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Policy för Hantering av registerutdrag för ledare 

Detta dokument bygger på de riktlinjer som Scouterna har tagit fram för registerutdrag för ledare. 

Enligt lag har ideella organisationer rätt att kräva uppvisning av registerutdrag av den som vill ha 

ett uppdrag inom organisationen. På riksnivå har scouterna tagit fram ett underlag för 

hanteringen för kårerna - Riktlinjer för registerutdrag. 

Registerutdraget för ideella organisationer innehåller endast uppgifter om domar som gäller 

våldsbrott, sexualbrott och barnpornografibrott. Andra brott, som till exempel skattebrott eller 

rattfylleri, syns inte i utdraget. 

Scouternas ställningstagande 

Kontroll av registerutdrag innebär en möjlighet att skapa ytterligare trygghet för barn och 

ungdomar inom Scouterna. Det blir ett komplement till den obligatoriska ”Trygga Möten”- 

utbildningen. 

Rutin för Wasakåren 

1 Tydlig information att vi har som rutin att begära registerutdrag enligt lagen för ledare 

inom kåren. 

2 Styrelsen utser vem eller vilka som ska ha som uppdrag att kontrollera registerutdraget. 

Vem eller vilka som är utsedda idag finns på Wasakårens hemsida under rubriken 

kontakt/registerutdrag. 

3 Det är ledaren själv som begär utdraget. Utdraget begärs ut via Polisens hemsida under 

rubriken Tjänster och tillstånd/Belastningsregistret – begär utdrag/Övrigt arbete med 

barn. Rekommenderad blankett är 442.14  

4 Ledaren visar upp för eller sänder utdraget till en av de utsedda personerna. 

Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år och ska innehålla en vattenstämpel.  

5 Den av de utsedda personerna som bevittnat utdraget ska anteckna i den blåa scoutboken 

att påseende har skett, samt datum. Digitalt register är inte tillåtet.  

6 Utdraget ska sedan förstöras eller återlämnas till ledaren. 

7 Finns brottslighet kommer styrelsen besluta om personens lämplighet för att genomföra 

uppdraget. Personen blir informerad om att så kommer ske. 

8 Är något oklart rådgör styrelsen med ansvariga för Trygga Möten på Scouternas kansli, 

tel. 08-568 432 00. Information sker till berörd person. 

Vem ska uppvisa registerutdrag för uppdrag i kåren 

• Person som är på väg in i kåren i ett uppdrag eller byter uppdrag som innebär 

kontinuerlig och varaktig kontakt med barn under 18 år. 

• Gäller t.ex. även föräldrar som följer med på läger. 

• Wasakåren följer definitionen av varaktighet som Scouterna har dvs. tre gånger per 

termin - då ska ett utdrag visas upp. 
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