
 

 

 

Bakgrund 

Nästan alla barn och ungdomar är med i en idrottsförening någon gång under sin uppväxt. Att föreningsidrott 

har så stor plats i många barns och ungdomars liv är dock ett ganska nytt fenomen. Det är först under de 

senaste decennierna som barn- och ungdomsidrotten har börjat organiseras i större omfattning i föreningar. I 

en idrottsförening utvecklar vi oss inte bara inom vår respektive idrott utan vi lär oss också mycket annat som 

vi inte är direkt medvetna om. Denna ”dolda inlärning” är ofta mycket effektiv. Det rör sig till exempel om 

normer, värderingar, ansvar, hänsyn och medbestämmande. I kraft av sin omfattning och popularitet är 

idrottsrörelsen därför en mycket viktig fostransmiljö, kanske den viktigaste efter hemmet och skolan.  

Idrottsföreningen har bland annat därför en viktig social funktion att fylla i samhället. Vi vet att 9 av 10 barn 

och ungdomar någon gång under sin uppväxt är medlem i en idrottsförening. Föreningen är för de flesta en 

positiv miljö där de får göra det de gillar mest och göra det tillsammans med kompisar. För en del barn och 

ungdomar är föreningen till och med en frizon; en plats där de kan få vara ett tag och komma bort från det som 

upplevs som jobbigt, till exempel i hemmet. 

 Det finns dock inga garantier för att kränkande behandling i någon form inte förekommer även i 

idrottsrörelsen. Inom föreningsidrotten är det både organisationsledarna (styrelsen) med sitt ansvar och 

tränare/ledare i sin roll som är ansvariga för att skapa säkra och trygga miljöer. År 2009 beslutade 

Riksidrottsmötet att det i Riksidrottsförbundets (RF:s) stadgar och i idédokumentet Idrotten vill, ska förtydligas 

att all barn- och ungdomsverksamhet ska utgå från barnkonventionen och alltid ha ett barnrättsperspektiv. I 

boken Barnens spelregler (2018) som RF tagit fram tillsammans med BRIS, tydliggörs vad det innebär. 

  (Urklipp ur Riksidrottsförbundets ”Skapa trygga idrottsmiljöer”) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 
Utdrag fra n belastningsregistret 

 

Samtliga ledare inom Landvetter Wings ska lämna in ett utdrag från polismyndighetens belastningsregister 

avsett ”för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg” enligt bestämmelser i lagen 

(2013:852) om registerkontroll av personer som arbetar med barn (PM 442.14) Med ledare avses tränare, 

lagledare, styrelsemedlem eller annan ledare som aktivt verkar i och kring laget. 

 

Varför gör Landvetter Wings detta? 

Svensk Idrotts riktlinjer är tydliga: Idrott för barn och ungdomar ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och 

följa FN:s konvention om barns rättigheter. Det innebär att alla barn ska kunna utföra sin idrott i en trygg miljö 

där de kan utvecklas och må bra utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling. 

Landvetter Wings väljer därför att aktivt följa Riksidrottsförbundets policy i dessa frågor och en del av detta 

arbetet innebär att begära ut en registerkontroll på samtliga ledare i förebyggande syfte. 

Landvetter Wings ska göra allt för att förebygga, försvåra och förhindra att barn far illa.  

Lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ger idrottsföreningar möjligheten att be 

samtliga personer som antar ett uppdrag inom föreningens verksamhet att lämna in ett begränsat utdrag ur 

belastningsregistret. 

Syftet med lagen om registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova 

brott. Reglerna bygger på en sammanvägning av två viktiga skyddsintressen – å ena sidan intresset av att 

minska riskerna för övergrepp mot barn och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten. Barnens 

trygghet och säkerhet måste alltid komma i första hand. 

Begäran av registerkontroll utförs på alla befintliga tränare/ledare, på alla nya tränare/ledare i föreningen och 

sedan regelbundet med ett par års intervaller, när styrelsen begär. Om ledare motsätter sig detta kan inte 

ledaren kvarstå i föreningen utan detta är grund för uteslutning. Vid belastning i detta register är det grund för 

omedelbar uteslutning ur föreningen 

 

  



 

 

 

Genomfo rande 

 

Genomförande 

Landvetter Wings styrelse utser två personer som granskare av utdragen. Dessa personer utses på 

verksamhetsårsbasis och är de enda som kommer ta del av utdragen. Utdragen kommer att granskas 

av dessa två personer tillsammans. I de fall ett utdrag påvisar en olämplighet som ledare eller 

ledamot så kommer personen snarast informeras personligen om detta och fråntas alla uppdrag i 

föreningen. Inga övriga åtgärder kommer att vidtas. 

 

Förvaltning 

Styrelsen i Landvetter Wings utser årligen två personer som granskare. Granskningsprocessen 

påbörjas i god tid inför höstsäsongen. Ett inlämnat utdrag som godkänts är giltigt i två år, därefter 

kommer ett förnyat utdrag att begäras in från ledaren/ledamoten. Ett register kommer att skapas 

innehållande endast namn samt om kontroll av registerutdrag utförts. Ingen information eller 

notering i övrigt från utdraget kommer att registerföras.  

 

Styrelsen 

De personer som sitter i Landvetter Wings styrelse, inklusive de två personer som ska granska 

registerutdragen ska enskilt uppvisa utdrag ur belastningsregistret för föreningens ordförande.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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. Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet visas. 

 

Hur du 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. 

 

2. När ledaren erhåller svar tillbaka från Polismyndigheten så skall det uppvisas av ledaren till 

de två utsedda personerna på specifika datum som meddelas av styrelsen. Notera att man 

behöver lämna in detta i oöppnat kuvert. 

 

3. Granskningen sker genom att ledaren tillsammans med granskarna öppnar kuvertet. En av 

granskarna dokumenterar att granskningen är genomförd och ledaren tar med sig utdraget 

ur belastningsregistret hem. 

 

 

https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14.pdf
https://polisen.se/siteassets/blanketter---skriv-ut/polisens-blanketter-442-14-skriv-ut.pdf
mailto:registerutdrag@polisen.se
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/


 

 

 

 

 

Information: 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 

 

Elektroniskt formulär:  

https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14.pdf 

 

Manuellt formulär: 

https://polisen.se/siteassets/blanketter---skriv-ut/polisens-blanketter-442-14-skriv-ut.pdf 

 

 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14.pdf
https://polisen.se/siteassets/blanketter---skriv-ut/polisens-blanketter-442-14-skriv-ut.pdf

