Trygg idrott!

Policy fo r hantering av registerutdrag fo r ledare i Ö stersunds SK
Bakgrund
En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla
känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.
Som en del i arbetet att skapa trygga idrottsmiljöer har Riksidrottsförbundet (RF) beslutat att alla
idrottsföreningar inom RF från 1 januari 2020 ska kontrollera begränsat registerutdrag för ledare som
har direkt och regelbunden kontakt med barn. Det gäller oavsett hur länge en person verkat i en
förening eller hur väl man känner varandra.
Att vara ledare och tränare är ett förtroendeuppdrag och ingen rättighet, en trygg idrottsmiljö är en
rättighet för barn och ungdomar i verksamheten.
Styrelsen i Östersunds SK har beslutat om en policy som beskriver hur föreningen ska säkerställa att
ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn inte är dömda för att ha begått sexualbrott,
barnpornografibrott eller andra grova brott.
Handlingsplan
För att verka som ledare inom Östersunds SK ska man visa upp ett begränsat utdrag ur
belastningsregistret för föreningen. Som ledare räknas alla som är 15 år eller äldre som har direkt och
regelbunden kontakt med barn och ungdomar under 18 års ålder. Föreningen är ansvarig för att
kontrollen genomförs men registerutdraget kan enbart beställas av den person det angår.
Samtliga nuvarande ledare ska uppvisa utdrag från belastningsregistret före 15:e december 2019.
Begäran om förnyat registerutdrag kommer att krävas vartannat år och utdraget kommer att krävas
av alla ledare som tillkommer i framtiden.
Styrelsen i Östersunds SK utser vid ordinarie styrelsemöte ett begränsat antal representanter som
har mandat att kvittera när en ledare visar upp utdraget från belastningsregistret. De utsedda
representanterna är dokumenterade i bilaga 1 till denna policy.
Rutin
1. Begäran om begränsat utdrag ur belastningsregistret beställs av den enskilde ledaren genom
att ladda ner en blankett från polisens hemsida. Blanketten finns under den särskilda
rubriken ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg” (länk).
Ifylld blankett skickas sedan scannad per mail eller i original med post till Polisen.
2. Utdrag ska visas av den enskilde ledaren i original för en av föreningens utsedda
representanter . Den person som registerutdraget gäller har rätt att själv ta del av
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uppgifterna i utdraget innan det lämnas till föreningen, det finns därför inga krav på att
kuvertet är oöppnat vid uppvisandet.
3. Representanten kontrollerar utdraget och dokumenterar att kontrollen har genomförts. En
utsedd representant får ej kontrollera sig själv. Efter uppvisande av utdrag ska det
återlämnas till ledaren, inga utdrag ska arkiveras av föreningen.
4. Kontrollen dokumenteras i ett register över samtliga ledare i föreningen med information om
namn, personnummer, datum för uppvisande av utdraget, om ledarens bedöms som
”godkänd” (utan notering) eller ”icke godkänd” (med notering) samt vem som har utfört
kontrollen enligt mall i bilaga 2. Eventuella noteringar i belastningsregistret kommer ej att
noteras i detalj.
5. Registret dokumenterar genomförd kontroll sparas under föreningens arkiv på One Drive, de
utsedda representanterna samt styrelsen ska ha tillgång till dokumentet.
6. I tillfälle en ledare vägrar att uppvisa utdrag från belastningsregistret eller utdraget
innehåller notering om belastning ska berörd ledare ta time-out från sitt ledaruppdrag tills
föreningens styrelse har hanterat ärendet och fattat beslut om ledarens möjligheter att
fortsätta i sin roll i föreningen.
I utgångspunkten kan ledare som har en notering i det begränsade utdraget ur belastningsregistret
eller ledare som vägrar visa upp sitt utdrag från belastningsregistret inte ha en roll som ledare i
föreningen.
Syftet med begränsade registerutdrag är att bekämpa sexuella övergrepp mot barn och sexuell
exploatering av barn och barnpornografi. De brott som syns på utdraget är samtliga sexualbrott och
barnpornografibrott samt även uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov,
människohandel, grovt rån och olaga tvång.
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Bilaga 1
Styrelsen för Östersunds SK har vid styrelsemöte 2019-12-09 beslutat att följande personer ska
utses till föreningens representanter för kontroll av registerutdrag för ledare i föreningen:

Erik Hellberg Meschaks
Anders Ingebrand
Christina Wistman
Lennart Ivarsson
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Bilaga 2

Östersunds SK
Kontroll av utdrag från belastningsregistret
Efternamn

Förnamn

Personnummer

Datum för kontroll

Utdragets datering
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Godkänd/Icke godkänd

Kontroll utförts av

