
Borlänge Simsällskap    
www.borlangess.se 
 
 

P OLICY  FÖR H ANTERING AV  REGISTERUTD RAG  

 

GENERELLT UPPFÖRANDE 

Borlänge Simsällskap arbetar för att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra 

grova brott. Klubben kommer att begära regelbundet att begära in registerutdrag från 

Polisens belastningsregister.  

Alla i Borlänge Simsällskap som har uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt eller 

regelbunden kontakt med barn skall begära ut registerutdrag ur Polisens belastningsregister.  

Bestämmelser gällande detta återfinns hos Sveriges Riksdag under ”Dokument & lagar” i; Lag 

(2013:852). Om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt också hos 

Polisen under Tjänster och tillstånd - Belastningsregistret - Barn i annan verksamhet 

(Hämtad den 2023-01-31).  

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. Personen får ej vara dömd för något av de brott 

som registerutdraget tar upp. 

Hämta Polisens blankett ”Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och 

barnomsorg”: 

 Till e-tjänst för registerutdrag (Hämtad 2023-01-31) 

 Ladda hem blanketten och fyll i digitalt (Hämtad 2023-01-31) 

 Ladda hem blanketten, skriv ut och fyll i för hand (Hämtad 2023-01-31)  

 

DET SOM KONTROLLERAS I BELASTNINGSREGISTRET  

Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra 

människor såsom:  

 Mord  

 Dråp  

 Grov misshandel  

 Människorov  

 Alla sexualbrott  

 Barnpornografibrott  

 Grovt rån  

http://www.borlangess.se/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14.pdf
https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-14-skriv-ut.pdf
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UPPVISANDE AV REGISTERUTDRAG  

Anteckningar gällande registerutdragen kommer endast att noteras som att registerutdraget 

har visats upp, dvs. ej innehåll.  

Registerutdraget kommer efter uppvisandet att direkt återlämnas till den som utdraget 

gäller.  

Nedan finns att läsa på Polisens hemsida:  

"När du blivit erbjuden ett jobb, uppdrag eller praktik där du har direkt eller regelbunden kontakt 

med barn måste du visa ett registerutdrag, om arbetsgivaren/uppdragsgivaren begär det. Det gäller 

till exempel: 

 ledare i idrottsföreningar eller barnverksamheter” 

Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg, 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/ (Hämtad: 

2023-01-31) 

 

RUTIN FÖR HANTERING AV REGISTERUTDRAG  

Borlänge Simsällskap kommer att kontrollera registerutdragen återkommande regelbundet.  

1. NÄR OCH HUR SKALL REGISTERUTDRAGET VISAS UPP?  

Nya ledare med uppdrag i klubben skall inom en 2-månaders period visa upp ett 

registerutdrag för ordförande eller vice-ordförande. Det skall endast antecknas att 

registerutdraget har visats upp, dvs ej innehåll i utdraget.  

2. VEM INFORMERAR NYA PERSONER MED UPPDRAG I KLUBBEN? 

Det är styrelsen som ansvarar för att informera den nya personen med uppdrag i klubben 

om detta, så att registerutdraget visas upp i tid.  

3. BEFINTLIGA LEDARE MED UPPDRAG I BORLÄNGE SIMSÄLLSKAP:  

För alla befintliga ledare med uppdrag i klubben kommer nya registerutdrag begäras 

minst 1x per kalenderår. Uppvisandet av registerutdraget kommer att ske vid datum 

bestämda av styrelsen, och visas upp för ordförande eller vice-ordförande. Information 

om när detta skall ske kommer att meddelas från styrelsen.  

http://www.borlangess.se/
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4. HUR REGISTRERAS KONTROLLEN AV REGISTERUTDRAGET?  

Anteckning om att registerutdraget har visats upp kommer att vara noterat i klubbens 

administrationssystem KanslietOnline. Enbart uppgift om att registerutdraget datum 

kommer att finnas med, dvs. inte innehåll i registerutdraget. Registerutdraget kommer 

efter uppvisandet att direkt lämnas tillbaka till den som utdraget gäller.  

5. VAD HÄNDER OM REGISTERUTDRAGET VISAR INFORMATION SOM INTE 

ÖVERENSSTÄMMER MED BORLÄNGE SIMSÄLLSKAPS POLICY?  

Om registerutdraget innehåller uppgifter som visar att personen, som registerutdraget 

gäller, är dömd för något av de brott som registerutdraget tar upp, får personen i fråga 

inte fortsätta med uppdrag i Borlänge Simsällskap. Personen kommer således att 

frånskiljas sitt uppdrag i Borlänge Simsällskap med omedelbar verkan. Styrelsen är 

ansvarig för avslutandet.  

Om det visar sig att personen är under utredning för något av ovanstående nämnda 

brott, får personen i fråga temporärt ta time-out från sitt uppdrag tills ett frikännande 

eller en dom finns. Därefter får styrelsen ta ställning till om personen kan fortsätta sitt 

uppdrag.  

 

Styrelse Borlänge Simsällskap, 2020-01-07 

(länkar uppdaterade: 2023-01-31) 

http://www.borlangess.se/

