TRYGG
KONSTÅKNING
Ärendehanteringspolicy
Hur säkrar vi en trygg idrott
och hur gör vi när problem
eller konflikter uppstår?

Trygg konståkning
”Konståkningen Vill” och ”Strategi 2026” är två av svensk
konståknings styrande dokument. Verksamheten ska i enlighet
med dessa dokument utmärkas av en sund ledarkultur, en hållbar
sportslig utveckling samt kännetecknas av trygga och inspirerande idrottsmiljöer. Utifrån den gemensamma värdegrunden och
riktlinjerna i nämnda dokument finns en Uppförandekod
framtagen som omfattar alla, oavsett roll eller funktion, inom
svensk konståkning.
Alla inom svensk konståkning har rätt till en trygg idrottsmiljö.
En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och andra slags övergrepp. En idrott
där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.
En trygg idrottsmiljö förutsätter även att all verksamhet går i linje med barnkonventionen och att vi
arbetar efter våra strategiska målsättningar. -RF
Trygg idrott för svensk konståkning innebär att vi arbetar främjande för trygga idrottsmiljöer, att vi genom information och utbildning arbetar förebyggande och att det finns ett tydligt ramverk och ärendeprocess då missförhållanden eller konflikter uppstår.

Främja trygga idrottsmiljöer och arbeta förebyggande
Alla inom svensk konståkning har ett ansvar att främja trygga idrottsmiljöer som följer vår gemensamma värdegrund,
uppförandekod och även Barnkonventionen som från 1 januari 2020 ingår i Riksidrottsförbundets verksamhet.
Konståkningsförbundets policys, riktlinjer, handböcker och styrande dokument ska främja en trygg idrottsmiljö
både på och utanför isen. De ska skydda och säkerställa tryggheten för samtliga inom svensk konståkning.
Genom information om dessa och utbildning kan vi arbeta förebyggande på samtliga nivåer inom svensk
konståkning. Det kan handla om tränarutbildningar, utbildningar för närstående m.m. Det är viktigt att möjliggöra
för ökad dialog när problem uppstår, minska det upplevda behovet av att anmälan är den enda utvägen och
kunna komma tillrätta med problem i ett tidigt stadie.
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Relaterade länkar
och definitioner:
Länkar:
Värdegrund - Svenska Konståkningsförbundet
Uppförandekod - Svenska Konståkningsförbundet
Konståkningen Vill - Svenska Konståkningsförbundet
Föräldrahandbok - Svenska Konståkningsförbundet
Ishall på lika villkor - Svenska Konståkningsförbundet
Att driva en konståkningsförening - Svenska Konståkningsförbundet
Strategi 2026 - Svenska Konståkningsförbundet
Skapa trygga idrottsmiljöer - SISU Idrottsutbildarna
Riktlinjer för barn- och ungdomsidrott – Riksidrottsförbundet
Barnens Spelregler - ett samarbete mellan Bris och Riksidrottsförbundet.
Definitioner:
SF

= Specialidrottsförbund

RF

= Riksidrottsförbundet

SDF

= Specialdistriktsförbund

EDN = Etik- och disciplinnämnden
RIN

= Riksidrottsnämnden

Tillhandahålla tydlig, transparent och rättvis ärendeprocess
Alla avsteg från en trygg idrottsmiljö är ett för mycket. Detta gäller missförhållanden som kan resultera i fysisk eller
psykisk skada, men även alla former av konflikter och missämja som kan uppstå. För samtliga involverade i en konflikt
eller ett ärende om missförhållanden är det viktigt att det finns ett tydligt, transparent och rättvist ramverk med
respekt för individen att förhålla sig till. För ökad transparens och likvärdighet ska samtliga ärendeprocesser utifrån
det specifika ärendets art hanteras enligt svenska konståkningsförbundets riktlinjer i denna ärendepolicy.
För ärenden av bestraffningskaraktär i juridiska instanser har Svenska Konståkningsförbundet en fristående Etik- och
Disciplinnämnd (EDN) med uppdrag att handlägga etiska frågeställningar och inkomna disciplinärenden utifrån RF:s
stadgar. EDN har bestraffningsrätt.
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Om värdegrunden bryts var vänder jag mig då?
De flesta problem och konflikter går att lösa via dialog. Svenska Konståkningsförbundet rekommenderar att alltid
försöka lösa problem, konflikter och upplevda missförhållanden via dialog i första hand.

Internt

Om du är orolig för någonting i din förening kan du i
första hand vända dig till
föreningens styrelse.
Styrelsen är ansvarig för
den löpande verksamheten
och har ansvar för att ta
hand om synpunkter enligt
föreningens likabehandlingsplan/konflikt-hanteringsrutin.

Om det finns hinder att vända
sig till föreningens styrelse,
såsom personkopplingar
eller att oron är kopplad till
styrelsen, kan du höra av
dig till ditt distriktsförbund
eller till Svenska Konståkningsförbundet forbundschef@skatesweden.se

Om ärendet gäller allvarliga
missförhållanden, kränkningar, övergrepp mm, kan
en anmälan göras till Svenska
Konståkningförbundets
Etik- och disciplinnämnd
(EDN).
Ärendeprocess
bestraffningsärenden

Riktlinjer ärendehantering
Riktlinjer ärendehantering

Externt

Du kan även ta kontakt
med något av RF/SISU:s 19
distrikt där det finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa
till att föra dialog med
föreningen eller guida rätt.

Om ett ärende inte kan
hanteras av varken förening,
SF eller RF/SISU:s distrikt kan
du kontakta Idrottsombudsmannen på 08-627 40 10
eller idrottsombudsmannen@rf.se. Idrottsombudsmannen kan till exempel
vägleda kring polisanmälan.

Om du inte vill eller vågar
vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan
du använda den anonyma
och krypterade visselblåsartjänsten, där idrottsombudsmannen tar emot
ärenden.

OBS! Kontakta polisen vid brott
Grundregeln är att idrottsrörelsen själv hanterar ärenden som bryter mot RF:s stadgar. Misstänker
du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten.
Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd.
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Ärendehantering Svenska
Konståkningsförbundet
De flesta problem och konflikter går att lösa via dialog. Svenska Konståkningsförbundet rekommenderar att alltid
försöka lösa problem, konflikter och upplevda missförhållanden via dialog i första hand. Detta utesluter dock inte
att ärenden om missförhållanden går vidare som ett bestraffningsärende till EDN om ärendet gäller allvarliga
förseelser eller att parterna inte når en lösning. Ärendehantering inom svensk konståkning skiljer sig beroende på
vilken typ av ärende det gäller. I denna policy kan du följa ärendeprocessen för:

Bestraffningsärenden
Tvisteärenden
Medlemsärenden

Bestraffningsärenden -för hantering i juridiska instanser
Omfattar alla föreningar och enskilda medlemmar. Bestraffningsärenden inom svensk konståkning innefattar
förseelser som kan ådömas bestraffning enligt RFs stadgar kap 14 § 2.
Bestraffning kan till exempel ådömas
—

den som under eller i samband med tävling, uppvisning eller träning eller med anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare, ledare,
tränare, funktionär eller åskådare eller visat ohörsamhet mot funktionärs anvisningar eller föreskrifter

—

den som i anslutning till idrottsverksamhet gjort sig skyldig till skadegörelse, utövat våld eller försökt utöva
våld mot en annan person eller som hotat eller allvarligt kränkt någon

—

den som genom osanna uppgifter eller på annat sätt vilselett eller försökt vilseleda, eller utövat otillbörlig
påverkan motfunktionär eller annan enskild person, förening, annat organ inom RF eller IdrottsAB i eller för
vederbörandes idrottsliga verksamhet

—

den som mot bättre vetande eller utan sannolika skäl anmält annan för förseelse som är bestraffningsbar
enligt dessa stadgar

—

den som uppträtt på sådant sätt att idrottens anseende därav skadats eller uppenbarligen kunnat därav
skadas

För fullständig lista över förseelser se RFs stadgar kap 14 § 2.
Påföljder för förseelser enligt detta kapitel är tillrättavisning, böter och avstängning (RFs stadgar kap 14 § 3-6)

5

Har en förseelse som kan ådömas
bestraffning enligt
RFs stadgar kap 14 § 2 begåtts?

JA

En anmälan kan göras till Etik- och
disciplinnämnden.
edn@skatesweden.se

NEJ

Se processritning för
tvisteärenden för hantering av
problem/missämja/konflikter

EDN: En första bedömning om
ärendet anses falla in under
RF:s stadgar kap 14.

JA

EDN: Utredning och beslutsförberedning.
Beroende på ärendets art kan EDN
rekommendera om avstängning under
utredningen.

NEJ

Anmälande part hänvisas till process
för övriga ärenden för hantering av
problem/missämja/konflikter

EDN: Beslut och påföljder
kommuniceras till parterna.

Eventuell överklagan sker till
Riksidrottsnämnden (RIN).
riksidrottsforbundet@rf.se
RINs beslut kan inte överklagas.
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Tvisteärenden
Ett tvisteärende innebär en oenighet mellan parter och ska i första hand lösas via dialog. Det kan handla om problem,
missämja, konflikter och upplevda missförhållanden i föreningen. Om du är orolig för någonting i din förening bör
du i första hand vända dig till föreningens styrelse. Styrelsen är ansvarig för den löpande verksamheten och
har ansvar för att ta hand om synpunkter enligt föreningens likabehandlingsplan/konflikthanteringsrutin. Är de
upplevda missförhållandena av allvarlig karaktär kan en anmälan göras till Etik- och disciplinnämnden (se
processritning bestraffningsärenden)

Har tvisten försökts lösas i den egna
föreningen via dialog?

JA

Har tvisten hanterats i föreningen
och en lösning nåtts som samtliga
parter är överens om?

JA

Inga fler
åtgärder
behövs

NEJ

NEJ

Finns hinder att vända sig till föreningens styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till
styrelsen?

JA

NEJ

Ta kontakt med
din förening för
dialog och försöka
lösa tvisten.

Vänd dig till ditt distriktsförbund (SDF).
SDF kan även ta hjälp av SISU-/RFdistrikt
som har sakkunniga inom barn och ungdom
och kan fungera som opartisk medlare.

Har tvisten hanterats och en lösning
nåtts som samtliga parter är överens om?

JA

Inga fler åtgärder behövs

NEJ

JA

Kontakta Svenska Konståkningsförbundet info@skatesweden.se
alternativt förbundschefen
forbundschef@skatesweden.se
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Medlemsärenden
Medlemsärenden i denna policy delas upp i två kategorier: förening och förbund.

Medlemsärende - Förening

RFs stadgar kap 15 § 1 Om förening nekar person medlemskap eller utesluter medlem

Har tvisten försökts lösas i den egna
föreningen via dialog?

JA

Har tvisten hanterats i föreningen
och en lösning nåtts som samtliga
parter är överens om?

JA

Inga fler
åtgärder
behövs.

NEJ

Ta kontakt med din föreningsstyrelse
för dialog.

NEJ

Ta kontakt med Svenska
Konståkningsförbundets styrelse.
info@skatesweden.se

Har tvisten hanterats och en lösning
nåtts som samtliga parter är överens om?

JA

Inga fler åtgärder behövs.

NEJ

Överklagan görs till
Riksidrottsnämnden (RIN)
riksidrottsforbundet@rf.se
RINs beslut kan inte överklagas.

8

Förbund

RFs stadgar kap 15 § 1 Om SKF nekar förening medlemskap eller utesluter förening

Har tvisten försökts lösas i dialog
med SKF?

JA

Har tvisten hanterats och en lösning
nåtts som samtliga parter är överens om?

JA

Inga fler
åtgärder
behövs.

NEJ

Ta kontakt med förbundsstyrelsen.

NEJ

Överklagan görs till
Riksidrottsnämnden (RIN)
riksidrottsforbundet@rf.se
RINs beslut kan inte överklagas.
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