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Policy för registerutdrag i Lindsdals IF 
 
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom RF kontrollera begränsat re-
gisterutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn. 
 
Föreningar begär in utdrag ur belastningsregistret enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om 
registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.  
Förening/förbund ska begära utdrag av alla från 15 år i dess verksamhet som arbetar med el-
ler på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt med barn.  
• Barn är alla under 18 år.  
• Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, 
barnpornografibrott eller grovt rån.  
• Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Utdrag 
visas av den enskilde i original och återlämnas direkt. Inga utdrag ska arkiveras av före-
ningen, endast en notering om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll får doku-
menteras. 
 
Ledare går själv in och beställer intyget på länken nedan.  
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 
Intyget läggs i den svarta brevlådan alt. visas för Magnus Magni, oöppnat. Kansliet noterar 
sedan i Sportadmin. Intygen förstör sedan. 
Varje ledare i Lindsdals IF ska uppvisa ett intyg, detta ska ske senast den 31 januari 2020 för 
ledare som idag är verksamma i föreningen. För nya ledare så krävs intyget in då man påbör-
jar sin roll som ledare i föreningen.  
Nytt intyg visas sedan vartannat år.  
Om ledare inte uppvisar intyg eller om intyget visar någon form av belastning så kommer 
klubben att be ledaren om en time out till dess att ansvariga hanterat saken färdigt.  
 

  
 
 
 

Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd 
som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten 
i vår förening.  
Lindsdals IF vill verka för en trygg och utvecklande 
barnidrott. Läs mer om detta på 
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbun-
det/nya-dokument/nya-dokumentban-
ken/ovrigt/skapa-trygga-idrottsmiljoer.pdf 
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