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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 rätten 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. 

 

Det nya registerutdraget för ideella organisationer innehåller enbart upplysningar 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. 

 
Rutiner för Knivsta Scoutkår 

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

2. Det är två personer i styrelsen som har som uppdrag att kontrollera registerutdraget.  

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

Service/Blanketter/belastningsregistret. 

4. Ledaren visar upp utdraget för utsedda personer. Det ska alltid ske med de två tillsammans. Samt att 

den som registret avser ska vara närvarande. Dvs alla tre samtidigt. Brevet medtages osprättat och det 

sprättas upp tillsammans med aktuell ledare. Utdraget får inte vara äldre än 1 år. Ledaren behåller sitt 

utdrag, visar enbart upp det. 

5. De utsedda personerna ska anteckna i den blåa scoutboken som finns i pärmarkivskåpet, att 

uppvisandet har skett samt datum. Digital registrering är inte tillåten. 

6. Om något finns i utdraget så diskuteras det i styrelsen hur det ska hanteras. Stöd tas av scouterna 

centralt. Information sker till berörd person. 

 
Vem ska uppvisa registerutdrag för uppdrag i kåren 

Personen har eller är på väg in i ett uppdrag i kåren. 

Uppdraget som innebär kontinuerlig och varaktig kontakt med barn under 18 år 

Nya ledare uppvisar utdrag innan de påbörjar regelbundet kontakt med barn 

Knivsta scoutkår följer definitionen av varaktighet som scouterna har dvs tre gånger per termin - då ska ett 

utdrag visas upp. 

 

 

Scouterna gör unga redo för livet! Att vara scout är att uppleva äventyr tillsammans med andra i 

Sverige och världen. Du lär genom att göra och du växer genom utmaningar. Du får utveckla 

och leda dig själv och andra. I Scouterna får alla vara med, vi har ingen avbytarbänk och vi är 

schyssta kompisar 

 


