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Policy för hittegods och kvarglömda
saker
Hantering av upphittade och kvarglömda
utrustning i LSKF
I början av varje termin kommer respektive sektion se över förråd och andra utrymmen efter
ev. kvarglömd/kvarlämnad utrustning av medlemmar som inte betalat avgift och/eller inte
varit närvarande under tidigare termin.
Medlemmar kontaktas och ombeds att hämta sin utrustning inom 14 dagar (enligt polisens
hemsida om hittegods 2020.08.23). Samtidigt anmäls utrustningen som upphittad till Polisen
i enlighet med 1 § om hittegods (1938:121).
Eventuell utrustning som påträffas där ägaren är okänd kommer loggas och listan skickas till
Polisens hittegodsavdelning i Linköping enligt samma princip som ovan.
Sektionerna i föreningen kommer att skicka ut ett mail till alla medlemmar om att
inventeringen har gjorts och att det eventuellt finns kvarglömd utrustning att hämta, mot
beskrivning, för de som vet att de glömt något.
All utrustning där föreningen har namn på ägaren men
1) inte fått kontakt med ägaren
2) inte fått ett svar från ägaren
3) utrustningen inte blivit hämtad
inom de angivna 14 dagarna kommer, i enlighet med 1 § om hittegods (1938:121), att
överlämnas till polisen i fysisk form.
All utrustning som föreningen har utan namn och okänd ägare kommer läggas undan till
dess att någon eftersöker det och beskriver vad de saknar. Dock är det anmält som
hittegods enligt alla regler, men förvaras av föreningen under tiden.

All utrustning som efter tre (3) månader från anmälningstillfälle till Polisens
hittegodsavdelning inte har hämtats eller efterfrågats (hos Polisen eller LSKF) tillfaller
föreningen i enlighet med 4 § om hittegods (1938:121).

Hantering av kvarglömda kläder m.m.
Kvarglömda kläder och liknande, t.ex. efter ett event eller tävling, kommer att läggas i en
låda för kvarglömda saker. Finns det namn och kontaktuppgifter kommer det göras försök att
få tag på ägaren.
I början av varje termin kommer lådan tömmas och innehållet kommer hanteras efter
föreningens bästa omdöme (t.ex. skänkas till välgörenhet).

Appendix A
Lag (1938:121) om hittegods
1 § Den som hittar något ska utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet till Polismyndigheten. Är ägaren till
godset känd, får upphittaren i stället underrätta honom eller henne om fyndet.
4 § Om ägaren till hittegods inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till
Polismyndigheten, tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset
inom en månad från det att han eller hon underrättats om fyndet av Polismyndigheten, eller om
ägaren i annat fall kan anses ha avstått sin rätt till godset. Upphittaren är dock skyldig att betala
Polismyndighetens kostnader i anledning av fyndet. Om godset är i Polismyndighetens vård och
upphittaren inte inom en månad efter uppmaning betalar myndighetens kostnader, eller om han eller
hon annars kan anses ha avstått sin rätt till godset, tillfaller godset staten.

