
Policy belastningsregister SALK och AB Salktennis 
Riksdagen har beslutat att Barnkonventionen skall integreras i svensk lag från och med den 1 

januari 2020. För svensk idrott och SALK innebär detta inte några stora förändringar, då hela 

rörelsen målmedvetet haft Barnkonventionen som ett rättesnöre under flera år. Däremot är 

det naturligtvis ett stort ansvar att fortsätta det goda arbetet med att utveckla en bra 

verksamhet baserat på barn och ungdomars villkor. Med anledning av detta har föreliggande 

policy för utdrag ur belastningsregistret för SALK och AB Salktennis tagits fram. 

Vad ska begäras in? 

Ett begränsat utdrag ur belastningsregistret (utdrag för arbete med barn i annan verksamhet 

än skola och barnomsorg).  

Den enskilde begär utdraget från Polisen och visar upp originalet inför de två personer som 

av SALK och AB Salktennis har utsetts till ansvariga för kontroll av utdragen. Inga utdrag 

arkiveras av föreningen. Den enskilde visar upp originalet och sedan återlämnas det direkt. 

Vilka är ansvariga för kontroll av registerutdragen? 

De två ansvariga är Salks Klubbchef och AB Salktennis VD. Dessa ansvarar för kontroll av 

utdragen och att föreningen håller sig uppdaterad om ”Trygg idrott”. Vid längre frånvaro av 

VD eller Klubbchef, träder klubbens Sportchef in i den frånvarandes ställe. 

Vilka ska lämna in registerutdrag? 

De ansvariga upprättar ett register över de individer med uppdrag för SALK eller AB 

Salktennis som är minst 15 år och som har direkt eller regelbunden kontakt med barn och 

ungdomar. De ansvariga markerar med datum i registret när utdraget är uppvisat.  

För närvarande finns alla hel- och deltidsanställda samt styrelseledamöter i SALK och AB 

Salktennis i registret. Personal som regelbundet vistas i Salks lokaler är också medtagna. 

Dessutom finns i registret samtliga tränare och ledare som har minst en fast timme med 

barn eller ungdomar i den organiserade verksamheten. Därutöver ska registerutdrag tas på 

de personer som följer med som ledare för barn eller ungdomar på resor, tävlingar eller 

läger i klubbens regi.  

När ska registerutdrag begäras in? 

Registerutdrag skall alltid ske vid nyanställningar före påskrift av anställningsavtal. Dessutom 

ska samtliga i det upprättade registret kontrolleras under april månad jämna år med start i 

april 2020. 

Vad händer vid överträdelser? 

Om det skulle finnas belastning hos den enskilde, om den enskilde mot anmodan skulle 

vägra att visa ett utdrag ur belastningsregistret eller om trakasserier skulle uppdagas, så 

kommer SALK och/eller AB Salktennis att vidta formella åtgärder. Utredningen kommer i så 

fall ske snabbt och med respekt för inblandade parter. Sanktioner kan då bli aktuella, såsom 

varning, omplacering, avstängning (ideella), uppsägning (anställd) och/eller polisanmälan. 
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