen har nolltolerans mot brott som kommer fram (förutsatt att brottet har tydlig relevans
och påverkan på ledarens utövning av uppdraget) och leder till att ledaren stängs av.
För frågor eller avtala tid för kuvertöppning mejla till vardegrund@pixbo.se.
/Inge Nilsson, Kristina Landgren Carestam, Annika Rolandsson & Fredrik Löfgren
(Värdegrundsgruppen)

