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Riktlinjer för ledare* i Gustavsbergs Bandy 
Syftet med att föreningen vill begära ett begränsat utdrag från belastningsregistret är att minska 
risken för övergrepp mot barn och ungdomar. Vi vill också skärpa kontrollen och införa regler för att 
motverka och kunna vidta åtgärder vid förekomst av sexuella övergrepp.  
Vi kommer därför att följa RF:s rekommendationer att begära begränsat utdrag ur 
belastningsregistret. Föreningen ska även med hjälp av  SISU arbeta för att på bästa sätt vara 
förberedda och motverka att någon i vår förening utsätts för sexuella trakasserier/övergrepp.  

RF:s rekommendationer  
I november 2013 beslutade riksdagen att även idrottsledare för barn och ungdomar får rätt att 
begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret, på samma sätt som för personal i skola och 
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 de som har direkt och regelbunden kontakt med barn och 
ungdomar att visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Utdraget visar bla olika typer av 
sexualbrott. 
 
Riksidrottsförbundet rekommenderar, utifrån den ändrade lagen, att alla idrottsföreningar med barn- 
och ungdomsverksamhet bör arbeta med förebyggande åtgärder. Efter att dessa implementerats på 
ett tillfredsställande sätt kan föreningen komplettera sitt förebyggande arbete med att personer som 
kontinuerligt möter barn och ungdomar i föreningens verksamhet visar upp ett begränsat utdrag ur 
belastningsregistret.  

Utökade riktlinjer för ledare* 
Vi i föreningen värnar om att alla skall känna sig trygga och välkomna i  vår verksamhet. 
Omklädning kan vara en känslig situation och alla väljer t.ex inte att duscha i våra omklädningsrum 
efter träning, av olika skäl. 
För att alla spelare skall känna sig bekväma i samband med ombyte och dusch i 
bandyverksamheten så ska duscharna endast används av spelare. I de fall ledare behöver duscha 
efter träning ska detta ske efter att spelarna har duschat klart. 

Handlingsplan 
Styrelsen i Gustavsbergs Bandy har utifrån Riksidrottsförbundet rekommendationer beslutat att alla 
ledare i föreningen ska visa upp ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Styrelsens beslut 
presenterades och förankrades av medlemmarna på årsmötet den 9 juni 2014.  
 
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. 
 
Mer information finns på Riksidrottsförbundets hemsida. 
 
* Ledare är likställigt med ledare, tränare och styrelsemedlemmar i Gustavsbergs Bandy  

http://www.rf.se/
http://www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/Tryggaidrottsmiljoer/Begransaderegisterutdrag/
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Begäran om registerutdrag 
Det är varje ledare som själv ska begära ett registerutdrag av polismyndigheten. Det är alltså inte 
föreningen som ska begära registerutdrag av polismyndigheten. 
Det du behöver göra är: 
 

1. Skicka in begäran om utdrag ur brottsregistret 
Gå in på denna länk till blanketten RPS_442_14_Utdrag Föreningar, skriv ut, skriv under och 
skicka in den enligt instruktionerna. 
Tänk på att det tar ca 2 veckor att få det begränsade utdraget. 
 
Har du som ledare problem att komma åt blanketten digitalt på polisens hemsida så skickar 
vi blanketten till dig.  
 

2. Uppvisa registerutdraget för föreningens representant. Det begränsade registerutdraget 
lämnas tillbaka till personen som det omfattar direkt efter att kontrollen är utförd. 
Styrelsen återkommer med aktuella dagar/tider för uppvisning av utdrag. 

 
3. Om registerutdraget innehåller för uppdraget negativ information så fattar styrelsen beslut 

enligt föreningens riktlinjer och berörd person kommer att få ett snabbt besked.  
 

4. Underlåtelse att uppvisa registerutdraget senast på av Styrelsen meddelad tidpunkt medför 
att ledaren blir avstängd från föreningens verksamhet med omedelbar verkan 

http://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketter-belastningsregistret/Foreningar-mm-dar-personer-ska-arbeta-med-barn-44214/
http://polisen.se/Global/www%20och%20Intrapolis/Blanketter/Registerutdrag/RPS_442_14_Utdrag%20Foreningar.pdf

