Ekerö 4 december 2017
Motion till kommunfullmäktige i Ekerö kommun
Av Desirée Björk, Bernt Richloow och Robert Oberascher
Skärpta förutsättningar för kommunalt finansierade föreningar som
arbetar med barn och ungdomar.
Bakgrund
Sexuella övergrepp kan drabba barn i alla åldrar och oberoende av social och kulturell
bakgrund. Ålder, kön och hur familjen ser ut och fungerar spelar en viss roll. Sexuella
övergrepp begås mot barn och ungdomar i alla åldrar, men experter på området anser att de är
vanligast under åren före puberteten (8� år). Långt ifrån alla övergrepp anmäls till polisen
eller någon annan myndighet.
Både i Sverige och internationellt uppskattas det dock att ungefär 20 % av alla barn utsatts för
sexuella övergrepp. I en stor nationell undersökning från 2015, med nästan 6 000
gymnasieungdomar, hade 21 % varit med om att de övertalats, pressats eller tvingats till att
onanera åt någon, ha sex med någon, att någon försökt klä av dem eller tagit på deras
könsdelar fast de inte ville.
Det är viktigt att understryka att det alltid är den som är vuxen som har det fulla ansvaret när
barn och ungdomar blir tvingade, lurade eller mutade till sex. Den som utsätts för sexuella
övergrepp är för det mesta beroende av den som är vuxen och har svårt att värja sig. Barn och
ungdomar har inte utvecklat referensramar för att förstå vad som pågår och vilka följder
sexuellt umgänge med en vuxen får.
Just föreningslivets problem med sexuella övergrepp mot barn och ungdomar blev
uppmärksammat när tidigare världsmästaren i höjdhopp Patrik Sjöberg trädde fram och
berättade vad han tvingats vara med om. Mycket har hänt sedan dess men mycket återstår att
göra.
Ekerö kommun betalar via föreningsbidraget ut 2,5 miljoner till olika barn- och
ungdomsorganisationer. Förutsättningarna för barn- och ungdomsorganisationer är bl.a. att de
har minst tio medlemmar i åldrarna 6-20 år. För att få stöd måste föreningen vara medlem i en
riksorganisation som får statsbidrag. Föreningen ska ha sin verksamhet i kommunen.
Det är ett vedertaget faktum att de vuxna som utför sexuella övergrepp på barn söker sig till
de miljöer där barn och ungdomar vistas. Kommunen begär sedan länge ut utdrag ur
belastningsregistret för de personer som arbetar med barn och ungdomar inom exempelvis
förskola och skola. Att då lämna hela det kommunalt finansierade föreningslivet helt fritt och
utan kontroll framstår som vällovligt naivt.
Vi ser att vi måste värna och freda våra mest värdefulla medborgare i form av barn och
ungdomar. Ett sätt som också lagen om belastningsregister (1998:620) ger utrymme till är att

ställa krav på de föreningar som kommunen betalar ut föreningsbidrag till. Dessa krav ska
enligt vårt förmenande innebära att den som erbjuds en anställning alternativt uppdrag i en
organisation ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av
den som erbjuder anställningen visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta ska vara en
förutsättning för att föreningen ska få ut föreningsbidrag från kommunen d v s att föreningen
kan visa upp att alla anställda och de som har uppdrag i föreningen har kontrollerats. Detta
ska ske löpande.
Förslag till beslut:
-

Vi vill härmed föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen samt
kulturnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för, att införa krav på kommunalt
finansierade föreningar, att på motsvarande sätt som för förskola och skolpersonal, ta
ut och redovisa sammanställning ur belastningsregistret, för de personer i föreningen,
som är direkt engagerade i dess verksamhet med barn och unga, enligt lagen om
belastningsregister (1998:620).
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