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Mottagare

Barn- och utbildningsnämnden

Utdrag ur belastningsregistret - ledamotsinitiativ (M)
Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut till
barn- och utbildningsnämnden
- Notera informationen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Elisabet Schultz
Förvaltningschef

Beskrivning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden behandlade 2021-05-26 ett ledarmotsinitiativ
(M) gällande utdrag ur belastningsregistret. Barn- och utbildningsförvaltningen
fick ärendet remitterat från nämnden och har nu utfört stickprovskontroller av
belastningsregister inom kommunala och fristående förskolor.
Uppdragets syfte är att se över rutinen kring begäran och hantering av hur
belastningsregister utförs.
Registerkontroll är obligatoriskt (2 kap. 31§ skollagen) och ska uppvisas av
personal som rekryteras inom förskola och skola och där det vistas barn i
verksamheten. Den som inte har lämnat registerutdrag får inte anställas.
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Enligt 2 kap. 32§ skollagen ska belastningsregisterutdrag lämnas vid rekrytering
och därefter göras en anteckning i ett skapat dokument att det har mottagits.
Belastningsregistret ska därefter återlämnas till personen som det tillhör då det
inte får sparas utav den som har begärt in det.
Stickprov har genomförts vid fem kommunala förskolor och fem fristående
förskolor. Vid stickprovskontroll på flera förskolor i kontakt med
rektor/administratör har registerutdraget uppvisats. Vid ett fåtal tillfällen har
det inte funnits en klar rutin och inte heller funnits möjlighet att uppvisa
dokumentation. Ett fåtal av förskolorna har sparat belastningsregistret i
personalakten, vilket inte är tillåtet.
Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att det som överlag behöver
åtgärdas är rutinerna kring hantering och dokumentationen utifrån de nya
skrivningar gällande registerutdrag i skollagen som trädde i kraft den 1 juli
2021.
Information samt länk till skolverket kring obligatorisk registerkontroll har
lämnats för att verksamheterna ska kunna skapa en rutin enligt skolverkets
regler.

Prövning av barnets bästa
Syftet med bestämmelserna om registerkontroll är att skydda barn och unga
mot sexualbrott och andra grova brott. Att följa upp förskolans och skolans
arbete med belastningsregister är ett förebyggande arbete som svarar mot
artikel 19 och 34 i barnkonventionen. Artiklarna beskriver att alla barn ska
skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp,
vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, och alla
former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.
Förslaget till beslut har inga ekonomiska konsekvenser.
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