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1. Regelverket om Begränsat registerutdrag 
Från januari 2020 ska alla idrottsföreningar kontroller begränsat registerutdrag för alla 
ledare och domare (registrerade domare) som har direkt och regelbunden kontakt med 
barn. Syftet med kontrollen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra 
åtgärder ökar tryggheten i föreningen.  
 
Alla över 15 år som har direkt och regelbunden kontakt med barn i föreningens regi ska 
uppvisa registerutdraget. Utdraget visar på grova brott; mord, dråp, grov misshandel, 
människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån. 
 
Föreningen ska kontrollera registerutdraget och dokumentera att det visats upp. Inga 
registerutdrag ska arkiveras. 
 
(Källa: Riksidrottsförbundet) 
 
2. Beslutsmandat i Antnäs BK 
Styrelsen beslutar om policy för hur begränsat registerutdrag. Styrelsen beslutar också i 
eventuella ärenden där ett registerutdrag inte visats upp eller om det visar på att 
vederbörande begått något brott. 
 
Varje sektion (basket, skidor, ishockey) ansvarar för att de som är aktuella i deras 
sektion fått information och uppmanats att visa upp registerutdraget. 
 
3. När ska registerutdrag visas upp 
När en nytillträdd ledare börjar i föreningen ska ett registerutdrag visas upp. 
 
Utöver det ska ALLA visa upp ett begränsat registerutdrag i samband med säsongsstart 
(senaste sista november) varje år.  
 
Som ledare i Antnäs BK definieras alla som har en roll i föreningens barn- och 
ungdomsverksamhet vid mer än något enstaka tillfälle. Utgångspunkten är att vi hellre 
tar in ett intyg för mycket än ett för lite. 
 
  



 

 
Antnäs BK 
 

 

ABK sektion Dokument Författare Fastställt av styrelse den 
Förening Policy Anders Öhlund 2022-10-09 

 

4. Hantering av begränsat registerutdrag 
Varje sektion får själv besluta vem som är ansvarig och till vem det begränsade 
registerutdraget ska visas upp för.  Antnäs BK använder funktionen i IdrottOnline för att 
dokumentera att intyget visats upp.  
 

4.1 Genomförande 
• Kontrollera att registret i IdrottOnline är uppdaterat med ledare och att det 

markerats att denne ska visa upp ett begränsat registerutdrag. 

• Informera ledare om att de behöver uppvisa begränsat registerutdrag och att det 
beställs via e-tjänst hos polisen. 

• Registerutdraget skickas direkt till personen som beställt det. Det kan inte 
skickas direkt till föreningen. 

• Informera ledare var och när registerutdraget kan visas upp. 
• Genomför kontrollen av ledarens registerutdrag. 

o Observera, det finns inget krav på att registerutdraget ska lämnas in i 
oöppnat kuvert från polisen. Ledaren har rätt att ta del av informationen i 
brevet. Detta är en förebyggande kontroll och inte den enda aktiviteten 
som kan behövas för att skapa en trygg miljö. 

• Dokumentera att kontroll genomförts i IdrottOnline. Sätt datum för förnyelse till 
sista november kommande år. 

• Återlämna registerutdraget till ledaren. Det ska INTE arkiveras. 
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5. Om registerutdrag inte uppvisats eller brott förekommer 
Om en ledare trots påminnelser inte visat upp ett begränsat registerutdrag ska denne 
informeras om att ta en ”time-out” till styrelsen beslutat i frågan. Time-out innebär att 
ledaren inte får delta som aktiv i föreningens aktiviteter. 
 
Om det begränsade registerutdraget visar på att vederbörande begått ett brott så ska 
ledaren ta ”time-out” till styrelsen beslutat i frågan. 
 
Sektionen ska skyndsamt begära att styrelsen bereder och beslutar i ärendet. Det är 
lämpligt att inte den aktuella sektionen bereder det aktuella ärendet. 
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