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NY LAG OM REGISTERKONTROLL  

Inledning 

Från och med den 18 december 2013 gäller en ny lag (2013:852) om registerkontroll av 

personer som ska arbeta med barn och ungdomar under 18 år. Lagen innebär en skyldighet för 

den som erbjuds en anställning, ett uppdrag eller en praktiktjänstgöring inom vissa 

verksamheter att på begäran visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, om arbetet innebär 

direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar. EFS/Salt, som har en mångfald av 

verksamheter för barn och ungdomar, omfattas av lagen.  

I praktiken omfattar lagen både personer som i sin yrkesutövning och som ideella ledare 

kommer i kontakt med barn och ungdomar under 18 år. Många ledare i EFS/Salt verksamhet 

har direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar och därför är kretsen där 

arbetsgivaren kan kontrollera utdrag ur belastningsregistret relativt vid. EFS/Salt vill vara en 

plats där barn känner sig trygga och en plats som föräldrar och anhöriga känner förtroende 

för. Ett begränsat registerutdrag kan vara en del i detta förtroende i våra förenings- och 

distriktsarrangemang. 

Vad är syftet med begränsade registerutdrag? 

Begränsade registerutdrag syftar till att bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell 

exploatering av barn och barnpornografi. 

Vad säger lagen? 

Rätten till begränsat utdrag ur belastningsregistret regleras i lagen om belastningsregister 

(1998:620). 

1 § Den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, ett landsting, ett företag eller en 

organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran 

av den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen 

(1998:620) om belastningsregister.” 

Vilka brott syns? 

De brott som syns i ett begränsat utdrag ur belastningsregistret är samtliga sexualbrott och 

barnpornografibrott samt även uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov, 

människohandel, grovt rån och olaga tvång. 
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Så här kan föreningen/distriktet gå till väga 

Varje EFS/Salt-förening ska själv besluta om föreningen vill kräva att de som möter barn och 

ungdomar regelbundet i verksamheten ska visa ett begränsat registerutdrag. Om föreningen 

fattar ett sådant beslut bör den tänka efter så att man gör lika för alla. Vid nyrekrytering bör 

det i annonsen framgå att föreningen/distriktet kan komma att begära begränsat registerutdrag. 

1. Styrelsen informerar medlemmarna att föreningen kommer att begära utdrag ur 

belastningsregistret för de som regelbundet möter barn och ungdomar i föreningens 

verksamhet. Tydliggör syftet, att barn och ungdomar ska känna sig trygga, samt hur 

kontrollen går till. 

2. Styrelsen utser två myndiga personer med hög integritet och stort förtroende. Helst anställd 

präst/diakon. Om det är någon annan än präst/diakon skall de skriva på en särskild 

tystnadsförbindelse. Dessa bör få styrelsens mandat att besluta om personen är lämplig till den 

tänkta uppgiften bland barn och ungdomar. 

3. Präst eller annan av styrelsen utsedd, ber aktuell person att ta kontakt med polismyndigheten 

via polisens hemsida (www.polisen.se) och begära utdraget. 

4. Utdraget kommer i ett förseglat kuvert. Personen överlämnar kuvertet oöppnat till av 
styrelsen utsedda personer. Utsedda personer ska alltid kontrollera det begränsade 

registerutdraget tillsammans, gärna med personen som ska kontrolleras närvarande. 

5. Lagen föreskriver att en kontroll av ett registerutdrag inte får dokumenteras på något annat 
sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Förslagsvis görs detta i en 

förteckning, i en pärm som förvaras på ett säkert ställe, vem det gäller, när utdraget är uppvisat 

samt signatur på den som sett utdraget. Eventuella noteringar i belastningsregistret noteras 

inte. Det begränsade registerutdraget ska alltid lämnas/skickas tillbaka till personen så fort 
kontrollen är utförd.  

6. Om registerutdraget innehåller för uppdraget negativ information så fattar de utsedda 

personerna, utifrån styrelsens mandat, beslut om personens eventuella uppdrag. Personen ska 

få ett snabbt besked om den erbjuds det tilltänkta uppdraget eller inte. 

Att tänka på 

• Hur skapar din förening/distrikt goda rutiner i era sammanhang för att barn och unga 

ska vara trygga? En god rutin kan vara att alla barn- och ungdomsledare går kursen 

”Trygga möten” som är scouternas webbaserade ledarutbildning. 

• Det är endast tidigare dömda som upptäcks genom registerutdrag. Det finns en risk att 

det begränsade registerutdraget ensamt ger föreningen en falsk trygghet.  

• En person som har begått brott som syns i det begränsade registerutdraget är inte 

förbjuden att verka i andra aktiviteter i föreningen, det är upp till de av föreningen 

utsedda personerna att besluta om. Föreningslivet kan vara en väg för tidigare 

brottslingar att få stöd för att inte återfalla i brottslighet. Om personer som har begått 

brott som syns i det begränsade registerutdraget ska erbjudas uppdrag inom föreningen 

bör de av styrelsen utsedda personerna fundera över vilket uppdrag som kan var 

lämpligt. 

• Behöver ni i föreningen råd, vänd er till distriktet. 

Bilagor: Dokument om tystnadsförbindelse, förslag till hur man kan notera att utdraget är 

uppvisat  


