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§ 17
Motion om att införa registerutdrag för föreningar som
har direktkontakt med barn i stadens lokaler. Remissvar
FSK 2021/298

Beslut
Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:
1. Fastighetsnämnden godkänner och överlämnar kontorets
tjänsteutlåtande som svar på remissen.
Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut
Ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors (L), Martin
Hansson (MP) Christina Wainikka (C), vice ordföranden Jan
Valeskog m.fl. (S) och Peter Wallmark (SD) föreslår (se beslutet).
Elise Karlsson m.fl. (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar att
motionen tillstyrks samt att därutöver anföra följande:
Motionären föreslår att Stockholm stad ska införa
registerutdrag för föreningar som har direktkontakt med barn
i stadens lokaler. Vänsterpartiet anser att det är glädjande att
kontoret inte har invändningar mot motionens syfte och tar
upp värdefulla synpunkter i sitt yttrande.
Fastighetskontorets anser att kravet på registeruppdrag ska
ingå i idrottsförvaltningens uppdrag, vilket Vänsterpartiet
menar inte är någonting som går emot motionens förslag. Det
viktigaste är att staden så snart som möjligt inför föreslagna
riktlinjer och rutiner, och att det görs på ett så funktionellt sätt
som möjligt. Vi håller därför med kontoret om att de frågor
som kontoret lyfter i sin analys ska ingå i den fortsatta
beredningen för att komma fram till hur staden på bästa sätt
ska kunna implementera denna typ av registerutdrag.
Vi håller med om att idrottsnämnden ska vara ansvarig för
uthyrning till idrottsföreningar, men som även nämns i
motionen finns det fler föreningar med ledare som har
direktkontakt med barn än idrottsföreningar. Scoutföreningar,
Unga Örnar och liknande föreningar behöver inte
nödvändigtvis primärt hyra idrottslokaler, varför en utredning
behövs som involverar stadens ansvar för all uthyrning till
föreningar med direktkontakt med barn. Vänsterpartiet menar
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att det är nödvändigt för att särställa helhetsansvar för alla
barn i kommunen.
Beslutsgång
Ordföranden Dennis Wedin (M) ställer förslagen mot varandra och
finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag som stöds av
ordföranden Dennis Wedin m.fl. (M), Emilie Fors (L), Martin
Hansson (MP) Christina Wainikka (C), vice ordföranden Jan
Valeskog m.fl. (S) och Peter Wallmark (SD).
Reservation
Elise Karlsson m.fl. (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning
till sitt förslag.
Handlingar i ärendet
 FSK 2021/298-2 (Godkänd - R 1) Motion om att införa
registerutdrag för föreningar som har direktkontakt med barn
i stadens lokaler. Remissvar
 FSK 2021/298-3 Bilaga 1 Motionen
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