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Uppmaning att skicka in begränsat registerutdrag från Polisen 
omgående 
 

Bakgrund 
Från 1 januari 2020 ska alla specialidrottsförbund och idrottsföreningar inom RF kontrollera 
begränsat registerutdrag för ledare och anställda som har direkt och regelbunden kontakt med barn. 
Detta beslutades vid Riksidrottsmötet 2019 och gäller för alla idrottsförbund/föreningar. 
Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar 
tryggheten inom förbundet i syfte att skapa en trygg och utvecklande barn- och ungdomsidrott. 
 

Kort fakta 
• Förbundet ska begära utdrag av alla (15 år och äldre) som på uppdrag av 

Gymnastikförbundet arbetar med barn, eller på annat sätt har direkt och regelbunden kontakt 
med barn i sitt uppdrag. 

• Barn är alla under 18 år.  
• Det begränsade registerutdraget visar endast grova brott; mord, dråp, grov misshandel, 

människorov, sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.  
 

Så här gör du 
• Du begär ut registerutdraget från Polisen enligt anvisningarna på deras hemsida: 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/ 
• Tänk på att Polisens handläggningstid beräknas till ca 2 veckor. 
• Därefter får du utdraget hemskickat till dig. 
• Utdraget ska sedan skickas med brev i original till förbundet, ej inskickas per mail. Märk kuvertet 

Begränsat registerutdrag enligt nedan. 
• Förbundet gör endast en notering att du uppvisat utdraget, sedan återsänds utdraget i original till 

dig. 
 

Uppmaning – skicka in utdraget omgående 
Eftersom du tilldelats ett förtroendeuppdrag uppmanas du nu, med hänvisning till att du 
tillhör den berörda målgruppen för detta, att skicka in utdraget i original omgående till: 
Gymnastikförbundet, Begränsat registerutdrag, Box 110 16, 100 61 Stockholm  
 
Personuppgifter och IOL 
I och med att du tilldelas ett förtroendeuppdrag kommer Gymnastikförbundet att hantera dina 
personuppgifter. Detta görs via IdrottOnline (IOL), RF:s system för personregister. Du kan 
alltid, via ”Min sida” på IOL hantera dina personuppgifter i enlighet med GDPR. För mer 
information om hur Gymnastikförbundet behandlar personuppgifter se Gymnastikförbundets 
Integritetspolicy.   
 

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/
https://www.gymnastik.se/gymnastikforbundet/Styrandedokument/Riktlinjerochpolicys/
https://www.gymnastik.se/gymnastikforbundet/Styrandedokument/Riktlinjerochpolicys/
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När vi noterar att du fått ett förtroendeuppdrag i IOL som innebär att du behöver visa upp ett 
begränsat registerutdrag kommer IOL att skicka ut ett automatiskt genererat mail som 
informerar om att du behöver visa upp ett nytt registerutdrag. Mailet innebär att du ska följa de 
instruktioner som finns i denna information.  
 

Vad händer om du ej skickar in ditt utdrag 
Om utdrag ej uppvisas enligt anvisningarna kommer uppdrag ej att ges, alternativt avslutas, till 
dess att utdraget har uppvisats. Om utdraget innehåller uppgifter om grova brott kommer 
ansvarig uppdragsgivare informeras direkt. Uppdrag inom Gymnastikförbundet är ett 
förtroende, inte en rättighet. Ansvarig i förbundet kan välja att inte tilldela ett uppdrag eller 
avsluta ett uppdrag om man anser att förtroendet inte finns eller har missbrukats. 
 
Om du har frågor kring detta vänligen kontakta Helen Åkerman, telefon 08-699 64 74, 
helen.akerman@gymnastik.se 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Gymnastikförbundet 
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