Styrelsebeslut 2019-11-20

Registerutdrag
Information kring beslut om registerutdrag
Från och med den 1 januari 2020 ska föreningar i Sverige, enligt beslut vid
Riksidrottsmötet 2019, begära begränsat registerutdrag för den som har direkt och
regelbunden kontakt med barn.
Iggesund IK:s styrelse fattade 2019-11-20 beslut om krav på uppvisande av ett begränsat
utdrag ur belastningsregistret från och med verksamhetsåret 2020.
Vad syns i ett begränsat registerutdrag? Mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla
sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån.
Styrelsen har beslutat att ett registerutdrag ska uppvisas för föreningen och att två av
personalen på kansliet tillsammans ska kontrollera utdragen.
Information om utdrag ur belastningsregistret
Från och med verksamhetsåret 2020 och framåt, krävs att du som ledare har uppvisat ett
utdrag ur belastningsregistret till föreningen för att kunna vara ledare. Som ledare räknas de
personer som kommer i kontakt med barnen, tränare, ledare, materialförvaltare med flera.
Dvs de personer som ganska regelbundet eller ofta är med barnen på träning, tävling samt
resor.
Bakgrund
Den 18 december 2013 trädde en ny lag (Lagen om belastningsregister (1998:620)) i kraft
som ger föreningar rätt att begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för personer
som i föreningens regi kan komma i kontakt med barn och ungdomar.
Riksidrottsförbundet beslutade 2019 om att föreningar ska begära begränsat registerutdrag
för den som anställs, har ideella uppdrag eller andra uppdrag i föreningen och där har direkt
och regelbunden kontakt med barn och ungdomar.
Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020.
Registerutdrag skall alltid ske vid nytillsättningar.
Iggesund IK:s policy
Iggesund IK:s huvudstyrelse har tagit beslut 2019-11-20 om att alla ledare ska lämna in
utdrag ur belastningsregistret. Iggesunds IK är en förening som ständigt strävar efter att
utveckla verksamheten och vara ett föredöme när det gäller att erbjuda trygga och trevliga
miljöer för våra barn och ungdomar. För att minimera risken för att någon utsätts för
sexuella trakasserier eller övergrepp, har vi beslutat att i linje med Svensk Idrotts
rekommendationer, införa en certifieringsprocess för våra ungdomsledare som på ett eller
annat sätt kan komma i direkt kontakt med våra barn och ungdomar. Processen innebär att
vi kommer att begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för våra ledare för att
dessa ska bli godkända ungdomsledare i Iggesunds IK.
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Vilka personer inom föreningen omfattas av processen?
Styrelser, anställd personal, samt alla ledare och andra vuxna som har regelbunden direkt
kontakt med våra barn och ungdomar och som i sin roll som ledare tillsammans med barnen
vistas i träningslokaler och omklädningsrum.
Genomförande
Upprätta ett centralt föreningsregister över vem/vilka som har kontakt med barn. Varje
sektion ansvarar för kontinuerlig uppdatering.
Iggesund IK:s Huvudstyrelse har beslutat utse personalen på kansliet som granskare av
utdragen. Dessa personer är de enda som kommer att ta del av utdragen. Utdragen kommer
sedan att endast granskas av dessa personer tillsammans. I de fall ett utdrag påvisar en
olämplighet som ledare eller en vägran att uppvisa utdraget så överlämnas frågan till
Huvudstyrelsen, samt tillämpas en time-out till dess att saken hanterats färdigt. Personen
informeras snarast om detta. Ett godkänt utdrag är giltigt i två år, därefter kommer
Iggesunds IK begära in ett förnyat utdrag.
Belastningsutdragen får inte kopieras, arkiveras eller förvaras av Iggesunds IK. Efter att varje
ledare visat upp sitt utdrag tar ledaren med sig det hem. Iggesunds IK noterar godkänt eller
icke godkänt i föreningsregistret.
Vilka uppgifter visas i ett ”begränsat utdrag ur belastningsregistret”?
De brott som syns i ett begränsat utdrag ur belastningsregistret är samtliga sexualbrott och
barnpornografibrott samt även uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov,
människohandel, grovt rån och olaga tvång.
Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra
människor:
Mord (3 kap. 1 § BrB)
Dråp (3 kap. 2 § BrB)
Grov misshandel (3 kap. 6 § BrB)
Människorov (4 kap. 1 § BrB)
Alla sexualbrott (6 kap. BrB)
Barnpornografibrott (16 kap. 10a § BrB)
Grovt rån (8 kap. 6 § BrB)
När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och
ringa misshandel räknas inte in (se 2 § tredje stycket lagen om registerkontroll som
hänvisar till 22 § BRF). Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet
visas.
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Hur går man tillväga?
1. Berörda ledare ansöker om ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Detta görs genom
fylla i och skriva ut ett elektroniskt formulär, eller skriva ut och fylla i ett manuellt formulär,
som sedan scannas och skickas i PDF-format via epost till registerutdrag@polisen.se eller via
normal post till Polismyndigheten Box 757 981 27 Kiruna (enligt instruktioner på
denna sida).
Handläggningen tar ca två veckor, men kan ta längre tid nu, då många idrottsföreningar
tvingas att använda detta.
2. När ledaren erhåller svar tillbaka från Polismyndigheten så skall det uppvisas av ledaren
till de utsedda personerna på tider som meddelas av styrelsen. Notera att man inte behöver
inlämna ett oöppnat kuvert.
3. Efter att granskningen utförts kommer ledaren snarast att informeras om resultat.
En direktlänk är också bra om det skickas digitalt:
https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14.pdf
Så beställ direkt!

