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Bilaga 2 

Proposition: utdrag ur belastningsregister för 
styrelseledamöter 

Bakgrund 
RFSU Stockholm har informatörsverksamhet som riktar sig till barn. För att leva upp till 
bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn 
har kansliet under året börjat begära utdrag från belastningsregistret för den som är 
informatör hos RFSU Stockholm. RFSU Stockholm har beslutat att vare sig personal eller 
informatörer som möter barn får vara straffade för brott som innebär mycket allvarliga 
kränkningar av andra människor. Brotten som avses listas längre ner i dokumentet. 
 
Styrelsen bedömer att föreningen inte bör vara utan kännedom om förtroendevalda är 
straffade för brott av sådan art som beskrivs nedan. Det är en fråga om trovärdighet, då vi är 
en organisation som har mycket arbete i skolor. Därför vill vi lyfta frågan till årsmötet och 
föreslå att styrelseledamöter visar utdrag ur belastningsregister när de blivit invalda. 

Förslag till beslut 
 
Att framtida styrelseledamöter visar utdrag ur belastningsregistret för valberedningen 
och/eller ordföranden.  
 

Om utdraget 
Syftet med registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra 
grova brott. Med barn räknas alla personer under 18 år. Utdraget har kommit till som ett led i 
genomförandet av EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell 
exploatering av barn samt barnpornografibrott. Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. 
 
Ett registerutdrag ska först skickas in när någon har blivit erbjuden en anställning i staten, en 
kommun, ett landsting, ett företag eller en organisation som innebär direkt eller regelbunden 
kontakt med barn eller när någon erbjuds uppdrag eller tilldelas uppgifter som innebär direkt 
eller regelbunden kontakt med barn i stat, kommun, landsting, företag eller organisation.  
 
Det är huvudmannen för den verksamhet som beslutar anlita eller på annat sätt ta emot 
någon (i det här fallet en informatör) som kan begära att ett utdrag ur belastningsregistret 



2 

ska visas upp, tex de skolor som beställer sexualupplysningspass från RFSU Stockholm. 
RFSU Stockholm är dock ansvariga för att säkerställa att våra informatörer inte är straffade 
för nedanstående brott och ställer därför kravet att samtliga informatörer ska visa utdrag 
även för oss. Skolor kan fortfarande be att få se kopia på utdrag och informatörerna behöver 
därför alltid vara beredda på att visa detta vid besök. 
 
Registerutdraget begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra 
människor. 

● Mord 
● Dråp 
● Grov misshandel 
● Människorov 
● Alla sexualbrott 
● Barnpornografibrott 
● Grovt rån 

När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa 
misshandel räknas inte in. Om påföljden även avser ett annat brott ska även det brottet 
visas. 


