
 
Ekerö 10 december 2018

Interpellation till ordförande i kultur- och fritidsnämnden
Bakgrund

Öpartiet ställde för 1 år sedan en motion där vi föreslog kommunfullmäktige att ge 
kommunstyrelsen samt kultur- och fritidsnämnden 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). 

I svaret på motionen framgår att kontoret väljer att svara endast på att det är möjligt att införa 
en sådan rutin utan föregående utredning och därför anses motionen behandlad. Att kontoret 
väljer att inte införa ett sådant krav på föreningarna för att de ska beviljas föreningsbidrag är 
för oss obegripligt.

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.

Fråga

- Kommer du som kommunalråd se till att krav ska ställas till föreningar som arbetar 
med barn och unga, att ett utdrag ur belastningsregistret ska redovisas för de 
personerna som arbetar med barn och unga för att föreningsbidrag ska utgå och att 
uppföljning sker?
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