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Kullavik IF - Rutin utdrag belastningsregistret 
 
Från och med säsong 2020 och framåt, krävs att du har lämnat in ett utdrag ur 
belastningsregistret till föreningen för att kunna vara ledare. Som ledare räknas de 
personer som kommer i kontakt med barn och ungdomar och som är registrerade 
som ledare i föreningen. 
 
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. 
 
Kullavik IF:s policy 
Alla ledare i Kullavik IF förväntas aktivt verka för att våld inte ska förekomma inom 
föreningen, motarbeta all form av mobbning, sexism och rasism inom föreningen och 
att bidra till att våra medlemmar fostras och utvecklas till ett gott socialt beteende. 
 
Vår verksamhet har ett mycket viktigt syfte, nämligen att alla barn och ungdomar som 
vill ska få känna glädjen av att få spela fotboll med sina kompisar, utveckla ett 
intresse för hälsa och idrott och ha roligt när de lär sig nya saker. För att lyckas med 
detta så krävs att vi kan erbjuda trygga och trivsamma idrottsmiljöer för våra barn och 
ungdomar. 
 
För att minimera risken för att någon utsätts för sexuella trakasserier eller övergrepp 
ska föreningens ledare genomgå kontroll genom att begränsade utdrag ur 
belastningsregistret kontrolleras. 
 
De som omfattas av kravet på kontroll är styrelse, anställda samt alla ledare. Kravet 
gäller emellertid inte personer som är under 15 år och därför inte uppnått straff-
barhetsåldern i Sverige. 
 
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. 
 
Tillvägagångssätt 
Samtliga ledare ansöker om ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för arbete 
med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg. Detta görs genom att 
använda Polisens e-tjänst alternativt fylla i ett formulär som antingen skickas via 
epost till registerutdrag@polisen.se eller via brev till Polismyndigheten, Box 757, 981 
27 Kiruna.  
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När svar erhålls från Polismyndigheten så skall det uppvisas för klubbchef eller 
annan av styrelsen utsedd person. Notera att man inte behöver inlämna ett oöppnat 
kuvert. Ledare som tillkommer under pågående säsong lämnar snarast in utdrag och 
följer därefter ordinarie rutin. 
 
Efter att granskningen utförts kommer ledaren snarast att informeras om resultat. 
 
Ovanstående upprepas därefter vartannat år. 
 
Det är först när en ny ledare fått sitt utdrag ur belastningsregistret granskat och 
godkänt som ledaren registreras som ledare i SportAdmin.  
 
För att bli godkänd som ledare i Kullavik IF får utdraget ur belastningsregistret inte 
innehålla några brott. 
 
Föreningens register över ledare, anställda och styrelse med information om att 
utdrag inkommit och att kontroll gjorts utgörs av SportAdmin. Ingen information eller 
noteringar i övrigt från utdraget kommer att registerföras. 
 
Styrelsen och anställda 
Personer som sitter i styrelsen eller är anställda av föreningen omfattas också av 
kravet att redovisa utdrag ur belastningsregistret enligt denna policy. Beslutet att göra 
detta bygger på primärt följande faktorer, att personer i vår styrelse skall erhålla 
förtroende från våra medlemmar, ej bryta mot föreningens värdegrund, samt vara 
lämpliga för uppdraget. Till detta kommer även att personer i styrelsen kan komma 
att kontrolleras gentemot ekonomisk brottslighet när föreningen söker pengar eller 
annat stöd från myndigheter. 
 
Föreningens ordförande granskar övriga ledamöter i styrelsen samt föreningens 
klubbchef. 
 
Föreningens klubbchef granskar föreningens ordförande samt alla anställda. 
 
Inför val av nya styrelseledamöter kontrollerar valberedningens ordförande register-
utdrag för tilltänkta styrelseledamöter. 
 
 

 
 


