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Landehof skall vara den givna klubben inom våra idrotter och präglas 
av glädje, nyskapande, gemenskap och hälsa. 

 

 

Bakgrund 

Riksidrottsmötet 2019 tog beslut om att idrottsföreningar ska begära begränsat registerutdrag ur 

belastningsregistret för den som anställs eller har uppdrag i föreningen och har direkt och regelbunden 

kontakt med barn. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020. Registerutdrag ska alltid ske vid 

tillsättningar. 

 

Syfte 

OK Landehof arbetar enligt riksidrottsförbundets riktlinjer med att skapa trygga idrottsmiljöer och på så 

sätt ta ett helhetsgrepp kring trygghet för barn i vår förening. I förlängningen är trygghetsarbetet en 

förutsättning för all idrottslig utveckling, som syftar till att skapa en attraktiv föreningsmiljö och som 

bidrar till idén om att vi idrottar i förening för att ha roligt, må bra och utvecklas hela livet. 

 

Genomförande 

OK Landehof informerar samtliga ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn genom 

e-mail och uppmanar dessa att beställa ett begränsat registerutdrag från Polisen. Detta skall presenteras 

för utsedd styrelserepresentant vid av styrelsen meddelade tillfällen före 1/6 2020.  

Kommittéerna ansvarar för att kontinuerligt uppdatera medlemsregistret med vilka som är ledare i 

föreningen. Detta skall genomföras en gång om året. Kommittéerna ansvarar för att alla nya ledare 

uppvisar registerutdrag för utsedd styrelserepresentant. Alla förändringar skall delges medlemsansvarig. 



Medlemsansvarig har som uppgift att hantera medlemsregistret. Alla med ledarroll i föreningen skall 

vara flaggade som detta i medlemsregistret. När medlemsansvarig får information från utsedd 

styrelserepresentant att registerkontroll är gjord på en ledare skall det dokumenteras i 

medlemsregistret. 

Utsedd styrelserepresentant har som uppgift att kontrollera ledares registerutdrag och ansvarar för att 

meddela medlemsansvarig när detta är utfört. 

Begränsat registerutdrag är ett dokument som beställs från Polisens hemsida. Dokumentet visar om 

innehavaren är dömd för följande brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, 

barnpornografibrott och grovt rån. Ingen information om registerutdragets innehåll får registreras. 

Endast information om att registerutdrag har delgivits föreningen får sparas i medlemsregistret. 

Registerutdraget behålls av ledaren efter uppvisande. 

I händelse av att någon ledare förekommer i det begränsade belastningsregistret har styrelsen beslutat 

att berörd måste lämna sin ledarroll i föreningen. 

 

 

Uppföljning 

För ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn och som kontinuerligt verkar i föreningen 

skall förnyat begränsat registerutdrag uppvisas med ett intervall på 5 år eller på anmodan från 

föreningen. 

 

Länkar 
 
Här beställer man begränsat registerutdrag. 
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 
 
Länk till riksidrottsförbundets lathund för idrottsföreningar. 
https://www.rf.se/contentassets/a2609ff7dba649a0ab90c77694961e96/lathund-registerutdrag-if.pdf 
 
Kontaktuppgifter till idrottsombudsmannen. 
idrottsombudsmannen@rf.se eller 08-6274010 
 
Riksidrottsförbundet om trygga idrottsmiljöer. 
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/nya-dokument/nya-dokumentbanken/ovrigt/skapa
-trygga-idrottsmiljoer.pdf 
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