Policy för registerutdrag från belastningsregister
Bakgrund
Från 1 januari 2020 ska alla idrottsföreningar inom Riksidrottsförbundet (RF) kontrollera begränsat
registerutdrag för ledare som har direkt och regelbunden kontakt med barn, dvs alla under 18 år.
Föreningar ska begära utdrag av alla från 15 år som arbetar med eller på annat sätt har direkt och
regelbunden kontakt med barn. Utdraget som begärs visar endast grova brott; mord, dråp, grov
misshandel, människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Policy
För att verka som någon typ av ledare eller styrelsemedlem inom Matfors Simsällskap ska man visa upp
ett begränsat utdrag ur belastningsregistret för föreningen. Registerutdraget kan enbart beställas av den
person det angår. Det beställs 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”
(442.14).
Rätten till begränsat utdrag ur belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister (1998:620). Den
som erbjuds en anställning inom staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation, ska
om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder
anställningen eller uppdraget, visa upp ett utdrag ur aktuellt register. 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.
Matfors Simsällskap kommer att kontrollera registerutdrag i följande fall:




I samband med tillträde för nya ledare/styrelsemedlemmar.
Vart tredje år för tidigare kontrollerade ledare/styrelsemedlemmar.
Vid misstanke om brott.

Så här gör du om du är tränare eller styrelsemedlem

Om du är tränare eller styrelsemedlem behöver du beställa hem ett registerutdrag.
När du fått hem registerutdraget ska du ta kontakt med i första hand ordförande eller i andra hand vice
ordförande i Matfors Simsällskap och efter överenskommelse visa utdraget för denne. Utdraget i original
visas av dig och återlämnas direkt. Inga utdrag kommer att arkiveras av föreningen, endast en notering
om att kontroll är genomförd för viss person i viss roll ett visst datum dokumenteras. Utdrag för
ordförande kontrolleras av vice ordförande och vice versa.
Det finns inga krav på att du ska lämna över utdraget i ett oöppnat kuvert. Du har alltså rätt att själv ta del
av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till föreningen. Utdraget är giltigt i 1 år, så du kan använda det
för flera föreningar.
Vid vägran att uppvisa utdrag eller om utdraget utvisar begångna brott inom aktuellt brottssegment
avstängs personen ifråga från alla poster i föreningen.

