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Från 1 januari 2020 ska alla specialidrotts-
förbund och idrottsföreningar inom RF 
kontrollera begränsat registerutdrag för 
ledare som har direkt och regelbunden 
kontakt med barn. Detta dokument kan 
vägleda SF i den hanteringen.  Det är  
avsiktligt enkelt och kortfattat, för mer  
och djupare information, se RF:s sida  
http://bit.ly/trygg-idrott 

Kort fakta:

•  Förening/förbund ska begära utdrag av alla  
från 15 år i dess verksamhet som arbetar med  
eller på annat sätt har direkt och regelbunden  
kontakt med barn.

• Barn är alla under 18 år.

•  Utdraget visar endast grova brott; mord, dråp,  
grov misshandel, människorov, sexualbrott,  
barnpornografibrott eller grovt rån.

•  Föreningen ska kontrollera utdraget och doku- 
mentera att kontrollen har genomförts. Utdrag  
visas av den enskilde i original och återlämnas 
direkt. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen, 
endast en notering om att kontroll är genomförd  
för viss person i viss roll får dokumenteras. 

Förberedelse

1.  Utse en eller ett par ansvariga i SF dels för frågor 
från idrottsföreningar samt förbundets kontroll  
av utdrag.

2.  Upprätta eller använd ett befintligt förbundsregis-
ter över vem/vilka som är tränare/ledare (med flera) 
som har kontakt med barn.

3.  Informera SDF och idrottsförening om vad som 
gäller från och med 1 januari 2020.

4.  Stimulera idrottsförening att jobba med materialet 
Skapa trygga idrottsmiljöer.

Att tänka på för SF

•  Läs igenom frågor och svar om registerutdrag.

•  Använda gärna Lathund för registerutdrag i idrotts-
förening som mall.

•  Visa gärna bra exempel på idrottsföreningar som 
redan tar registerutdrag på alla ledare.

• Utvärdera SF och IF arbete under året.

• Ledare mellan 15-18 år behöver målsmans hjälp.
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Kontrollen av utdragen är en förebyggande  
åtgärd som tillsammans med andra insatser 
ökar tryggheten i er förening, prata gärna  
med en idrottskonsulent hos Distriktsidrotts-
förbundet för tips och stöd i arbetet med trygg 
och utvecklande barn- och ungdomsidrott. 
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