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Motion till RIM 2021: Uppföljning efterlevnad av svensk idrotts 
värdegrund  
Svensk idrott har alltid haft barns och ungas bästa som en viktig ledstjärna. Under andra 
delen av 2010-talet har stora insatser gjorts från såväl Riksidrottsförbundet, enskilda 
specialidrottsförbund som merparten av alla idrottsföreningar för att; 

• aktivt arbeta med och därmed säkerställa en trygg och utvecklande barn- och
ungdomsidrott

• förtydliga regelverk och önskvärda beteenden samt förhållningssätt för ledarskapet
inom svensk idrott.

Under denna period har viktiga beslut fattats vid olika Riksidrottsmöten, se bilaga. 
Sammanställningen visar att svensk idrott under många år har arbetat intensivt för att 
hantera avvikelser i ledarskap och därmed säkerställa sunda och utvecklande tränings- och 
föreningsmiljöer för barn och unga. Detta är ett arbete som fortsätter och där 
Riksidrottsförbundet, specialidrottsförbund, föreningar och enskilda individer inom svensk 
idrott har ett stort ansvar även framåtriktat. 

Vid riksidrottsmötet 2021 har det gått sju år sedan Anvisningarna för barn och ungdomsidrott 
genomgick en större revidering (under revidering), och fyra år sedan RIM beslutade om en 
etisk kod, idrottsombudsman, visselblåsarfunktion samt översyn av stadgarna. Det har gått 
två år sedan stadgeförändringarna beslutades, vilka dels berörde allvarlig kränkning dels att 
brott mot värdegrunden kan utgöra grund för uteslutning. Vid RIM 2021 har det gått drygt 
ett år sedan barnkonventionen blev lag i Sverige. Sammantaget syftar dessa beslut till att 
stärka ledarskapet inom svensk idrott och säkerställa ändamålsenliga och rättssäkra styr- 
och ledningsinstrument. 

Det finns alltid en risk att nya beslut och styr- och ledningsinstrument tenderar att genera 
ytterligare dokument med tillhörande riktlinjer. Ju fler olika dokument att relatera till, desto 
större risk att man går fel och inte hittar de styrinstrument som behövs för att nå önskad 
effekt. Gymnastikförbundet förordar inte en sådan utveckling utan föreslår att en 
uppföljning avseende måluppfyllnad av vidtagna åtgärder genomförs. Syftet med denna 
uppföljning är att identifiera såväl strukturella som kommunikativa förbättringsområden. 
Det ska vara lätt att göra rätt. Gymnastikförbundet anser att en sådan uppföljning bör ta sin 
utgångspunkt i Riksidrottsförbundets, specialidrottsförbundens, föreningsledningarnas samt 
den enskilda individens perspektiv. 

Gymnastikförbundet föreslår stämman att: 

- uppdra till RS att i dialog med SF göra en uppföljning av beslutade lednings- och
styrinstrument med tillhörande arbetssätt och kommunikationsstrategier, i syfte att
identifiera förbättringsområden avseende svensk idrotts värdegrund.

- uppdra till RS att återrapportera uppföljningen till stämman 2023.
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Pelle Malmborg 
Generalsekreterare / e.u. 
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RIM Uppdrag/fråga Genomförande 
2017 Uppdra till RS att ta fram en etisk kod i 

syfte att förstärka idrottsrörelsens 
värdegrund. 

Beslutad av RS 22 augusti 2018. Idrottens 
Värdegrund – anvisningar till värdegrunden. 

2017 Inrätta en idrottens ombudsman samt 
visselblåsarfunktion 

Båda funktionerna inrättade av RF 15 
november 2018. 

2017 Uppdrag till RS att till RF-stämman 
2019 göra en översyn av RF:s stadgar 
kap. 14 i syfte att säkerställa att 
förseelser som kan vara utsträckta i tid 
och särskilt riktade mot barn och 
ungdomar regleras ur ett 
barnrättsperspektiv. RF-stämmans 
beslut 2017 i ärenden 13.17. 

Stadgeändringsförslag vid RIM 2019 (se 
nedan) 

2019 Stadgeändringsförslag från RS Idrottsombudsman blir stadgeenlig funktion 
med rättigheter och skyldigheter (2 kap 9 §). 

Medlemskapets upphörande för föreningar – 
ny punkt: ”Utan att det finns en anmälan om 
utträde får SF utesluta förening om den - trots 
uppmaning - underlåter att följa idrottens 
värdegrund eller vad som i övrigt föreskrivs i RF:s 
eller vederbörande SF:s stadgar.” 

Medlemskap i förening – tillägg 
(understruket): Medlem får uteslutas om 
medlemmen har försummat att betala av föreningen 
beslutade avgifter, motarbetat föreningens 
verksamhet eller ändamål, brutit mot idrottens 
värdegrund, föreningens stadgar eller skadat 
föreningens intressen. 

Utökning vilka målgrupper som omfattas av 
RFs 14 kap (dvs bestraffningsärenden): 
otillbörligt mot deltagare, ledare, tränare, 
funktionär eller åskådare. 

Allvarlig kränkning tillkommer under 
bestraffningsärenden med avstängning om 
lägst två och högst 10 år samt att 
preskriptionstiden för allvarlig kränkning sätts 
till tio år från den dag förseelsen begicks.  

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/rfs-verksamhet/idrottsrorelsens-uppforandekod.pdf
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/rfs-verksamhet/idrottsrorelsens-uppforandekod.pdf
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