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Motion om att införa registerutdrag för
föreningar som har direktkontakt med barn i
stadens lokaler
Remissvar
Förslag till beslut
Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Ärendet
Kommunstyrelsen har remitterat en motion till fastighetsnämnden,
skriven av Hassan Jama (V), om att införa registerutdrag för
föreningar som har direktkontakt med barn i stadens lokaler (Dnr
KS 2021/400). Remisstiden sträcker sig till 2021-08-17.
Sedan den första januari 2020 måste samtliga idrottsföreningar
kopplade till Riksidrottsförbundet göra ett begränsat polisregisterutdrag för att säkerställa att det inte finns domar mot
ungdomsledare som ska anställas i föreningen. Alla föreningar är
dock inte kopplade till Riksidrottsförbundet och trots regeln har det
visat sig inte vara tillräckligt för att skydda alla barn mot
exempelvis övergrepp.
I motionen föreslås att staden ska kräva att samtliga föreningar – för
att få hyra stadens lokaler – måste begära att ledare som har direkt
och regelbunden kontakt med barn ska visa upp utdrag ur
belastningsregistret för föreningen. Vid ett begränsat registerutdrag
syns domar för mord, dråp, grov misshandel, människorov, alla
sexualbrott, barnpornografibrott samt grovt rån.
Fastighetskontoret
Fastighetsavdelningen
Hantverkargatan 2
Box 8312
104 20 Stockholm
Växel 08-508 270 00
Fax 08-508 27 070
fastighetskontoret@stockholm.se
start.stockholm

I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar följande:
 Staden inför nya riktlinjer gällande hyra av lokal i enlighet
med motionens förslag.
 Idrottsnämnden inför en rutin för att arbeta med dessa nya
frågor gällande lokalupplåtelse.
 Idrottsnämnden utser en eller flera kontaktpersoner som
föreningar kan kontakta vid eventuella frågor.
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Kontorets analys
Kontoret har inga invändningar mot motionens syfte. Alla relevanta
åtgärder som syftar till att säkerställa barn och ungdomars
möjligheter att på ett säkert sätt delta i förenings- och
idrottsverksamhet är av synnerlig vikt i ett fungerande samhälle.
Baserat på motionärens förslag, och hänvisning till Riksidrottsförbundet och idrottsnämnden, tolkar kontoret att förslagna
riktlinjer primärt ska omfatta idrottsföreningar och inte samtliga
föreningar som hyr lokaler av staden.
Ett av kontorets uppdrag är att tillhandahålla lokaler för stadens
andra förvaltningar. De hyr sedan i sin tur ut lokalerna till
verksamhetsutövare, i idrottsförvaltningens fall till idrottsföreningar, eller bedriver verksamheten i egen regi.
Den aktuella motionen tar sikte på att staden vid upplåtelse ska
ställa krav på att föreningarna säkerställer att aktiva i föreningarna
kontrolleras via registerutdrag för att minska risken för att unga
idrottsutövare inte exponeras för ofredande, övergrepp och sexuella
trakasserier. Kontoret anser att ett sådant krav primärt bör ingå i
idrottsförvaltningens uppdrag, då kontoret inte upplåter lokaler
direkt till idrottsföreningar.
Kontoret skulle möjligen kunna ställa krav på en dylik hantering i
de internupplåtelseavtal (egentligen samarbetsavtal mellan två
förvaltningar) som upprättas mellan de olika förvaltningarna,
exempelvis idrottsförvaltningen. Man måste då ta ställning till om
en förvaltning kan styra en annan förvaltnings verksamhet och
riktlinjer. Vidare bör man överväga vad konsekvensen blir om
idrottsförvaltningen inte genomför dylika kontroller. Dessutom
framstår det ur kontorets perspektiv som svårkontrollerbart.
Nämnda frågor bör utredas ytterligare.
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