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 Kommunfullmäktige 

 

ALTERNATIVT FÖRSLAG  

Svar på motion av Annette Nordström (M) och Annette 
Carlson (M) Dags för barn- och ungdomsledare att visa 
utdrag ur belastningsregistret 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Motionen bifalls. 

Fritid- och folkhälsonämnden uppdras att i bestämmelser för föreningsbidrag 
ange att utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas på anmodan från 
förvaltningen för föreningens samtliga ledare inom barn- och 
ungdomsverksamhet inom ramen för ”Säker och trygg kommun”.  

Sammanfattning 
Annette Nordström (M) och Annette Carlsson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 lämnat in förslaget att uppdra 
åt Fritids- och folkhälsonämnden som ansvarig nämnd, i samverkan med övriga 
berörda nämnder, att ta fram ett registerkrav gällande utdrag från 
belastningsregistret från alla barn- och ungdomsledare inom Borås föreningar.          

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden (FoF) som 
tillstyrker motionen med hänvisning till att BRIS i sin rapport 2017:2 ”Sexuella 
övergrepp inom idrotten” listat ett antal rekommendationer till idrottsrörelsen. 
Idrottsrörelsen ”bör kräva registerutdrag från personer som kommer i kontakt 
med barn genom anställning eller uppdrag”. BRIS skriver också att man ska 
”klargöra vilka etiska regler som gäller i föreningen med tillhörande 
handlingsplan”. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i grunden uppfattningen att 
föreningslivet ska vara säkert och tryggt, men anser att frågan och arbetet med 
fördel kan lyftas in som en punkt under samlingsnamnet ”Säker och trygg 
förening” och det trygghetsskapande arbetet i föreningen.  

Kommunstyrelsen delar nämndens uppfattning och anser att utdrag från 
belastningsregistret ska kunna uppvisas på begäran av kommunen för 
föreningars samtliga ledare inom barn- och ungdomsverksamhet för att 
föreningar ska kunna få föreningsbidrag.            
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Ärendet i sin helhet 
Annette Nordström (M) och Annette Carlsson (M) har vid 
Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 lämnat in förslaget att uppdra 
åt Fritids- och folkhälsonämnden som ansvarig nämnd, i samverkan med övriga 
berörda nämnder, att ta fram ett registerkrav gällande utdrag från 
belastningsregistret från alla barn- och ungdomsledare inom Borås föreningar.          

Motionen har skickats på remiss till Fritids- och folkhälsonämnden (FoF) som 
tillstyrker motionen med hänvisning till att BRIS i sin rapport 2017:2 ”Sexuella 
övergrepp inom idrotten” listat ett antal rekommendationer till idrottsrörelsen. 
Idrottsrörelsen ”bör kräva registerutdrag från personer som kommer i kontakt 
med barn genom anställning eller uppdrag”. BRIS skriver också att man ska 
”klargöra vilka etiska regler som gäller i föreningen med tillhörande 
handlingsplan”. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har i grunden uppfattningen att 
föreningslivet ska vara säkert och tryggt, och anser att frågan och arbetet med 
fördel kan lyftas in som en punkt under samlingsnamnet ”Säker och trygg 
förening” och det trygghetsskapande arbetet i föreningen.  

Enligt lagen har alla som rekryteras för arbeten som innebär direkta kontakter 
med barn under 18 år en skyldighet att visa upp ett utdrag ur brottsregistret för 
arbetsgivaren. Kommunstyrelsen anser att detta även ska gälla för samtliga 
föreningar i Borås som bedriver verksamhet för barn och unga, eftersom 
barnens trygghet och säkerhet på fritiden är minst lika viktig som i skola och 
barnomsorg. Fritid- och folkhälsonämnden uppdras därför att i bestämmelser 
för föreningsbidrag ange att utdrag från belastningsregistret ska kunna uppvisas 
på begäran av kommunen för föreningens samtliga ledare inom barn- och 
ungdomsverksamhet.   

Kommunstyrelsen utgår vidare från att föreningar med barn- och 
ungdomsverksamhet arbetar med förebyggande åtgärder för att motverka 
trakasserier och övergrepp. Det trygghetsskapande arbetet kan med fördel ske 
inom ramen för ”Säker och trygg förening” på det vis som Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen beskriver i sitt remissvar. Att föreningar med 
diskussionsmaterial och fakta säkerställer att föreningarna diskuterar 
värdegrundsfrågor och barnens rätt att själv bestämma över sin kropp. 

Beslutsunderlag 
1. Motion från Moderaterna 
2. Svar på remiss från Fritids- och folkhälsonämnden  
 

För Allianspartierna  

Moderaterna   Kristdemokraterna  

 

Annette Carlson   Niklas Arvidsson  
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