
 
Rutin för utdrag ur belastningsregistret 

Att vara ledare i en idrottsförening är ett förtroendeuppdrag. I Skuru IK 
Handboll är vi tillsammans runt 130 tränare och ledare som på olika sätt, 
och i de allra flesta fall ideellt, bidrar till den omfattande och meningsfulla 
verksamhet som vi tillsammans ska vara väldigt stolta över. 

Skuru IK Handboll tar starkt avstånd från, och har nolltolerans emot, alla 
former av kränkande behandling, trakasserier, ofredanden, diskriminering, 
övergrepp eller liknade brott och beteenden som strider mot vår 
gemensamma värdegrund. Vår handbollsutbildning och verksamhet i övrigt 
ska vara en trygg idrottsmiljö för alla. 

Skurus IK Handbolls styrelse har beslutat att följa Riksidrottsförbundets och 
Svenska Handbollförbundets rekommendation att förstärka det 
förebyggande arbetet kring en trygg idrottsmiljö genom att införa ett krav 
på att alla ledare i vår förening uppvisar ett utdrag ur polisens 
belastningsregister. Det har tidigare varit en rekommendation men inte ett 
krav. 

Vi gör det här för att vi som förening (våra handbollsspelare, föräldrar, 
kommunen, sponsorer och andra intressenter) ska känna oss trygga och ha 
fortsatt stort förtroende för våra ledare och för vår verksamhet. 

I samband med att vi höjer kraven så inrättar Skuru IK Handboll ett 
trygghetsråd som dels ska arbeta förebyggande med dessa frågor, dels 
vara en instans man kan vända sig till vid frågor eller om något inträffat som 
man uppfattar stå i strid med föreningens värdegrund. Rådet består idag av 
ansvarig för Ungdoms- och utbildningskommittén, 
kommunikationsansvarig samt kanslipersonal. 

Kort om belastningsregistret 

I november 2013 beslutade riksdagen att idrottsledare för barn och 
ungdomar får rätt att begära ett begränsat utdrag ur polisens 
belastningsregister, på samma sätt som för personal i skola och 
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barnomsorg. Lagen som trädde i kraft 18 december 2013 är en del i 
genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp 
mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi. 

Lagen innebär att föreningar har rätt att be dem som har direkt och 
regelbunden kontakt med barn och ungdomar att visa upp ett begränsat 
utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visar bland annat olika typer av 
sexualbrott och våldsbrott, men inte exempelvis stölder eller trafikbrott. Här 
kan du läsa mer: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 

Så gör vi i Skuru IK Handboll 

1. Alla ledare i Skuru IK Handboll som fyller minst 16 år under säsongen ska 
själva gå in på polisens hemsida och begära ett registerutdrag för arbete 
med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg. Utdraget visar 
domar (inte misstankar) och enbart vissa brott som är relevanta för 
arbete med barn och unga. Länk till formulär: https://polisen.se/
siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14.pdf 

2. Med ledare i Skuru IK Handboll avses huvudtränare, assisterande tränare, 
lagledare, hjälpledare, styrelseledamöter och anställda. Alla lag har en 
lagansvarig som är ansvarig för att alla i laget, spelare och vuxna, finns 
registrerade i SportAdmin. Den som är över 16 år och är registrerad som 
ledare i SportAdmin ska omfattas av kontrollen. 

3. Begäran ska skrivas under och skickas in (skanna och maila) till polisen 
på adress: registerutdrag@polisen.se alternativ med vanlig post till 
adressen: Polismyndigheten, Box 757, 981 27 Kiruna. 

4. Efter cirka två veckor får du ett brev med utdraget från polisen. Det 
kommer med vanlig post. Observera att utdraget är en originalhandling 
med stämpel. Det är originalhandlingen som ska visas upp. En kopia 
godkänns inte. 

5. Därefter ska du visa upp utdraget i original för vår sportchef Thomas 
Björk eller kanslichef Caroline Brattnäs. Det görs personligen på 
Skurustugan under kansliets öppettider. 

6. Kansliet har en lista som enbart innehåller ledarens namn, ett kryss som 
visar att utdraget är uppvisat och ok samt datum då utdraget uppvisats. 
Skuru IK Handboll tar ingen kopia och sparar inga andra uppgifter än det 
som står i listan. När du visat utdraget behåller du det själv. Det är giltigt 
ett år från och med utfärdandedatum. 
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7. Om uppvisat utdrag är tomt är du färdig och vi tackar dig för hjälpen! 
Ambitionen är att göra nya kontroller vartannat år för befintliga ledare. 
Nya ledare som engageras av klubben kommer att kontrolleras löpande i 
samband med rekrytering.  

8. Om utdraget visar att ledaren dömts för något brott innebär det i 
normalfallet att föreningen inte har förtroende för ledaren och att man 
inte kan ha uppdrag som ledare i Skuru IK Handboll. Besked meddelas 
skyndsamt till den berörda ledaren. All hantering sker med sekretess. 
Önskar man som ledare dialog med anledning av utdraget kontaktar 
man Skuru IK Handbolls trygghetsråd. 

9. Det är ett absolut krav att visa upp utdraget för att verka som ledare i 
Skuru IK Handboll. Det går inte välja att låta bli och samtidigt fortsätta 
som ledare. En viktig del i förtroendet är att alla ledare behandlas lika. Vi 
kommer inte tillåta ledare som inte lämnat in utdrag att delta på 
träningarna. Kontakta gärna kansliet eller trygghetsrådet om du har 
frågor. 

Skuru IK Handbolls styrelse tackar för att du är ledare i vår förening och ser 
fram emot ett smidigt samarbete gällande detta. Det är ett led i arbetet 
med att höja kvaliteten i, och förtroendet för, vår verksamhet! 

Kontaktpersoner vid frågor 

Jonas Johansson, kommunikationsansvarig, tel. 072-2082271  

Caroline Brattnäs, kanslichef, tel. 070-870 26 70 

Rutin för bakgrundskontroll av ledare är beslutad av Skuru IK Handbolls 
styrelse 14 augusti 2019. Frågor om policyn ställs i första hand till 
kanslipersonalen eller trygghetsrådet.  
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