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Rutin för utdrag ur belastningsregistret 

Från och med 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar begära att de personer i föreningen som är ledare 

och tränare eller har direkt och regelbunden kontakt med barn och unga visar upp begränsat 

registerutdrag ur Polisens belastningsregister. Att begära in registerutdrag är en del av ett förebyggande 

arbete och något som bör gälla lika för alla oavsett hur länge en person verkat i föreningen eller hur väl 

man känner varandra. Beslutet om att idrottsföreningar ska begära registerutdrag fattades på 

Riksidrottsmötets stämma 2019 och regleras i Riksidrottsförbundets stadgar § 5.8. 

Vem ska visa registerutdrag? 
Alla medlemmar, ledare och tränare från 15 års ålder som har uppdrag i föreningen där personen har 

direkt och regelbunden kontakt med barn. 

 

Vilka räknas som barn? 
Alla upp till och med 18 år. 

 

Vad innebär direkt och regelbunden kontakt? 
Direkt kontakt innebär att en person leder, instruerar eller coachar barn i samband med träning och 

match. Regelbunden kontakt innebär återkommande, dvs mer än ett tillfälle. 

 

Hur länge gäller registerutdraget? 

Registerutdraget gäller ett år. Preskriptionstiden för brott är 10 år. Nytt utdrag ska visas upp årligen 

inför uppstart av säsongen (jan-mars). 

 

Så här gör vi: 

1. Alla ledare i IFK Luleå som fyller minst 16 år under säsongen ska själva gå in på polisens hemsida 

och begära ett registerutdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och 

barnomsorg. Utdraget visar domar (inte misstankar) och enbart vissa brott som är relevanta för 

arbete med barn och unga.  

2. Efter cirka två veckor får du ett brev per post med utdraget från polisen. Observera att utdraget 

är en originalhandling med stämpel. Det är originalhandlingen som ska visas upp, en kopia 

godkänns inte.  

3. Därefter ska du visa upp utdraget i original för vår kanslipersonal. Det görs personligen under 

kansliets öppettider. Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna 

utdraget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså rätt att själv ta 

del av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till föreningen. 
4. Kansliet har en lista som enbart innehåller ledarens namn, ett kryss som visar att utdraget är 

uppvisat samt datum då utdraget uppvisats. IFK Luleå tar ingen kopia och sparar inga andra 

uppgifter än det som står i listan. När du visat utdraget behåller du det själv. Det är giltigt ett år 

från och med utfärdandedatum.  
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5. Om uppvisat utdrag är tomt är du färdig och vi tackar dig för hjälpen! Befintliga ledare visar upp 

ett utdrag inför varje säsong. Nya ledare som engageras av klubben kommer att kontrolleras 

löpande i samband med rekrytering. 

6. Om utdraget inte är blankt, dvs att det visar att ledaren dömts för något brott innebär det att 

ledaren inte kan verka som barn- och ungdomsledare i IFK Luleå.  

Det är ett absolut krav att visa upp utdraget för att verka som barn- och ungdomsledare i IFK Luleå. Vi 

kommer inte tillåta ledare som inte lämnat in utdrag att delta på träningar. Att vara ledare i en 

idrottsförening är ett förtroendeuppdrag och denna hantering är ett viktigt led i att skapa en trygg miljö 

för våra barn och ungdomar. 

 

Tack för ditt samarbete! 

 

Styrelsen IFK Luleå 

2020-04-27 

 


