Instruktion för idrottsombudsmannen
Anvisning till 2 kap. 9 § RF:s stadgar, beslutad av RS den 2019-11-28
Idrottsombudsmannens uppdrag anges i 2 kap. 9 § Riksidrottsförbundets (RF:s)
stadgar. I samma paragraf anges att Riksidrottsstyrelsen (RS) ska utfärda
föreskrift med instruktion för idrottsombudsmannen.
1 § Uppgift
Idrottsombudsmannen ska verka för att idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision
och värdegrund efterlevs inom idrottsrörelsen, såsom den kommer till uttryck i 1
kap. RF:s stadgar och därtill hörande anvisningar.
Idrottsombudsmannens uppgifter är att:
• ge föreningar och enskilda föreningsmedlemmar vägledning och
information i värdegrundsfrågor inom idrottsrörelsen,
• företräda och tillvarata föreningar eller enskilda föreningsmedlemmars
rättigheter enligt RF:s eller specialidrottsförbunds (SF:s) stadgar,
• verka för utbildning inom idrottsombudsmannens verksamhetsområde,
Idrottsombudsmannen har i sin verksamhet följande begränsningar:
• vägledning och information ska avse förhållanden inom idrottsrörelsen.
2 § Påkallande av Idrottsombudsmannens uppmärksamhet
Förening eller enskild person får, öppet eller anonymt,
påkalla idrottsombudsmannens uppmärksamhet gällande förhållande inom
idrottsrörelsen. Påkallande får ske via telefon, e-post eller via visselblåsning i för
ändamålet tillhandahållen visselblåsarkanal.
I påkallandet måste anges inom vilken förening eller förbund missförhållanden
misstänkts förekomma, för att idrottsombudsmannen ska kunna inleda ett
ärende. Om påkallandet avser en enskild persons agerande måste personen
identifieras till exempel genom uppgift om namn och roll.
3 § Skyndsam rådgivning
Idrottsombudsmannen ska skyndsamt ge råd i hur en påkallad situation bör
hanteras. Idrottsombudsmannen ska skyndsamt efter beslut om hantering enligt
4 §, meddela den som påkallat idrottsombudsmannens uppmärksamhet sitt
beslut.
4 § Idrottsombudsmannens hantering av inkomna ärenden
Idrottsombudsmannen får, utifrån en bedömning i det enskilda fallet,
självständigt avgöra om ett ärende ska
1. lämnas utan åtgärd,
2. överlämnas till berört SF för fortsatt hantering,
3. överlämnas till berört RF-SISU distrikt för fortsatt hantering,

4. utredas vidare av idrottsombudsmannen,
5. föranleda en anmälan till polisen,
6. föranleda en orosanmälan hos socialtjänsten,
7. föranleda en bestraffningsanmälan enligt 14 kap. RF:s stadgar, eller
8. föranleda ett utlåtande om oförenlighet med idrottsrörelsens
verksamhetsidé, vision eller värdegrund.
5 § Samråd med SF
Idrottsombudsmannen ska, så långt det är möjligt, samråda med berört SF inför
beslut om hur ett ärende som påkallats hos idrottsombudsmannen ska hanteras
vidare.
6 § Överklagande
Idrottsombudsmannens beslut enligt 4 § får inte överklagas.
7 § Sekretess och offentlighet
Ärende som påkallats hos idrottsombudsmannen är inte offentligt och
handlingar eller uppgifter lämnas inte ut på begäran.
I de fall då idrottsombudsmannen överlämnar ärenden ska uppgift om personen
eller organisationen som påkallat idrottsombudsmannens uppmärksamhet så
långt det är möjligt hållas anonym, så länge personen eller organisationen inte
medgivit att uppgiften får lämnas vidare.
8 § Kvalifikationer för idrottsombudsmannen
RS delegerar till generalsekreteraren (GS) att utse idrottsombudsman eller
idrottsombudsmän.
Idrottsombudsmannen ska ha en utbildningsbakgrund som jurist,
polis, socionom eller motsvarande samt ha utredningskompetens.
Idrottsombudsmannen ska vidare ha kännedom om idrottsrörelsens organisation
och struktur.
9 § Idrottsombudsmannens uppdrag utanför uppgiften
Idrottsombudsmannen får inte utan GS godkännande inneha uppdrag, ideellt
eller mot ekonomisk ersättning, inom idrottsrörelsen.

