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Motion om att införa registerutdrag för
föreningar som har direktkontakt med barn
i stadens lokaler av Hassan Jama (V)
Dnr

I veckan så uppmärksammades åter igen ett fall där en ungdomsledare denna
gång i Göteborg förgripit sig på barn i den idrottsklubb där han var anlitad som
tränare. Det är dags att Stockholm stad gör vad vi kan för att försöka hindra att
detta händer igen.
Stockholm har ett fantastiskt idrottsliv där matcher och träningar pågår alla
veckans dagar i de hallar, isrinkar, fotbollsplaner och ridhus som finns i vår
stad. Från den första januari 2020 så måste alla idrottsföreningar som är
kopplade till Riksidrottsförbundet göra ett begränsat polisregisterutdrag för att
se att det inte finns domar mot ungdomsledare som skall anställas i föreningen.
Trots att dessa regler finns så har det inte visat sig tillräckligt för att skydda
alla barn och det är inte heller alla föreningar som är koppade till
Riksidrottsförbundet.
Vi i Vänsterpartiet vill att Stockholm stad skall kräva att alla föreningar, för att
få hyra stadens lokaler, måste kräva att föreningens ledare som har direkt och
regelbunden kontakt med barn skall visa upp utdrag ur belastningsregistret för
föreningen. Vid ett begränsat registerutdrag så syns domar för mord, dråp,
grov misshandel, människorov, alla sexualbrott, barnpornografibrott samt
grovt rån. Vi har undersökt det juridiska hinder som skulle kunna föreligga för
att införa detta men i dagsläget finns det inga. Vi vill att staden tar beslut i linje
med de riktlinjer som Riksidrottsförbundet har idag.
I Riksidrottsförbundets riktlinjer ingår att föreningar som har ledare som är
ensamma med barn och i direktkontakt med barn i stadens lokaler upprättar ett
föreningsregister med innehåll av vem/vilka som är tränare/ledare. Alla
föreningar som har ledare som är ensamma med barn och i direktkontakt med
barn i stadens lokaler ska utse en eller ett par ansvariga för kontroll i
föreningen samt införa en rutin med regelbundenhet, som fungerar i
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föreningen, exempelvis inför terminsstart eller då en ny tränare/ledare
engageras då registerutdrag redovisas och kontrolleras. Föreningen ska begära
ut ett begränsat registerutdrag från polisen och den enskilde ska uppvisa
registerutdrag till föreningsansvarig enligt fastställd rutin samt att
föreningsansvarig ska göra en notering om att registerutdrag inhämtats.
Tillsammans vill vi se till att inga barn skall råka ut för övergrepp, ofredande
eller sexuella trakasserier i vår stad.
Vänsterpartiet i Stockholm stad föreslår därför 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.

Stockholm den 17 mars 2021
Hassan Jama (V)

