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Direktiv för hantering av registerutdrag ur belastningsregistret 
 
Enligt lag (2013:852) om registerkontroll, har ett förbund rätt att begära att den som ska 
arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett 
begränsat registerutdrag från Polisen. I detta registerutdrag går det att se om personen är 
dömd för något av de allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga 
sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.  
 
Att begära in dessa utdrag är en del av ett förebyggande arbete som Göteborgs 
Fotbollförbund gör, och är lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i 
förbundet eller hur väl man känner varandra. Att vara instruktör eller ha annat 
uppdrag är ett förtroendeuppdrag och ingen rättighet. För att föreningarnas barn och 
ungdomar (som spelare hos oss) ska känna sig trygga med de personer som får ett 
uppdrag inom Göteborgs Fotbollförbund, har förbundet valt att införa krav på 
uppvisande av registerutdrag ur belastningsregistret. Göteborgs Fotbollförbunds 
styrelse har därför upprättat följande riktlinjer för utdrag ur belastningsregistret:  
 

• Nya och befintliga instruktörer, domare, styrelsemedlemmar och kommittéer 
samt all anställd personal inom Göteborgs Fotbollförbund ska visa upp ett 
utdrag från polisens belastningsregister. Utdrag ur belastningsregistret 
förnyas för befintliga enligt nedanstående principer. De som omfattas av 
vartannat års-principen anses inte ha ”direkt eller regelbunden kontakt med” barn 
& ungdomar, se fotnot. 
 
Varje år:  

• Samtliga instruktörer 
 

Vartannat år: 

• Personal 

• Styrelse & Kommittéer 

• Domare 
 

• Utdraget beställer personen från polisens hemsida eller genom att klicka här. 
Blanketten kan fyllas i digitalt men måste signeras innan den skickas in, 
antingen per post eller inskannad via e-post.  
 

• Personen lämnar utdraget i första hand till respektive områdesansvarig 
person på kansliet som utför kontrollen eller till närvarande person på 
kansliet. Utdraget får högst vara 1 år gammalt vid datumet för uppvisande. 
Enligt lag får en kontroll av registerutdrag inte dokumenteras på annat sätt än 
en anteckning att utdrag har visats upp och datum för utfärdande av 
dokumentet registreras.  
 
 
 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
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• Anteckningen registreras i FOGIS samt i en intern förteckning över de berörda 
personer som är aktiva inom Göteborgs Fotbollförbund. En notering kommer 
tas där det endast framgår att registerutdraget har uppvisats samt 
utfärdandedatum. 
 

• Det begärda registerutdraget lämnas tillbaka till berörd person efter att 
kontrollen är utförd.  

 
• Om registerutdraget visar att en person har någon form av brottslighet 

kopplat till sig ska beslut om lämplighet att genomföra uppdraget i Göteborgs 
Fotbollförbund, samt om eventuell uteslutning, beslutas av förbundets 
styrelse. Personen ska informeras om detta.  
 

 
 

Styrelsen, Göteborgs Fotbollförbund 

 

 

Fotnot: 

Nedan är kommunicerat från SvFF vad gäller hur vi på SDF ska hantera frågan med 

registerutdrag. 

Distriktsförbund: 

"Registerutdrag ska begäras av samtliga uppdragstagare, förtroendevalda eller ledare inom distriktsförbundet, 

om de har direkt eller regelbunden kontakt med barn, i samband med att personen tillträder ett sådant 

uppdrag och därefter minst en gång per år". 

 


