	
  

Equmenia och Equmeniakyrkans riktlinjer kring registerutdrag
Från och med den 18 december 2013 är det genom en lagändring möjligt för ideella föreningar att
begära att ledare inom föreningens verksamhet ska visa upp ett så kallat begränsat utdrag ur
belastningsregistret. I utdraget finns uppgifter om personen har begått grova våldsbrott, sexualbrott
eller barnpornografibrott. Hur länge markeringen finns kvar i registret beror på vilket brott som
begåtts och vad som blivit påföljden. Lagändringen innebär inget krav på föreningen, men öppnar
för möjligheten att bestämma om man vill använda sig av utdrag eller inte.
Mot den bakgrunden har Equmenia och Equmeniakyrkan utarbetat några riktlinjer kring hur
föreningar och församlingar kan förhålla sig till den nya situationen.
Equmenia har länge arbetat förebyggande för att förhindra olika typer av övergrepp i vår verksamhet.
En bra grund och ett viktigt verktyg för det arbetet är utbildningen Trygga Möten. På riksstämman
2012 beslutades att Equmenia aktivt ska arbeta för att fler ledare ska utbildas i Trygga Möten. Som
ett led i det har samtliga personer som arbetar regionalt för Equmenia genomgått en utbildning och
kan därmed hålla kurser i Trygga Möten. På så sätt kan fler av våra ledare utbildas i dessa frågor.
Fler och fler Equmeniaföreningar efterfrågar och genomför kurser i Trygga Möten. Kursen är viktig
ur många aspekter. Deltagarna i Trygga Möten-kursen lär sig bland annat att upptäcka var i
föreningens verksamhet risker för övergrepp kan finnas, känna igen olika typer av övergrepp och hur
man bäst förhindrar dem. Dessutom samtalar man om negativa attityder och strukturer och
medvetandegörs om hur de påverkar oss. Genom att jobba med frågorna som tas upp i Trygga Möten
får ledare möjlighet att diskutera dessa viktiga frågor som annars lätt hamnar i skymundan.
Om man som förening dessutom funderar på att börja använda registerutdrag vill vi här ge lite
vägledning.
Praktiken att begära in registerutdrag får aldrig ersätta annat förebyggande arbete. Även om
föreningen väljer att använda utdrag så behöver ledarna och andra som kommer i kontakt med
barnen genomgå kursen Trygga Möten.
I både beslutsprocess och själva genomförandet är det viktigt att involvera den lokala församlingen i
samtalet. Beslutet behöver fattas i nära dialog med församlingen eftersom det är församlingen som
har anförtrott sin barn- och ungdomsverksamhet till föreningen. Ett beslut om registerutdrag ska
också vara långsiktigt, så att det inte blir något man gör under en kortare och begränsad tid.
Om föreningen kommer fram till att man vill använda registerutdrag är flera aspekter viktiga:
Registerutdrag kan aldrig ersätta annat preventivt arbete, exempelvis Trygga Möten. Det är också
nödvändigt att användningen är konsekvent. Med andra ord behöver samtliga nya ledare, oavsett om
de är anställda eller ideella, behandlas på samma sätt.
I rekryteringen av nya ledare behöver valberedning, styrelse eller annan som har ansvar för att
tillfråga nya potentiella ledare, i förväg tydliggöra att nya ledare ska lämna in registerutdrag.

	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Föreningen behöver också komma fram till vilka som räknas som ledare i verksamheten. Är man
ledare om man, till exempel, lagar mat åt barnkören, är lärare i församlingens musikskola,
scoutledare, etc.
Det är viktigt att komma ihåg att registerutdragen är personliga handlingar och ska behandlas med
respekt. Föreningen behöver därför utarbeta rutiner för hur man ska hantera utdragen. Vårt förslag är
att föreningens ordförande i dialog med församlingsföreståndaren klargör vem som ska vidtala nya
ledare att visa utdrag och för vem utdragen ska visas upp. Utdrag ur belastningsregistret ska inte
sparas eller arkiveras av föreningen, utan återlämnas till ledaren när den har visat upp dokumentet.
På så sätt kan församlingsföreståndaren på ett tydligt sätt finnas med som stöd och hjälp för
föreningen i dessa frågor.

	
  	
  	
  	
  	
  

