
 

 

  

BAKGRUND 
Vid årsmötet 2019 uppstod en diskussion kring frågan om att kontrollera belastningsregister för 
förtroendevalda och hur utdrag ur brottsregistret för förtroendevalda inom RFSU Stockholm ska 
hanteras. Syftet med utdraget handlade om att säkerställa att personer med en viss typ av brott i sitt 
belastningsregister inte formellt tillåts representera RFSU och inte heller deltar i RFSU:s 
verksamheter eller aktiviteter där barn och ungdomar närvarar. Det handlar endast om ett 
begränsat registerutdrag som bland annat inkluderar sexualbrott och barnpornografibrott. 
  
Frågan som uppstod under årsmötet 2019 är hur situationen ska hanteras om en förtroendevalds 
registerutdrag visar på brottshistorik. Styrelsen fick i uppdrag att utreda frågan och komma med ett 
svar till årsmötet 2020. 
  
LAGSTÖD FÖR ATT KONTROLLERA BELASTNINGSREGISTRET  
Enligt lag har arbetsgivare och uppdragsgivare rätt att kontrollera belastningsregister för personer 
som får en anställning eller tilldelas ett uppdrag som innebär direkt eller regelbunden kontakt med 
barn (personer under 18 år). Ett styrelseuppdrag i RFSU Stockholm kan inte betraktas som ett 
sådant uppdrag.  
 
Artikel 10 i dataskyddsförordningen stadgar att all behandling av uppgifter som rör brott är otillåten 
utan uttryckligt lagstöd. 
  
PÅGÅENDE ARBETE INOM FÖRBUNDET  
RFSU håller på att ta fram en Child protection policy som ska hantera frågor om registerutdrag. 
Denna policy kommer att gälla hela förbundet och beräknas antas av förbundsstyrelsen under 2020. 
  
RFSU STOCKHOLMS STYRELSE BEDÖMNING   
Styrelsen gör efter sin utredning bedömningen att en policy eller rutin där nyvalda 
styrelseledamöter ombeds visa utdrag ur belastningsregistret i praktiken blir verkningslös. Det är 
sannolikt inte heller tillåtet att begära detta då ett styrelseuppdrag inom RFSU Stockholm inte kan 
sägas innebära direkt eller kontinuerlig kontakt med barn. Styrelsen föreslår därför att RFSU 
Stockholm avvaktar förbundsstyrelsens beslut om tidigare nämnda Child protection policy innan 
frågan diskuteras vidare i föreningen. Styrelsen och verksamhetschefen kommer under tiden att 
spela in de diskussioner kring registerutdrag som förekommit i RFSU Stockholm i förbundets 
policyprocess. 
  
Styrelsen noterar vidare att de nya stadgarna ger förbundsstyrelsen större möjligheter att frånta en 
styrelseledamot i en lokalförening sitt uppdrag om den allvarligt skulle skada organisationens 
anseende. 
  



 

 

 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Styrelsen föreslår årsmötet 
  
                   att anse frågan om hantering av brottsregister besvarad. 


