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Info inför beslut av kårstyrelsen 
Landvetter scoutkårs kårstämma beslutade 2020-03-08: 

• Att införa utdrag ur belastningsregistret (Utdrag för: Enskilt person, Utdrag för arbete med 

barn i annan verksamhet).  

• Att styrelsen presenterar Landvetter scoutkårs rutiner för utdrag ur belastningsregistret 

senast 2020-05-24.  

• Att rutinerna börjar användas senast 2020-08-10. 

Bakgrund 
Ideella föreningar med verksamhet som riktar sig mot barn kan begära att alla som deltar i 

verksamhet där barn deltar, lämnar in utdrag ur belastningsregistret. Lag 2013:852 om 

registerkontroll av personer som ska arbeta med barn. 

Landvetter Scoutkår strävar efter att skapa en trygg scoutverksamhet, fri från alla former av 

övergrepp och kränkningar. Kårstämman 2020 har som en del i detta beslutat att införa krav på 

registerutdrag ur belastningsregistret. Kontroll av registerutdrag innebär en möjlighet att skapa 

trygghet för barn och ungdomar inom Scouterna. Det blir ett komplement till den obligatoriska 

webbaserade kursen Trygga Möten och andra insatser som redan idag görs på nationell och lokal 

nivå.  

Landvetter scoutkår jobbar med att bli en certifierad förening i Härryda kommun. 

Föreningscertifiering kräver att vi begär utdrag ur belastningsregister för alla aktiva medlemmar över 

18 år, som är med i verksamhet och arbetar med barn. 

Det nya registerutdraget för ideella organisationer, Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet 

än skola och barnomsorg, innehåller enbart upplysningar om domar som gäller våldsbrott, 

sexualbrott och barnpornografibrott. Andra brott, till exempel skattebrott eller rattfylleri, syns inte i 

utdraget. 

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2013852-om-registerkontroll-av-personer_sfs-2013-852
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Rutin för kontroll av ledare och funktionärer 
Rutinen börjar gälla 2020-08-10. Det är Landvetter scoutkårs ansvar att genomföra kontroll av 

begränsat utdrag ur belastningsregistret, Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola 

och barnomsorg.  

1. Alla personer över 18 år som kommer att möta barn och ungdomar i verksamheten ska visa 

upp ett registerutdrag. Kårens medlemsregistrerare, kårordförande eller vice kårordförande i 

förening om minst två, har uppdraget att kontrollera registerutdrag om inte kårstyrelsen 

beslutar annat.  

2. Personen ska själv begära utdrag för Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola 

och barnomsorg. Utdraget begärs via Polisens hemsida https://polisen.se/tjanster-

tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn/.  

3. Personen visar upp utdraget för de utsedda enligt punkt 1. Registerutdraget får vara max ett 

år gammalt vid uppvisandet. 

4. Enligt Lag 2013:852 får en kontroll av ett registerutdrag inte dokumenteras på något annat 

sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp.  

5. Det begränsade registerutdraget ska alltid lämnas tillbaka till personen som det omfattar 

direkt efter att kontrollen är utförd.  

6. Om Utdrag för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg visar att 

personen har någon form av brottslighet bakom sig, får personen inte deltaga i Landvetter 

scoutkårs verksamhet. Personen meddelas direkt på plats.  

Vilka behöver inte visa registerutdrag 
Funktionärer som utför uppdrag när ingen barn- och ungdomsverksamhet pågår, som t.ex. städning, 

snöskottning, gräsklippning och arbetsdagar. 
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