Riktlinjer för Trygga Möten utbildning och registerutdrag
Faststalld av Huddinge scoutkårs styrelse 2021-04-29
Scouternas stamma beslutade 2020 att alla over 15 år, nya och de som varit engagerade lange,
som erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår som innebar direkt och regelbunden
kontakt med barn ska uppvisa ett begransat utdrag ur belastningsregistret. Barn ar alla under 18
år. Det ar kårstyrelsens ansvar att kontroll av registerutdrag gors. Kontrollen ska genomforas nar
en person tilltrader ett nytt uppdrag eller vart tredje år.
Huddinge Scoutkår stravar efter att skapa en trygg scoutverksamhet, fri från alla former av
overgrepp och krankningar.
Huddinge Scoutkår menar att alla ledare i scoutkårerna som regelbundet moter barn, varje termin
får ett nytt uppdrag från kårstyrelsen, i och med att barn slutar och nya tillkommer i gruppen ar det
nya forutsattningar. Alla ledare ska darfor uppvisa registerutdrag samt genomgå innan uppdraget
påborjas. Dessutom ska ny Trygga Moten-utbildning genomforas samt ett nytt registerutdrag
uppvisas vart tredje år.
Registerutdraget for ideella organisationer innehåller enbart upplysningar om domar som galler
våldsbrott, sexualbrott och barnpornografibrott. Andra brott, till exempel skattebrott eller rattfylleri,
syns inte i utdraget.

Vem ska uppvisa registerutdrag samt genomgå Trygga mötenutbildningen för uppdrag i Huddinge scoutkår:
•

Alla nya blivande ledare, funktionarer eller fortroendevalda ska visa upp ett registerutdrag
samt genomgå Trygga moten-utbildningen innan de påborjar ett uppdrag. Det innebar
också att en av kårens medlemmar, som for narvarande inte har ett aktivt ledar- eller
funktionarsuppdrag, ska visa upp ett registerutdrag innan hen påborjar ett aktivt ledareeller funktionarsuppdrag.

•

Alla ledare, funktionarer eller fortroendevalda ska visa upp ett registerutdrag samt genomgå
Trygga Moten-utbildningen vart tredje år.

•

Personer over 15 år, exempelvis foraldrar, som regelbundet deltar i verksamheten ska visa
upp ett registerutdrag. Om en person deltar vid fler an tre tillfallen per termin betraktas det
som kontinuerlig och varaktig kontakt med barnen. Darfor bor en overenskommelse om ett
uppdrag goras och i samband med det också en kontroll av registerutdrag samt Trygga
Moten-utbildning.

•

En foralder eller annan vuxen som medverkar under langre aktiviteter och sarskilt vid en
eller flera overnattningar eller lager ska visa upp ett registerutdrag samt genomgå Trygga
Moten-utbildningen innan aktiviteten påborjas.

Rutin gällande registerutdrag i Huddinge scoutkår
1. Ledaren eller funktionaren ombeds att sjalv begara utdrag. Utdraget begars via Polisens
hemsida under rubriken Service/Blanketter/Belastningsregistret.

2. Ledaren visar upp utdraget for av styrelsen utsedda personer. Kontrollen genomfors med
personen som ska kontrolleras narvarande eller via videolank. Registerutdraget får vara
max ett år gammalt vid uppvisandet.

3. Kontrollen av registerutdraget dokumenteras i Scoutnet. Ingen ytterligare information an att
registerutdraget har uppvisats sparas i Scoutnet. Endast de av styrelsen utsedda
personerna kan se informationen i scoutnet. Som medlem kan man se i sin egen profil att
utdrag har uppvisats eller om det ar dags att visa upp ett nytt.
4. Det begransade registerutdraget lamnas tillbaka till personen som det omfattar direkt efter
att kontrollen ar utford.
5. Om registerutdraget visar att en blivande ledare har någon form av brottslighet bakom sig
ska beslut om personens lamplighet for att genomfora uppdraget avgoras av hela styrelsen.
Personen ska informeras om att detta kommer ske. Den kontrollerade ska få ett snabbt
besked om den erbjuds det tilltankta uppdraget eller ej.
6. Något forbud for personer som ar domda for brott att delta i verksamheten finns inte. Det
kan finnas fall då brottsligheten bestått av handlingar som kåren inte anser har någon
betydelse i sammanhanget. Sarskild hansyn bor tas till hur långt tillbaka i tiden brottet
begicks och ifall det går att styrka att personen har fått någon form av stod/behandling for
att forandra sitt beteende. Ar det begångna brottet riktat mot ett barn bor personen endast i
undantagsfall kunna vara aktuell som ledare. Styrelsen bor rådgora med ansvariga for
Trygga Moten på Scouternas kansli for att få hjalp i bedomningen (telefon till Scouternas
kansli 08-568 432 00).

Vilka behöver inte visa registerutdrag
Det stalls inte något krav på uppvisande av någon som enbart deltar i verksamheten vid enstaka
tillfallen.

Rutin för uppföljning och sanktion i Huddinge Scoutkår
Om en ledare eller funktionär inte genomgår Trygga Möten-utbildningen eller uppvisare
registerutdrag enligt beslutad frekvens kommer hen stängas av från deltagande i kårens verksamhet.
Det är kårens ordförande som beslutar om avstängning samt att någon återigen får delta i
verksamheten. Ordföranden informerar styrelsen om dessa beslut.
En ledare/funktionär får inte starta en ny termin om Trygga Möten-utbildning eller registerutdrag
saknas. Båda dessa ska vara genomförda innan en ny ledare eller assistent deltar på ett scoutmöte.
Inför varje terminsstart kontrollerar
•

grenrepresentanterna i styrelsen att alla ledare och assistenter har genomgått Trygga Mötenutbildningen samt uppvisat registerutdrag. Avvikelser rapporteras till kårens ordförande.

•

kårens ordförande att kårens övriga funktionärer och styrelsemedlemmar har genomgått
Trygga Möten-utbildningen samt uppvisat registerutdrag.

Grenrepresentanterna i styrelsen samt kårens ordförande har rollen att kontrollera registerutdrag och
uppdatera status i Scoutnet. Styrelsen kan besluta att tilldela rollen även till andra funktionärer.

