
 

 

 

Till alla ledare och funktionärer inom barnverksamheten i Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelning 

 

Hej, 

Vi i styrelsen skickade nyligen ut ett mail med en begäran att samtliga ledare inom barnverksamheten 

ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det har generellt mötts positivt, men ett antal viktiga frågor 

har kommit fram och vi tänkte att det var bäst att skicka ut en sammanställning av dessa till alla. En 

stor punkt som tagits upp är att styrelsen skulle sakna laglig grund att begära utdraget. Detta är en 

sammanblandning av lagtext och förarbete. De avsnitt som har citerats kommer från ett förarbete, ett 

förslag på formulering som inte antogs i den slutgiltiga lagen. Det görs inte undantag för ledare med 

egna barn i verksamheten, inte heller gäller lagen bara ledare med ensamt ansvar för barnen, och 

som ledare/funktionär inom Friluftsfrämjandet faller man tydligt inom ramen för de uppdrag som 

lagtexten talar om. Tvärtom hänvisas det i regeringens antagna proposition till att följa 

Riksidrottsförbundets och Svenska Scoutrådets förslag i frågan, och dessa har gjort väldigt likartade 

rekommendationer till sina lokala organisationer som Friluftsfrämjandet har gjort. 

Angående övergångsbestämmelser i lagtexten har Friluftsfrämjandets riksorganisation gjort tolkningen 

att man som ledare/funktionär inte är anställd, och inte i beroendeställning, utan deltar i en frivillig 

verksamhet och därmed inte i omfattas av detta undantag. 

Personlig integritet. Vissa har känt sig obekväma med att ge styrelsen uppgifterna. Det första vi vill 

påpeka är att detta är ett specifikt utdrag ut registret, speciellt framtagen från polismyndighetens sida 

mot just verksamheter som involverar barn. Det som visas är om man är dömd för brott av sexuell eller 

våldsam natur. 

Vi vill också påpeka att vi behåller inga uppgifter; ni lämnar över det oöppnade kuvertet, två 

styrelsemedlemmar är närvarande och tittar på utdraget, ni får tillbaka utdraget och det enda vi sparar 

är en anteckning om när ni visade upp det. Detta är allt lagen tillåter. 

Om något framkommer vid uppvisande av intyg så tar vi en diskussion med berörd ledare, hur vi 

gemensamt hanterar problematiken så att barn och föräldrar inom verksamheten kan känna sig 

trygga. 

Frekvens. Det har lagts kommentarer om att det blir en administrativ cirkus när intyg ska visas upp 

hela tiden. Det är INTE meningen att intyg ska behöva visas upp gång på gång. Vi gör en drive nu i 

höst med ett antal tillfällen, efter det ska alla aktiva ledare ha visat upp utdrag, och efter det kommer 

fokus ligga på att nya ledare visar upp utdrag. Nya utdrag kommer begäras efter en tid, men inget 

beslut är taget på hur ofta, det blir inte så ofta som varje termin, eller för den delen varje år. 

Onödigt.  Eftersom detta bara skulle visa redan dömda så är det verkningslöst och därför 

onödigt. Detta är EN av sakerna vi gör för att ta vårt ansvar, men det kan naturligtvis inte vara det 

enda. Både vi i styrelsen och ni ledare har ett fortsatt ansvar att hålla koll på barnen och vidta åtgärder 

om något verkar fel. Det ansvaret försvinner aldrig och begäran om intygen är bara menad som en del 

av arbetet, inte att vara helheten eller för den delen att vara en friskrivning om något, skulle hända.  

Medföljande föräldrar. Många grupper förlitar sig av och till på hjälp från föräldrar som ställer upp vid 

enstaka tillfällen, hur ska de hanteras? Eftersom det alltid är Friluftsfrämjandets ledare som har 

ansvaret för barnen i gruppen så är det inte nödvändigt att uppvisa ett utdrag för enstaka tillfällen. Och 

om någon vill vara med ofta vill vi ju ändå väldigt gärna att de tar steget och blir ledare. 

  



 

Vi i styrelsen tror att detta steg är rätt väg att gå. Men vi vill också påpeka att vi är en demokratisk 

förening och styrelsens beslut kan ändras. Medlemmar som anser att detta är fel väg att gå är 

välkomna att väcka frågan till årsstämman, då beslutas frågan av närvarande medlemmar. Vid 

extrema fall kan man begära en extrastämma, det kräver att 1/10 av lokalföreningens medlemmar 

begär det (enligt §9.2 i Friluftsfrämjandets nationella stadgar). Begäran riktas då till styrelsen som 

måste skicka ut kallelse inom två veckor. 

Slutligen; vi har en fantastisk verksamhet, mångfasetterad och vittomspännande. Vi misstror ingen 

inom verksamheten, men vi måste kunna säga till föräldrarna, både ni som är ledare och de som står 

helt utanför, att vi vidtagit rimliga mått och steg för att ta vårt ansvar för barnens säkerhet. Vi anser att 

detta är rätt väg att gå. 

 

Malmö 2016-09-09 

Å styrelsen Friluftsfrämjandet Malmö lokalavdelnings vägnar, 

Mats Sihvonen, Ordförande 

Karin Williams 

 

Friluftsfrämjandets nationella rekommendationer ang. utdragen hittar ni på 

http://www.friluftsframjandet.se/mina-sidor/verktyg--materialbank/viktigt-att-veta/kris-och-

sakerhet/belastningsregister/ 

(du måste vara inloggad för att nå denna sida) 

Några exempel på andra organisationers rekommendationer 

Riksidrottsförbundet 

http://www.svenskidrott.se/Barnochungdomsidrott/Tryggaidrottsmiljoer/Begransaderegisterutdrag/ 

Scouterna 

http://www.scoutservice.se/files/2014/05/Riktlinjer_for_registerutdrag_ver2_2014-05-20.pdf 

 

Vi vill att ni besöker ett av dessa tillfällen för att visa upp intyget (tänk på att det ska vara oöppnat 
kuvert): 

Lördagen den 17 september kl. 13.30-14.00 eller 16.00-16.30 vid ladan Bellevuevägen 60  

Torsdagen den 22 september kl. 18.00-19.00 vid ladan på Bellevuevägen 60  

Lördagen den 1 oktober kl. 13.30-14.00 och kl. 16.00-16.30 vid ladan Bellevuevägen 60  

Tisdagen den 4 oktober kl. 18.00-18.30 hos Katja Eriksson, Väringav. 10 i Höllviken (Rängs sand) 

Tisdagen den 8 november kl. 17.15-18.15 i Limhamns ishall  

Söndagen den 13 november kl. 11.00-11.30 i Kirsebergs ishall  
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