
 

   
 

Policy för förebyggande av övergrepp i 

Göteborgs scoutdistrikt 
Fastställd 2022-03-13 

Som ett led i arbetet i att erbjuda barn och unga en trygg fritid fri från övergrepp ska aktiva inom 

Göteborgs scoutdistrikt känna till och följa nedanstående policy avseende registerutdrag samt 

Trygga Möten. 

I de fall giltigt registerutdrag eller godkänt kursbevis för Trygga Möten inte är uppvisat alternativt 

inte finns registrerat i Scoutnet ska det, om möjligt, åtgärdas och i annat fall tillåts inte personen 

delta i verksamhet arrangerad av Göteborgs scoutdistrikt. 

För registerutdrag gäller även: 

1. Samtliga aktiva funktionärer över 15 år i Göteborgs scoutdistrikt ska ha ett giltigt 

registerutdrag i Scoutnet. 

2. Registerutdraget ska i första hand uppvisas för den kår man är aktiv i som registrerar det i 

Scoutnet. 

3. I de fall en distriktsaktiv inte har möjlighet att visa utdraget på kåren ska kontakt tas med 

kansliet för samordning av tillfälle för att uppvisa registerutdraget. 

4. I de fall Göteborgs scoutdistrikt anordnar arrangemang med tillfälliga funktionärer vilka i 

huvudsak medverkar på uppdrag av kåren ska kontrollen i första hand göras av den egna 

kåren. Göteborgs scoutdistrikt ska sträva efter att upplysa kårerna om deras ansvar i dessa 

situationer. 

5. Distriktsstyrelsen ska utse minst en styrelseledamot som utöver distriktsordförande är 

behörig att kontrollera utdrag. Distriktsstyrelsen kan därutöver utse ytterligare personer. 

Samtliga personer som är behöriga att kontrollera utdrag ska även ges särskild behörighet 

i Scoutnet som registerutdragsadmin. Kanslipersonal ska, om lämpligt, också ges 

möjlighet att kontrollera i Scoutnet huruvida utdrag är uppvisat eller ej. 

6. Kansliet ansvarar huvudsakligen för kontroll av registerutdrag i Scoutnet inför 

arrangemang, i arbetsgrupper och för förtroendevalda. 

7. Kansliet ansvarar för att, om behov finns, samordna minst ett tillfälle per termin där 

möjlighet ges att uppvisa utdraget. 

8. Om det vid kontroll av registerutdraget framkommer brottslighet (av det slag som visas i 

registerutdrag för föreningar) ska personen skiljas från sitt uppdrag i Göteborgs 

scoutdistrikt. Vidare följs Scouternas centrala riktlinjer för hur dessa fall hanteras. 

9. Kontrollen av registerutdrag ska följa Scouternas central rutin och policydokument samt 

ske i enlighet med Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med 

barn. 

För Trygga Möten gäller även: 

1. Samtliga aktiva funktionärer över 15 år i Göteborgs scoutdistrikt ska ha ett godkänt 

kursbevis registrerat i Scoutnet. 

2. Kansliet ansvarar för kontroll av kursbevis i Scoutnet inför arrangemang, i arbetsgrupper 

och för förtroendevalda. 



 

   
 

3. I de fall kursbevis inte kan registreras i Scoutnet (t.ex. medlem i samverkansorganisation) 

ska det uppvisas för, i första hand, kanslipersonal och, i andra hand, 

distriktsstyrelserepresentant.  

4. I de fall Göteborgs scoutdistrikt anordnar arrangemang med tillfälliga funktionärer vilka i 

huvudsak medverkar på uppdrag av kåren ska kontrollen i första hand göras av den egna 

kåren. Göteborgs scoutdistrikt ska sträva efter att upplysa kårerna om deras ansvar i dessa 

situationer. 

5. Genomförandet av Trygga Möten ska följa Scouternas policydokument. 


