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Tillämning 

Rutinen ska tillämpas från och med 2020-01-01 inom hela föreningen Tallboda IF. 

Syfte 

Den här rutinen är en del av arbetet inom Tallboda IF för att säkerställa en trygghet för barn och 

ungdomar i föreningen. 

Lagkrav  

Enligt Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn ska den som erbjuds 

anställning och den som ska tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med 

barn inom föreningen på förfrågan visa upp ett begränsat registerutdrag. Registerutdraget ska visas 

upp för den inom föreningen som beslutar om anställningen eller tilldelningen av uppgifterna. 

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. En kontroll av ett registerutdrag får inte dokumenteras 

på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. 

Registerutdrag 

Det registerutdrag som efterfrågas är ett begränsat registerutdrag som avser Övrigt arbete med barn 

som endast visar om personen har blivit dömd för något grovt brott så som sexualbrott, 

barnpornografibrott, mord, dråp, grov misshandel, människorov, människohandel, grovt rån och olaga 

tvång. Utdraget visar ej mindre brott än de angivna. 

Den som ombeds att uppvisa registerutdrag inhämtar blankett för beställning av utdraget på polisens 

hemsida. Det finns en blankett som kan fyllas i digitalt och en som kan skrivas ut för att fylla i manuellt. 

Blanketten kan skickas in till polisen antingen via e-post eller i brev enligt adress på blanketten. 

 Ctrl-Klicka här för Polisens information om registerutdrag och för att hämta blankett.  

Registerutdraget ska tas med i obrutet kuvert och visas upp enligt uppmaning från styrelsen i Tallboda 

IF. Det ska visas i en personlig kontakt och återlämnas till den berörda direkt efter uppvisandet.  

Rutin hos Tallboda IF 

Styrelsen för Tallboda IF förbehåller sig rätten att bedöma om en person är lämplig eller ej, för det 

uppdrag som är tänkt för personen, utifrån vad som visas i registerutdraget.  

Kontroll ska göras av alla som är minst 15 år och ska ha regelbunden och direkt kontakt med barn och 

ungdomar upp till 18 år. Detta gäller alla ledare, lagledare och domare inom föreningen. 
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Kontroll ska göras innan nytt uppdrag ska starta och sedan löpande med minst 2 års mellanrum. 

Personer med pågående uppdrag kontrolleras snarast efter denna rutin upprättats, senast 31 maj 

2020 och sedan löpande med minst 2 års mellanrum. Att kontroll genomförts dokumenteras i 

medlemsregistret. Styrelsen följer löpande upp att rutinen följs. 

En person som ej uppvisat ett ”rent” registerutdrag inom anvisad tidsperiod kommer inte att vara 

aktuell för nya eller få ha kvar sitt nuvarande uppdrag inom Tallboda IF där personen regelbundet och 

direkt har kontakt med barn och ungdomar upp till 18 år.  

Den som på anmodan inte visar upp ett registerutdrag enligt denna rutin ska omedelbart stängas av 

från uppdrag där den har regelbunden och direkt kontakt med barn och ungdomar upp till 18 år.  

Detta ska göras vid kontroll:  

- Planera när personen ska visa upp registerutdraget. 

- Meddela berörd/berörda att kontroll ska göras och att registerutdrag ska införskaffas enligt 

denna rutin om den inte redan har ett utdrag. 

- 2 personer ur styrelsen ska gemensamt granska det uppvisade registerutdraget. 

- Säkerställ att registerutdraget inte är äldre än 1 år och inte innehåller några noteringar om 

brott. 

- Lämna genast tillbaka registerutdraget till personen som det avser. 

- Gör notering i medlemsregistret att registerutdrag har visats.  

Observera 

Registerutdraget får inte kopieras och det ska lämnas tillbaka till den berörda direkt. Noteringarar från 

registerutdraget eller inställning får inte göras. Resultatet hanteras diskret och med sekretess endast 

muntligen inom styrelsen, inga noteringar om resultatet av registerkontrollen får göras.  

Kommunicering 

Denna rutin ska annonseras/ska finnas på Tallboda IFs hemsida.  

Den som ska lämna registerutdrag ska få skriftlig information i god tid när det ska visas upp. 

Om en person med anledning av resultatet av kontrollen nekas uppdrag i Tallboda IF där den ska ha 

regelbunden och direkt kontakt med barn och ungdomar upp till 18 år ska den informeras därom. 


