Riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret
Gäller ledare inom Frisksportrörelsen
Svenska Frisksportförbundets och Frisksportens Ungdomsförbunds styrelser har beslutat
att samtliga personer som har ett ledaruppdrag, med direkt och regelbunden kontakt med
barn inom Frisksportrörelsen, skall visa upp ett begränsat utdrag ur polisens
belastningsregister.
Som barn räknas alla personer som är under 18 år och beslutet gäller alla ledare som är 15 år
och äldre. Beslutet följer de beslut som Riksidrottsförbundet med flera tagit och har kommit
till som ett led i genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot
barn, sexuell exploatering av barn samt barnpornografibrott. Begränsat registerutdrag visar
endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott,
barnpornografibrott och grovt rån. Rätten för organisationen att kräva ett utdrag följer av
lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (2013:852).
Utdraget är ett komplement till den ledarutbildning som bedrivs inom Frisksportrörelsen.
Vad gäller:
Den enskilde ledaren begär utdraget från polisen (på speciell blankett, se nedan) och
uppvisar det för sin klubb. Klubben kontrollerar utdraget och dokumenterar att kontrollen är
genomförd. Inga utdrag arkiveras av klubben utan förstörs omedelbart eller lämnas tillbaka
till ledaren.
Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som gäller lika för alla
ledare. Utdraget ska därför regelbundet begäras in från alla ledare och inför varje
nyrekrytering. Förnyelse av utdraget ska ske minst vartannat år.
Klubbstyrelsen utser två personer (kan vara ur styrelsen) som mottager, kontrollerar och
registrerar utdragen. Registret anger enbart datum för intygets utfärdande och det får vara
högst sex månader gammalt vid uppvisandet.
Om utdraget visar brottslighet:
Om utdraget visar att en ledare har en notering i belastningsregistret, ska beslut om
ledarens lämplighet fattas av de två utsedda personerna gemensamt. Ledaren ska få snabbt
besked om beslutet.
Lagen säger inget om hur klubben ska agera om personen har begått något brott.
På nästa sida finns anvisningar för det praktiska arbetet med registerutdragen.
Förbundsstyrelserna hoppas att klubbstyrelserna ser positivt på att vi på det här sättet
ökar säkerheten för våra deltagande barn och ungdomar.
Har du några frågor är du mycket välkommen att kontakta din förbundsstyrelse eller
kansliet!
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Hantering i Frisksportklubben av utdrag ur belastningsregistret
1. Information till medlemmar vid införandet. Styrelsen informerar medlemmarna i
klubben om att utdrag ur belastningsregistret kommer att begäras in för de som
möter barn och ungdomar i klubbens verksamhet. I informationen bör det framgå
varför Frisksportrörelsen ställer det kravet.
2. Berörda ledare. Alla ledare, som är minst 15 år, med direkt och regelbunden kontakt
med barn och ungdomar upp till 18 år.
3. Utse två personer. Styrelsen utser två personer som mottager, kontrollerar och
registrerar uppvisandet av utdragen.
4. Information till berörda ledare. Ledare som ska uppvisa registerutdrag uppmanas att
begära utdrag från polisens belastningsregister. Länk till polisens webbsida och
blankett: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-ochkontakt-med-barn/
5. Uppvisande av utdrag. Utdraget, ej äldre än sex månader, skickas/lämnas till en av de
två utsedda personerna.
6. Kontroll av utdrag. De av föreningen utsedda personerna kontrollerar gemensamt
registerutdraget samt förstör eller återlämnar dokumentet, allt enligt
överenskommelse med respektive ledare.
7. Registrering av uppvisandet. Upprätta ett ledarregister där det noteras datum för
registerutdragets utfärdande samt kontrollanternas signatur, till exempel i MyClub.
8. Beslut. Om registerutdraget innehåller notering om brottslig verksamhet så fattar de
utsedda personerna gemensamt beslut om personens vidare uppdrag. Ledaren
informeras skyndsamt. Ordföranden informeras.
9. Vartannat år. Ett utdrag ur belastningsregistret uppvisas av alla ledare senast den 31
december vartannat år med start 2020. Klubb kan bestämma att utdraget visas upp
oftare. Nyrekryterad ledare uppvisar ett utdrag i samband med uppdragets start.
10. Rapport till förbundet. I klubbens verksamhetsberättelse, inför klubbårsmötet, anges
hur processen genomförts under det gångna året samt hur många ledare som
berörts.
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