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Riktlinjer om registerutdrag  

Bakgrund och syfte  

Scouternas stämma 2020 beslutade att alla över 15 år, både nya och de som varit engagerade länge, som 
erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter i en scoutkår som innebär direkt och regelbunden kontakt med 
barn ska uppvisa ett begränsat utdrag ur belastningsregistret. Barn är alla under 18 år. Kontroll av 
registerutdrag innebär en möjlighet att skapa ytterligare trygghet för barn och ungdomar inom 
Scouterna och kan förhindra att olämpliga personer söker sig till verksamheten. Det är ett komplement 
till den obligatoriska utbildningen Trygga möten och andra insatser som görs på nationell och lokal 
nivå.  

Vad ingår i utdraget?  

Det begränsade registerutdraget för ideella organisationer innehåller enbart upplysningar om domar 
som gäller grova brott som mord, dråp, grov misshandel, människorov, sexualbrott, 
barnpornografibrott eller grovt rån. Brott som begåtts i samband med tidigare nämnda förbrytelser 
kommer också att synas i utdraget.  

Vilka behöver visa upp ett utdrag ur belastningsregistret?  

- Nya ledare och befintliga ledare som är över 15 år och som kontinuerligt har kontakt med barn  
under 18 år.  

- Förtroendevalda inom styrelsen 
- Vårdnadshavare som är med regelbundet under möten eller under längre perioder exempelvis 

vid övernattningar och läger. Då det sker inhopp med kort varsel eller medverkan vid enstaka 
möten behöver individen inte visa utdrag. Det bör eftersträvas att utdrag visas upp i samband 
med övernattningar, hajker och läger.  

Vem kontrollerar registerutdragen?  

- Styrelsen utser två personer inom styrelsen som ska kontrollera registerutdragen och registrera 
att de har visats upp i Scoutnet. 

- Kontrollen sker alltid av båda de utsedda personerna gemensamt.  

Hur ofta?  

- När personen tillträder ett nytt uppdrag som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn 
och ungdomar och därefter var tredje år i samband med utbildningen Trygga möten. 

- Den som blir föreslagen som förtroendevald i styrelsen måste visa utdrag senast tre månader 
efter att personen blivit invald.  

Varje år inför höstterminens start kommer utsedd av styrelsen att göra en granskning av vilka ledare 
som behöver uppdatera sitt registerutdrag och utbildningen Trygga möten. 
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Hur går det till?  

- Personen som ska visa upp utdraget ser själv till att beställa ett begränsat utdrag ur 
belastningsregistret från polisen via https://polisen.se/tjanster-
tillstand/belastningsregistret/ovrigt-arbete-och-kontakt-med-barn 

- Utdraget kan visas upp fysiskt och avskilt eller i ett digitalt möte med de personer som ska 
kontrollera.  

- Utdraget som visas får vara högst ett år gammalt.  
- Det är inga krav på att kuvertet ska vara oöppnat.  

Hur hanteras informationen?  

- De personer som kontrollerar utdraget kommer inte behålla dokumentet eller någon kopia av 
det.  

- Datum för utfärdande av utdraget registreras i Scoutnet men inga anteckningar om vad som står 
i utdraget får göras. 

- Vårdnadshavare som inte finns med i Scoutnet och som behöver kontrolleras kommer finnas 
på en fysisk lista med för- och efternamn, datum för utfärdande och registrerarens signatur. 
Denna lista kommer sparas där endast utdragsregistrerare har tillgång till den.  

- Informationen, både online och på listan, är giltig upp till tre år och raderas på skriftlig begäran.  

Vad händer om innehållet i utdraget avviker?  

- Om utdraget skulle visa något får de utvalda från styrelsen se över situationen och tillsammans 
föra en diskussion om vad som faktiskt visas i utdraget.  

- Ledaren blir avstängd från avdelningen tills beslut om ledarens framtid har fattats. Den 
avstängda ledaren informeras om att beslut ska tas inom en månad. Utsedda 
utdragskontrollanter tar hjälp av Scouterna centralt för att ta beslut om ledarens framtid.   

- Om ledaren inte är lämplig för uppdraget kan ledaren stängas av eller bli bortplockad från 
verksamheten som rör barn. Denna bedömning görs från fall till fall. Vid fall om sexualbrott, 
barnpornografibrott och människorov kommer ledaren direkt att plockas bort från 
verksamheten oavsett hur lång tid som gått sedan brottet begicks.  

Vad händer någon vägrar visa upp utdrag?  

- Om utdraget ej visas upp är inte personen tillåten att ta en ledarroll i direkt och regelbunden 
kontakt med barn under 18 år.  

Ytterligare information 

Mer information om registerutdrag finns på Trygga mötens hemsida: https://tryggamoten.scout.se 
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