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Till statsrådet Ylva Johansson

Regeringen beslutade den 24 april 1997 tillkalla särskildatt utredareen
med uppdrag analysera arbetsgivare böratt ökade möjligheterom ges
eller skyldighet kontrollera och lämplighetenatt hospröva personer

skall anställas eller redan anställdaär inom förskole-som som
verksamhet, skola eller skolbarnsomsorg. Syftet med lämplighets-
prövningen skulle stärka bams och ungdomarsatt skyddvara mot
främst sexuella övergrepp.

F.d. förbundsordföranden Solveig Paulsson förordnades till särskild
utredare fr.o.m. den 1 juni 1997.

Som sakkunniga har i utredningen deltagit departementssekreteraren
Agneta Björklund fr.o.m. den 23 december 1997 hovrättsassessom
Cathrine Lilja Hansson, departementssekreteraren Elisabeth Norrby
t.o.m. den 30 november 1997, hovrättsassessom Klas Reinholdsson

Åhammar.och kammarrättsassessorn Magnus
Hovrättsassessorn Anders Ingman har tjänstgjort sekreterare isom

utredningen fr.o.m. den 18 augusti 1997.
Utredningen har tagit Lämplighetsprövningsutredningen.namnet
Härmed överlämnas utredningens betänkande. Uppdraget därmedär

slutfört.

Stockholm den 26 maj 1998

Solveig Paulsson

Anders Ingman
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Sammanfattning

Utredningsuppdraget

börhaft uppdrag arbetsgivareUtredningen har i övervägaatt om ges
lämplighe-skyldighet kontrollera ochmöjligheter ellerökade prövaatt

förskoleverksamhet,arbetssökande eller redan anställda inomhosten
skallSyftet med lämplighetsprövningenskolbarnsomsorg.skola eller

främst sexuellaungdomars skyddstärka barns och över-motattvara
handlaövervägande delen kommitUtredningsarbetet har till attgrepp.

lagändringar dennaregisterkontroll. Våra förslag tillfrågor röromom
ianställnings-vikten olikaframhållithar vifråga. övrigtI momentav

försynpunkter vad kanandra påoch lämnat vissaförfarandet göraman
förebygga övergrepp.att

arbetssökande m.fl.införasRegisterkontroller bör av

rekryteringsarbetethela den delenlämplighetsprövningMed avavses
registerkontrolllämplig personal. inteanställa Ensyftar till ärattsom

delden kanlämplighetsprövningdetsamma utgöra avenmensom en
också lämplig-anställningsförfarande avslutatsprövningen. När ärett

personalensavslutad. Fråganegentlig meninghetsprövningen i om
därefter.ocksåemellertid följaslämplighet måste upp

användas förnärvarande finns och kanförregisterDet re-somsom
skallregisteroch belastningsregistret. Dettagisterkontroller är person-

prop. 1997/98297Polisens registerpropositionenemellertid, enligt
register,riksdagen, tvålämnats tillunder våren ersättas av nyasom

deförslag sikte påmisstankeregistret. Vårtochbelastningsregistret tar
registren.nya

till förbättradregisterkontroller kan bidrabedömningVår är att en
skolaförskoleverksamhet,arbetssökande inomlämplighetsprövning av

registeruppgifter inhämtas vissaskolbarnsomsorg. Omoch typerom av
stärkas. in-skydd Detoch ungdomarsbrott barnskan övergreppmot

skyddet förregisterkontrollerinförandet ärväger emottresse avsom
skyddaemellertid intressetVipersonliga integriteten.den attattanser

starkt den personliga integ-såungdomarbarn och ärövergrepp attmot
skall införas reglerföreslår alltså detvika. Vimåsteriteten att om re-
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arbetsökande. Reglernagisterkontroll bör emellertid utformas påav
blirsådant integritetsintrånget så litet ef-möjligtsätt att utan attsom

kontrollen förlorad.fektiviteten gåri
Med utgångspunkt barns och ungdomars behov finnsi skydd detav

anledning någon skillnad mellan verksamheterinte drivs igöraatt som
offentlig och sådana drivs enskilda. föreslår därförregi Vi attsom av
registerkontroller arbetssökande skall både offentligtinomägaav rum
och enskilt bedrivna verksamheter. alla personalkategorierI princip

förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorginom kommer kon-i
takt med bam eller ungdomar. Registerkontroll bör därför utföras be-

alla yrkeskategorier.träffande arbetssökande inom
Registerkontroll skall emellertid endast utföras beträffande dem som

söker skall alltsåerbjuds anställning. Alla arbete inte kontrolle-ettsom
skall detRegisterkontrollen sista ianställnings-utgöra momentetras.

eventuellt fleraförfarandet. arbetssökande skallMeningen är att en av
förbehåll för registerkontrollenerbjudas anställning med inteatt ger

Därefteranledning till bedömning. skall den arbetssökandeen annan
registerutdrag och lämna dem till arbetsgivaren.inhämta

arbetssökande kontrolleras bör kontroll fy-Likaväl äga rum avsom
bedriva förskola, fri-söker tillstånd självasiska att ettenpersoner som

förskoleklassen eller friståendeverksamhettidshem, motsvarar ensom
tillstånd börföreträdare för juridiska sökerskola. Också personer som

alltså de nämnda kategoriernakontrolleras. föreslårVi att personerav
registerkontroll.skall omfattas regler omav

träffa entreprenadavtal med enskilda fysiska ellerkankommunEn
uppgifter för-utförande kommunens inomjuridiska personer om av

eller förskoleklassen.skoleverksamheten, skolbamsomsorgen Kommu-
entreprenadavtal utförandekan också träffaoch landsting om avner

gymnasieskolan. Påfrämst vidviss undervisning inom sättsamma som
verksamhet skall kontrolltillståndsgivning för bedrivande enskildav

entreprenadavtal dessa fall föreslår dockingås. viinnan Iäga ettrum
vissa undantag.

Även erbjuds anställning hos enligtden någon ett entrep-som som
aktuell verksamhet bör, med undantag,renadavtal bedriver någon vissa

registerkontroll.omfattas regler omav
anställs för endast kortare tid skall undantagnaPersoner som en vara

från registerkontrollen. Vi föreslår den anställsatt sammantagetsom
månad under års tid inte skall kontrolleras.högst etten

föreslår några regler registerkontrollVi inte om av personer som re-
fördan anställda huvudmannen någon aktuell verksamhet. Enligtär av

skulle kontroll anställda innebäravår mening integri-störreetten av
andra fallen.tetsintrång kontroll i deän
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kontrollenMetod för

registerkontrollen genomförs på så denföreslårVi sätt attatt som er-
tillsjälv inhämtar registerutdrag han lämnarbjuds anställning ett som

kontrolleras fullständigfår den insyn iarbetsgivaren. Därigenom som
aldrig känna osäker-uppgiftslämnandet. eller hon behöver någonHan

uppgifter arbetsgivaren får tillgång till. Metoden under-het vilkaom
fåRikspolisstyrelsens RPS arbete. någon begärlättar Närockså att

själv vanligtvisregisteruppgifter någon sig måste RPSänom annan
uppgifterna också har dem. Nå-den begärkontrollera rätt attatt som

förföreslagna metodenbehövs med densådan kontroll inte ossavgon
registerkontroll.

skall omfattaskategorierBeträffande övriga avav personer som
söker till-kontrollen till påkontrollregler skall Desätt.samma som

lämna utdragen till denmotsvarande för verksamhet skallellerstånd en
entreprenadavtal ingåsbeslutar tillstånd.myndighet När ettomsom

kommunen eller landstinget.tilllämnas utdragen
registerkontroll diskuteratsmetoder förhuvudsak har två andraI

innebär arbetsgivarenutredningsarbetet.under Den rätt attatt gesena
de flestabeträffande arbetssökande.registerutdrag Ihos inhämtaRPS

förekommer tillämpasregisterkontroll för närvarandedärandra fall
arbets-genomföra kontrollen låtaandradenna metod. Ett är attsätt att

Skolverk,till central myndighet, Statensvända siggivaren närmasten
vidarebefordrar dem tillfrån ochregisteruppgiftema RPSinhämtarsom

antal smådet förhindrasså kanarbetsgivaren. På sätt att ett stort ar-
registeruppgifter.till integritetskänsligatillgångbetsgivare får direkt

vidarebefordra endasttill uppgiftockså kunna haSkolverket skulle att
relevanta för lämplighetspröv-bedömdesuppgiftersådana somsom

lämplighetsintyg.utfärdaellerningen att ett
hänsynföreslagna metoden avgjortdenVår slutsats störsttarär att

också denframstårpersonliga integriteten. Dentill skyddet för den som
lätthanterliga.praktiskt mest

i registerutdragenUppgifter

från belastnings- eller misstankeregist-skall varkenEnligt förslagvårt
Utdragen skall stället endast inne-fullständiga utdrag. iinhämtasren

för lämplig-sådana brottstyper relevantauppgifterhålla är ensomom
Enligt mening börsyfte förebygga vårhetsprövning i övergrepp.att

allvarligaoch andra brott innebärsexualbrottuppgifter lämnas somom
sexualbrott bör det alltsåandra människor. Förutomkränkningar av
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låta utdragen omfatta mord, dråp, misshandel,övervägas män-att grov
bampornografibrott.niskorov, rån ochgrovt

misstankar skall lämnas endast i fall åtal väckts medUppgifter om
anledning misstankarna.av

i övrigtFörslaget registerkontrollom

offentlig föreslårverksamhet bedrivs i regi vi intedet gällerNär som
sanktioner för upprätthållande arbetsgivamas skyl-några särskilda av

kontrollera registerutdrag. får tjänsteålig-dighet Det ettatt anses vara
fullgöra kontrollskyl-för rekryteringengande för den attsom ansvarar

skallverksamhet bedrivs enskilda dendigheten. Beträffande som av
innefatta granskningkommunala tillsynenstatliga respektive atten av

föreslås kunnauppfylls. Allvarliga brister i detta avseendeskyldigheten
för verksamheten återkallas.tillståndet eller motsvarandemedföra att

verksamhet entreprenadeller landsting lagt påkommunEn utett som
möjlighet kontrolleraentreprenadavtalet tillförsäkra sigbör i att att re-

utförs.gisterkontroller
förbjudet anställa den be-det skallföreslår inteVi attatt somvara

registerkontrollen. Arbetsgiva-brott omfattasgått något sådant avsom
uppgiftereventuellasjälv få bedömningskall ställeti göra omen avren

brottslighet.
verksamhet skall gälla sek-offentligt bedrivenföreslår det iVi att

lämnas. enskilt bedrivende registerutdrag Iför uppgifter iretess som
tystnadsplikt gälla.skallverksamhet

synpunkterAndra

alltiddel den lämplighetsprövningRegisterkontroll baraär somen av
ianställningsförfara-anställs. Andranågonbör innan momentäga rum

möjligt, försäkraför så långt det sigdet lika viktigaminst ärär att, om
lämplig.pålitlig ochäratt personen

ochanställningsförfarandetviktDet ärär noggrantstor att om-av
först hanågon anställas intervjuatssorgsfullt. princip bör inteI utan att

bör alltidsammanträffande. Arbetssökandevid personligtett uppmanas
och referenser. Arbetsgivarensmeritförteckninglämna attatt angeen

bör utförliga. Enligt vår meningsamtal med referenspersonema vara
anställningsförfarandet.med riktlinjer förvärdeskulle det stortvara av

arbetsgivarorganisationema ikunna utarbetasSådana skulle samar-av
fackliga organisationerna.bete med de
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rimligförebygga IförharArbetsledningen övergrepp.attett ansvar
det kanarbetet beaktaorganiserarskallutsträckning attnär manman

ungdomar.barn eller Ombegåranställdaförekomma övergrepp motatt
förtroligen riskenminskaröppenhet och insynpräglas över-arbetet av

för hurfinns tydliga rutinerviktigt detocksåDet är att persona-grepp.
begåttanställdmisstankar någonvidskall övergrepplen attomagera

tidigtpåökar möjligheternaPå såungdomar.barn eller ettsätt attmot
förhind-Därmed kan fortsattaupptäckastadium övergreppövergrepp.

Även snabbt redasobefogade misstankar kan ut.ras.
självkänslaoch ungdomarsstärka barnsarbete medmedvetetEtt att

förebyggandetled ikan också övergrepp.ett avvara
lämplig-införadet bör vidareockså övervägasVi attattanser

tilllederhögskoleutbildningarsamband medhetsprövningar i yr-som
verksamheterna.aktuelladeken inom

förhållningssättEtt nyanserat

personalsfrågorriktasuppmärksamhetinnebärförslagVåra motatt om
framhålla detemellertidvillungdomar. Viochbarn attövergrepp mot

till frågorförhållningssättbalanseratochmedviktigt nyanseratär ett
personal begårförrisken övergrepp.attom

iskall överdrivas. DeinteFörekomsten momentövergrepp an-av
undvikasyfteha vidarepekat på börställningsförfarandet vi än attett

Anställningsförfarandetbegåkommakan övergrepp.attsompersoner
alla bästpåanställa den ärsyfta till sättskall givetvis att person som

detförOckså åtgärder inomaktuella arbetet.lämpad för det ramen
förebyggasyftevidareha övergrepp.arbetet måsta ändagliga attett

fortgåendeständigtdelbörFörebygganndet ettövergrepp vara en avav
verksamheten.förbättraarbete med att
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örfattningsförslagF

skollagenFörslag till ändring il

1985:1100

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

Allmänna föreskrifter1 kap.

2§
kön, geografiskt hemvistskall, oberoendeoch ungdomarAlla barn av

utbild-tillgång tillförhållanden, ha likaoch ekonomiskasocialasamt
Utbildningenskolväsendet för barn och ungdom.offentliganing i det

den anordnas i lan-likvärdig, varhelstskolformskall varjeinom vara
det.

och färdigheter ikunskaperskall elevernaUtbildningen samt,ge
utveckling tillharmoniskafrämja derasmed hemmen,samarbete an-

utbildningensamhällsmedlemmar. Imänniskor ochsvarskännande
särskilda behov.elever medtillskall hänsyn tas

skallVerksamheten skolaniskolan skallVerksamheten i ut-ut-
överensstämmelse medformasöverensstämmelse med ifonnas i

demokratiskagrundläggandedemokratiskagrundläggande
ochvärderingar. Varochvärderingar. Var en somen som

skall främjaskolanskall främja verkar inomskolanverkar inom
människasaktning för varjemänniskasfor varjeaktning

för våroch respektför vår egenvärdeoch respektegenvärde
Särskiltmiljö.Särskiltmiljö. gemensammagemensamma

verkar sko-sko- skall den inomverkar inomskall den somsom
lanlan

jämställdhet mellanmellan främjajämställdhetfrämja
könenkönen samtsamt

motverka sexuellaformer aktivtmotverka allaaktivt
formeroch alla andrabehandling såsomkränkande övergreppav

kränkande behandling såsomrasistiska beteen-mobbning och av
mobbning och rasistiska beteen-den.
den.
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Registerkontroll arbetssä-av
kande m.fl. inom det offentliga
skolväsendet för barn och ung-
dom

18 §
huvudmanEn det ojfentli-inom
skolväsendet för barn ochga

ungdom skall till denattse som
erbjuds anställning inomen
skolan lämnar utdrag be-ett ur
lastningsregistret och utdragett

misstankeregistret till huvud-ur
Utdragen skallmannen. vara

särskilt utformade för detta än-
damål enligt 9 § lagen
1998:000 belastningsre-om

aoch lagengister 8 §
1998:000 misstankeregis-om

föreskrifter med-ter samt som
delats med stöd dessa be-av
stämmelser.

Den lämnarinte regis-som
terutdrag enligt första stycket får

anställas.inte
Första och andra stycket

gäller beträffande deninte som
under års tidett sammantaget
anställs för kortare tid 30än
dagar.

19 §
Innan kommun eller etten
landsting med jjøsisken person
trä/far sådant avtalett som av-

1 och lageni 2 §§ses
1993:802 entreprenadför-om
hållanden skolan, skallinom
kommunen eller landstinget se
till den jjøsiska läm-att personen

sådana registerutdragnar som
till18 § kommuneni elleravses

landstinget. Innan sådantett
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avtal träffas med enskild juri-en
disk skall kommunenperson se
till samtligaatt som ensamma
eller med andra hargemensamt

företräda den juridiskarätt att
lämnar sådana regis-personen

terutdrag till kommunen.
stycketFörsta gäller endast

träffasavtal med enskildnär en
fysisk eller juridisk person vars
verksamhet huvudsakligen är

påinriktad undervisning.

20 §
enskild fysisk eller juridiskEn

har träffat sådantettperson som
avtal 1 och 2 §§ la-isom avses

19935802 entrepre-gen om
nadförhållanden skolaninom
skall till den underattse som en
löpande avtalsperiod erbjuds en
anställning innefattar peda-som
gogiska uppgifter lämnar såda-

registerutdrag ina som avses
Registerutdragen skall18

lämnas till den enskilda fysiska
eller juridiska personen.

endaststycket gällerFörsta
enskild fysisk juridiskelleren

verksamhet huvud-person vars
sakligen inriktad på under-är
visning.

Vad andrai 18§sägssom
och tredje stycket gäller också
för de enskilda fysiska och juri-
diska förstaipersoner som avses
stycket.

§21
Den tagit registerut-emotsom
drag enligt eller18, 19 20 §
skall förstöra utdragen senast
sedan år förflutit från detett att
utdragen tagits emot.
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2 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorgkap.a

14 §
verksamhet i § får beviljasTillstånd bedriva sådan 13att som avses

uppfyller kraven på god kvalitet och säkerhet.verksamhetenendast om

beviljasfysiskInnan en person
skall han eller hon läm-tillstånd

sådana registerutdrag somna
Jkap. § till kommu-18iavses

juridiskInnan en personnen.
skall samtligabeviljas tillstånd

eller gemensamtsom ensamma
har företrädamed andra rätt att

den juridiska lämnapersonen
registerutdrag till kom-sådana

munen.

för kvalitet och säkerhet ivillkor betydelseförenas medTillstånd får av
verksamheten.

del ändras eller flyttas,helt eller till väsentligverksamhetenOm
tillstånd sökas.skall nytt

14 §a
bedriver för-kommunEn som

skoleverksamhet eller skol-
denskall tillbarnsomsorg attse

anställningerbjuds inomensom
lämnar sådanaverksamheten

registerutdrag iavsessom
till kommunen.kap. 18 § Det-1

enskild fysiskgäller ensamma
driverjuridiskeller person som

fritidshem.förskola eller etten
skall dock lämnas tillUtdragen

fysiska ellerden enskilda juri-
diska personen.

lämnarDen inte regis-som
första stycket fårterutdrag enligt

anställas.inte
och andra stycketFörsta
beträjfande dengäller inte som

under års tid sammantagetett
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anställs för kortare tid 30än
dagar och heller verk-inte inom
samhet bedrivs enligt 4som

b14 §
kommun träffar så-Innan etten

dant avtal § andra5isom avses
fysiskstycket med person,en

till denskall kommunen attse
fvsiska lämnar sådanapersonen
registerutdrag isom avses

kap. till kommunen. Innan1 18 §
träjfas medsådant avtalett en

skallenskild juridisk person
kommunen till samtligaattse

eller gemensamtensammasom
andra har företrädamed rätt att
juridiska lämnarden personen

till kom-sådana registerutdrag

munen.

§14 c
jj/sisk eller juridiskenskildEn

träffat sådanthar ettsomperson
andraavtal §5isom avses

skall till denstycket att somse
avtalsperiodlöpandeunder en

för-erbjuds anställning inomen
skoleverksamheten eller skol-

sådanabarnsomsorgen lämnar
registerutdrag isom avses

Registerutdragenkap.1 18
den enskildaskall lämnas till

juridiskajj/siska eller personen.
andraVad 14 §isägssom a

stycket gäller ocksåoch tredje
för enskilda Ãøsiska ochde juri-
diska iavsespersoner som
första stycket.
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16§

missförhållande sådan verksamhetföreligger något iOm det som avses
förelägga den för verksamhetenskall kommuneni 13 som ansvarar

missförhållandet.avhjälpaatt

missförhållandet allvar-missförhållandet allvar- OmOm ärär
föreläggan-föreläggan- ligt och kommunensoch kommunensligt

får kommunende inte följs,följs, får kommunende inte
återkalla tillståndet. Tillståndetåterkalla tillståndet.

återkallas denfår också somom
bedriver verksamheten till-inte

registerutdrag lämnatssett att
och underlåtelsenenligt §14 a

allvarlig.är

1s§

bedriven enskildyrkesmässigthar varit verksam inomellerDen ärsom
vadfår obehörigen röjaeller skolbarnsomsorg inteförskoleverksamhet

förhållanden.enskildas personligafåtteller hon därvid harhan veta om

första stycketVad isägssom
också för uppgiftergäller i ett

registerutdrag lämnatssom en-
ligt 14 a

§18 a
jjzsiskaDen tagitperson som
registerutdrag enligt §14emot c

uppgif-får obehörigen röjainte
gällerutdragen. Detsammaiter
verk-den eller har varitärsom

Ålsisk ellerhos enskildsam en
juridisk tagit emotperson som
registerutdrag.

b18 §
Den registerut-tagit emotsom

b ellerdrag enligt 14, 14 14a,
utdragenskall förstöra14 §c

förflutit frånsedan årsenast ett
det utdragen tagitsatt emot.
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2 b kap. Förskoleklassen

7 §
sådanTillstånd bedriva verksamhet får beviljas endasti 6 §att som avses

uppfyllerverksamheten kraven på god kvalitet och säkerhet.om

fysisk beviljasInnan en person
tillstånd skall han eller hon läm-

sådana registerutdragna som
kap. till kommu-J 18 §iavses

juridiskInnannen. en person
beviljas tillstånd skall samtliga

eller gemensamtsom ensamma
med andra har företrädarätt att
den juridiska lämnapersonen
sådana registerutdrag till kom-

munen.

och säker-Tillståndet får förenas med villkor betydelse för kvalitetav
het verksamheten.i

del ändras eller flyttas,verksamheten helt eller till väsentligOm
sökas.skall tillståndnytt

§7 a
enskild jjøsisk eller juridiskEn

verksamhetdriverperson som
förskoleklassenmotsvararsom

erbjudsskall till denattse som
verksamhe-anställning inomen

sådanalämnar registerut-ten
drag kap.1 18isom avses
Utdragen skall lämnas till den

verksamheten.bedriversom
lämnarDen regis-intesom

fårterutdrag enligt första stycket
anställas.inte

och andra stycketFörsta
gäller den under årsinte ettsom

förtid anställssammantaget
kortare dagar ochtid 30 inteän
heller verksamhet be-inom som
drivs enligt 4
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b §7
Innan kommun träffar så-etten
dant avtal 2 § tredjeisom avses
stycket med jâ/sisken person,
skall kommunen till denattse
fysiska lämnar sådanapersonen
registerutdrag isom avses

kap. till1 18 § kommunen. Innan
sådant avtal träffas medett en

enskild juridisk skallperson
kommunen till samtligaattse

eller gemensamtsom ensamma
med andra har företrädarätt att
den juridiska lämnarpersonen
sådana registerutdrag till kom-

munen.

§7 c
enskild fysisk eller juridiskEn

har trájfat sådantettperson som
avtal tredje2 §isom avses
stycket skall till denattse som

löpandeunder avtalsperioden
erbjuds anställning för-inomen
skoleklassen lämnar sådana re-
gisterutdrag kap.1isom avses

Registerutdragen skall18
lämnas till den enskilda jjzsiska
eller juridiska personen.

Vad andra7a §sägs isom
och gäller ocksåtredje stycket
för de enskilda fysiska och juri-
diska ipersoner som avses
första stycket.

9§

det föreligger något missförhållande sådan verksamhetOm i som avses
i skall kommunen förelägga den för verksamheten6 attsom ansvarar
avhjälpa missförhållandet.

Om missförhållandet allvar- missförhållandetOm allvar-är är
ligt och kommunens föreläggan- ligt och kommunens föreläggan-



SOU 1998:69 örfattningsförslagF 19

följs, får kommunende inte de följs, får kommuneninte
tillståndet.återkalla återkalla tillståndet. Tillståndet

får också återkallas denom som
bedriver verksamheten till-inte

registerutdrag lämnatssett att
enligt och underlåtelsen7 § ära
allvarlig.

11§

verksam yrkesmässigt bedriven verk-eller har varit inomDen ärsom
förskoleklassen får obehörigen vad hansamhet inte röjamotsvararsom

fått förhållanden.eller hon därvid har enskildas personligaveta om

Vad första stycketisägssom
gäller också för uppgifter i ett
registerutdrag lämnats en-som
ligt 7 a

§1 I a
jjøsiskaDen tagitsomperson
registerutdrag enligt 7 §emot c

uppgif-får obehörigen röjainte
gällerutdragen. Detsammaiter

den eller har verk-varitärsom
enskild fysisk ellerhossam en

juridisk tagit emotperson som
registerutdrag.

b11 §
Den registerut-tagit emotsom
drag enligt b eller7a, 7

skall förstöra utdragen§7 c
år förflutit frånsedan ettsenast

det utdragen tagits emot.att

Fristående9 kap. skolor

2 §
fristående skola, utbildning kunskaper och färdigheterEn somvars ger

väsentligen de kunskaper och färdighetertill och nivåart motsvarar
förmedla,grundskolan, särskolan respektive specialskolan skallsom

skall godkännas, om
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skolan övrigt de allmännai mål och den värdegrundäven motsvarar
gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,som

skolan för alla barnstår enligt denna lag har tillöppen rätt ut-som
bildning inom motsvarande skolform i det offentliga skolväsendet, med

vilkas medföraundantag för sådana barn mottagande skulle bety-att
dande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för skolan,uppstår

skolan har 20 elever, det inte finns särskilda skäl förminst ettom
lägre elevantal,

skolan, den Särskolan eller specialskolan, bereder ele-motsvararom
de behövs, ochverna omsorger som

föreskriverskolan uppfyller de ytterligare villkor regeringen isom
fråga utbildningen vid fristående skolor och antagningen till ochom om
ledningen skolor.sådanaav

fristående skola drivsEn som av
fysisk får godkän-intepersonen

den driver skolaninnannas som
lämnat sådana registerutdrag

tillkap. 18 § Sta-1isom avses
skolverk. friståendeEntens

skola drivs juridisksom av en
får godkännas innaninteperson

samtliga ellersom ensamma
med andra har rättgemensamt

företräda den juridiskaatt per-
lämnat sådana registerut-sonen

drag till Skolverket.

paragraf förfristående skola i denna får inom vadEn ramensom avses
stycket ha konfessionell inriktning.i första 1sägssom en

godkännande kan årskurser.vissaEtt avse

3§

utbildning kunskaper och far-Om fristående skola lämnaren som ger
och väsentligen de kunskaper ochdigheter till nivåart motsvararsom

gymnasieskolan skall förmedla på nationella ellerfärdigheter som spe-
skall skolverk förklara skolan berätti-cialutforrnade Statensprogram,
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fårFörklaringfråga utbildningen.till bidrag i 8 § igad omsom avses a
dock lämnas endast om

mål och den värdegrundde allmännai övrigtskolan även motsvarar
offentliga skolväsendet,utbildning detgäller för inomsom

till motsvarandeför alla ungdomar harskolan står2. rättöppen som
förmed undantag sådanagymnasieskolan enligt denna lag,utbildning i

betydande organisato-skulle medföramottagandeungdomar vilkas att
skolan, ochsvårigheter uppstår förekonomiskariska eller

föreskriver ivillkor regeringenuppfyller de ytterligareskolan som
till ochantagningenfristående skolor ochvidutbildningenfråga omom

sådana skolor.ledningen av

utbild-frågastycket skall inte lämnas ienligt förstaförklaringEn om
för skolväsendet ipåtagliga följderinnebära negativaskullening som

eller närliggande kommuner.belägen idär skolanden kommun är

första styck-förklaring enligtEn
beträffandefår lämnasinteet en

fysiskskola drivs en per-som av
driver skolandeninnan somson

registerutdragsådanalämnat
till Sta-kap. 18 §1iavsessom

fårförklaringSkolverk. Entens
skolabeträffandelämnasinte en

juridiskdrivs personsom av en
samtligainnan ensammasom

harmed andraeller gemensamt
juridiskadenföreträdarätt att

sådanalämnat regis-personen
till Skolverket.terutdrag

för vadparagraf får inomdennaskola ifriståendeEn ramensom avses
konfessionell inriktning.stycket haförsta lisägs ensom

8b§

och fär-kunskaperutbildningskola lämnarfriståendeOm som geren
ochde kunskaperväsentligenoch nivåtilldigheter motart svararsom

skol-skallskall förmedla, Statensgymnasiesärskolanfärdigheter som
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verk förklara berättigadskolan till bidrag i fråga8 § isom avses c om
utbildningen. Förklaring får dock lämnas endast om

skolan allmännai övrigt de mål och den värdegrundäven motsvarar
gäller offentligaför utbildning inom det skolväsendet,som

skolan för alla ungdomarstår har till utbildning iöppen rättsom
gymnasiesärskolan, med undantag för sådana ungdomar vilkas motta-
gande skulle medföra betydande organisatoriska eller ekonomiskaatt
svårigheter för skolan, ochuppstår

skolan uppfyller de ytterligare villkor föreskriverregeringen isom
fråga utbildningen vid fristående skolor och tillantagningen ochom om
ledningen skolor.sådanaav

förklaring enligt första stycket skall lämnas fråga utbild-inte iEn om
påtagliga följder förning skulle innebära negativa skolväsendet isom
belägen ellerden kommun där skolan i närliggande kommuner.är

förklaring enligt första styck-En
får lämnas beträffandeinteet en

skola drivs fysisksom av en per-
den driver skolaninnanson som

lämnat sådana registerutdrag
kap. till1 18 § Sta-isom avses

Skolverk. förklaring fårEntens
lämnas beträffande skolainte en
drivs juridisk personsom av en

samtligainnan ensammasom
eller med andra hargemensamt

företräda den juridiskarätt att
lämnat sådana regis-personen

terutdrag till Skolverket.

fristående skola denna paragraf fårEn i inom för vadsom avses ramen
första stycket ha konfessionell inriktning.i lsägssom en



SOU 1998:69 Författningsförslag 23

Registerkøntroll arbetssökandeav
friståendem.fl. inom skolor

10 §a
Huvudmannen för friståendeen
skola kapiteldettaisom avses
skall till den erbjudsattse som

anställning skolan läm-inomen
sådana registerutdragnar som

kap. till honom.1 18 §iavses
lämnarDen inte regis-som

terutdrag enligt första stycket får
anställas skolan.inte inom

och andra stycketFörsta
gäller beträffande deninte som
under års tidett sammantaget
anställs för kortare tid 30än
dagar.

11§

utbildningoch skall i fråga sinFristående skolor i 1 5 omsom avses
skolverk ochunder tillsynför skolpliktiga elever stå Statensav vara

skolväsendetdelta den uppföljning och utvärderingskyldiga iatt av
Skolverket.genomförssom av

skall ocksåSkolverkets tillsyn
omfatta kontroll register-attav
utdrag lämnats enligt 10 a

eller skall denfristående skolor får bidrag enligt 6 6 §frågaI asomom
till verksamheten. Sådanaskolan belägen ha insyn ikommun där rättär

den utsträckning kommunen bestämmerskolor skyldiga iär att som
sittuppföljning och utvärdering kommunendelta i den gör egetsom av

skolväsende.
delta riks-skolor vidare skyldiga iFristående i 1 § är attsom avses

ellerutsträckning föreskrivs regeringenomfattande i denprov som av
skyldigaregeringen bestämmer. Skolorna ocksåden myndighet ärsom
resultatoch deras vårdnadshavare elevensinformera elevernaatt om

vid sådana prov.
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12§

skolafriståendeOmskolafriståendeOm som av-ensom av-en
längreoch intei 1 5längreoch intei 1 5 upp-sesupp-ses

för godkännandefyller kravengodkännandeförfyller kraven
efteravhjälpsoch bristerna inteefteravhjälpsoch bristerna inte

huvudmannen,påpekande förhuvudmannen,förpåpekande
återkallas.godkännandetskallåterkallas.godkännandetskall

friståen-gällerfriståen- DetsammagällerDetsamma om enenom
påpekande intede skolapåpekande inteskolade trotstrots

skyldighet enligt 11 §iakttar sinenligt §skyldighet 11iakttar sin
ochuppföljningdendelta iochuppföljningdelta deni attatt

genomförsutvärderinggenomförsutvärdering avsomavsom
riksom-skolverkriksom- Statensskolverk samtStatens samt

gällerfattande Detsammagällerfattande Detsamma prov.prov.
åsidosätter sinskolanocksååsidosätter sinskolanockså omom

informationlämnaskyldighetinformationskyldighet lämna attatt
fårGodkännandetproven.omproven.om

huvudman-också återkallas om
registerutdragtillsettinte attnen

och§lämnats enligt 10 un-a
allvarlig.derlåtelsen är

enligttill bidragharfristående skolavid rättverksamhetenOm somen
innebär påtagligadetutsträckningsådanförändras ieller6 6 § att ne-a

belägen,skolandärden kommunskolväsendet i ärförföljdergativa
återkal-skall ocksåbidragtillåterkallas. Rättentill bidragskall rätten

las, om

med ellerstridavgifter i 7skolan uttar

kostnads-erbjuderintebidrag enligt 6tillden harskolan, rättom
skolmåltider.fria

Återkallande godkännandebeslutarmyndighetdenbeslutas omsomav
bidrag.tilleller rättom
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13§

skolor får bidrag för utbildning enligt eller bFristående viss 8 8 §som
utbildningen, tillsyn skolverkskall, i fråga den stå under Statensom av

uppföljningoch skyldiga delta i den och utvärdering skolvä-attvara av
Skolverket.sendet genomförssom av

ocksåSkolverkets tillsyn skall
omfatta kontroll register-attav
utdrag lämnats enligt 10 a

får skall,fråga fristående skolor bidrag enligt eller 8 b § i8I somom
den kommun där skolan belägen hafråga den utbildningen, rättärom

Sådana skolor skyldiga dentill skolans verksamhet. iinsyn i är att ut-
ochbestämmer delta den uppföljningsträckning kommunen i ut-som

skolväsende.värdering kommunen sittgör egetsom av
riks-vidare skyldiga delta iFristående skolor i 8 § är attavsessom
ellerutsträckning föreskrivs regeringenomfattande i den avsomprov

bestämmer.myndighet regeringenden som

14§

skola harskola har friståendefristående OmOm somsom enen
beller b till bidrag enligt 8 eller 8 §till bidrag enligt 8 8 § rätträtt
förför längre uppfyller kravenuppfyller kraven inteinte längre

få bidrag och bristerna inteoch bristerna intebidrag attatt
förefter påpekandepåpekande för avhjälpsavhjälps efter

skall förklaringenförklaringen huvudmannen,huvudmannen, skall
återkallas.till bidragtill bidrag återkallas. rätträtt omom

friståen-gällergäller friståen- DetsammaDetsamma om enom en
påpekandede skola intepåpekande intede skola trotstrots

iakttar skyldighet enligt 13 §skyldighet enligt § siniakttar sin 13
uppföljning ochuppföljning och delta denden idelta i attatt

genomförsgenomförs utvärderingutvärdering som avsom av
Förklaringenskolverk.skolverk. StatensStatens

får ocksåtill bidragrättom
återkallas huvudmannen inteom

lämnatstillsett registerutdragatt
underlåtelsenenligt och10 §a

allvarlig.är
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skola till bidrag enligtverksamheten vid fristående harOm 8rättsomen
sådan utsträckning det innebär påtagliga negativaeller b förändras i8 § att

där skolan belägen eller närlig-följder för skolväsendet i den kommun iär
bidrag.skolverk återkalla tillgande kommuner, skall Statens rätten

16a§

eller harhar variteller varit IngenIngen ärär somsom
fristående skolafristående skola verksam iverksam i enen

fårfår detta kapiteldetta kapitel ii som avsessom avses
obehörigen röjaobehörigen röja

vad han eller hon i deneller hon denvad han i
elevvårdande verksamheten harverksamheten harelevvårdande
fåttfått

personliga förhål-personliga förhål- någonsnågons vetaveta omom
landen,landen,

uppgifter ärendeärende iuppgifter i ettett omom
ellertillrättaförande elevelev ellertillrättaförande av enav en

frånskiljande elev vi-elev från vi-skiljande om av enav enom
dare studier ellerdare studier.

uppgifter i registerut-ett
drag lämnats enligt 10 asom

b16 §
Den registerut-tagit emotsom

b ellerdrag enligt 8 10 §a
förstöra utdragenskall senast

från detförflutitsedan år attett
utdragen tagits emot.

utbildningsformerSärskilda10 kap.

1 d §
för riksinter-Huvudmannen en

skall till dennatskola attse som
anställning sko-erbjuds inomen

sådanalan lämnar registerut-
tilldrag kap. 18 §1iavsessom

honom.
lämnarDen inte regis-som

första stycket fårterutdrag enligt
anställas skolan.inte inom

andra stycketochFörsta
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gäller betrajfande deninte som
under års tidett sammantaget
anställs för kortare tid 30än
dagar.

§1 e
Ingen eller har verk-varitärsom

fristående skola harisam en som
ställning riksinternatskolagetts av

får obehörigen uppgifterröja i ett
registerutdrag lämnats enligtsom

dJ

f1 §
registerutdragDen tagit emotsom

enligt d § skall förstöra utdragen1
år förflutit från detsedan ettsenast

utdragen tagitsatt emot.
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förslaget till lagFörslag till ändring i2 om

belastningsregister

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Ändamål

§2
för information sådana belast-skall förasBelastningsregistret att omge

verksamhet hosbehövs iningsuppgifter som
förebygga, upptäcka och utreda brott,tullmyndigheter förpolis- och att

förförundersökning och åtalåklagarmyndigheter för beslut samtom
strafföreläggande,utfärdande av

val påföljd ochdomstolar för straffmätning ochallmänna av
lämplighetspröv-andra myndigheter vid sådanpolismyndigheter och

författning.eller prövning itillståndsprövningning, angesannan som

får användas också föranvändas också för RegistretfårRegistret attatt
uppgifteruppgift till enskild lämnatill enskild lämna ärär somsom av

verk- särskild betydelse i dennessärskild betydelse i dennes av
verksamhet eller denne behö-samhet. som

enligt bestämmelser skollageniver
1985:1100.

få frånuppgifter registretRätt att

Enskilda

9 §

begäran skriftligen få del samtliga uppgifterenskild har påEn rätt att ta av
älv. Sådana uppgifter skall på begäran lämnasregistret sig ut utanur om

avgift kalenderår.gången per

behöver enskild behöverEn enskild Enett ettsom re- som re-
gisterutdrag själv för gisterutdrag själv försig sigatt attom om
kunna tillvara kunna tillvarasin i sin irätt rättta ett ta ett
främmande land eller få tillstånd främmande ellerland få tillstånd

bosätta eller bosättain, sig in, sig elleratt attresa ar- resa ar-
beta där, har få betautdrag där, har få utdragrätt rättatt ett att ett

innehåll begränsat enligt innehåll begränsat enligtär ärvars vars
föreskrifter eller föreskrifterregeringen regeringen ellersom som
den myndighet be- denregeringen myndighet regeringen be-
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meddelar. meddelar.stämmer Detsammastämmer
gäller enskild behövernär etten
registerutdrag självsigom en-
ligt bestämmelser skollageni
1985:1100.

registerutdragEtt ärsom av-
för användning enligt skol-sett

lagen 1985:1100 får endast
innehålla sådana uppgifter om
brott kan betydelsesom vara av
vid lämplighetsprövning meden
syfte förebygga övergreppatt

barn och ungdomar.mot

begäran uppgifterEn registret skall skriftlig och underteck-om ur vara
nad den sökande själv.av

2 18-0960
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lagtilli förslagetändringtillFörslag3 om

misstankeregister

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

Ändamål

2 §
sådanatilltillgångenunderlättaföras förskallMisstankeregistret att

verksamhet hosbehövs imisstanke brottskäliguppgifter somomom
förundersökningarsamordnaförtullmyndigheter motochpolis- att en

utreda brott,upptäcka ochförebygga,föroch attperson
åtal ochochförundersökningbeslutföråklagarmyndigheter om

lämplighetspröv-sådanvidmyndigheterandraochpolismyndigheter
författning.iprövningellertillståndsprövningning, angessomannan

föranvändas ocksåfårRegistretockså föranvändasfårRegistret att
uppgifterenskild lämnatilluppgiftenskild lämna ärtill attavsom

betydelse isärskildverk-dennesbetydelse i ärsärskild som av
ellerverksamhetdennessamhet. som

enligt bestäm-behöverdenne
1985:1100.skollagenmelser i

få registretuppgifterRätt att ur

Enskilda

§8 a
behöverenskildEn ett re-som

själv enligtgisterutdrag sigom
skollagenbestämmelser i

få1985:1100, har rätt ettatt
begrän-innehållutdrag ärvars

föreskrifterenligtsat som rege-
myndighetdenellerringen rege-

meddelar.bestämmerringen
registerutdrag ärEtt av-som

skol-enligtanvändningförsett
endast1985:1100 fårlagen

uppgifterinnehålla misstan-om
kanbrottkar avvarasom0m

lämplig-förbetydelse en
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hetsprövning med syfte före-att
bygga barn ochövergrepp mot
ungdomar. Sådana uppgifter får

med endast åtal väckts itas om
anledning misstankarna.av
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sekretesslageniändringtillFörslag4

1001980:

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

7 kap.

§9 a
förskoleverk-gällerSekretess i

skolbarnsomsorgen,samheten,
grundskolan,förskoleklassen,

Särskolan,gymnasieskolan, spe-
sameskolanochcialskolan samt
riksinternatskolakommunali en

personli-enskildsuppgiftför om
registerutdragförhållanden iga

kap. 18enligt 1lämnatssom
kap.eller 10§kap. 142 aa

1985:1100,skollagend§1 om
uppgiftenklartstårdet inte att

enskildedenkan röjas attutan
henneellerhonomeller någon

närstående lider men.
kom-hosgällerSekretess en

förskolverkhosoch Statensmun
personligaenskildsuppgift om

registerutdragförhållanden i
enligt kap. 191lämnatssom

14beller2akap. 14
eller kap.b 9eller §b kap. 7 72

skollagenb§eller 88
stårdet1985:1100, inteom

kanuppgiften rojasklart utanatt
ho-eller någonenskildedenatt

närstående li-henneellernom
der men.

allmänuppgiftfråga iI om
sekretessengäller ihandling

år.högst sjuttio
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5 Förslag till ändring i lagen 1993:802
entreprenadförhållanden inomom

skolan

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§5

Den eller har varit verksam inomär enskild verksamhet be-som som
drivs med stöd eller1 får2 § inte obehörigen röja vad han i denav
elevvårdande verksamheten har fått någons personliga förhål-veta om
landen. får inte hellerHan obehörigen röja uppgift i ärende tillrätta-om
förande elev eller skiljande elev från vidare studier.av en om av en

Vad första stycketisägssom
gäller också för uppgifter i ett
registerutdrag lämnatssom en-
ligt kap.1 20 § skollagen
1985:1100.
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förordningenändring iFörslag till6

riksintematskolor1080199 l om:

42§

lag eller and-skyldigheter enligtfullgör sinaskolhuvudman inteOm en
efter anmälanskolan, får regeringenfrågaförfattningar i sta-avomra

förordningenligt dennastatsbidragetdelskolverk besluta atttens aven
sker. rättelse ändå interättelse Omavvaktan påiskall hållas inne att

skall drasinnehållna beloppetdetförordnafårsker, regeringen att av
från statsbidraget.

frånskall drasbeloppförordnafår också stats-Regeringen att ett av
registerutdragtillsettför skolan intehuvudmannenbidraget attom

underlåtelsen1985:1100 ochd skollagen ärenligt kap. 1 §lämnats 10
allvarlig.
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1 Uppdraget och utredningsarbetet

1.1 Uppdraget och dess avgränsningar

Utredaren har fått i uppdrag ställning till arbetsgivare böratt ta om ges
ökade möjligheter eller skyldighet kontrollera lämpligheten hosatt an-
ställda och kan komma ifråga för anställning inom för-personer som
skoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Syftet med eventuellen
kontroll skall stärka barns och ungdomars skydd främstatt motvara
sexuella framgårDetta direktiven,övergrepp. bilagaav se

För samtliga verksamhetsområden omfattas uppdraget finnssom av
sedan den januaril 1998 bestämmelser skollageni 1985:1100. Uti-
från skollagen kan de olika verksamheterna definieras följandepå sätt.

Förskoleverksamhet: förskola, familjedaghem eller förskola.öppen-
Skolbarnsomsorg: fritidshem, familjedaghem eller fritids-öppen-
verksamhet.
Skola: förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, special--
skola och sameskola.

framgårDetta kap.l 1 § och kap.2 2 harVi här beaktat de änd-av a
ringar föreslås i propositionen Läroplan för förskolan",som prop.
1997/98:93. De nämnda lagrummen gäller verksamheter bedrivssom

det allmänna. Utredningsuppdraget omfattar emellertid också mot-av
Ävensvarande verksamheter bedrivs enskilda. de så kalladesom av

internationella skolorna och riksintematskoloma omfattas uppdraget.av
Vad med sådan skolor definieras i skollagen 9 kap. §5som avses re-
spektive 10 kap. §. Utbildningar1 för omfattas däremot inte.vuxna

Direktiven några centrala frågor för ställning till. Viatt taanger oss
skall bedöma vilka möjligheter den arbetsrättsliga regleringen ger en
arbetsgivare anställda sitt sexuella beteendeatt motagera som genom
eller på något liknande visat olämpligasig för arbetesätt med barn och
ungdomar. Vidare skall vi analysera i vad mån ökad kontrollen av an-
ställda och söker anställning kan medverka till stärkaattpersoner som
barns och ungdomars skydd sexuella Slutligen skall vimot övergrepp.
utifrån integritetsskyddsaspekter analysera för- och nackdelar med oli-
ka avgränsningar eventuell registerkontroll. De nämnda frågornaav en

viktiga utgångspunkter förutgör vårt ställningstagande till ökadeom
kontrollmöjligheter bör införas. I uppdraget ingår också lämna för-att
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fall behov ökadförfattningsändringar, för detnödvändigaslag till ett av
föreligga.skullekontroll anses

personal de aktu-omfattning inomkänt vilkeniinteDet är närmare
finnsbam.sexuella Däremotbegårella verksamhetema övergrepp mot

förekommer och vissauppgifter visardet övergreppatt som gersom
det förkapitel har inteViomfattningen,indikationer ansett attseom

före-kartläggningnödvändigt någonutredningsarbetet varit göraatt av
alltså inteställningstagande utgårslutligaVårtkomsten övergrepp.av

undersökningar.uppgifter från empiriskaelleruppgifterfrån statistiska
förekommer och varjeiställetUtgångspunkten attövergreppär att

för det barnkonsekvenserfår allvarliga utsätts.övergrepp som
frågor rörandeutredningsuppdraget har utgjortsdelviktigEn avav

brottslighet ochregisterupplysningarinhämtandekontroll omavgenom
registerkontroll skallbestämmelserHuruvidabrottsmisstankar. omom

harställning till.huvudfråga Detinföras har framstått att taensom
skyddetför ökaandra metoderfrittemellertid stått överväga attattoss

övergrepp.mot
olikaskyddoch ungdomarsbarnsalltsåhar motUppdraget avsett

skyddetpåinriktathuvudsakligen varitharformer Detövergrepp.av
förståsbör främstMed sådanasexuella övergreppövergrepp.mot sex-

olämpligtandra formerbrottsbalken. Menenligt 6 kap.ualbrott även av
betraktatsammanhangdettainslag har vi isexuellabeteende med som

utnyttjardenyttranden därochhandlingargällerDetövergrepp. vuxne
ellerkränkande för barnenkanbeteendenförställningsin ansessom

anspelningarellersexuella kommentarerexempelungdomarna. Ett är
Andratonåren.i övergrepptill eleverriktadefrån lärare övre typer av

misshandel.psykiskfysisk ochformerolikakansexuellaän avvara
har utgjortnämnda formernade övergreppSkyddet ramenmot av

skyddetstärkaingåttdetta har inte motutredningsuppdraget. Iför att
med barnolämpliga för arbete ochsynvinklarandra ärurpersoner som

utanför uppdragetlegathar det övervägaExempelvisungdomar. att
fåför narkotikabrottdömdahindrasyftekontroll atti att an-personer

verksamheterna.aktuellaställning i de
dettabör slutligenavgränsningAngående uppdragets poängteras att

personal ochkontrolleramöjligheterutökadefrågan attavsett per-om
haft uppdragdäremot ihar inteanställning. Visöker att tasoner som

olämpligdåskallarbetsgivaretill hurställning personenageraen
Ändå berörasammanhangnaturligt i vissasighar detupptäcks. atttett

detta.
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Utredningsarbetet1

haft antal kontakter medutredningsarbetet har viUnder ett stort myn-
förKontaktema harorganisationer. varitdigheter och sättett attoss

förhållandena de olika verksamheternainominhämta kunskaper om
och ungdomar.risken för barn Genompåoch övergrepp motom synen

till-och å sin sida fåttmyndigheterna organisationernaharkontakterna
Samtalen har brett spektrumsynpunkter.fälle framföra rört ettatt av

har diskuterat vilken utsträckningutredningsuppdraget. Vi ifrågor runt
förebyg-och vad kan förförekommakan göra attövergrepp antas man

frågan huruvida registerkontroll kanSärskilt har ettövergrepp. varaga
detdiskuterats liksom fråganskyddetstärka övergreppsätt motatt om

och delvishar också fått konkretainföra kontroller. Vilämpliga i att
utformas.registerkontroll kan och börsynpunkter på hurdetaljerade

Även rekrytering personal tagitshar frågorövrigti upp.avom
myndigheter:för rad Statensträffathar alltsåVi representanter en

verksamheterdeförvaltningsmyndighet förcentralskolverk, ärsom
hadeutredningsuppdraget, Socialstyrelsen,omfattas mot-somavsom

år,fram till den januari iförskoleverksamheten lförsvarande funktion
för ochträffathar ocksåBarnombudsmannen. Vioch representanter

Lärarut-medStockholm och samråttLärarhögskolanstuderande vid i
bildningskommittén. Rikspolisstyrelsenträffat de tjänstemän påVi har

ochbelastningsregistret tjänstemänochför somperson-som ansvarar
misstankeregistren. Vibelastnings- ochutveckla demedarbetar att nya

Brottsförebyggande rådet.medkontakterhar haftäven
inomför arbetsgivaremedsammanträdenhaftVi har representanter

Kommunförbundet, Land-Svenskaverksamhetsornrådena:aktuellade
ochoch Uänsteföretagen, Kooperatio-Svensk Handelstingsförbundet,

förträffatVi har ocksåörhandlingsorganisation. representantF ennens
hafthar viRiksförbund. LikasåFriskolornasbranschorganisationen

deinomarbetstagarefackförbund organiserarmedsammanträden som
Riksförbund,Lärarförbundet, Lärarnasverksamheterna:aktuella

Kommunalarbetareförbundet och Skolledarna.Svenska
till-arbetar förorganisationerföreträdare förhar träffatVi attsom

Skola och RättRiksförbundet och BarnensHembarns intressen:varata
för Handi-medhar ocksåSamrådSamhället. ägt representanteri rum

samarbetsorgan.kapporganisationernas
ochmanliga förskolläraremedhaft kontakterhar ocksåVi en grupp

med enskilda daghem.Rinkeby ochbarnskötare i
familje-arrangeradessammanträde i Oslo Barne-Vid ett av ogsom

och fördepartementför dettaträffade videpartementet representanter
politikam-OsloforskningsdepartementetutdanningsKirke-, samtog

norskadetingående informationfick visammanträdetVid ommer.
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för registerkontroll söker arbete barn-inomsystemet av personer som
ñck också skriftligt träffadeVi material. Oslo viI ävenomsorgen. en

Lazrarlag.för Norskrepresentant
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Förekomsten2 övergreppav

Inledningl

finns inga svenska vetenskapliga undersökningarDet särskiltsom
behandlar förekomsten på barn och ungdomar inomövergreppav
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg. finns detDäremot
undersökningar Förekommervisar ochövergreppattsom som ger en
antydan problemets omfattning. Också våra samrådssamtalom genom
med myndigheter och harorganisationer vi sökt bilda oss en
uppfattning problemets vidd.om

Kriminalstatistiken2.2

officiella framställskriminalstatistiken BrottsförebyggandeDen av
finns uppgifterrådet. statistiken bl.a. antalet anmälda brott ochI om

uppgifter lagförtsantalet for brott. Med lagfördom personer som
den dömts i tingsrätt, godkänt strafföreläggande ellerperson avses som

har meddelats åtalsunderlåtelse. statistiken finns någonI intesom
särskild brottslighetredovisning inom de aktuella verksamheterna.av

officiellaDe nedan presenterade siffrorna den statistiken har hämtatsur
BRÅ-rapportfrån Kriminalstatistik 1995, 1997:5.

År anmäldes enligt den officiella statistiken drygt1995 7007
sexualbrott, dvs. brott kapitlet brottsbalken. drygt6 Lite 2 700mot av

underdessa avsåg brott 15 år. Antalet anmälda brottmot motpersoner
liv brott enligt kapitletoch hälsa, dvs. brottsbalken, drygt3 1995var

dessa den helt dominerande brottstypen misshandel57 000. Av var som
utgjorde drygt anmälningarna. siffran54 000 I ingår inte misshandelav
med dödlig utgång. anmälningsstatistikenI avseende misshandel
särredovisas brott barn mellan ochO 6 år brott barnmot samt mot
mellan och 14 år. förstnämnda utgjorde drygt7 Den 800gruppen av
anmälningarna och den sistnämnda utgjorde knappt 4 400.

den officiella lagföringsstatistikenI redovisas brott barninte mot
särskilt. Enligt denna statistik lagfördes under åren 1988 till 1995 varje
år mellan 600 och för sexualbrott. Antalet lagförda för700ca personer
brott liv och hälsa under tidsperiod mellan och7 000mot var samma ca
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helt dominerandeår. brottstypema9 700 Depersoner perca var
misshandel tillsammans stod förmisshandel och mellangrov som

lagföringaroch 000 år.6 500 9 perca ca
från Statistiska centralbyrån infoEnligt statistik KR 1995:3

till år mellan och knapptlagfördes under åren 1988 1994 varje 170 300
brottsbalkenför brott 6 kap. l-6 barn under år.15mot motpersoner

dömts eller fåttMed lagförd härperson avses en person som som
behandlaråtalsunderlåtelse. angivna lagmmmen brotten våldtäkt,De

sexuellt utnyttjandesexuellt utnyttjande, underårig,sexuellt tvång, av
med sexuellt med avkomlingbarnsexuellt umgängeumgänge samt

ofredande siffrorna.sexuellt ingår alltså inte ieller syskon. Brottet

Brottsförebyggande rådet2.3

genomfört undersökningBrottsförebyggande rådet har en om
docentenbam. Undersökningen harsexualbrott presenteratsmot av

iBRÅ-rapport Även BRÅ-PMochbl.a. 1990:6 1991:1. iPeter Martens
undersökningen. följande uppgifterna harbehandlat De1992:4 har han

publikationer.från dessahämtats
underomfattade alla sexualbrottUndersökningen 15mot personer

polisanmäldes under år Antaletexhibitionism, 1984.år utom som
Antalet barn 886,anmälda förövare 682. 75utsatta varavvar var

pojkar.flickor och 25 procentprocent var
undersökningen fyraförövarna delades i in imisstänktaDe

förövare.far, bekant, obekant ochbarnetskategorier: vuxen vuxen ung
biolgisk far och fadersersättare.far inkluderade bådebarnetsKategorin

Även eftersom förmödrama ingick i denna debiologiskade grupp, var
bekantbilda kategori. kategorinfå stycken för I4 att vuxenen egen

bl.a. sådana stod ifanns flera olika ettgrupper av personer, som
till lärare och fritidsledare. Medauktoritetsförhållande barnet, t.ex.
huvudsak under år.förövare avsågs i 21personerunga

anmälda förövare obekanta, 40Den största gruppen var vuxna ca
barnets faranmälningarna. Den näst störstaprocent somvarav

fallen. Därefter komanmäldes 30i närmare procent av gruppen vuxna
förövama utgjordebekanta utgjorde 18 De 14procent. unga casom

procent.
redovisning relationen mellan barnet och denfinns ocksåDet en av

Redovisningen antalet barnanmälde förövaren. utsattsanger som av en
förövare. kategori förövare i denna redovisningviss En utgörstyp av

Enligt anmälningarna hade barnlärare etc. 38 utsatts av personerav
barnen flickor och pojkar.denna kategori. Av 28 10 Dettavarur



41Förekomsten övergreppSOU 1998:69 av

anmälthadeundersökningenalla barn i attinnebär 5 procentatt avca
lärareför etc.de övergrepputsatts av

anmäldadevad månfrågan iocksåberörsundersökningenI
sexual-förallmänhet, delsbrott idels förlagförtstidigareförövama

straff-dömts,deavsågslagförts attbegreppetMed attbam.brott mot
allameddelats. Avåtalsunderlåtelseellerutfärdatsföreläggande att

sexual-lagförts för13hade tidigaremisstänkta procentidentifierade
del debarn. Ensexualbrottförlagförts storhade motbrott. 8 avprocent

polisen,identifieraskunnathade aldrigförövamaochobekanta avunga
beträffande dessa.saknadesdeldennauppgifter ivarför

återfallanmälda förandelamakategoriernade olikaFör varsomvar
tidigarehademisstänkta fädemadetredjeOmkringföljande. avvar

Merbarn.sexualbrottförlagförtshade motför brott. 5lagförts procent
lagförts. 15tidigarehade procentobekantadehälften avän vuxnaav

bam. Isexualbrottförlagförtshade motkategorin gruppensamtliga i
hade drygt 40 procentlärareinkluderarbl.a. etc.,bekanta, somvuxna

tidigarehadebekantahelalagförts. 10 procent vuxnagruppenav
hadeförövamadebam. Ingensexualbrottforlagförts mot ungaav

brott.sådanaförlagförtstidigare

samhälletiBarnens2.4 rätt

förhjälptelefonharSamhället, BRIS,iRättOrganisationen Barnens en
kundehjälptelefonentillsamtal345inkom 10år 1997Underbarn. som

1997"."BRIS-rapportenredovisas iStatistikenstatistiskt.bearbetas
sexuellasamtalenhandlade 8,2statistiken procentEnligt omav

vilkaredovisningsärskildinnehållerStatistikenetc. avövergrepp en
förövareförövare. Den störstanästuppgetts gruppensomsompersoner

motsvarande". Dennaellerskolani somvuxen angavsgruppvar
farbarnetsfallen. Den störstai 18 somförövare procent gruppen varav

bland detAndelenförövaren. mänfalleni 23 procent varauppgavsav
och88sexuella procentförövare övergreppantalettotala varav
heltsåledes intekvinnorAndelen13kvinnorandelen procent. var

försumbar.

SkolförvaltningStockholms2.5

enkät-genomförtharSkolförvaltningcentralastadsStockholms en
trakasseriersexuellaförekomsten motkartläggaförundersökning att av

harundersökningen presenteratsResultatetskolan.flickor inom avav
sexuella trakas-för"Stoppmedstad i namnetStockholms rapporten



42 Förekomsten övergrepp SOU 1998:69av

serier, 1996:2. undersökningenI ingick 10 alla flickorprocentnr av
inskrivna i årskurs nio och 18 alla flickorprocentsom var av som var

inskrivna i årskurs två på gymnasiet. Sammanlagt tillfrågades 762
flickor 714 svarade.varav

Undersökningen avsåg såväl trakasserier från kamrater frånsom
personal. Enligt 47 de förrapporten procent att utsattsuppgav
trakasserier. Trakasserierna hade bestått i ovälkomna sexuella
kommentarer, ovälkomna telefonsamtal, ovälkommen ryktesspridning,
ovälkommet tafsande och ovälkomna förslag Närmareetc. 40etc.

svarade de fått ovälkomna sexuella kommentarer.procent att Omkring
30 hade för ovälkommet tafsande. Enligtprocent hadeutsatts rapporten
ingen för våldtäkt eller våldtäktsförsök i skolan.utsatts

Flickorna undersökningeni tillfrågades vilkeni årskurs de gick då
den händelse inträffade de ansåg allvarlig. Ca 15mest procentsom av
samtliga flickor svarade mellanstadiet och 25 högstadiet.procentca
Siffrorna för årskurs och två i gymnasiet låg under 10ett procent.

Vidare tillfrågades flickorna trakasserat dem. På dennaom vem som
fråga svarade 8 samtliga flickor de trakasserats lärare.procent attav av
Detta i reella tal stycken.57 33 svarade demotsvarar procent att utsatts

manliga studiekamrater, vilka alltså utgjorde den störstaav gruppen.
Här kan vidare 16 flickorna i högstadiet och 8noteras att procent av

flickorna i gymnasiet sexuella skämt ofta ellerprocent angett attav
ibland förekom från lärarnas sida.

2.6 Samrådssamtal och utredningsarbetet i
övri

Under utredningsarbetet har vi samrått med myndigheter och
organisationer, avsnitt 1.2. Vi har då bl.a. frågantagitse upp om
förekomsten sexuella inom de aktuella verksamheterna.övergreppav
På detta har fåttvi del de erfarenheter funnitssätt inomav som
myndigheterna och organisationerna. uppgifterDe lämnats harsom
varit översiktliga och ungefärliga. sig alltsåDet inte formnågonrör om

vetenskaplig undersökning för få indikationersättutan ett attav om oss
problemets vidd.om

Samrådssamtalen har vid handen sexuellagett övergreppatt mot
barn och ungdomar inte förekommer i så utsträckning inom destor
aktuella verksamheterna. huvudsakI tycks två övergrepptyper av
förekomma. det första förekommerFör det manliga lärareatt säger
saker med sexuell innebörd till tonårsflickor eller dem förutsätter
sexuell beröring. denDetta vanligaste formen detär Förövergrepp.av
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kanmindre barn. Dessa övergreppförekommerandra övergrepp mot
avanceradeinnefattakandvs. deallvarligareibland art, mervara av

barnemellertidintryck motVårt övergrepphandlingar. attär yngre
allvarligaredesynnerhetovanliga.mycket Ihuvud ärtagetöver

påpekaskanovanliga. Här ävenframståtthar ytterstövergreppen som
imedlemmarmanligaförekommitdetuppgifterfått attvi attatt om

familjer begåttdagbamvårdares övergrepp.
förekommerskolan grövredet inomuteslutasintekan attDet

Undertonåren.elever ivåldtäkt,sexualbrott, mott.ex.som
dennapåfått indikationeremellertid inte typvi attutredningsarbetet har

fortill intäktintekan givetvis attförekomma. Detta tasskullebrottav
medintrycket överensstämmerförekommer,intebrott ävensådana om

Skolförvaltning. MenStockholmsgenomförtsundersökningden avsom
liten.troligenbrottende äromfattningen grövreav

upplevtsallvarligadetill övergreppenförklaringtänkbar attSom
dessaframförtssamrådssamtalenunder attharsällsyntasåsom

organisationemascentralatill dekommerkanske inteövergrepp
arbetsrättsligthur sakenuppenbartdeteftersom ärkännedom. Detta

ellerarbetstagareVarkenavskedande.nämligenhanteras,skall genom
centralakontakta sindåbehovnågotregelhar i attarbetsgivare av

organisation.
Varitharorganisationernaoch attmyndigheternahosErfarenheten

sexuellabeträffande övergreppgjortspolisanmälanfall därde flesta
lämnatsharåtaletellernedlagtsförundersökningen attmedslutat att

fällande dom.tillåtal lettundantagsfall harEndast ibifall.utan
änandraomfattar övergreppUtredningsuppdraget även typer av
detkäntmisshandel. Detfysisk är attvarmed främstsexuella, avses

aktuelladeinommisshandlasbarnförekommer att
liteniförekommaendastdocktordeverksamhetsområdena. Detta

utsträckning.
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utländskaochInternationella3

förhållanden

förhållandenInternationella3.1

Barnkonventionen1 l
.

Barnkommitttén

Barnkonventionen,rättigheter,barnets antogsKonventionen avom
ratificeradeSverigenovember 1989.den 20generalförsamlingFN:s

till Sveri-förhållandegällakom ioch denunder 1990konventionen att
regeringentillsatteUnder 1996år.septemberden 2 ensammage

svenskhurbl.a.uppdraghade ikommitté göra översynatt avensom
bestämmelser.Bamkonventionensförhöll sig tilloch praxislagstiftning

huvudbetänkandeBamkommittén. DessKommittén sig namnettog
beteckningenoch harfrämstaibästaheter rummetBarnets

1997:116.SOU

Barnets bästa

barnetsprincipenBarnkonventionenigrundprincipema ärEn omav
lydelse.andehar följartikeluttryck itillkommerbästa. Den som

of-vidtasdebarn,åtgärder sigVid alla rör avvaresom
domsto-välfärdsinstitutioner,socialaellerfentliga privata

lagstiftandemyndigheter ellerlar, administrativa organ,
främstakommabarnets bästaskall i rummet.

sådanttillförsäkra barnetåtar sigKonventionsstaterna att
välfärddessbehövs föromvårdnadskydd och sådan som

skyldigheterrättigheter ochtill demed hänsyn tagen som
andraellervårdnadshavareföräldrar,desstillkommer per-

för dettaoch skallför barnet,har lagligt ansvarsoner som
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ändamål vidta alla lämpliga lagstiftnings- och administrati-
åtgärder.va

Konventionsstaterna skall säkerställa institutioner,att
ochtjänster inrättningar för vård eller skyddsom ansvarar

barn uppfyller behöriga myndigheter fastställdaav av nor-
särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antalmer,

och lämplighet behörig tillsyn.samt

Artikel 3.1 innebär barnets bästa skall beaktas inom allaatt samhälls-
områden beslut fattas på olikanär nivåer. Principens giltighet alltsåär
inte begränsad Äventill verksamhetsområden direkt berör bam.som

principen alltid skall beaktas behöver den inte alltid utslagsgi-o1n vara
vände. Men då barnets bästa andra intressen skall barnetsvägs mot
bästa vägande faktor. I situationer då låtertungt andra in-vara en man

skall den beslutande myndighetentressen väga kunnatyngre Visa att en
sammanvägning relevanta intressen har gjorts. SOU 1997:116,av

f.f.127s.
Vad med barnets bästa definieras inte konventionen.isom avses

Men de artiklar i konventionen behandlar olika sakområden kansom
föruttryck hur de olikasägas grundprincipema skall återspeglas påge

olika områden.
Artikeln innehåller också i bestämmelserövrigt särskildärsom av

betydelse för frågan lämplighetsprövning personal inom deom av
verksamhetsområden berörs vårt utredningsuppdrag. artikelIsom av
3.2 stadgas barnet skall tillförsäkras sådant skydd behövsatt försom
dess välfärd. stadgandeDetta måste innebära barnet skall till-attanses
försäkras skydd sexuella övergrepp.mot

Bestämmelsen i artikel gäller3.3 alla institutionertyper av som an-
för vård och skydd barn, inklusive olika former bamom-svarar av av

I artikeln bör kunna inläsas skyldighet för konventionsstaternasorg. en
tillse barnens intresse säkerhetatt och lämpligatt personal tillgo-av av

doses. SOU 1997:116, 139s.

Skydd sexuella övergreppmot

Artikel behandlar34 barns skydd sexuellt utnyttjande. Artikelnmot
del bakgrunden till tillsättandetutgör förevarande utredning,en av av

direktiven, bilaga Artikeln har följande lydelse.se

Konventionsstaterna åtar skydda barnetsig allaatt mot
former sexuellt utnyttjande och sexuella Förövergrepp.av
detta ändamål skall konventionsstaterna särskilt vidta alla
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åtgärdermultilateralaochbilateralanationella,lämpliga
förhindraför att

olagligdeltaförmås eller ibarn tvingasa attatt ett en
handling;sexuell

olagligellerför prostitutionbarnb utnyttjas annanatt
verksamhet;sexuell

ochföreställningarpornografiska ibarnc utnyttjas iatt
material.pornografiskt

så-vidtakonventionsstatemaföråläggande attinnefattarArtikeln ett
sexuelltskydda barnsyftet ut-tillgodoseråtgärder motattdana som

stad-framhållassärskiltmåsteHärsexuellaochnyttjande övergrepp.
delta ieller tvingasförrnåsbarnhindraföråtgärdergandet attattom

ioch måsteåtgärd kan övervägashandlingar. Ensexuellaolagliga som
tillsyftarbestämmelser attinförandetsammanhangdetta är somav

frånbarnsexualbrotttill attskyldigagjort sig mothindra sompersoner
huvudbetän-sittfrågan iBamkommitténmed bam.få arbeta tog upp

skyddetperspektivBamkonventionens ärutifrånkande. Där sägs att
denvilkettillförhållandeiövergripande intressetheltdetför barnet

andraikommamåsteandra intressenochintegritetvuxnes
432.hand s.

unionenEuropeiska3.1.2

lämplig-frågansärskiltreglerEG-rättsliga rörsaknasDet omsom
skolbarnsomsor-ochskolanförskolan,personal inomhetsprövning av

memorandum Euro-utfärdatkommissionenEmellertid har ett omgen.
miss-sexuelltkampenförstärkningtillbidrag motpeiska unionens av

meddelandetanledningC4-O556/96. Ibarnutnyttjandebruk och avav
utnyttjandesexuelltresolutionantagitEuropaparlamentethar avomen

utfär-medlemsstaterna attresolutionenA4-O306/97. Ibarn uppmanas
tillskyldigabefunnitsförbjuderföreskrifterda sompersonersom

ikommervilka deverksamheter, inom"pedoñlhandlingar" utövaatt
minderåriga.medkontakt

polisanmälaskyldighetfråganockså attresolutionenI tas omupp
Medlemsstaternabarn.sexuellabl.a.misstankar övergrepp motom

till rättslig instansunderlåtenhetkriminalisera att rappor-attuppmanas
behand-dåligpedofili ellerindicierallvarligaellerhandlingartera

bam.ling av
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l Europakonventionen

europeiskaDen konventionen angående skydd för de mänskliga rättig-
heterna och de grundläggande frihetema, europakonventionen, gäller

lag i Sverige. Konventionen innehåller bestämmelse skyddsom en om
för den personliga integriteten. artikelI 8.1 har tillrättattanges envar
skydd för sitt privat- och familjeliv, hem ochsitt sin korrespondens. En
myndighet får rättigheterna endast med stödingrepp i i lag ochgöra om
det nödvändigt hänsyn till vissa angivna intressen, bl.a. förebyg-är av
gandet oordning eller brott. artikelDetta i 8.2. Innebördensägsav av
konventionstexten har preciserats avgöranden den europeiskagenom av
domstolen för de mänskliga rättigheterna, Europadomstolen.

Vårt utredningsuppdrag frågor registerkontroll arbetssö-rör om av
kandes och anställdas brottslighet. sådan kontroll innebärEn att upp-
gifter hos myndigheter enskilda sprids, vilket måste betraktasom som

intrång den personliga Utifråni integriteten se avsnitt 6.3.1.ett euro-
pakonventionen emellertidkan inte grundas några långt gående krav på
sekretess förhållanden.enskildas personliga Konventionsstaternaom
har istället Utifrånhandlingsutrymme i denna fråga. artikel krävs8stort
förmodligen särskilt känslig informationinte inte i onödanän attmer

tillgänglig för andra dem har berättigat intresse fågörs än ett attavsom
del Danelius, rättigheterinformationen. Se Mänskliga iHansav euro-
peisk praxis, 237s.

3.2 Utländska förhållanden

Inhämtandet information3.2.1 av

Information det norska för lämplighetsprövning har visystemetom
inhämtat Sammanträffande med för Bame-representanterettgenom og
familiedepartementet, Kirke-, utdannings- och forskningsdepartementet

sammanträffandet fickOslo Politikammer. Vid vi också delsamt av
skriftligt Beträffandematerial. England och Wales har informationen
inhämtats direkt från cirkulär reglerar frågorna avstängningett som om
och kontroll länder. Beträffandepersonal i dessa övriga länder harav
information inhämtats de svenska ambassadema respektiveigenom
land.
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Norge3.2.2

hindratillsyftar attbestämmelser attfinns personer somI Norge som
finns iReglernaibamehagar.arbetefårbarnsexualbrottfördömts mot

föreskrif-kap. ioch i 719mai 1995lovBamehageloven20 § nr.
verksamhetersådanabamehagarMed närmasttill lagen. avsesterna
förskoleverk-i begreppetinnefattasSverigeidemotsvarar somsom

ordetanvändsföljandedetfamiljedaghem. Iochförskolorbl.a.samhet,
barnehage.istället förförskola

förskolapåarbetaskallallaföreskriverBestämmelserna att ensom
gäller inomDettapolitiattest.tillfredställandevisakunnaskall upp en

kanpolitiattest sägasverksamhet. Enprivat varakommunalsåväl som
ochbrottanteckningarinnehållerregisterutdrag omettett somur

attestpolitiattesttillfredställandeMed sombrottsmisstankar. enavses
domarelleråtalmisstankar,anteckningarnågra av-innehållerinte om

stödmedutfärdasdebam. Av attestersexualbrott avseende mot som
domarellermisstankarföreliggerdetframgår intebamehageloven om

anteckningarfinns någrainteregistretdet ibrott. Omandra typer avom
innehållerdendvs.blank,såledesbarn attestensexualbrott ärmotom

beträffandeanföranågotfinnsdet inte attanteckningkort attendast en
omfrågadeden personen.

föreskrif-uppräknade iiskall ärattestbrottstyperDe enangessom
reglerade ii NorgebarnSexualbrott ärbamehageloven. mottillterna

iskall attesten.sådana brott upptasoch detlagrum ärsärskilda som
underutnyttjandesexuelltformerolika personeromfattar avBrotten av

bestäm-svenskadeungefärhandlingar motsvararinklusive16 år, som
norskaden mot-anmärkaskanofredande. Det attsexuelltmelserna om

anmärk-till någonledaskallintebarnpomografibrotttillsvarigheten
andraoch vissastrafföreläggandeifrågavarandede attestema.ning i

till någonhellerintedärförlederochmed domarlikställs intepåföljder
anmärkning i attest.en

beslutslutligasittfattararbetsgivareninnanskall visasAttesten upp
avkrävasskall inteanställningsökerAllaanställningsfrågan.i ensom

ian-det sistaistället momentetUppvisandet utgörattestenattest. aven
anställnings-försigbestämtarbetsgivarenställningsförfarandet. När en

måstehonellerhanvillkoretmedarbete atterbjuds dennesökande
självsedanarbetssökande begärDentillfredställande attest.uppvisa en

intygdå visa attmåsteoch ettpolismyndighetenfrån omfå attestatt en
lämnarfårarbetssökandeden attestenNäranställning.erbjuditshan en

för-skyldigsedan attArbetsgivaren ärarbetsgivaren.tillsjälvdenhan
fåratteständamål. Densittden tjänat engenomnär somattestenstöra

Närtystnadsplikt.harnågonuppgifter enkännedom annanomom
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tjänst skall det politiattestut kommer krä-attannonseras attanges en
vas.

Skyldigheten visa gäller för allaatt personalkategorier.attestupp en
Främst fast anställd personal direkt arbetar med barnen.avses som
Andra personalgrupper omfattas kökspersonal,ärsom personer som

vapenfri värnpliktgör på förskola långtidsvikarier och andrasamten
vikarier knutna till verksamhetenär i etablerad ordning.som en mer
Även till förskolaprivatägaren arbeta i verksamhetenatten som avser
omfattas kravet uppvisa förälderEn tillfälligtatt ryck-attest.av en som

in och arbetar på förskola omfattas däremot inte kravet.er en av
Attesten skall visas för den myndighet anställer personal.upp som

På privata förskolor skall företes för eller föreståndaren.attesten ägaren
Kommunen granskar i sin egenskap tillsynsmyndighet ägaresav en
attest.

Förutom de skyldiga företeär kan sådan krävasatt attestsom en en
andra regelmässigt upphåller sig på förskola. härDeav som en som

inte arbetarär på förskolan upphåller sigavses personer som men som
där i sådan utsträckning de kan förtroendefullt förhål-att upprätta ett
lande till barnen. Bestämmelsen omfattar till exempel tillägareen en
privat förskola inte arbetar på förskolan ändå ofta uppehållersom men

Ävensig i lokalerna. familjemedlemmar närvarande underär ettav som
familjedaghems öppettider kan krävas.attesten

Personer dömda för sexuellaär barn för allövergrepp ärmotsom
framtid utestängda från arbete på förskolor. Det alltså frågaär ettom
yrkesförbud på livstid. Personer misstänkta eller understår åtalärsom
får inte anställas innan saken slutligt avgj Om sedan frikännandeorts. en
dom meddelas finns inget hinder ifråga anställs.mot att personen
Kommunen kan godkänna privat förskolavägra att inteägarenen om
kan lägga fram tillfredställande attest.en

Politikammaren i Oslo utfärdade drygt enligt 20 §bar-tusen attester
nehageloven under första halvåret 1997. Samtliga tillfredställande.var

I Norge pågår lagstiftningsarbete för utöka användandet poli-att av
tiattester. Krav på politiattest har föreslagits för personal på institutio-

barn för olika former vård och förtar fosterföräldrar.emotner som av
reglerDe håller på utarbetas i reglerna ibame-att motsvarar stortsom

hageloven. Tidigare pågick också lagstiftningsarbete för införande av
krav på politiattester beträffande skolpersonal. Arbetet avbröts på
grund regeringsskiftet under hösten 1997. Förmodligen kommer lag-av
stiftningsarbetet återupptas i någon form.att

Slutligen kan anmärkas det deni norska universitetslovenävenatt
lov 12 mai 1995 finns bestämmelser företeende politiattest.om av
Studenter under studierna kommer i kontakt med bl.a. förskole-som



förhållanden l5utländskaInternationella och1998:69

miss-devisar äravkrävaskanskoleleverbarn och attest omsomen
narkotikabrott.vålds- ellersexual-,dömda förelleråtaladetänkta,

FinlandochDanmark3.2.3

Danmark

kontrollförbeslutade reglercentraltnågraDanmark finns inteI per-av
eller skolan.förskolanarbete inomeller sökerarbetarsoner som

arbetssö-anställda ellerkontrollnågonalltsåsker inteVanligtvis av
bedri-offentligtdet iförekommaenskilda falldet kan ikande. attMen

straffeattest.kalladsåuppvisandekrav påställsverksamhet av enven
medellermedden attestenkan inhämtassådanEn avsessompersonav

vissaochdomaruppgifterinnehållersamtycke. Endennes attest om
ifråga.meddelatstio årende motpåföljderandra senaste personensom

beträffandeförekommakanuppvisande t.ex.på attestKrav per-av
särskil-förfinns skäldå detellermed barnarbetar ensammasomsoner

misstankarda mot person.en
förreglersjälva sinafastställerutbildningsinstitutionerPrivata an-

personal.ställande av

Finland

ellerlämplighetsprövningsärskildnågoninteFinland förekommerI
dagvårdinomförebyggamed syftepersonal övergreppkontroll attav

grundskola.ellerförskolabarn,av
lämplighetsprövningförekommerutbildningssystemet per-Inom av

barn.vårdförutbildningarochlärarutbildningartillsöker avsomsoner
utreda denendast tillemellertidsyftar attförekommerDe tester som

verksamheten.arbete iförmotivationochlämplighetsökandes

WalesochEngland3.2.4

ochanställdakontrollförfinnsoch WalesEngland systemI ett per-av
Syste-ungdomar.barn ellermedarbeteanställning isökersomsoner

fråndels kan avstängastvå komponenter:består ar-met personenav
förs registerdelsungdomar, överochmed barnbete ett sompersoner

11/95circularfrånhämtathar viUppgifterna systemetavstängts. om
Employment.andEducationforfrån Department

någonmedsyftendet finns avstängaframgår attcirkuläret treAv att
ungdomar:ellermed barnfrån arbete
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Att skydda barn och ungdomar från kontakt med personer som-
risk för deras säkerhet ellerutgör dåliga föredömen.ären som

Att upprätthålla hög standard på uppträdandet hos lärare.en-
Att skydda skolor och undervisningsorganisationen i stort mot-
brott.

Reglerna avstängning omfattar såväl lärare andra personalka-om som
tegorier inom skolväsendet anställning regelbunden kontaktvars ger
med under 19 år.personer

Frågor avstängning handläggs utbildnings- och arbets-om av
marknadsdepartementet. Formellt det den ansvariga ministernär som
har beslutanderätten. Ministem kan utfärda bindande order tillen en
arbetsgivare eller avskedaavstänga Vidare kanatt ministernen person.
förbjuda anställs för arbete med barn elleratt ungdomar. Deten person
finns också möjlighet föreskriva särskilda villkor föratten en persons
anställning. förbudEtt anställa gäller bara såvitt anställ-att en person
ningen arbete med bam eller ungdomar. Förbudet hindrar alltsåavser
inte ifråga arbetar med undervisningatt t.ex.personen av vuxna.

vissaI fall skall avstängning ske automatiskt någon prövningutan
omständigheterna i det särskilda fallet. Detta gäller beträffandeav per-

dömts för vissa allvarliga sexualbrott barn under 16 år.motsoner som
brottDe leder till automatisk avstängning finns iupptagna sär-som en

skild förteckning. Som exempel kan våldtäkt eller våldtäktsför-nämnas
sök, incest framställande eller distribution pomograñska foto-samt av
grafier.

I andra fall olämpliga beteenden det inte obligatorisktär attav av-
ifråga. En prövning skallstänga omständigheterna igöraspersonen av

det särskilda fallet. finnsDet inte någon strikt begränsning de bete-av
enden dessa falli kan leda till avstängning. olämpligt beteendeEttsom
kan leda till denna påföljd handlingen straffbar eller inte.oavsett ärom
Som exempel på beteenden torde leda till avstängning föl-nämnssom
jande: våld barn och ungdomar, sexuella eller olämpligamot annars
förbindelser med elever, sexualbrott 16 år, allvarli-övermot personer

våldsbrott, narkotikabrott, stöld skolans egendom, lämnandegare av av
vilseledande uppgifter vid anställning i skola, domvarje på fängelseen

tolvi månader eller olämpligt beteende ellersamt upprepatmer uppre-
pade mindre allvarliga brott.

de fallI då avstängning inte skall ske automatiskt skall utredningen
Den skallgöras. tillfälle sig. beslutEttatt yttraperson som avses ges

avstängning kan inte överklagas och det inte tidsbegränsat. Dockärom
det möjligt dra tillbaka förbud.är Detta normalt bara efteratt ett görs

ansökan den med förbudet.av som avses
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leda tillkan stängsförhållanden attUppgifter avpersonensomom
Polisenarbetsgivare.och rapporte-polisentill departementetlämnas av

ochlärarebegåstrañkbrott,mindrebrottslighet,all utom avsomrar
dåfallallaskyldigaArbetsgivareskolanställda. att rapporteraärandra

skalluppträdande. Enolämpligt rapportgrundavskedas pålärare aven
avskedas sägerkommaskulle kunna attnågonlämnasockså somom

skallandraochutbildar lärareInstitutionersjälv.sig ar-somsomupp
skallRapportertill departementet.ocksåkanmed barnbeta rapportera

eller uppträttdömtsstudentdåendastemellertid lämnas annarssomen
utbildning.sinönskar fortsättaolämpligt

ungdomarellerbammedfrån arbeteavstängsAlla sompersoner
arbets-ochutbildnings-försRegistretsärskilt register.förs in i ett av

möjlighetskolväsendet harinomArbetsgivaremarknadsdepartementet.
finnsifrågakontrolleraanställsinnan an-personenomatt personen

skolmyndigheterlokalaKontrollen kan görastecknad registret.i genom
arbetsgi-skolor. Enprivataorganisationer representeraroch vissa som

departementet.tilldirektvända sigocksåkanvare
huruvidakontrolleraför arbetsgivaremöjlighetockså attfinnsDet
särskildadetiförts indettaför brottarbetssökande dömts utan atten

haninnandömtsnågonupptäckakandettaPåregistret. sätt omman
de-tillskallde rapporterastill någonhördeeller hon grupper somav

partementet.
arbetsgivarnatill attuppmaningocksåfinnscirkuläret varaI en

viktigtdetframhålls attanställningsförfarandet. ärDet attinoggranna
denkontrolleraoch attarbetsgivaretidigarefrån attreferenserinhämta

påstår.hankvalifikationerdeharanställningsökersom

Australien3.2.5

delstatemapåligger primärtAustralienutbildningsfrågor iförAnsvaret
dethardenWales mestSouthNew ärDelstatenterritoriema.och som

lärare.lämplighetsprövningförutvecklade systemet av
detdrivsskolaanställs iWalesSouthi Newnågon avInnan somen

understårellerstraffatsharifrågakontrollerasallmänna personenom
inompersonalkategorierallagällerKontrollenför brott.misstanke

anteckningarbetssökande harsigdet visar omskolan. Om att enen
hosmed tjänstemansakendiskuteratillfällefår hanbrottslighet att en

Därefteranvänds.registerför detmyndighetden somansvararsom
huruvida ärrekommendationutfärdar tjänstemännen personenen

emeller-fattasanställningsfråganBeslut iinte.anställa ellerlämplig att
för detta.harskoltj ansvaretdentid änsteman somav



54 Internationella och utländska förhållanden 1998:69

Den olämplig anställa förs på lista, regel-attsom anses upp en som
bundet distribueras till skolorna.

beslutEtt någon anställning på grund brottslighet kanvägraatt av
överordnad myndighet. beslutet grundarOm sig påomprövas attav en

dömts för sexualbrott kan det dock inte omprövas.personen

3.2.6 USA

USA det möjligt genomföra fingeravtrycksbaseradeI kontroller iär att
nationella brottslighet.register federal lag, National ChildIöver en

delstatemaProtection bestämmelserAct, uppmuntras att göranta som
det möjligt genomföra sådana kontroller personal inom skola,att av
barnomsorg och ungdomsföreningslivet. gäller ocksåLagen personer

utför frivilligt arbete. Bestämmelser har införts delstater.i 37som
amerikanska motsvarighetenDen till Riksrevisionsverket, United

States Office, harGeneral Accounting gjort hur bestäm-översynen av
melser registerkontroller genomförts. Resultatet ipresenterasom en

Fingerprint-based Background Checks -Implementation of therapport,
National Child ofProtection 1993 GAO/GGD-97-32. Genom-Act
gången omfattar fem delstater alla infört bestämmelser kon-som om
troll: Kalifornien, Florida, och KontrollensTennesee, Texas Virginia.
omfattning mellan gällervarierar I vissastort staterna. staternaav reg-
lerna för antal tjänster medan de i andra endast gäller fåtal. Iett stort ett
vissa omfattar bestämmelserna endast arbetssökande medan de istater
andra gäller för redan anställda. Och vissa registerkon-i äräven stater
troller obligatoriska och i vissa de möjliga inte obligatoriska.är men

nationellaFörutom kontroller i register förekommer kontroller idel-
statliga register.

3.2.7 Kanada

Kanada det på införa eventuell lagstiftningI ankommer provinsema att
kontroll har tillsyn barn och ungdomar. Föröverom av personer som

närvarande det endast British Columbia har sådan lagstiftning. Iär som
för införandeOntario pågår arbete lag kan komma före-attenav som

skriva någon form lämplighetsprövning.av
British Columbia regleras frågorI registerkontrollom av personer
arbetar med barn under år i särskild författning, Criminal19som en

Records föreskrivsRewiew Act. Där arbetsgivare måste försäkraatt en
sig registerkontroll utförs alla skall anställas förattom en av som ar-
bete med kontrollenbam. Genom kan inhämtas uppgifter straffom som
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aktuellfinnsoch det någonifrågavamde ådömtsden an-ompersonen
klagelse mot personen.

med-lämna sittanställning skallerbjudsInnan personenpersonen
allautförsregisterkontroll utförs. Kontroll intetillgivande att aven

kommaverkligen kanendast dearbetesöker visst utanett somavsom
be-antecknadarbetssökande i registretanställning. Omifråga för ären

arbetssökandedensärskilt utsedddärtill utgördömer enperson omen
bedömsarbetar med bam.eller hon En utgörarisk han person somom

finnsmed barn.anställas för arbete Detfårrisk inte även ett motsva-en
Följdenanställdaför redankontrollsystemrande att enavpersoner.

med bam.han får arbetainteriskpersonanställd är attanses som en
Även dendet påför provinsema finnsfrågalagstiftning är enom

bedrivaarbetsgivareuttalad policyfederala nivån attuppmuntraatten
lämplig-medkanhärkallad screening",så översättasnärmastsom

kam-Bland bedrivstillsätts.olika tjänsterhetsprövning, annatnär en
utarbe-har handbokled kampanjensyfte. imed detta Sompanj ett en

kon-bestårrekommenderasscreeningdeniEtt momenttats. avsom
särskilt register-emellertidbetonaspolisregister. Dettroll i vissa att

arbetsgivareAndra åtgärdertillräckligt.kontroll inte ärensamt som
infö-den aktuella tjänsten,riskbedömningvidtarekommenderas är av

anställningsförfarandet, utvärderingarrutiner irande avnoggrannaav
bar-frånför feed-backinförandeoch rutinerarbeteanställdasde av

familjer.och derasnen

NederländernaTyskland, Belgien,Frankrike,3.2.8

Frankrike

inträdesprov.lärarutbildningartillall antagningFrankrike skerI genom
iförekommerde sökandeocksåkontrollerasmedsambandI omproven

inkommakan hindrasregistretantecknats istraffregistret. Den attsom
olikaför.han dömts Devilket brottberoende på testerutbildningen,på

duglig-fallenhet,emellertid enbartvid intagningenäger avserrumsom
sedanföljskriterierallmänhet för yrket. Dessalämplighet ihet och upp

fortlöpandeutbildningstiden hållsUnderskolorna.praktik iunder ute
blivande lärarna.med depersonliga intervjuer

finns imed utbildningensambandkontroll sker idenFörutom som
delämplighetsprövningförsärskiltFranlqike någotinte system somav

med bam.arbeteeller sökerarbetar som
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Tyskland

Tyskland sker registerkontroll personalI inom barn- ochav ung-
domsomsorgen. Kontrollen sker i samband med anställningsförfaran-
det. kontrolleras innehållerDe register anteckningar eventuellsom om
brottslighet.

Belgien

Belgien anställs barnomsorg eller förskolaI måste inomen person som
bedrivs lämna han förtdet allmänna intyg hederligett attsom om enav

vandel. verksamhet måste underteckna intyg på hederI privat ettman
och samvete.

den lagförslagfranskspråkiga delen Belgien håller påI ett att ut-av
arbetas lärare misstänks för pedofili eller andrainnebär att somsom

frånallvarliga förseelser barn kommer undervisning.avstängasattmot

Nederländerna

Nederländerna förekommer, såvitt vi kunnat inhämta, ingen särskildI
arbetar eller söker arbete med barn i syfteprövning attpersoner somav

förebygga övergrepp.
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regleringenrättsliga4 Den

Inledningl

ochskolaförskoleverksamhet,personal inomUtredningsuppdraget rör
dessasamtligaomfattasjanuari 1998Sedan den lskolbarnsomsorg.
andraeller iVarken i denna1985:1100.skollagenverksamheter av

lämplig-direktregleringrättslig rörfinns någonförfattningar som
verksamheterna.personal inomhetsprövning av

skollagensförredogörelsegrundläggandelämnas4.2avsnittI en
Huvuddra-verksamheter.och andraskolforrnerolikabestämmelser om

verk-enskildatillsynochgodkännandebestämmelsernai avomgen
också igenom.gåssamhet

uppgifterinnehållerolika registerforsRikspolisstyrelsenHos som
di-framgårför brott. Sommisstänktsellerdömts avsompersonerom

redogö-utredningen. Enförfrågaviktigregisterkontrollrektiven är en
och förpolisregisterlagstiftningengällandedenfördärförrelse nuges

riksdagentilllämnatsunder vårenregisterlagartillförslagde somnya
1997/98:97.prop.

skol-ellerskolaförskoleverksamhet,anställd inomDen ärsom
liknandeandraellerbeteendesexuellasittkanbarnsomsorg avgenom

Iungdomar.ellermed barnför arbeteolämpligsigvisaorsaker, vara
imöjligheterarbetsgivaresbedöma attingåruppdragvårt ageraatt en

anställdedenåtgärderdirektavidtaMöjligheterna motfall.sådana att
gällandeochLASanställningsskyddl982:80lagenregleras omav

avskedan-ochuppsägningbestämmelserLASkollektivavtal. I omges
relevantadeocksåkorthet. Vibehandlas iBestämmelserna tarde. upp

kollektivavtalen.
tjänstenibegåttför hamisstänks övergreppanställd ettattNär en

skallpolisanmälan göras.tillställningarbetsgivarenmåste ta om en
betydelsepolisanmälsmisstankar ärhuruvida övergreppFrågan avom

det första sättförpolisanmälan kan ettsynvinklar. Enolika somsesur
bety-ocksåanställde. Fråganden ärarbetsgivarenför motatt avagera

registerkontroll.förebyggamöjligheterna övergreppdelse för att genom
hellerintegärningsmannen attanmäls kommerinteOm övergreppett

registeranteclmingheller någon attintekommersåledeslagföras och
ochmöjligheterfrågorberöraanledningalltsåfinns attDetgöras. om
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Ävenskyldigheter polisanmälan. frågan skyldighetgöraatt göraattom
anmälan till socialtjänsten tas upp.

4.2 Skollagen

4.2. l Allmänt

Skollagen innehåller bestämmelser såväl offentlig enskildom som
verksamhet. de olikaFörutom skolforrnema behandlar lagen förskole-
verksamhet och skolbamsomsorg. detNär gäller verksamhet be-som
drivs det allmänna i lagen grundläggande bestämmelserav ges om or-
ganisationen och de övergripande målen för verksamheten. Be-av om
träffande enskild verksamhet innehåller lagen främst bestämmelser om
godkännnade respektive tillstånd till verksamheten rättensamtav om
till bidrag. finns ocksåDet bestämmelser det allmännas tillsynom av
den enskilt bedrivna verksamheten.

lagrurnDe dei följande avsnitten skolla-närmastsom anges avser
inte något ändringarDe föreslås isägs.annatgen om som prop.

1997/98:93 har beaktats.

4.2.2 Verksamhet bedrivs det allmännasom av

kap.I 1 förskoleklassen,1 § grundskolan, gymnasieskolan,attanges
Särskolan, specialskolan och sameskolan det offentliga skolvä-utgör
sendet för barn och ungdom.

Från höstterminen det år barn fyller år till dess det skall börjaett sex
fullgöra skolplikt skallsin barnet platsanvisas i förskoleklassen. Kom-

huvudmän för förskoleklassen liksom för grundskolan ochärmunerna
Ävengymnasieskolan. landsting huvudmän för gymnasieskolor.är

Särskolan avsedd för barn och ungdomar inte kan gå grundsko-är som
lan och gymnasieskolan för de utvecklingsstörda. Kommunernaatt är

huvudmän också för särskolan. Efter överenskommelseär med en
kommun kan landsting huvudman för viss utbildning inomett vara
särskolan. Specialskolan till för barn inte kan i grundskolanär som
eller särskolan på grund synskada, dövhet, hörselskada eller talska-av
da. Staten huvudman för specialskolan. Som alternativ tillär grund-
skolan finns sameskolan, för vilken huvudman. Se kap.l 4-ärstaten

och7 2 b kap. §.2
Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg inte del detutgör en av

offentliga skolväsendet. Förskoleverksamheten barn inte gåravser som
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ellerfamiljedaghemförskola,formbedrivas ikanskolan.i Den av
Skol-förskola.kalladförskoleverksamhet, såkompletterande öppen

skolan.ålder går imed tolv årstill ochbarnbarnsomsorgen somavser
skall deskolanvistas ibarnen inte emotdådel dagen tasUnder den av

fa-ellerfritidshemformbedrivas ikanDenskolbarnsomsorgen. avav
bedrivasden ocksåkantill tolv åråldern tiobarn imiljedaghem. För

för barnkommun ärfritidsverksamhet. Varje att somöppen svararsom
förskoleverksam-erbjudskommunenvistas iochSverigebosatta i som

ochoch 2kap. 1Se 2skolbamsomsorg.het och prop.a
1997/98:93.

verksamhetEnskild4.2.3

Fristående skolor

ellerfysiskaenskildaallmännadetdrivsinteSkolor utan avavsom
be-finnsskollagenkap.skolor. 9fristående Ikallasjuridiska personer

sådanfullgöras ifårSkolpliktenskolor.friståendestämmelser enom
ärendenskolverkgodkänts. Statens prövarskolanendastskola omom

särsko-grund- ellerskolorfriståendegodkännande motsvararsomav
specialskolan prö-skolorfriståendedet gäller motsvararlan. När som

specialskoladenförstyrelsengodkännadefrågan som an-avomvas
belägen.skolandärhandikappgrupp ärutbildningför sammaavsvarar

förutsättningarvilka§I 2framgår 9 kap. lsagdaDet somangesav
skall godkännas.uppfyllda skolanförskall attvara

Medskolor.internationellabestämmelserfinns§kap. 5I 9 enom
interna-harskolafriståendeskolainternationell annanensomavses en

friståendeellergrundskolanfinnas ifårdeninriktningtionell än som
Sveri-tid bor ikortareendastdenna. Denskolor motsvarar ensomsom

skolainternationellutbildning ifåskälandrahardeneller att ensomge
Skolver-den godkäntsskola,sådanskolplikt ifullgöra sinfår avomen

ket.
särskolangrund- eller ärskolorfriståendeGodkända motsvararsom

hemkommunerfrån elevernastill bidragberättigadehuvudregelsom
§§.och 6kap. 6se 9 a

finnsgymnasieskolan inga sär-skolorfristående motsvararFör som
förklaraSkolverketkangodkännade. Däremotbestämmelserskilda om

se 9hemkommunerelevernastill bidragberättigadskolasådan aven
vissabidrag förutsättertill attförklaring§§.och En rättkap. 88 oma

formdärförkanFörklaringenuppfyllda. sägas motsvaravillkor avär en
skolorfriståendeförregler gäller mot-Motsvarandegodkännande. som

och §§.kap. b 88gymnasiesärskolan se 9 csvarar
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Fristående skolor grund- eller särskolan står frågaimotsvararsom
sin utbildning under tillsyn Skolverket. harDessutom den kom-om av

där skolan belägen till insyn i verksamheten.är rätt Detsammamun
gäller för internationella skolor. Om skolorna inte längre uppfyller kra-

för godkännande och bristerna inte avhjälps efter påpekande skallven
Ävengodkännandet återkallas. vissa andra skäl kan godkännadetav

återkallas. Också till bidrag kan återkallas.rätten Skolverket beslutar
återkallande godkännande eller till bidrag. Se 9 kap. 11 ochrättom av

12 §§-
Fristående skolor ellergymnasie- gymnasiesärskolanmotsvararsom

och förklarats ha till bidrag står under tillsynrätt Skolverket.som av
Kommunen skall ha insyn i verksamheten. Förklaringen till bi-rättom
drag kan återkallas skolan längreinte uppfyller kraven för fåattom
bidrag och bristerna inte avhjälpts efter påpekande för huvudmannen.
Även vissa andra skäl kan förklaringen återkallas. Se kap.9 och13av
14 §§-

Förskoleklass, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

enskildaDen fysiska eller juridiska yrkesmässigt vill bedri-person som
verksamhet förskoleklassen måste ha tillstånd denmotsvararva som av

kommun där verksamheten skall bedrivas. Verksamheten står sedan
under kommunens tillsyn. Kommunen har inspektera verksam-rätt att
heten och inhämta de upplysningar och del de handlingaratt ta av som
behövs för tillsynen. Om det föreligger något missförhållande i verk-
samheten skall kommunen förelägga den för verksamhe-som ansvarar

avhjälpa detta. Vid allvarliga missförhållanden får kommunenten att
återkalla tillståndet, föreläggande avhjälpande inte följs. Seettom om

b2 kap. 6-9 §§.
Motsvarande regler gäller för förskolor och fritidshem drivssom av

enskilda. Se 2 kap. §§.13-16a

4.2.4 Särskilda skolformer

Regeringen kan intematskola ställning riksinternatskola.ge en av
Kommuner och enskilda kan huvudmän för sådana skolor. rik-Envara
sintematskola skall ha till uppgift anordna utbildning,att motsva-som

grund- och gymnasieskolan, för i första hand utlandssvenska elever.rar
Se kap.10 §.l

Skolpliktiga barn vistas i sådant hem i lagen12 §ettsom som avses
1990:52 med särskilda bestämmelser vård skall fullgöraom av unga
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skolplikt vid hemmet, den inte lämpligen kan fullgöras påsin annatom
omfattasVerksamhet innefattar utbildning vid sådan hemsätt. ettsom

vårt utredningsuppdrag.inte av
och sameskolan grundelever i grund-, special- påFör sär-, som av

längre tid kan delta vanligt skolar-sjukdom eller liknande under inte i
undervisning ordnas sjukhus, elevens hem eller påbete skall på i annan

lämplig Undervisningen skall anordnas skolhuvudmannen.plats. av
eller ord-denne kan överlåta till sjukvårdshuvudmannenMen attannan

bedrivsSe kap. §. den mån undervisningenundervisningen. 10 3 Ina
skolan omfattas verk-personal från någon organisation änannanav

utredningsuppdraget.samheten inte av
särskilda förutsättningar också fullgö-Skolpliktiga elever kan under

skollagen. Se kap. 4 §.skolplikten på i 10sätt änannat som angesra

Registerlagstiftningen4.3

gällande regler4.3.1 Nu

lämplighetsprövningbelastningsregistret används vidPerson- och

registeruppgifter för lämplighetsprövning användsinhämtandeFör av
användningoch belastningsregistret. Registretsidag främst person-

och polisregister-l965:94 polisregisterregleras lagen m.m.omav
avsedda till upplysning1969:38. Polisregister tjänakungörelsen är att

ellerhar misstänkts, åtalats eller dömtsbrott för vilka någon omom
polisregisterlagenförhållanden i övrigt. Se 1 §någons personliga

säkerhetsskyddslagen 1996:627 kanenligtSäkerhetsprövning ses
Vid säkerhetsprövning hämtasform lämplighetsprövning. ensom aven

hämtasfrån och belastningsregistret. Dessutomuppgifter upp-person-
Säkerhetspoli-bl.a. sådana försfrån andra register,gifter också som av

för aktuella verksamhe-Registerkontroll personal inom de osssen. av
berörsinföras säkerhetsskyddslagenskan inte inom Denterna ramar.

före-redogörelse den lagendärför vidare detta avsnitt. En iinte i av
registerkontroll lämnas däremot 5.3.4.skrivna metoden för i avsnitt

skall främst tillgodose de allmännaallmänna kriminalregistretDet
brottsbal-behov uppgifter för tillämpning vissadomstolarnas avav av

huvudsakkens bestämmelser påföljder. Registret innehåller i upp-om
skydds-till fängelse, Villkorlig dom ellergifter dömtssomom personer

författningar reglerar användning lagentillsyn. registretsDe ärsom
kriminalregister och kriminalregisterkungörel-1963:197 allmäntom

lämplighetsprövningar och1973:58. Registret används inte vidsen

3 18-0960



SOU 1998:69regleringenrättsliga62 Den

tillrörande enskildasfrågorhär. Vissabehandlas inte rättdet närmare
dock beröras.kommerutdrag registret attur

delpraktikenkriminalregistret ianmärkas utgörkanDet att en av
gäller emellertidbestämmelserOlikabelastningsregistret.ochperson-
användningoch desspolisregisteranvändningför registrets somsom

kriminalregister.

belastningsregistretInnehållet ochi person-

uppgifter skallvilkabestämmelserPolisregisterkungörelsens somom
innehåller delsdetaljerade. Registrettämligenantecknas i registret är

sammanhängande be-därmedbrottspåföljder och vissauppgifter om
brottsmisstankar.uppgifterslut, dels vissa om

dömts till på-denantecknasoch främstskall förstUppgifter somom
brottbötfällts förstrafföreläggandegodkäntföljd eller motgenom

Undantag häri-och förordningar.andra lagaroch radbrottsbalken en
dömtseller harföreskrivetpenningböterfall dågäller olika utfrån i är

beslutatåklagarefall dåandra fall. Vissadelför brottet och i attenen
Även anteck-uppgifter skallandraskall antecknas.för brottåtalatsinte

dömtsdenskallanteckningBestämmelser görasnär somomenomnas.
polisregisterkungörelsen.och 3 §påföljd finns i 2 §till en

misstankenendastbrottsmisstankar antecknasUppgifter omom
misstanke seskälig 6 §betecknasstyrka denuppnått sådan att som en

polisregisterkungörelsen.
skall utgå miss-belastningsregistretochUppgifter omperson-ur

domdomstolOcksåföreligger.längreintetanke brott genomomom
eller inte dömttilltaladefrikänt denlaga kraftvunniteller beslut som

antecknas i registretskallpåföljdtill sådanhennehonom eller somen
anteckningVidare skallhuvudregel utgå.skall uppgifterna omensom
Uppgifter skallundanröjs.föreläggandetstrafföreläggande utgåett om

födel-registreradesfrån denförflutitåttio årutgå registretockså närur
Även registret. Be-utgåskall anteckningarandra falli vissaseår. ur

§polisregisterkun-finns i 14uppgifter skall utgåstämmelserna närom
görelsen.

få registerutdragRätt att

förgällersekretess1980:100 följersekretesslagenkap. §7 17 attAv
stadgandeEnligtbelastningsregistret.ochuppgifterna i sammaperson-

Uppgifterkriminalregistret.uppgifterna iockså förgäller sekretess ur
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får lämnas endast de fall särskilt registerför-registren i iut som anges
fattningarna och i säkerhetsskyddslagen.

få ellerMöjligheterna utdrag upplysningar innehållet iatt per-om
regleras polisregisterlagen polisre-och belastningsregistret i ochson-

gisterkungörelsen. myndigheter har generellVissa angivna pårätt atten
begäran få utdrag eller upplysningar polisregister. gällerDettaettav ur

justitiekanslem, Justitieombudsmannen, länsstyrelser, polismyn-bl.a.
Vidare kan tillåtadigheter och allmäna åklagare. stadgas regeringenatt

myndigheter de lagen skall få tillgång tillandra i angivnaänatt upp-
för slag ärenden eller för fall. Se §gifter från registret visst visst 3av

polisregisterlagen.
finns någon generell för enskilda till i polisregis-inte insynDet rätt

fårpolisregisterlagen kan medge enskildaEnligt 3 § regeringenter. att
behövs for syften.utdrag polisregister detta vissa angivna Dettaomur

behövs för ändamål främmande förgäller bl.a. utdraget vissa i stat,om
fråga anställning eller uppdrag verksamhetiprövaatt om som avseren

vård eller för förebyggande brott. Med vård torde i detta samman-av
och sjukvård och liknande jfr. sid.hang hälso- 1965:18,avses prop.

till styrker79. Upplysningar får också lämnas enskild han atten om
medgerhans beroende upplysning registret och regeringenrätt är av ur

upplysningar lämnas.att
meddelat före-polisregisterkungörelsen har regeringenI närmare

uppgifter polisregister, förutom deskrifter vilka kan urom som
myndigheter enligt lagen har generell därtill.rättsom en

för vilkafall har särskilt vilka ärenden ellervissa iI angetts typer av
myndigheter möjlighet fåändamål utdrag kan lämnas. harDe attsom

registerutdrag för lämplighetsprövning personal eller personer somav
och liknande Finansinspektionen,skall bedriva viss verksamhet är t.ex.

Lotteriinspektionen, Revisorsnämnden,Fastighetsmäklamämnden,
och Vägverket. Kriminal-Sprängämnesinspektionen, Luftfartsverket

utdrag beträffande den söker anställ-vårdsstyrelsen kan få vissasom
ochoch Riksbanken kan få utdrag beträffande bevaknings-ningar

Totalförsvarets pliktverktransportpersonal. Vidare har och Försvars-
till ifråga totalförsvarspliktiga skrivs ellermakten utdrag inrätt om som

för värnplikt. Försvarsmakten kan få registerutdraginskrivna ocksåär
beträffande den söker anställning i utlandsstyrkan. socialnämndEnsom
kan få utdrag ärenden, bl.a. det gäller medgivandei vissa närtyper av

barn fall. Se och polisregister-i vissa angivna 17 21att ta emot
kungörelsen.

polisregisterkungörelsen finns stadgande§ fjärde punktenI 17 ett
både vissa myndigheter och enskilda få registerutdrag.rätt attsom ger

Utdrag polisregister skall lämnas till statlig, kommunal eller lands-ur
sammanslutningtingskommunal eller enskild eller beslutarperson som
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utveck-psykiatrisk sjukvård, vårdanställning personal inom avom av
den sökerlingsstörda eller vård barn och ungdom, i fråga om somav

vård och kanStadgandet torde olika formersådan anställning. avavse
och skol-omfatta personal inom förskolan, skolanalltså inte anses

registerkontrollfall ibamsomsorgen se ovan. Detta äventas uppav
avsnitt 5.2.2.

nämnda arbetsgivarna inom vissaenskilda, förutom deendaDe nyss
andramöjlighet få registerutdrag sigVårdområden, har änatt omsom

beträffandelarminstallationsföretag. kan få utdragälva Dessavissaär
befattning medanställningar innefattarsöker sådana sompersoner som

polisregisterkungörelsen.punktentredjelanninstallationer 17 §
utdrag sig självamöjligheterna för enskildaOckså att om urom
bestämmelser i kungö-finnsoch belastningsregistret närmareperson-

Enskilda kan fåstarkt begränsade.Möjligheterna till dettarelsen. är
tillutdraget forendast då de beroendeutdrag självasig är att taavom

inresetillstånd ochför beviljasfrämmande ellersin i atträtt statvara en
Därtill korn-polisregisterkungörelsen.åttonde punktenliknande 17 §

styrkerfå utdrag sig självkan ärrättattatt ensom manommer man
utdragmedgeroch regeringenupplysning registretberoende atturav

polisregisterlagen.tredje punktenförsta stycketlämnas 3 §
belast-beträffande ochgällerskillnad från vadTill person-som

få utdrag sigenskild ovillkorligningsregistret har varje rätt att omen
kriminalregisterlagen. Syftetkriminalregistret 9 §själv är att varur

finns antecknadevilka uppgifterfå ioch skall kunna insyn omsomen
vidavsedda användas någonUtdragenhenne. intehonom eller är att

få utdragför enskildaform lämplighetsprövning. När rätten att omav
missbrukanvändningsådaninfördes ansågssig själva ett avsomen

fåkundeutdragen. propositionen överväga attI t.o.m. attangavs man
ellerarbetsgivareinnebär exempelvisförfarandenstraffbelägga attsom

för avkrä-till registerutdragden enskildeshyresvärdar utnyttjar rätt att
1987/882122,sådana utdrag prop.bostadssökandearbets- ellerva

f.f..18s.
registerlag-gällandedel denkan i dennaAvslutningsvis sägas att nu

bestämmelser regis-innehåller särskildastiftningen någrainte attom
lämplighetsprövninganvändas vidförteruppgifter får lämnas att av

skola och skolbarnsomsorg.förskoleverksamhet,personal inom

Innehållet i registerutdragen

generell fåpolisregisterlagen harenligtmyndigheterDe rätt attensom
fullständigasärskilda fall fåkan på begäran iuppgifter registret re-ur



regleringen 65rättsligaDenSOU 1998:69

olika begränsning-gällerpolisregisterlagen. Annars7gisterutdrag §a
skall lämnas.uppgiftervilkabeträffande somar

beträf-alltid begränsninggällernämnda fallendeiFörutom enovan
uppgiftutdragen.får med i Enuppgiftergamlafande hur tas omsom

ellerförflutit från domenårmed sedan fem motsva-böter får inte tas
överlämnande tillskyddstillsyn,dom,Villkorligdet gällerrande. När

fängelsetiden år. Förpåföljder tio ärandravård och vissasärskild är
döms ellernågonOmfrån frigivningen.räknattiden tio år annars an-

gamladeskalltidernade angivnapåföljd inom ävenförtecknas en ny
§polis-sagda framgår 7registerutdragen. Detmed ibrotten tas avnyss

polisregisterkungörelsen.ochregisterlagen 19 §
detbegränsade påendastfå utdragmyndigheter kan ärVissa som

fall skallandraålder.uppgiftemas Itillmed hänsynnämnda sättetnyss
skallbötespåföljder intevissapå såockså begränsasutdragen sätt att

uppgiftertillbegränsasskall utdragendel fallframgå. attI omavseen
uppgifterfallmångaskall iVidareuppräknade brott.vissa om

framgårsagdaväckts.åtal Detmedendastbrottsmisstankar tas avom
polisregisterkungörelsen.polisregisterlagen och 19 §6 §

Vandelsintyg

vanligtdetikraftträddepolisregisterlagennuvarandedenInnan var
formerutfärdade olikapolismyndighetemaförekommande att av van-

ochlaglydnads-kalladefå såenskildakundeBlanddelsintyg. annat
enskildallmänSåväl inomsjälva.beträffande sigstrafflöshetsintyg som

såda-uppvisandepåutsträckning kravuppställdes iverksamhet stor av
polisregisterlagenanställningsförfaranden. Närmedsambandintyg ina
skulle begränsas.vandelsintyganvändandetavsikteninfördes att avvar

användandet intygenutbreddadetfrämstmotiveradesDetta att avav
för brott sedömtsåteranpassningenförsvårakunde sompersonerav

f.f..f.f. och 77sid. 261965:18,prop.
vandelsintyg i 8 Därfråganpolisregisterlagen reglerasI angesom

vandel,omnågonsutlåtandeellerlämna intygpolismyndighet fåratt en
liknandeVerksamhet ellerlämplighet för vissredbarhet eller om annan
utdraggenerell tillharmyndighetertill de rättomständighet urensom

Även vandelsintygfåroch enskildamyndigheterandratillpolisregister.
Regering-författning.ellerföljer lagskyldighetsådanlämnas avom en

ellermyndighettilllämnasvandelsintygtillstånd tillkan också attgeen
enskild.

idag.förekommer intebetydelseurspungligaordetsVandelsintyg i
fåenskilda harbestämmelsernågra rätt attfinns alltså inte attDet om

författningari någraförekommersjälva.sig Däremotsådana intyg om
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bestämmelser myndigheter kan få lämplig-intygattom om en persons
het i avseenden. sådan bestämmelse finns i alkohollagenvissa En

ansökan serveringstillstånd1994:1738. stadgas i vissaDär att en om
fall bifallas polismyndighetens yttrande inhämtats.inte får Po-utan att

särskilt sökandens allmännalismyndigheten skall därvid sigyttra om
Alkohollagens bestäm-lämplighet för verksamheten se kap. §.7 14

Ävendel behandlas utförligare avsnitt 5.3.3. i kör-melser i denna i
kortsförordningen 1977:722 finns bestämmelser denna typ avom

fall skall länsstyrelsen inhämta personutredningvandelsintyg. vissaI en
Utred-från polismyndigheten innan körkortstillstånd beviljas ll §.

yttrande sökandens personliga lämplighet.skall innehållaningen om
hos Vägverket ansökt bli godkändOckså beträffande den attsom om

eller trafiklärare skall polismyndigheten lämnautbildningsledaresom
lämpligheten §. Bestämmelsernaden personliga 64intyg om per-om

körkortsförordningen gäller vid personutred-sonutredning i §ll även
luftfartscertifikat framgårsamband med ansökan Dettaning i m.m.om

före-luftfartsförordningen 1986:171. övrigt torde det inte29 I§av
lagstiftningen.komma bestämmelser vandelsintyg inågra om

vandelsintygregisterutdrag respektiveAnvändning av

utlämnande uppgifter förmedger två metoder förPolisregisterlagen av
registerutdrag och vandelsintyg.lämplighetsprövning,användning vid

uppgifter skallvilkaValet metod bestämmer avgörsom somvemav
fårfall. eller enskildbetydelse särskillt myndighettillmätas i Enett som

uppgifter skall läggas till grundsjälv vilkaregisterutdrag avgörett som
iställetvandelsintyganställningför beslut Närt.ex. ett en person.om av

polismyndigheten såtillvida dennautfärdas avgörandet hosligger att
lämplighet. kan ocksåifrågavarande Detuttalar densig personensom

vandelsintygutvecklingen gått från användandeanmärkas motatt av
registerutdrag.användning av

Föreslagna register4.3.2 nya

Lagstiftningsarbetet

lagstiftningsarbete bl.a. syftar tillnärvarande pågårFör attett er-som
belastningsregistret. Istället skall två registerochsätta nya upp-person-

misstankeregistret. Regeringen har underbelastningregistret ochrättas,
med förslag till registerlagstiftning,lämnat propositionvåren nyen

1997/98:97. AvsiktenPolisens register", propositionenär attprop.
föregicksskall Riksdagen under våren. Propositionenbehandlas avav
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Registerutredningens slutbetänkande Polisens register, SOU 1997:65.
Enligt skall kriminalregister- och polisregisterlagamapropositionen
upphöra gälla de registerlagarna träder ikraft.näratt nya

Innehållet i registren

framgår innehålla belast-Belastningsregistret skall, namnet,som av
föreslås alla påföljder för brott skallningsuppgifter. propositionenI att

antecknas innebär uppgifter alla dom,i registret. Det att om genomsom
påföljd skallstraffföreläggande, beslut eller ordningsbot har ålagts en

Även lagförslagetden fått åtalsunderlåtelse skall enligtregistreras. som
belastningsregistret. Registret skall också innehållaregistreras i upp-

förvandlingsstraff för den medgifter den har ålagts böter, somom som
fri från påföljd, dentillämpning kap. brottsbalken förklarats30 6 §av

och denutlämnats enligt någon utlänningslagamautvisats eller avsom
f.f.besöksförbud. Semeddelats 75prop.a. s.som

brottsmisstankar.innehålla uppgifterMisstankeregistret skall om
beträffande den fylltmisstankar skall antecknas 15Uppgifter somom

eller förskäligen misstänkt för brott brottsbalkenår och är motsom
föreskrivet.för vilket svårare straff böter Upp-något brott än ärannat

förden skäligen misstänktgifter skall också registreras är ettsomom
för brottet skallutomlands, frågan lagföringmotsvarande brott omom

bestäm-eller den myndighet regeringenRegeringeni Sverige.avgöras
skallföreskriva be-få möjlighet registreringenföreslås attattmer en

Även antecknasuppgifter de nämnda skall iandravissa ängränsas.
f.f.Se 92registret. s.a. prop.

uppgifter registrenUtlämnande av ur

för uppgifter polisregister.gäller absolut sekretess inärvarandeFör
särskilt före-endast fall då detUppgifter kan lämnas iregistren ärutur

propositio-ske. belastningsregistrets del föreslås iskrivet så får Föratt
förhållandeskall finnas kvar, iden absoluta sekretessen utomattnen

tillenskild skall enligt förslagettill den registrerade själv. En person
de uppgifter finns registre-belastningsregister alltid ha rätt att ut som

enskild be-rade eller henne. föreslås ocksåhonom Det att somenom
och lik-främmande landhöver utdrag för tillvara sin irättatt ta ettett

fö-innehåll begränsat enligtnande skall ha få utdrag ärrätt att ett vars
bestämmereller den myndighet regeringenreslcrifter regeringensom

meddelar. Se 84a. prop. s.
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När det gäller möjligheterna för myndigheter och enskilda att
uppgifter andra belastningsregistret föreslås bestämmelserna iattom ur
princip skall vad gäller idag enligt polis- ochkriminalre-motsvara som
gisterlagstiftningen. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Datain-
spektionen, polis-, tull- och åklagarmyndigheter allmänna dom-samt
stolar skall enligt förslaget till lag belastningsregister ha rätt attom

Övrigauppgifter registret. myndigheter få tillgång till uppgif-ur avses
i den utsträckning regeringen föreskriver eller beslutarter i särskiltett

fall. Se 82a. prop. s.
Om det behövs för fråga anställning ellerprövaatt ettom en upp-

drag i verksamhet vård eller betydelse förär atten som avser som av
förebygga eller beivra brott, skall enskild ha uppgifterrätt atten ur
belastningsregistret enskild deni utsträckning regeringenom en annan
föreskriver. Uppgifter enskild skall kunna lämnas tillävenom en en

enskild, denne styrker hans eller hennes beroendeatt rätt ärannan om
uppgift registret och regeringen medger uppgiften lämnasattav en ur

Se 85ut. a. prop. s.
Beträffande misstankeregistret skall det enligt lagförslaget inte gälla

någon absolut sekretess. Istället föreslås det sekretesslageniatt
1980: 100 skall införas bestämmelse innebär sekretess skallatten som
gälla för uppgifterna i registret det inte står klart de kan röjasattom

den med uppgifterna, eller någon närstående,utan lideratt som avses
innebär alltsåDetta skadeprövning skall enligtatt görasmen. en en

modell redan används sekretesslagen.isom
Polis, tull, åklagarmyndighet och allmän domstol skall kunna

uppgifter misstankeregistret prövning enligt sekretesslagen.utanur
Uppgifter skall lämnasockså till myndigheter i denövrigt i utsträck-
ning förregeringen vissa slag ärenden föreskriver det eller för ettav
särskilt fall tillstånd till det. föreslåsDet också uppgifter skall fåattger
lämnas till andra enskilda den registrerade enligt reglerän motsva-som

vad i denna del gäller för belastningsregistret. Se försla-5 § irar som
till lag misstankeregister, 12get om a. prop. s.
Förslaget innebär vidare sekretesslagens bestämmelser i övrigtatt

blir tillämpliga på uppgifter imisstankeregistret. Uppgifter skall således
kunna lämnas med stöd kap. sekretesslagen.14 Detta innebärut attav

enskild i princip kommer ha till uppgifter sig självrättatten om ur
misstankeregistret enligt kap.14 4§ sekretesslagen. Denna kanrätt
emellertid begränsas den kalladeså förundersökningssekretessenav

skyddar uppgifter med hänsyn till polisens arbete se kap.5 1 §som
sekretesslagen. Justitiekanslern, Justitieombudsmannen och Datain-
spektionen kommer kunna få uppgifter med stöd 14 kap.att ut av
l och sekretesslagen.2 uppgiftEn får vidare lämnas till annan myn-
dighet det uppenbart intresset uppgiften lämnasär haratt att utom av
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kap. 3 §skall skydda, 14sekretessenföreträde framför det intresse som
begränsningarundantag ochvissasekretesslagen. lagrummetsI görs

f.f. och 9463sagda. Sebeträffande det a. prop. s.nyss
vandels-bestämmelsesärskildinnehåller någoninteFörslaget om

intygavsiktenRegisterutredningenEnligtlämplighetsintyg. är atteller
mednärvarandeförutsträckninglämnas iskall kunna mensomsamma

medgerbestämmelsesekretesslagen. Denna attstöd kap. l §14av
myndig-andratilloch riksdagenregeringentilluppgifter lämnas samt
innebärförordning.lag eller Dettauppgiftsskyldighet följerheter avom

Seenskild.begäranlämnas påkunnakommeralltså intyg inte attatt av
sid. 169.slutbetänkandeRegisterutredningens

särskilda be-någrainnehåller interegisterlagartillFörslagen nya
lämplig-viduppgifter för användningutlämnandestämmelser avom

och skol-skolaförskoleverksamhet,personal inomhetsprövning av
bamsomsorg.

Gallring

gallrasbelastningsregistretuppgifter närskall iEnligt propositionen
denföreligger,inte längreregistreringförförutsättningarna t.ex. om

strafföreläggandeelleröverklagandeefterfrikännsregistrerade ett un-
förflu-tidgallras vissuppgifter skallockså närföreslåsdanröjs. Det att

efterårsåledes gallras tiofängelse skallUppgifterår.regel tiotit, i om
vårdrättspsykiatrisköverlämnande tilluppgifterochfrigivningen om
efterårskall gallras femböterUppgifterutskrivningen.eftertio år om

89Sebeslutet.domen eller a. prop. s.
tidernatidigare angivnade görsutgångendet föreOm an-en nyav

gall-anteckningamaskall ingenbeträffandeteckning avpersonsamma
gäller dock intefinnas kvar.skall Dettademnågonså länge omavras

till lagförslagetipenningböter. Se 18 §anteckningenden avsernya
11.belastningsregister, s.a. prop.om

skeförslagetenligtgallringskallmisstankeregistretgällerdetNär
nedåtal lagtsåtal väckts,avslutasförundersökning attutan omom en

f .kraft. Se 95lagabeslut vunnitellerdomeller ett prop. s.a.om en
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4.4 Arbetsrätten

4.4.1 anställningsskyddLagen om

Uppsägning och avskedande

Lagen 1982:80 anställningsskydd gäller för såväl offentliganställ-om
da privatanställda. bestämmelserDe i lagen intresse iärsom som av
förevarande sammanhang §7 uppsägning kan kommaär närsom anger
ifråga och 18 villkoren för avskedande.§ De nämnda lag-som anger

tvingande, dvs. de kan inte åsidosättas kollektivavtal.ärrumen genom
första stycketI 7 § stadgas från arbetsgivarensuppsägningatt en

sida skall sakligt grundad. andra stycketI uppsägningattvara anges en
inte sakligt grundad det skäligt kräva arbetsgivaren be-är är att attom
reder arbetstagaren arbete hos sig. stadgandet andraFörutom iannat
stycket saknas i lagen precisering begreppet saklig grund. Begreppetav
har istället utvecklats och fått sitt egentliga innehåll Arbetsdom-genom
stolens praxis.

Saklig grund kan antingen arbetsbrist eller förhållandenutgöras av
hänförliga till arbetstagaren personligen. det gällerNär uppsägningar
grundade personliga förhållanden har begreppetpå inte någon gången
för alla innebörd. framgårgiven Av praxis nyanserad bedömningatt en
skall faktorerdär olika in såsom arbetsplatsens storlek,göras vägs t.ex.
arbetstagarens anställningstid.ställning och Vidare har i förarbetena
anförts, beträffande olika fall misskötsamhet, bedömningen inteattav
så mycket bör inriktas på det inträffade istället de slutsatserpåutan om
arbetstagarens lämplighet kan dras därav se 1981/82:71,som prop.

med där gjord hänvisning.65s.
avskedande får ske arbetstagaren åsidosattI 18 § att grovtanges om

sina åligganden arbetsgivaren. Till skillnad från uppsägningmot en
innebär avskedande anställningen avbryts omedelbartett att utan att
någon uppsägningstid behöver iakttas. förutsättningar förNär avske-
dande föreligger har arbetsgivaren inte någon omplaceringsskyldighet.
Avskedande kan endast komma ifråga vid avsiktliga eller vårds-grovt
lösa förfaranden. begås i tjänsten ellerBrott riktas motsom som annars

Ävenarbetsgivaren kan grund för avskedande. brottutgöra äns-utom
kan fall ligga till föri vissa grund avskedande brottet sådantten ärom
det allvarligt skada förhållandet mellan arbetsgivarenäratt ägnat att

och arbetstagaren. Se Lunning, Anställningsskydd, f.f.Lars 328s.
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Praxis

för-och förArbetsdomstolens avgörande 1990 101 i sig inteAD rörnr
skolbarnsomsorg kan ändå belysaskoleverksamhet, skola eller men

dessa områden. måletanställningsskyddslagens tillämpning på I tog
grund förelegat för avskedandeArbetsdomstolen ställning till av enom

socialvården sexuellt ofredat min-behandlingsassistent inom ensom
hadeför vård. iderårig flicka omhändertagits Assistenten ettsom

stycketenligt kap. andraför sexuellt ofredande 6 §brottmål dömts 7
flickans bröst ochOfredandet hade bestått i han berörtbrottsbalken. att

tillfället Arbetsdomstolen ansågFlickan vid 14 år.könsorgan. attvar
åsido-betraktas mycket allvarligthandlande måsteassistentens ettsom

behand-hans egenskapvad ålåg honom isättande avav som
detemellertid beaktadeDomstolen ansåglingsassistent. attatt om man

impulshandlande och assistenten intekortvarigtfråga attett varvar om
omplace-det kunna tillräckligt medpsykisk form, skullei god anses
lämpligaförutsatt tillhade emellertid assistentenring. Detta attatt sett

emellertidinträffade. hade integrund detåtgärder vidtogs på Hanav
vidtas.således kunnatåtgärder hade inteanmält händelsen och några

händelsen sådananmäla medUnderlåtenheten att sammantagen som
förha haft fogallvarlig kommunen ansågsfann domstolen så att av-

således Arbetsdomstolen bådedomskälen framhöllskedande. I om-
mindreinträffade skulle bedömasinnebar detständigheter att somsom

talade riktning.andra iallvarligt och motsattsom
yttrandenfråga anställda fälltavgörandenade följandeI är om som

Arbetsdomstolenprövadeinnehåll. 1996 85med sexuellt I AD omnr
Domstolengrundat.syo-konsulent lagligenavskedandeett varav en

fällttillfällenkonsulenten vid skildamålet styrktfann det i treattatt var
innehåll tillsexuelltkränkande förslagbeståendeyttranden avav

synnerligenYttrandena beskrevstonåren.kvinnliga elever i an-som
betydelsedomstolen det särskildmärkningsvärda. Enligt att enavvar

samtalföra individuellasammanhang hadesyo-konsulent i olika att
ålegatha åsidosatt vadKonsulenten ansågsmed eleverna. grovt som

grundat.avskedandet bedömdes lagligenanställd ochhonom somsom
Även grund för avskedande.kan således Deyttranden sär-utgöra

belysesskall beaktas fall, vilketomständigheterna i varjeskilda även av
följande avgörande.

kommun hadedomstolen ställning tillI AD 1996 55 tog enomnr
hanavskeda lärare under påståendehaft giltig grund för attatt sexu-en

styrkt lära-kvinnliga elever tonåren. målet ansågsellt trakasserat i I att
Domstolenfällt anstötliga yttranden till två elever.vid tillfällentreren

detolämpligt och omdömeslöstfann läraren uppträtt attatt varmen
åliggandenåsidosatt sinauppenbart han inte på så sätt attgrovtettatt
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det förelåg grund för avskedande. hellerInte ansågs det ha förelegat
saklig förgrund uppsägning. Detta motiverades med det inte fannsatt
något tydde lärarenpå inte skulle ha ändrat beteendesittattsom om
han hade fått allvarlig tillsägelse.en

börDet yttrandena deti sistnämnda fallet framstårpoängteras att
betydligt mindre kränkande det föregående.iänsom

anställd förskoleverksamhet,Den inom skola eller skol-ärsom
barnsomsorg kan sitt sexuella beteende, eller på liknandeannatgenom

tjänsten visa sig olämplig för arbete. Arbetsdomsto-sittsätt, utom vara
len har i avgörande AD 1981 l gjort principiella uttalanden5ett nr om
avskedande på grund brott utanför arbetet. avgörandet framgårAvav

förfarande utanför tjänsten innebär arbetstagare inteatt ett attsom en
kan fortsätta utföra hittillsvarandesina arbetsuppgifter inte vi-att utan
dare medför arbetstagaren kan avskedas. Ytterligare krävsatt att ar-
betstagaren kan ha allvarligt skadat förhållandet mellan ochsiganses
arbetsgivaren. mindre allvarliga fallI kan elleruppsägning omplacering
komma ifråga.

exempel fall dåSom på avskedande på grund brott utanförett av
befogat kantjänsten arbetstagareAD 1979 143. Ennämnasansetts nr

hade fått tidsbegränsad anställning hos kommun vikarierandeen som
socialassistent. arbetstagaren tillträtt kom det tillInnan tjänsten kom-

kännedom hon tidigare dömts för medhjälp till narko-att grovtmunens
tikabrott hon därefter återfallitoch till brottslighet slag.att av samma

ha ägnade allvarligtBrotten ansågs varit skada förhållandet mellanatt
henne föroch kommunen. Grund avskedande därför haansågs förele-
gat.

4.4.2 Kollektivavtal

kommunalt anställdFör personal inom förskoleverksamhet, skola och
skolbarnsomsorg gäller kollektivavtal benämnt deAB 95. För privatett
anställda finns kollektivavtal där arbetsgivarsidanett representeras av
HAO Tjänsteföretagens Arbetsgivarförbund numera Svensk Handel
och Tjänsteföretagen och där Kooperationens Förhandlingsorgani-ett
sation arbetsgivarpart. Endast det förstnämnda avtalet innehåller be-är
stämmelser arbetsgivares möjligheter arbetsta-att motom en agera en

sig skyldig till fel eller försummelser. Bestämmelsernagörgare som
finns i avtalets 10.§

Den ingripande åtgärd föreskrivsminst möjligheten till-är attsom
Åtgärdenfälligt försätta arbetstagare tjänstgöring. kan tillgripasen ur

vid förseelse arbetstagaren, arbetstagaren berusad påt.ex. ären av om
arbetsplatsen. ingripandeMer avstängning. denna åtgärdDetär ären
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sexuellamisstankarifråga vid övergreppkommakan av ar-omsom
föreskrivsavtaletverksamheterna. Iaktuella attdeinombetstagare en

medbeträdsellermisstänkt förskälsannolikapåarbetstagare ärsom
avvaktanikananställningenförsummelse i avstängasfel eller svårare

Även ellerfängelsemedförakanvid brottavgörande.ärendetspå som
tillgripas.avstängningkananställningenförseelsevid svårare utom

arbetstagareskäl kanvägandefall föreliggerandradet iOckså enom
sänder. Hardagar iför högst 30beslutasfåravstängningEnavstängas.

förseelseangåendeutredninginlettåklagarmyndighetellerpolis- enen
laga-elleråtalsfrågandess beslut itilldockavstängningengäller

föreligger.domkraftägande
till felskyldigsiggjortarbetstagarekani 95Enligt ll AB§ somen

antingensådan kandisciplinpåföljd. Enåläggasförsummelseeller vara
förseelse, löneav-upprepadellervid svårareeller,skriftlig varningen

drag.

tillanmälanochPolisanmälan4.5

socialnämnden

sekretessochPolisanmälan4.5.1

skol-skola ellerförskoleverksamhet,enskildellerallmänVarken inom
misstankarpolisanmälaskyldighetnågonföreligger attbarnsomsorg

ungdo-ellerbarntillskyldigpersonal siggjort övergrepp motattom
sekre-såledesberorpolisanmälan kanhuruvida görasFråganmar.

lämplighetsöverväganden.tessbestämmelser och

verksamhetAllmän

sekretesslagensekretessfrågor ireglerasverksamhetallmänFör
gällerförskoleklassen,inklusiveskolformer,samtliga100. Inom1980:

undersökningpsykologisktillhänför siguppgiftför bl.a.sekretess som
förhållandenpersonligaenskildasuppgiftförbehandlingeller samt om

klartstårdetendastuppgift får röjeller kurator. Enpsykologhos omas
honomeller någonuppgiftenden rörkandetta attgöras utanatt som
sekre-stycketförstakap. 9 §framgår 7lider Dettanärstående avmen.

elevvår-skolanssekretessen inomreglerasstycketandratessslagen. I
ellertillrättaförandeärendenoch iverksamhet i övrigtdande av-om

gällerSekretessfall sekretessendessaelever.skiljande I är svagare.av
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endast det kan den uppgiften eller någon närstående,antas att rör,om
lider uppgiften röjs. Sammantaget kan skolsekretes-sägas attmen om

begränsad till elevvården och disciplinäravissaär ärenden.sen
För skolbamsomsorgen gäller enligt sjunde stycket det ifrågava-av

rande lagrummet detsamma enligt första stycket gäller för skolan.som
Där vidare sekretess inom skolbamsomsorgen gäller för andraattanges
uppgifter enskildas personliga förhållanden det kan antas attom om
den enskilde eller någon närstående lider uppgiften röjs. Den-men om

sekretess alltså begränsadinte till vissa områden eller vissaär typerna
ärenden.av

förskolan gällerInom sekretess för alla uppgifter enskildasom per-
sonliga förhållanden, det inte klartstår uppgift kan röjasatt utanom en

den uppgiften eller någon honom närstående lideratt rörsom men.
bestämmelseDenna finns i kap.7 38 § sekretesslagen.
skolhälsovårdens del gällerFör hälso- och sjukvårdssekretessen i

kap.7 sekretesslagen.l § Där stadgas sekretess gäller för uppgifteratt
enskildas förhållanden,personliga det inte står klart uppgif-attom om
kan denröjas enskilde, eller närstående, liderten utan att men.
Sekretess inte alltid hinder misstankar brottutgör ett mot att om po-

lisanmäls. kap. fjärde stycket sekretesslagenI 14 2 § sekretessattanges
inte hindrar uppgift misstanke brott lämnas till polis- elleratt om om
åklagarmyndighet, fängelse föreskrivet för brottet och detta kanärom

föranleda påföljd böter. personal hälso-För inom ochantas änannan
sjukvården, inklusive Skolhälsovården, gäller de oförhindradeäratt att
anmäla brott enligt och kapitlet6 brottsbalken undermot personer
18 år se kap. femte stycket sekretesslagen.14 2 §

Enskild verksamhet

Sekretesslagen gäller för enskildinte verksamhet. Istället finns särskil-
da bestämmelser tystnadsplikt införda i skollagen. Personal inomom
den enskilda Skolhälsovården omfattas vanligtvis bestämmelserna iav
lagen 1994:953 åligganden för personal inom hälso- och sjukvår-om
den.

Tystnadsplikten för personal inom de fristående skolorna gäller in-
områden den skolsekretess gäller för allmän verk-om samma som som

samhet. Således får den eller varit verksam friståendei skolaärsom en
inte obehörigen röja vad han eller hon i den elevvårdande verksamhe-

fått någons personliga förhållanden. gäller förDetsammaten veta om
uppgifter tillrättaforandei ärenden eller avskiljande elev. Se 9om av
kap. skollagen.16 §a
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förskole-enskildockså förfinnstystnadspliktBestämmelser om
försko-verksamhetochskolbarnsomsorg motsvararverksamhet, som
får inteområdendessainomverksameller varitleklassen. Den ärsom

enskildasdärvid fåtteller honvad han vetaobehörigen röja person-om
och b2kap. 18 §finns i 2häromBestämmelsernaförhållanden.liga a

tystnadspliktbestämmelsemotsvarandeskollagen. En§kap. 11 om
åliggan-lagensjukvården i 8 §ochhälso-personal inomförfinns om

detocksåsjukvården.och Där atthälso-personal inomförden anges
uppgiftsskyl-fullgörnågonröjandeobehörigtinte ett enomanses som

förordning.ellerlagföljerdighet avsom
fråganreglerarbestämmelsersärskildasaknasDet perso-omsom

skyddasskalldenmedgivande frånmöjligheternalens avatt utan som
avsnittjfr.misstankarpolisanmäla övergrepptystnadsplikten om

skyldighetenföreskrivna göraattsocialtjänslageni 71 §8.3.2. Den
enskilt bedri-emellertid inomgällersocialtjänslagen äventillanmälan

avsnitt.följandeverksamhet seven

socialtjänstentillAnmälan4.5.2 m.m.

Anmälningsskyldighet

andraungdomochbarnberör samtverksamheterMyndigheter vars
skyldigasocialtjänstenochsjukvården ärochhälso-inommyndigheter
innebärakansådantkännedomanmälasocialnämndentill somomatt
Anmäl-skydd.underårigstillingripabehöversocialnämndenatt en

ocksåsådanmyndighetenenbart utangäller inteningsskyldigheten som
bedrivenÄven yrkesmässigtinomverksammadede anställda. ärsom

anmälningsskyl-områden harmotsvarandeverksamhet inomenskild
social-stycketandrareglerad i 71 §Anmälningsskyldighetendighet. är

1980:620.tjänstlagen
förhållandena idåsituationersikte påhandförstaiLagrummet tar

ingripabehövakansocialnämndensådanahemunderåriges attden är
social-tillförslagmedpropositionenjfr.skyddunderårigestill den

Ändringpropositonenochsid. 537del1979/80:1 A,tjänstänstlag, prop.
ordalydel-enligt105.sid. Men1996/97:124,socialtjänstlagen,i prop.

socialnämndeninnebärförhållanden attandraocksåomfattas somsen
behöva ingripa.kan

soci-tillochtilluppmaningfinns attstycketförsta§I 71 envaren
nämndeninnebärakansådantkännedom attanmälaalnämnden somom

alltsåomfattarUppmaningenskydd.underårigstillingripabehöver en
anmälningsskyl-stadgadestycketandraden isituationer somsamma

förhål-exempel pånågrastycketförstatillförarbetenadigheten. I ges
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landen utanför hemmet bör anmälas. Dessa exempel torde ocksåsom
kunna förgälla den i andra stycket stadgade anmälningsskyldig-anses
heten. Exemplena knutna till den beteendeär såsom vistelseegetunges
i missbrukarrniljö eller prostitution prop. 1996/97: 124, sid. f..189

Huruvida anmälningsskyldighet föreligger falli då myndigheten
eller organisation misstänker personal deninom verk-attannan egna
samheten gjort skyldigsig till barn eller ungdomarövergrepp mot är
däremot inte tydligt. Detta gäller särskilt den misstänkteom genom

avstängning skiljs från sitt arbete.t.ex. Något behov skyddgenast av
för den underårige föreligger då inte längre. kanDäremot det finnas
behov stöd och hjälpinsatser, vilket inte omfattas anmälnings-av av
skyldigheten. Frågan anmälningsskyldighet föreligger då personalom
misstänks för har inte berörts förarbetena.iövergrepp

frånPolisanmälan socialnämnden

det fallFör misstankar sexuella barn anmäls tillövergrepp mot ettom
socialnämnden har nämnden ställning till polisanmälan skallatt ta om

Den sekretess gäller inom socialtjänstengöras. hindrar i de flestasom
fall inte sådan anmälan se kap. och7 4 § kap. fjärde14 2 § ochen
femte stycket sekretesslagen. Socialstyrelsen har allmännai råd nr
1991:3, Sexuella barn, behandlat frågan.övergrepp Därmot attanges
huvudregeln polisanmälan skall Enligt råden kanär undantagatt göras.

underlaget så eller detgöras när inte skulle kunna för-är vagt tunt att
anleda beslut hos polis eller åklagare inleda förundersökning.ett att
Dock beslut inte polisanmäla i dessa fall bör fattas förstatt ett attanges
efter konsultation polis eller åklagare. Vidare anmälan kansägs attav
underlåtas synnerliga skäl föreligger. Vad kan synnerli-utgöraom som

skäl berörs inte kanHär JO uttalat detnärmare. även inämnas att attga
allmänhet måste åligga socialnämnden polisanmäla misstänktaattanses

barn se JO:s beslut denövergrepp 13 juni dnr1995, 3360-94.mot

Samråd mellan socialnämnden och andra myndigheter

Ärenden sexuella barn och barnmisshandelövergrepp in-motom om
volverar olikamånga myndigheter förutom socialtjänsten. Det nöd-är
vändigt myndigheterna samarbetar och olika insatser ochatt utred-att
ningar samordnas. detta ändamålFör har med samrådsgrup-ett system

utvecklats. det samrådsförfarandeI brukarägerper som rum represen-
för socialtjänsten, den psykiatriska barn och ungdomsvården,tanter

Ävenpolismyndigheten, och åklagarmyndigheten ingå. andra kan ingå
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medför barnomsorgen. Systemeti representantert.ex. sam-grupperna,
rådbarn, allmännabeskrivs "Sexuellarådsgrupper i övergrepp mot

samrådsförfaran-f.f.sid. organiseratfrån Socialstyrelsen 1991:3 62 Ett
flesta kommuner ochmyndigheter finns i demellan olikade numera

sexuellabarnmisshandel ochbåde ärendentillämpas i övergreppom
socialtjänstlagen, 106.1996/97: ändring i124barn semot s.omprop.

detkonsultationssyfte såkan användas isamrådsförfarandeEtt snart
förekom-förbarn Detmisstankaruppstår övergrepp.utsattsatt ettom

identiteten på detkonsultativt syftesamråd sker i utsattautan attattmer
ansvarsfrågorinledningsskedet. Samråd för klargörabarnet röjs i att

förekommamycket välagerande kanolika myndighetersoch samordna
misstänksförskolan eller skolanpersonalhändelse inomför den t.ex.

för övergrepp.

föräldrarandra barnsUnderrättelse till

barn ellerföranställd misstänksfråga dåsärskildEn övergrepp moten
el-de barnentill andra det ellerföräldrarnaungdomar än utsattaär om

har iJustitieombudsmannenskall underrättas.ler ungdomarna ett par
föräldrar tilldaghembarn påbeslut ansett attövergrepprört motsom

4292-1993den 1994, dnrbeslut 30bör informeras,andra barn marsse
fallenuttalade båda3360-1994. JO idnroch den juni 1995, att13 upp-

förhållande pådirekt angå barnensmisstankarna ansågsgifterna om
skulleinformationentidpunkten försade JOdaghemmet. Vidare näratt
förun-åklagaresamråd med polis ochlämnas borde bestämmas i om

sekretessynpunktfrånframhölls ocksådersökning inletts. Det att man
lämnadesinformationmed vilkenförsiktigmåste ut.somvara
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registerkontrollförMetoder5

Inledningl

lämplighetsprövningförmetoderolikaskallavsnitt re-detta genomI
tänkba-metoderolikabehandlas de ärFörstgisterkontroll somtas upp.

registerlagstift-föreslagnaoch dennuvarandedenbakgrundmot avra
före-registerkontrolldärområdendeförredogörsDärefterningen.

Därvid be-lämplighetsprövning.olikaled i typerkommer ett avsom
anställningssökande inomförekommerkontrollhandlas den avsom

ellersökerdenkontrollenliksomutförligarevårdområdenvissa somav
bestämmelserÄven säkerhetsskyddslagensserveringstillstånd. omhar

bestämmel-hurexempel påAvsiktenregisterkontroll är atttas geupp.
utformas.registerkontroll kanser om

registerkontrollförmetoderOlika5.2

utdragkanförstadetolika För ettutföras på sätt.kanRegisterkontroll
akt-för detmyndighetdenfråninhämtasaktuella registretdetfrån som

lämplighetsintygellervandels-metodandra är att ettEnuella registret.
myndighet. Ettnågonellerpolismyndighetenfråninhämtas annan

centralnågonregisteruppgifterinhämtartredje genomsätt är att man
vissutföraskall typdenytterligare är avsätt attmyndighet. Ett ensom

direktåt-kalladsådatorer,viatill registrettillgångdirektkontroll ges
komst.

skalldenantingeninhämtaskaneller intygen ge-Utdragen somav
exempelTillkontrolleras.skalldenellerkontrollennomföra somav

beträffanderegisterutdragfåmöjlighet ettarbetsgivare attkan gesen
arbetssö-denkanAlternativtanställning.visssökerden typ avensom

förföretesjälv försigutdrag attfåmöjlighet ar-kande ettatt omges
endasttillämpasregisterlagstiftningengällandedenIbetsgivaren. nu

kontroll in-utföraskalldendvs.metoden,förstnämnda attden ensom
skallenskildaalltså inteförekommer attregisterutdrag. Dethämtar ett

lämplig-vidanvändaförsjälvasigutdrageller atttill intygha rätt om
beträffan-finnssagdafrån detundantagenendahetsprövning. De nyss

liknande seochnågonanvändas i statskall av-de utdrag annansom
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dessa fall lämnas utdragen till den enskilde.snitt 4.3.1. Dessutom harI
få utdrag själv kriminalregistretoch sigrätt att ettvar en om ur men

användas lämplighetsprövningdessa utdrag inte avsedda vid seär att
och 7.2.4.avsnitt 4.3.1

fårregisterkontroll någon central myndighet denNär görs genom
utföra lämplighetsprövning vända tillskall viss sigtyp av ensom en

myndighet. centrala myndigheten inhämtar sedan register-sådan Den
vidarebefordrar till den begärt dem. På dettauppgifter och dessa som

direkt tillantalet myndigheter eller enskilda har tillgångkansätt som
Iställetintegritetskänsliga uppgifter begränsas. förmedregister att var

eller kon-skall utföra lämplighetsprövningoch viss typ aven som en
endast den centrala myndighetentroll själv kan komma registret, får

myndigheten direkttill detta. den centrala intetillgång variantEn är att
vilkaregisteruppgiftema bedömninglämnar vidare görutan av upp-en

uppgifternafall. Endast de relevantagifter relevanta i visstär ettsom
myndigheten uttalarytterligare variant siglämnas visare. En är att om

utfärdarlämplighet för viss verksamhet, dvs.omfrågadeden personens
Både alkohollagenslämplighets- eller vandelsintyg. inomform aven

tillämpningsområden förekommer metodenoch säkerhetsskyddslagens
vidarebefordrar registeruppgifter.central myndighetmed somen

princip1997/98:97 innebär itill registerlagar prop.Förslagen nya
använda regis-det gäller möjligheternaförrändringarinte några när att

fåEnskildas möjligheterlämplighetsprövningar.terupplysningar vid att
kommer visserligenuppgifter sig självadel i registret att attta omav

registren och inteSyftet med detta förbättra insynen iöka. attär att re-
användas vid lämplighetsprövningar.gisterutdrag skall

polis-terminalåtkomst tilllänsstyrelser får haTullmyndigheter och
Ordetipolisregisterkungörelsen.ochi 16 16register. Detta aanges

för-används idirektåtkomst,begreppetterminalåtkomst motsvarar som
åtkomst begränsadTullmyndighetemastill registerlagar.slagen ärnya

fårLänsstyrelsemas åtkomst användas förbrott.till uppgifter vissaom
tilloch begränsadlämplighetsprövningarvissa är atttyper avse upp-av
de falleller inte.gift förekommer i registret I personenom en person

utdrag ellerlänsstyrelsen vidare och begäraförekommer får alltså ett
lämplighetsintyg.ett
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registerkontrollOmråden där5.3

förekommer

Allmänt5 l
.

ochanvänds vid lämplighetsprövningarregister ärDet person-som
registerutdragkanpolisregisterkungörelsenEnligtbelastningsregistret.
fyra olika fallfall lämplighetsprövning. Iolikameddelas för bl.a. av

anställning-söker vissabeträffandemeddelaskan utdrag personer som
kriminalvården, vis-söker anställning inomgällerDet personer somar.

anställning inom vissalarminstallationsföretag,anställningar i typersa
utlandsstyrka. samtligaIFörsvarsmaktensanställning inomvård ochav

kanarbetssökande,denoch intedet arbetsgivaren,falldessa är som
beträffanderegisterutdragRiksbankenkanVidareinhämta utdrag.

polisregisterkungörelsen.transportpersonal. §Se 17ochbevaknings-
Även säkerhetsskyddslagens be-enligtregisterkontrollden görssom

ifråga förkan kommaprövningstämmelser kan personer somavavse
anställningar.vissa

lämplighetsprövninganvänds vidregisterkontroll ärfall därövrigaI
eller vissaverksamheterbedriva vissatillstånd utövafrågadet attom

körkortstillstånd, trafiktill-hänföraskanförstayrken. Till den gruppen
anordnatillståndbiluthymingsrörelse,bedrivatillståndstånd, attatt

kanandraserveringstillstånd. Till denochspelvissa typer gruppenav
auktoriserad revisor,godkänd ellerför bli pröv-hänföras prövning att

be-för vissaprövningfastighetsmäklare,auktoriseradbliförning att
Seköra taxi.förförarlegitimationtrafikskolorfattningar inom attsamt

polisregisterkungörelsen.och 2116 17a,

vårdområdenvissaAnställningssökande inom5.3.2

liggerområdeför dethar valtsexempletföljande rörDet ettatt som
deocksåExemplet illustrerarutredning.föremål for vårdet ärnära som

uppgifterutlämnandefinns rörandebestämmelserolika ur per-avsom
belastningsregistret.ochson-

fåBåde enskilda kan registerutdragochmyndigheter

lands-kommunal ellertill statlig,skall lämnaspolisregisterUtdrag ur
ellersammanslutningmyndighet eller enskildtingskommunal person

sjukvård,psykiatriskpersonalanställning inombeslutar avomsom



registerkontroll82 Metoder för SOU 199869

utvecklingsstörda eller vård barn och frågavård ungdom, iav av om
sådan anställning 17 fjärde punkten polisregisterkun-den söker §som

görelsen. Bestämmelsen har tidigare berörts i avsnitt 4.3.1.
skall lämnas endast tillfredställande utredning denUtdrag om om

sökandes lämplighet för den aktuella befattningen inte avsevärdutan
inhämtas på de fall myndighet skallolägenhet kan Isätt. prövaannat en

lämplighet har myndigheten själv ställning till utdragnågons att ta om
inhämtas. enskild begär utdrag ankommer denna prövningbör När en

Rikspolisstyrelsen. alltså inte fråga någon ovillkorligpå Det är om
tillskyldighet för Rikspolisstyrelsen lämna utdrag enskilda. Detettatt

följer polisregisterkungörelsen. gällersagda 18 § Lagmmmet ävenav
för inhämtande med stöd andra bestämmelser fjärde17 §änutragav av
punkten.

det praktiken endast kommu-Rikspolisstyrelsen har upplyst i äratt
utdrag enligt fjärde punkten.begär 17 §ner som

utdrag skall alltid blankett Riks-ansökan påEn görasett en somom
polisstyrelsen fastställer.

uppgifter anteckningar i registretinte allaI utdragen lämnas om

bestämmelser vilka uppgifterpolisregisterkungörelsen19§I ges om
det utdrag enligt fjär-registerutdrag. i §får ingå i Där 17attangessom

påföljder defår med uppgifter andrade punkten inte äntas somom
uppgifterBestämmelsen innebär huvudsak allasärskilt i att omanges.

skyddstillsyn får ingå utdragen medanVillkorlig dom och ifängelse,
avseende böter. Sålunda får uppgifter dagsbö-finnsbegränsningar om

eller brottde misshandelsbrottfyrtio med annatöverter tas om avser
gäller devåld eller hotinnefattar Detsammamot om avserperson.som

brottsbalken. kap. behandlas stöld, råneller 14 kap. I 8brott 9mot
och oredlighettillgreppsbrott, kap. bedrägeri ioch andra i 9 samtannan

får utdragen med uppgiftförfalskningsbrott. Vidare i14 kap. tas om
otillåtet förfarande medbötespåföljder för sexuellt ofredande ochalla

brottsbalken.pornografisk bild, kap. respektive 16 kap. 11 § Detta6 7 §
Däribland kanandra fall då böter dömtsgäller vissa nämnasäven ut.

narkotikastrafflagen l968:64 och vapenlagenför brottböter mot
1996:67.

fjärde punkten alltsåregisterutdrag lämnas enligt 17 § iDe ärsom
iställetbegränsade till brott. Avgörandeprincip vissainte ärtyper av

utdrag kan innehålladen påföljd dömts innebärDetta att ettut.som
för bedömningenuppgifter har mindre eller helt saknar betydelsesom

lämplig för anställning de aktuellahuruvida inomärperson enav en
föranmärkas möjligheten arbetsgivareområdena. kanDet att ut-att
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främst behovet förebygga männi-drag dessa fall motiveratsi att attav
till följd olämplig personalrek-för fara till liv och hälsaskor utsätts av

1965:18, 79.Serytering s.prop..
skall lämnas endast fall då åtalbrottsmisstankar iUppgifter utom

för får uppgift gärningenhar frikänts gärningväckts. Om någon en om
polisregisterkungörelsen och polisregisterla-6 §lämnas. Se 19 §inte

gen.
utdragen sedan tiderpåföljder får inte med i vissaUppgifter tasom

4.3.1.förflutit se avsnitt
antecknas det ändamåltill enskild skallutdrag lämnasPå ett som en

utfärdats.för vilket utdraget

misstankeregistrenBelastnings- och

fort-itill registerlagar kommer regeringenförslagenEnligt ävennya
de aktuella vårdom-föreskriva arbetsgivare inomkunnasättningen att

anställ-få registerutdrag för användning iha möjlighetrådena skall att
avsnitt 4.3.2.ningsförfaranden se

Serveringstillstånd5.3.3

tillverkning ochfinns bestämmelser1994:1738alkohollagenI om
bestämmelserhär lagensalkoholdrycker. Vihandel med tar omupp

Utmärkan-serveringstillstånd.söker eller harkontroll personer somav
inhämtandekontrollen innefattardelsbestämmelsernade för är att av

myndighetenspelas den centraladels den rolllämplighetsintyg, som av
Alkoholinspektionen.

ochserveringstillstånd får sprit, vinharEndast den ett serverasom
meddelas den kommun där serverings-Tillståndkap. §.starköl 6 1 av

tillståndkan återkallaockså kommunenstället beläget. Det ärär som
tillstånd skall meddelasförutsättning för§§.kap. och 19 En7 13 att

personliga och eko-han med hänsyn till sinasökanden visar attär att
lämpligoch omständigheterna i övrigtförhållandennomiska är att ut-

tillståndalltså den sökerkap. §.verksamheten 7 7 Det äröva som
till alko-Enligt propositionenbevisbördan för lämplighet.sinharsom

sökan-det sannoliktutredningbör det krävashollagen gör attsomen
bestämmelserenlighet med lagensbedriva servering iden kommer att

102.1994/95:89,prop. s.
till bl.a.skall särskild hänsyntillståndsprövningenVid sö-tas om

serveringstill-tillfälligtansökanlaglydig.kanden En änär annatom
polismyndighetens yttrande inhämtats. Po-bifallas endaststånd får om
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lismyndigheten skall redovisa de omständigheter ligger till grurdsom
för yttrandet då särskiltoch sig sökandens allmänna lämplig-yttra om
het. Se kap. 14 §. innebär polismyndigheten7 Detta skall redovisaatt
registeruppgifter brottslighet uppgifterna sådana atom om anses vara
de bör inverka på bedömningen frågan serveringstillstånd seav om

108. Polismyndigheten alltså skyldiginte upplysaär attprop. s. on
alla brott eller brottsmisstankar finns registrerade beträffandesom ei
viss har inte själva möjlighetKommunerna inhämta regi:-attperson.
terutdrag för bedömning ansökan serveringstillstånd äriutanav en om

hänvisade till polismyndighetensdenna del yttrande.
omedelbara tillsynen efterlevnadenDen bestämmelsernaöver av on

kommunerna och polismyndighetema.servering Länsstyre-utövas av
tillsyn länet och skallinom lämna råd till kommune-utövar ävensema

Alkoholinspektionen central tillsyn efterlevnadenutövar överna. av
föralkohollagen. Se 8 kap. l §. Inspektionen register överett persc-

har haft olika tillstånd lagen,har eller enligt däriblarrltyperner som av
Ävenserveringstillstånd. ansökt tillstånd förs in ipersoner som om re-

antecknas företrädaregistret. registret också vissa för tillståndsplikt-I
Uppgifterna avsedda användas vüverksamheter. i registret är attga

handläggning ärenden tillstånd och vid tillsyn. Registret inn:-omav
håller uppgifter bl.a. domar i brottmål och förekomst ärendenom om av
hos polis eller åklagarmyndighet. Se 12 kap. §§. gånger1-4 Fyra per

skall Alkoholinspektionen inhämta utdrag polisregistretår avseendeur
har tillstånd och företrädare för sådana verksamheter 9 alk-de §som

1994:2046.holförordningen
gäller sekretess enligt kap. sekrt-uppgifterna i registret 9 24 §För

tesslagen 100. Alkoholinspektionen skyldig på begå-1980: Men är att
uppgifter till kommun eller länsstyrelse uppgifterralämna ut en omran

för tillståndsprövning eller tillsyn. kap. Polis-betydelse 12 9 §.är av
underrätta de andra tillsynsmyndigheterramyndigheten skyldigär att

förförhållanden betydelse dessas tillsyn 8 kap. §.2ärom som av
kan den söker eller har serveringstil-Sammantaget sägas att ettsom
för tämligen omfattande kontroll. kombina-stånd föremål Genomär en

och polisens uppgiftsskyldighctAlkoholinspektionens registertionen
vid tidpunkt ha goda möjligheter få infor-torde kommunerna varje att

tillståndshavare.mation varjeom

Säkerhetsskyddslagen5.3.4

Säkerhetsskyddslagen 1996:627 frågor skydd brottrör motom son
skydd uppgifterkan hota rikets säkerhet, rikets säkerhetrörav som oci

skydd terrorism.mot
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del säkerhetsskyddetEn så kallad säkerhetsprövning.utgörsav av
skall förebyggaDen inte pålitliga säkerhetssyn-äratt personer som ur

punkt deltar verksamhet betydelse föri rikets säkerhet 7 § tredjeav
punkten säkerhetsskyddslagen. Säkerhetsprövningen innefattar en re-

fallgisterkontroll och i vissa också särskild personutredning. Hären
lämnas beskrivning säkerhetsskyddslagens och säkerhetsskydds-en av
förordningens bestämmelser1996:633 registerkontroll. Derörsom
lagrum i de följande säkerhetsskyddslagen inteavsersom anges om
något sägs.annat

Vid registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen inhämtas uppgifter
från polisregister 12 §. Registerkontroll skall skallnågongöras när
anställas eller på delta i verksamheter placerats säker-isättannat som

Ävenenligt lagens bestämmelser detta. andra fallhetsklass i vissaom
får registerkontroll 13-15 §§göras.

registerkontroll genomförs skall den säkerhetsprövning-Innan som
samtycke §. uttryckliga kravet på samtyckegäller sitt 19 Deten ge

ochsyftar till mindre integritetskränkande segöra öppnaresystemetatt
Säkerhetsskydd, 1995/962129, huvud-propositionen 54. Somprop. s.

regel får registerkontroll endast den säkerhetsprövningengöras om som
bli anställd eller på komma delta i denkan sätt attantas annatavser

säkerhetsskyddsförordningen.aktuella verksamheten 23 § Detta inne-
kontroll skall ske alla sökerbär alltså inte visst.ex.att av som en an-

ställning.
registerkontroll skall framställan hosbeslutatDen göraom ensom

utlämnande uppgifter. lämnarRikspolisstyrelsen RPS RPSom av se-
särskilt Registernämnden 29 säkerhets-dan ärendet till §ett organ,

skyddsförordningen. Registernämnden har utmärkande roll i säker-en
för registerkontroll. nämnden be-hetsskyddslagens Det ärsystern som

tillgängliga uppgifter polisregister skall lämnasslutar huruvida i ut
säkerhetsskyddsförordningen. Nämnden inrättades speciellt för31 §

stärka Säkerhetspolisens verk-denna uppgift. Avsikten insynen iattvar
för rättssäkerheten skyd-samhet, vilket ansågs mycket viktigt ochvara

registerkontrolldet för den personliga integriteten i ärenden om
f..a. 62prop., s.
för vilka uppgifter får lämnas för det förstaAvgörande ärutsom

frågan vilken säkerhetsklass den anställning eller verksamheti somom
placerats finns olikakontrollen har säkerhetsklasserDet treavsersom
verksamheter placerats säkerhetsklassoch det gäller i2 När lsom

får uppgifter från alla tillgängliga polisregister lämnas medan detut
finns för de klasserna 21 finnsbegränsningar övriga §. Dessutom en
generell begränsning vilka uppgifter får lämnas Sålunda fårut.av som

uppgift endast den kan ha betydelse förlämnas pröv-ut antasen om
kontrollerades pålitlighet från säkerhetssynpunktningen den 24 §.av
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har kommit fram vid registerkontroll lämnasuppgiftInnan uten som
skall den uppgiften tillfälle uppgiftensig överatt yttrasom avser ges

förekomma25 §. Undantag från detta kan på grund sekretess.av
för skapasig tillkom insyn i kontrollsystemet.Rätten att attatt yttra

försöka fåockså på detta så korrekt underlagMeningen sättatt ettvar
säkerhetsbedömningen. viktigt förmöjligt för ansågs såvälDettasom
för myndigheternaden enskilde se 61.a. prop. s.som

registerkontroll skall självstän-beslutatDen äga avgöratt rumsom
skall få anlitas 27 §. förekommerdigt den Detprövatsperson somom

form förbud anställa vissalltså inte någon mot att t.ex. person.av en
anledning säkerhetsprövning skall deSedan beslut fattats medett av

lämnats från RPS återställas dit 28 §.handlingar utsom
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Registerkontroll6 bör införas

Inledningl

Med lämplighetsprövning arbetet med rekrytera lämpligattavses per-
sonal. Registerkontroll bara del lämplighetsprövningen.är en av

Syftet med den lämplighetsprövning vi har stärkaöverväga äratt att
barns och ungdomars skydd främst sexuella Med lämp-mot övergrepp.
lighetsprövning dettai sammanhang hela det arbete syftaravses som
till rekrytera lämplig personal. Lämplighetsprövning alltså inteatt är
liktydigt med registerkontroll. sådan kontrollEn kan endast utgöra en
del lämplighetsprövningen. Andra likaminst viktiga dennaimomentav
prövning anställningsintervjuer, referenstagningar och kontrollerär av
meritförteckningar. detta och följande kapitelI behandlas frågor röran-
de registerkontroll. Andra delar lämplighetsprövningen ka-itasav upp
pitel

lagstiftningen finns särskildaI inte några bestämmelser register-om
kontroll personal eller anställda förskoleverksamhet,inom skola el-av
ler skolbarnsomsorg. Förslagen till registerlagar innehåller intenya
heller några sådana bestämmelser. diskuterarVi i detta kapitel inled-
ningsvis frågan i vad mån registerkontroll kan medverka till före-att
bygga barnpå och ungdomar inom de aktuella verksamhe-övergrepp

Därefter vi den främsta invändningen registerkon-terna. tar motupp
troll, nämligen skyddet för den personliga integriteten. Därvid diskute-

Ävenvad kan med personlig integritet. några särskildaras som avses
aspekter integritetsfråganpå tas upp.

frågorVissa praktisk beaktasmåstenärmast när över-naturav man
införa registerkontroll avseende brott och brottsmisstankar.väger att

frågor avsnittDessa i 6.4.tas upp
Slutligen redovisar vi vårt ställningstagande till frågan införandeom
bestämmelser registerkontroll arbetssökande och/ellerav om av an-

ställda inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.



SOU 1998:69införasRegisterkontroll bör88

skyddetstärkaRegisterkontroll kan6.2 mot

övergrepp

registerkontrollSyftet med6.2.1

få uppgiftarbetsgivare kunnaregisterkontroll skulleGenom omenen
vid tillfälletför brott elleranställd har dömtsellerarbetssökande etten

förhindrabrott.misstanke Förföremål förkontrollenför attär sex-om
uppgifterdet främstungdomarbarn ochpåuella ärövergrepp om sexu-

skydd andradet gäller änintresse. När övergreppalbrott motärsom av
betydel-kanuppgifter våldsbrottdet främstsexuella är avsom varaom

se.
ellerarbetssökandesfår upplysningararbetsgivareOm an-enomen

förunderlagupplysningamabrottslighet kan utgöraställds tidigare ar-
denanställakan välja inteArbetsgivarenagerande.betsgivarens att

anställaförbudinföratänkbartocksåarbetssökande. Det mot attattär
jfr. 7.2.6. Gentemotbrott, avsnittfördömts vissa typer avpersoner som
deåtgärder vidtas inomanställd kan sättsredan upp avramar somen

nödvändigt, jfr. avsnittdetregleringen,arbetsrättsligaden ansesom
7.4.

olämpligtkan det givetvisutgångspunkter attmångaFrån per-anses
barn ellerarbetar medvåldsbrottsexual- ellerfördömtssomsoner

andra brott. Enför mångaocksågällerungdomar. typerDetsamma av
eller bris-dåligt omdömehakan visatbrottbegått visstettsomperson

därförsamhället ochgäller iderespekt förtande varasomnormer
dockinnefattar inteutredningsuppdrag övervägaattolämplig. Vårt en

med barn.arbetar Denlämplighetsprövningallmän personer somav
till syftehaskall,vi harlämplighetsprövning attöverväga sagts,att som

därförmåsteFrågansexuellafrämstskyddet övergrepp.stärka mot
eller våldsbrottsexual-begåtttidigare ut-ställas ettperson somom en

Eller medungdomar.med barn ellerarbetarhanriskfaktorgör omen
stärksskyddetdetord: Innebär övergreppandra motatt om personer

med barn ellerfrån arbetahindrasbrott kanför sådanadömts attsom
ungdomar
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Uppgifter6.2.2 sexualbrott barnmotom

och ungdomars skyddBarns stärks det möjligtövergrepp ärmot attom
förhindra dömts för eller understår misstanke föratt personer som sex-
ualbrott barn får arbeta med bam. Registeruppgifter sådanamot om

medverka till stärka skyddetbrott kan alltså övergrepp.att mot

sexualbrott finns i kap. brottsbalkenBestämmelser 6 BrB. ka-Avom
sexualbrotten följande brottstyper:pitlet följer utgörsatt av

Våldtäkt och våldtäkt,grov-
sexuellt tvång och sexuellt tvång,grovt-
sexuellt utnyttjande och sexuellt utnyttjande,grovt-
sexuellt utnyttjande underårig och sexuellt utnyttjandegrovtav av-
underårig,
sexuellt med avkomling,umgänge-

med syskon,sexuellt umgänge-
ofredande,sexuellt-

koppleri och kopplerigrovt samt-
förförelse ungdom.av-

betydelsen registeruppgifterdetta avsnitt viI tar upp av om vuxna
bam. Med barnsexualbrott vi iärmot avser personer sompersoners

också de befinner puberteten.förpuberteten sig i Detta inne-sommen
under dettafall alla år i sammanhangbär i varje 15äratt som anses

emellertid inte sikte på l7-åringsbam. Det sägs tar t.ex.som ensom
15-åring. sådant kan istället jämställas medEttövergrepp mot enen

gäller detDäremotövergrepp motpersons en annan vuxen. somvuxen
litet bam.för 17-åringens övergreppsägs mot ett

för sexualbrott barn skulle med hjälpdömtsDe mot avpersoner som
från ellerregisterkontroll kunna hindras få arbete med barnatt ung-en

dessa riskfaktordomar. Vid bedömningen utgörav om personer en
sexualbrott riktat barn förpuberteten alltidmåste beaktas iatt ett mot ett

Ävensexuellt avvikande beteende. sexualbrottinnefattar ett ett mot ett
kan innefatta sexuell avvikel-barn puberteten många gångeri anses en

se.
sexuellt attraheras enbart barnförövarenOm är en person som av

pedofil.förövaren betecknas Antalet verkligenkan som personer som
pedofiler förmodligen litet och flesta pedofilerkan definieras deärsom

sexuella beteende selever antagligen inte sitt SOUPeter Martens,ut
f.. Sexualbrott barn har säkerligen oftastbilaga 3551997:29, mots.

förövaren pedofil läggning. kanandra orsaker har sigDetän röraatt en
störda familjerelationer eller andra sociala eller psykologiskat.ex. om

förklaringar.
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med pedofil läggning söker siguppfattningvanligEn är att personer
och för tänkbartmed barn. i sigkontakt Dettill arbeten är attsom ger

det finnsdet måste betonas intepå det viset. Mendet förhåller sig att
pedofiler skullefaktiskt sådetundersökning visarnågon är attattsom

också förmodas deyrken. kantill sådana Detsöka sig eventu-att som
impulser.och kan kontrollera sina Engod självinsiktdet harellt gör

söka till yrkeförmodligen heller sigskulle intepedofil ett som ger
skulledem.för förgripa sig på Motivetmed barnkontakt snarastatt

kontakt medoch känslomässigbehov socialfå utlopp för sittatt avvara
373bam. Se a.a., s.

drift. den be-grundläggande mänsklig OmSexualiteten är somen
risken förpedofil läggning måstebarn harsexualbrottgått mot ettett en

pedofiliavvikelserSexuellaförhållandevis äråterfall stor. somanses
f.f.. Slut-behandla 380omöjliga sekanskeellerockså svåra att a.a. s.

bedömasalltid kanmed pedofil läggning utgörablir attsatsen personer
med bam.de arbetarriskfaktor omen

utifrån uppgifter ti-vanligtvis intefallet går detenskildadetI att om
pedofil.förövaren varjehuruvida Menbedömabrottslighet ärdigare

ochkränkning barnetallvarliginnefattarbarnsexualbrott mot aven
behov och de ska-bortse från barnetskapabelförövarenvisar är attatt

skälredan denna anledningfinns därförtillfogas.barnet Detdor avsom
arbetarbegått sådant brottdenlämpliga iifrågasätta det ettattatt som

barn också kansexualbrottDärtill kommermed barn. ettatt ett mot va-
detta långtifrånpedofil,gärningsmannentecken på ävenärattett omra

frånbarn hindrasför sexualbrottdömtsallaalltid fallet. Om motär som
harde förövareocksåhindras givetvismed barnarbetaatt pe-som en

dofil läggning.
möjligt förhindradetVår slutsats attär attär att sompersonerom

barn får arbetaför sexualbrottmisstankeundereller stårdömts för mot
sexuella register-skydd Enstärks barnensmed barn så övergrepp.mot

sexuellastärka skyddetbidra tillsåledes kunnaskullekontroll motatt
övergrepp.
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Uppgifter6.2.3 andra sexualbrottom

och ungdomars skyddBarns stärks det möjligtövergreppmot är attom
förhindra dömts för eller står under misstanke föratt personer som sex-
ualbrott får arbeta med barn. Registeruppgifter sådana brott kanom
alltså medverka till stärka skyddet övergrepp.att mot

Allmänt sexualbrott motom vuxna

registerkontrollGenom kan upplysningar inhämtas barainteen om
sexualbrott barn alla sexualbrott. Ett sådant brott riktatmot utan om

behöver inte i sig innefatta avvikande sexuelltmot etten vuxen person
beteende. Sådana skiljerbrott sig alltså på detta från sexualbrottsätt

barn, vilka redan i sig sexuell avvikelse. Möjligheternautgörmot atten
dra några slutsatser förövaren utifrån sexualbrott måstemotom vuxna
därför mindre det gäller brott bam.än när motanses

Med utgångspunkt sexualbrotti kan det inteett mot en vuxen person
bedömas i vad mån gärningsmannen risk i arbete med barnutgör etten

förpuberteten.i Vårt utredningsuppdrag innefattar emellertid inte bara
verksamheter för bam. Uppdraget innefattar hela grundskolanyngre
och gymnasieskolan, dvs. verksamheter där det finns ungdomar i pu-
berteten och sådana denna. Huruvidaäven passeratsom en person som
begått sexualbrott risk för dessa kan knappast diskuteras iutgörett en
generella bedömning måsteEn omständigheterna detigörastermer. av
enskilda fallet. efter sådan bedömningMen det och föri sig tänk-ären
bart ifråga kan riskfaktor. Det kanutgöraatt t.ex.personen anses en

Ånågon dömts för upprepadesig sexualbrott. andra sidanröra om som
kan vissa brott säkert framstå engångsföretelser.som

framhållasmåste också varje sexualbrottHär innebär föröva-att att
visar brist på hänsyn och likgiltighet för andra människor och derasren

kanintegritet. i sig skäl ifrågasättaDetta det lämpliga iutgöra att att
förövaren arbetar med barn eller ungdomar.

Uppgifter sexualbrott möjlighet beakta brottetmot attom vuxna ger
vid bedömningen lämplighet för arbete med barn ellerav personens
ungdomar. Registerkontroll kan säkerligen särskilt medverka till att
stärka skyddet för äldre bam och ungdomar. detMen måste framhållas

allvarligare sexualbrott äldre barn och ungdomar tycks före-att mot
komma mycket sällan inom skolan, avsnitt och2.5 2.6.se
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kränkningaroch andra mindreofredandeSexuellt grova

samrådssamtal den vanligasteenligt våra ärDen övergrepptyp somav
flickoroch sexuella beröringar iyttranden tillskolaninom ton-är av

registerkontroll för-på möjligheternaaspekteråren. Några att genom
belysas här.beteenden börhindra denna typ av

sådant avvi-skälfinns knappastDet övergrepp ettatt ett somanse
kan iställetutför dessa handlingarbeteende.sexuellt Dekande som

utnyttjar sinnomial sexuell läggningmedförmodas sompersonervara
frågakan ocksåändamål.för sexuella Detställning om personervara

beteende.det olämpliga i sittenkelt inserhelt intesom
gränsområdeofta isig säkerligenbeteenden ettDenna rörtyp av

straffbart ocholämpligt intestraffbart,mellan vad accepta-är mensom
brott,bedömabeteendetfall kan närmastbelt. mångaI ettatt somvara

ofredande enligt kap.eller 4enligt 6 kap. § BrBofredande 7sexuellt
och för sig olämp-fall vissa itänkbart i varjeockså7 § BrB. Det är att

dvs. destraffbara området,utanför detyttranden faller utgörliga sexu-
förhåller förmodligenstraffbara. sigDetinteella trakasserier ärsom

sexuelltkan uppfattashandlingar elevernaockså mångaså att somav
acceptabla.objektivtdekränkningarmotiverade äratt setttrots

de polisan-karaktär kan dettillMed hänsyn antas attövergreppens
handlingarutför dessaDemäls sällan övergrepp.än grövre sommera

de dömtssåvida intefinnas i något register,hellerdå intekommer att
deregisterkontroll kan givetvisbrott. Genomför något annat somen

från fåofredande förhindrasellerofredandesexuelltdömts för att ar-
dettadem påmångaungdomar. Men sättbarn ellerbete med somav

registerkontroll. Detupptäckas vidskulle inteolämpligtuppträder en
tänkbartåterfallsriskenhur Detockså ifrågasättas är. är attkan stor

uppfattasklart för sig detbeteende de fåttändrar sittmånga attnär som
register-Såväl möjlighetenstraffbart.ocholämpligt attrent genomav

begått dennatidigaredenupptäcka övergreppkontroll typ av avsom
det gällermindrealltså bedömasåterfall kanför än närrisken varasom

skyddet deändåkanDetde allvarligare antas att motövergreppen.
dömts förstärkas de tidigareskullemindre övergreppen somomgrova

hellerregisterkontroll. kan inteupptäckas Detkundesådana genom
kansexualbrott någon gångmindrefrånbortses ettgrovtettatt vara

kapabel begå allvarligareocksågärningsmannentecken på är attatt
övergrepp.
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6.2.4 Uppgifter andra brottom

Barns och ungdomars skydd stärksövergrepp detmot möjligtär attom
förhindra dömts för elleratt står under misstanke förpersoner som gro-

våldsbrott och vissa andra brott såsom människorov och barnpomo-va
grafibrott, får arbeta med barn. Registeruppgifter sådana brott kanom
alltså medverka till stärka skyddetatt övergrepp. Uppgiftermot om
misshandel inte bedömts saknar förmodligen betydelse isom som grov
de flesta fall.

detNär gäller barns och ungdomars skydd andramot övergrepp än
sexuella det främst upplysningarär misshandel och andra brottom som
innebär kränkningar människa skulle kunna ha bety-av en annan som
delse.

Våldsbrott anmäls och leder till fällande domar i långt större ut-
sträckning sexualbrott. våldsbrottenän Av misshandelär inte ärsom

3 kap. 5 § BrB den helt dominerande brottstypen. En uppgiftgrov om
arbetssökande eller anställdatt gjort sig skyldig till sådan misshan-en

del skulle troligen i de flesta fall inte tillåta några bedömningar av per-
lämplighet för arbete med barn eller ungdomar. kanDetsonens t.ex.

gälla beträffande vid något enstaka tillfälle gjort sigen person som
Ävenskyldig till misshandel mindre allvarlig sådant enstakaart. ettav

brott innefattar visserligen hänsynslöshet Bero-mot en annan person.
ende på omständigheterna kan brottet ändå framstå isoleradsom en
händelse det inte finns anledning kommeratt anta Ensom att upprepas.
uppgift brottet skulle betydelse för förebyggandeutanom över-vara av

inom de aktuella verksamheterna. Självfallet kan det också före-grepp
komma uppgifter misshandel kanatt betydelse. Omom vara av en per-

tidigare dömts för i tjänsten ha misshandlatatt barn kan det gi-son ett
vetvis finnas anledning till försiktighet. Detsamma kan gälla vid uppre-
pade fall misshandel.av

detNär gäller gjort skyldigasig till de for-grövstapersoner som
våldsbrott såsom mord, dråp och misshandel 3 kap.merna 2av grov

6 BrB. förhåller det sig annorlunda. Den begått sådantresp. ettsom
brott kan generellt ha visat likgiltighetsägas för andras liv, hälsa och
integritet. Dessa kan redan detta skäl olämpligapersoner av anses som
för arbeten med barn och ungdomar. Detsamma kan densägas om som
begått vissa andra brott har karaktär ellerövergreppgrova som av som
innehåller sådana De brottmoment. människorov 4 kap.ärsom avses
l § BrB och rån 8 kap. 6 § BrB.grovt

Till det nämnda kommer mord kan ha innefattatatt ett sexuali-nyss
våld detta kommer tillserat uttryckutan att i rubriceringen brottet.av

18-09604
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sexuellabegårmord ocksåbegårhanmedsamband etti attDen som
sexualbrott.någotsärskilt förinteoffret dömsmotövergrepp

kränkningallvarliginnebära ärkanbrott sägasytterligareEtt ensom
skildrandebestå ikanBrB. Brottet§kap. 1016bampomografibrott a

Varjebilder.sådanaspridandeellerbildpornografiskibarn avavav
bam. Denriktatsexuellbrott ettskildrar motbildbampornografisk ett

deltagit ihabild måstesådanframställningenideltagit ansesenavsom
bildenspridandevarje attinnebärvårtEnligt synsätt avövergreppet.

fortsätter.övergreppet
skyddungdomars övergreppoch motbarnsbedömningVår är att

ellerfördömtsförhindramöjligt attdetstärks att somär personerom
dråpmord,dvs.våldsbrotten,allvarligasteför demisstankeunderstår

ungdomar. Detsammaellermed barnarbetamisshandel, fåroch grov
människorov,fördömtshindra demöjligtblirdetgäller att somom

frånbarnpomografibrottoch attrånfrihetsberövande, grovtolagagrovt
skullenämnda brottenavseende deRegisterkontrollmed bam.få arbeta
gällerDettaskyddetstärka övergrepp.till motbidrakunnaalltså att

detillstämplingochförberedelseförsök,fördömtsdeockså som
dömtsdepå sättriskpersoner somnämnda brotten utgör somsamma

fullbordade brott.för
bedömtsmisshandel inteRegisterupplysningar grovsomsomom
bedömningenunderlag förutökatkunna envisserligen avettskulle ge

fallflestadeungdomar. Iellermed barnarbeteförlämplighetpersons
deslutsatsertillåta någraemellertid inte ar-upplysningama omskulle

röranderegisterkontrolllämplighet. Enanställdasellerbetssökandes
förbetydelsenågonhaförmodas störrealltså intekanmisshandelsådan

förebyggande övergrepp.av

integritetenpersonligaDen6.3

integritetpersonligpåSynen6.3.1

skyddadsfärprivattillsåvälinnefattar rättintegritetPersonlig enen
sigkunskapbestämma överutomståendes insyn rätt att omfrån som en

själv.

dataregisteruppgifterinhämtandeKontroll uravgenompersonerav
integri-personligaför denskyddetmedstridstå iallmäntbrukar anses

integritetsin-befogade idet ettdiskussionendockOfta förs omteten.
integritetet.personligmedvadklargörsdettrång avsesattutan som
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Utan sådant klargörande kan knappastett ställning tilltaman om en
viss kontroll verkligen innebär kränkning. klargörandeEtt ocksåären
nödvändigt för ställning till denatt ta avvägning många gångersom
måste mellan den personligagöras integriteten och det motstående in-

skall tillgodosestresse registerkontroll jfr. avsnitt 3.1.1.som genom
I kap.l 2 § tredje stycket regeringsformen finns grundläggandeen

bestämmelse skyddet för den personliga integriteten. Därom sägs att
det allmänna skall den enskildesvärna privatliv och familjeliv. Men
varken i regeringsfonnen eller någon lagstiftningeni finnsannanstans
någon definition begreppet personlig integritet.av

När begreppet personlig integritet skall bestämmas brukar ofta rät-
ha personlig sfär vilkenten att över själv har kontroll ochen man som

skyddad insyn frånär utomståendemot INatio-ett moment.anges som
nalencyklopedin med integritet,sägs i den bemärkelset.ex. att som nu

ifråga, fåär sin personligarätt ochatt inre sfär respekte-egenartavses
rade och inte för personligenatt utsättas störande ingrepp.

kanHär i korthet dom från Arbetsdomstolennämnas där frågoren
personlig integritet till bedömning. Avgörandet, AD 1991om var uppe

45, rörde krav från arbetsgivare på arbetstagarna de skullenr atten
lämna urinprov för kontroll eventuellt missbruk cannabis. Dom-av av
stolen ansåg detta intrång i den personliga integritetenett be-som men
dömde intrånget ringa. AD:s kan uttryck försynsätt sägassom tan-ge
ken kontrollen sådan intrångatt i integriteten.är ettsom

Vid preciseringar vad med personlig integritet brukarav som avses
inte bara till personlig sfärrätten Som viktigtnämnas. etten moment

ofta också varje bestämma kunskaprätt att över siganges persons om
själv. Detta gäller dock inte all kunskap endast sådanutan som anses

integritetskänslig. Såsom integritetskänslig kunskap kan så-vara anses
dana uppgifter de flesta i visst samhälle inte vill skallettsom personer
spridas dem. Som exempel informationpå antagligen de flestaom som
i vårt samhälle integritetskänslig kan uppgifter hälsanämnasanser om
och sexualliv. Uppgifter viss kan också integri-om en person anses
tetskänsliga utifrån dennes subjektiva uppfattning, det finns någonom
rimlig grund för uppfattningen. Som exempel harnämns att en person
någon form handikapp han inte vill berätta Däremot kanav som om.
inte upplevelser kränkningar bygger felaktigpå informationav som

uppfylla kravet på rimlig grund. Det kan alltså betraktasinteanses som
kränkning felaktigt någon sprider käns-troren attom en person annan

lig information honom. Angående det sagda, jfr. Göranom nyss
Collste i Datalagskommitténs betänkande SOU 1997:39, bilaga

794s.
harVi i utredningen ställning till huruvida arbetsgivareatt ta skall

kunna få tillgång till registeruppgifter brottslighet beträffandeom an-
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såda-medregisterförekomstenRedanarbetssökande. ettochställda av
uppfattaskanenskildauppgifterintegritetskänsliga sompersoneromna

ocksåkanfördadeUtifrånintegritetskränlcning. resonemangenovanen
integri-personligadenintrång isigkontrollförfarandet i ettsomanses

eller Eninte.registretförekommer iifrågaoavsettteten, personenom
kränk-ledförstaiskulle inte attregisterkontroll ett som enansevara

Kränkningeninhämtas.kunskapsärskildnågongrundpåning attav
ochenligtsektordenintrång iiställetskulle utgöras ett ensvarssomav

skyddad insyn.skallanspråk motberättigade vara
upplysninginnebärakanregisterinnehållet iuppgift ettEn enom
Utlämnadebrottslighet.för någonantecknatsintevissatt personenom

nämnvärd integ-någonknappastkanupplysningsådan somansesenav
uppgifterinnehållaocksåregisteruppgift kanritetslqänkning. Men en
de flestauppgiftbrott. Dettabegått ärett somatt enpersonenom

upplysningsådandem. ärspridas Enskulleviljaskulleknappast att om
integritetskänslig.betraktavidarealltså attutan som

två integri-egentligendet alltsåfinnsfördaMed det resonemanget
införandeövervägandevidbeaktasskalltetsskyddsaspekter avomsom

arbetssökandeochanställdasamtligaförDels intressetregisterkontroll.
detantecknats idemfråndels intressetkontrollerade,blislippa somatt

dessasprids. Detdetta ärinformationslippaaktuella registret attatt om
barnsstärkaintressetskall attintegritetsskyddsaspekter vägas motsom

minime-målsättningenOm är attskyddungdomars övergrepp.och mot
möjligtregisterkontrollerfåbör såintegritetsintrångantalet ge-somra

bör såkontrollfalli de görskränkningenminimeranomföras. För att
fall.enskiltvarjeilämnasmöjligt utinformationlite som

respektivemöjlighetpåIntegritetsaspekter6.3.2

kontrolleraskyldighet att

ellerarbetssökandesamtligakontrolleraskyldighetfinns attdetOm en
misstänkliggörs.kontrolleradedenkontrollen inteinnebäranställda att

kontrollerasalla änmindrealltsåblirIntegritetskränkningen omom
kontrolleras.endast vissa personer

föreskrivakanregisterkontroll införsbestämmelserfalldet manFör om
utföraarbetsgivareförmöjlighet attellerskyldighet enantingen enen

läggassynpunkterolikakanintegritetsskyddsaspekterUtifrånkontroll.
hänseende.dettalämpligt ivadpå ärsom

deniintrånginnebärkontrollvarje ettutgångspunkt per-är attEn
börmöjligtintrångfåsååstadkommaFörintegriteten.sonliga att som
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det inte föreskrivas någon skyldighet alltid kontrollera. Istället böratt
kontroll endast förekomma det särskilt påkallat.när är kanHär jäm-en
förelse med de uppgifter vi fåttgöras förhållandena i Danmark seom
avsnitt 3.2.3. Där inhämtas normalt inte något registerutdrag. Men det
kan förekomma utdrag begärs bl.a.att skall arbetaav personer som en-

med bam. Ett exempel på situation dåannat kontroll kansamma en en
påkallad det finns brister i arbetssökandesär meritförteck-vara om en

ning, dvs. ifråga inte med intyg eller referenseratt kan styrkapersonen
vilka sysselsättningar han haft tidigare. Det finns med andra ord tidspe-
rioder då inte vad ifråga gjort.vetman personen

Vid de samrådssamtal vi haft med myndigheter och organisationer
har framförts eventuella regler registerkontroll böratt innefattaom en
skyldighet för arbetsgivare kontrollera. Detta har motiveratsatt med att
kontroll endast vissa innebär dessa utpekas miss-attav personer som
tänkta sexualbrottslingar. harDet också framförts farhågor attom en-
dast kommer kontrolleras, vilketmän att negativt jämställd-ansetts ur
hetssynpunkt. Kontroll enbart har antagits kunna avhållamän mänav
från söka sig till arbeten med barn och ungdomar.att

De synpunkter kan läggas på frågan möjlighet eller skyl-som om
dighet kontrollera talar således varandra. Vi delaratt i och för sigmot
den uppfattningen det kan tolkas utpekandeatt endast vissaettsom om

kontrolleras. förstärkerDetta givetvis den upplevelse avinteg-personer
Åritetsintrång redan kontrollen i sig innebär. andra sidan kan dettasom

motverkas kontroll utförs endast vissa objektivaatt förut-närgenom
sättningar föreligger. kommun,En eller arbetsgivare, skulleen annan
således kunna fastslå under vilka förutsättningar skall utnyttjaman en
möjlighet till kontroll. Det kan gälla avseende med luckort.ex. personer
i meritförteckningen eller första gången anställs arbeteipersoner som
med barn eller ungdomar. Med förvägi fastlagda objektiva kriterier för
kontrollen kan integritetsintrånget mindre vid kontrolleränanses som
kan tolkas uttryck för misstankar tidigare brottslighet.som om

Sammantaget vi kontroll utförd endast i vissa fallatt i och föranser
sig kan integritetskränkande generellt utförd kontroll.änanses mer
Men intrånget kan mindre det i förväg fastställs kontrollnäranses om
skall utföras.

Här har frågan skyldighet eller möjlighet kontrollera endastattom
behandlats integritetssynpunkt. Självfallet måste denna fråga ocksåur

andra synvinklar, främst effekterna för skyddet övergrepp.ses motur
Vi återkommer i avsnitt 7.2.2 till frågan skyldighet eller möjlighetom

kontrollera.att
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kontroll denIntegritetsaspekter på6.3.3 somav
anställdredan är

frånregisterkontroll kan avståundvikavillarbetssökandeDen ensom
det möjligtkontroll utförs. Ominnebär ärsöka arbeten attattatt som

ha någotpraktiken intedessa ianställda kommerkontrollerutföra attav
kon-innebärkontrolleras.de skall Dettahuruvida attinflytande över

kontroller arbets-integritetskränkandeanställdatroller änär avmerav
sökande.

arbete.vill söka vissteller honvälja hanfrittkan ettochVar omen
utföras,kommerregisterkontroll kan eller attDen attvet enomsom

sökahon skallhuruvida han ellerbedömningi sindettakan inväga av
i deteller hon förekommerhanmed sigarbete. Den attvet re-ett som

kanarbetet.från söka Personenkan avståkontrollerasgister attsom
arbetsgivarenför den tilltänktasedanarbetet ochsökaväljaockså att

ändå fåpåoch hoppasregistretanteckningen i attförsöka förklara an-
ställningen.

Riskenannorlunda.anställdredanför den är attSituationen ärsom
kommertidpunktvid visskontrolleras ellerhelst kannär ensomman

anställdintegritetskränkande. Enupplevaskankontrolleras somatt som
Möjlig-byta yrke.skulleregisterkontrollundvikavill tvungen attvara

små. Reglerpraktiken ganskaför de flesta iyrkebytaheterna äratt om
där dentill situationlätt ledaskulle alltsåanställdakontroll an-enav

kontrolleras.skallhuruvida haninflytandehar någotställde inte över
integritetskränkandedärföranställdaredanRegisterkontroller är merav

arbetssökande.kontrollerän av
registerkontroll, denvid allahävdas, atthärkan typerDet avsom

kontrollenuppfattaheller behöverdölja intenågotharinte att somsom
in-kontrollen i siganförts kantidigare etthot. Men anses somett som

arbets-uppgifterockså vilkabetydelsetegritetsintrång. Av ärstor som
upplysningfårarbetsgivarenfärre brotttill.tillgång Jufårgivaren om,

Även endastarbetsgivarenintegritetsintrånget.mindredesto är om
förmodligen iskullesexualbrottuppgiftertillfå tillgångskulle t.ex.om
uppgiftervilkade anställdablandosäkerhet rådapraktiken stor ar-om

har full insynkontrolleradesåvida dentill, intetillgångharbetsgivaren
straffatsanställdafrämstgivetvisgälleruppgiftslämnandet. Dettai som

fickför arbetsgivarenkännaförmodligenskulleför brott. attDessa oro
betydelse för bedömningsaknarbrottslighetkännedom även somom

ungdomar.ellermed barnför arbetelämplighetderasav
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6.3.4 Integritetsaspekter på uppgifter misstankarom

Uppgifter misstankar minst lika integritetskänsligaär belast-om som
ningsuppgifter. Den enskildes intresse uppgifter misstankarattav om
inte lämnas måste berättigat det gällerut än belast-än näranses mer
ningsuppgifter.

Registerkontroll brottslighet kan i princip innefatta utlämnandeav av
både belastningsuppgifter, dvs. uppgifter domar och godkändaom
straff- och ordningsförelägganden, och uppgifter misstankarom om
brott. Misstankar kan ha olika styrka. Det kan sig allt från fallröra om
där polisanmälan gjorts på kanske lösa grunder till fall då den miss-en
tänkte häktats eller åtalats. I och belastningsregistret försperson- upp-
gifter misstankar förstin misstanken så stark dennär kan be-är attom
tecknas skälig misstanke. Detsamma gäller enligt det förslag tillsom en

misstankeregister håller på utarbetas.nytt När misstankeattsom av
denna föreliggergrad skall den misstänkte också underrättas miss-om
tanken, 23 kap. första stycketl8 § rättegångsbalken. I praktiken torde
det falli varje inte kunna komma ifråga lämna uppgifteratt ut om
misstankar inte förts in i och belastningsregistret alter-som ens person-
nativt misstankeregistret.

belastningsuppgifterSåväl uppgifter brottsmisstankar ärsom om
integritetskänsliga. finns huvudsakligenDet två aspekterytterst som
särskiltsig gällande beträffande uppgifter misstankar.gör om
det första kan detFör Visa sig sådan uppgift ogrundad elleratt ären

misstanken i varje fall inte så stark den räcker för fallandeatt är att en
dom. kan förståsDet också inträffa misstanken inte tillräckligatt anses
för väcka åtal det skälig misstanke föreligger.ävenatt ansetts attom

måste också framhållasDet nedlagd förundersökning elleratt en en
frikännande dom, grundar sig bevisvärdering,på normalt inte in-som
nebär konstaterande den misstänkte inte begått det påståddaett attav
brottet. dessa fallI brukar endast konstateras åklagaren inte kunnatatt
styrka brott. uppgifterOm misstankar lämnas det svårt, ellerärutom
omöjligt, för den misstänkte efterhandi bevisa sin oskuldatt även om
han frikänns.

det andraFör skall och i princip betraktas oskyldig tillvar en som
dess domstol funnit brott styrkt. Men uppgifterär miss-atten om om
tankar lämnas till arbetsgivare kommer den uppgifternaut som avser
säkerligen praktikeni behandlas han skyldig.att Densom om var ar-
betssökande blir anställdinte och den redan anställde kan bli omplace-
rad eller avstängd.

och har berättigatVar intresse uppgifter honomett att rö-en av om
rande brottslighet offentliggörs.inte Ibland får detta intresse vika för



SOU 1998:69bör införasRegisterkontroll100

uppgifter misstankaraspekter påmotstående intressen. De ta-somom
tillgängli-uppgiftersådana inteinnebär intresset görsgits attatt avupp

läm-uppgifterna intetyngd.särskild Intressethamåste attavansesga
uppgifterbeträffandeberättigatkan änänsägasut omvara mernas

berättigatmisstanken destoOchutdömda påföljder. är mersvagare
uppgifteralltsålämnas Sammantagetuppgiften inte ärintresset ut.är att

uppgifter fallandeintegritetskänsligalikaminstmisstankar omsomom
liknande.ochdomar

frågorPraktiska6.4

registeruppgifterfåKontroll6.4.1 rätten attav

polisre-upplysningarbegäranRikspolisstyrelsen får ettNär uromen
få upplysning-begärtdenkontrolleraalltid attmåstegister att somman

uppgifter and-fåharflertill detta. Juhar rättockså atträtt omsomarna
medföra.kontrollenkansvårigheterdestosjälvasig störreänra

arbetssö-lämplighetsprövningvidanvändaskanregisterDet avsom
verksamhetsområdenaaktuellade äranställda inomochkande person-

detta,eller de registerPBR ersättabelastningsregistretoch avsessom
Uppgifterna iavsnitt 4.3.misstankeregistren,ochdvs. belastnings- se

särskilttilllämnas vissafår endastsekretess ochskyddade utPBR är av
till-utlämnandefalldeloch enskilda. I ärnärmyndigheterangivna en

Ävenuppgifterna får lämnasändamålvilketförockså ut.låtet anges
istället förinföras PBRkan kommade registeruppgifterna i attsom

sekretess.skyddadekommer att avvara
registerutdragfår begäranRPSRikspolisstyrelsen ettNär omen

ocksåuppgifternahar begärtdensäkerställasalltiddetmåste att som
själv måsteuppgifter sigbegärnågonOcksåfå dem.har närrätt att om

begärs.uppgifter Ifå dedet finnskontrollerasdet rätt attatt somen
kontroll. någonOmfall någondessa intedet ibehöver görasövrigt

de bestäm-kontrollerasuppgifter någonbegär attdäremot annanom
sekretesslagenbestämmelserna iochförgäller registretmelser som

fåharjuridiskafysiska ellerden rätttillåter just attatt upp-personen
fysiskuppgifterna intebegärden utangifterna. ärOm enpersonensom

behörig-ocksåjuridisk måsteeller någonmyndighet enpersonannan
myndighetensfördenklarläggasmåstehetskontroll Det attgöras. som

behöriguppgifternabegärräkning är attjuridiskaeller den personens
denna.företräda
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dem faktiskt begär registerutdragnärvarande kretsenFör är av som
begränsad. Kontrollfrågoma vållar där-älva tämligenandra sigänom

Visserligen skulle bl.a. antalsvårigheter.för sällan några stortett
fjärdebegära registerutdrag enligt §och enskilda kunna l7kommuner

polisregisterkungörelsen, utdrag avseendepunkten personersom avser
vårdområden se avsnitt 5.3.2.anställning inom vissa Mensökersom

utdragfrån begärs för närvarandeuppgifter inhämtat RPSenligt vi en-
omfattning och endast kommuner.bestämmelse i litenligt denna av

därför problem.Kontrollfrågoma ingetutgör
det med hän-haft med RPS har framhållitssamrådssamtal videI att

önskvärt det så få möjligtbehörighetskontrollentill är äratt somsyn
registeruppgifter beträffande andra sig själva. Juhar få änrätt attsom

fel.desto risken förfå registerutdrag,harfler större ärrätt attsom
utdragjuridiska kan inhämtafysiska ochantalOm ett stort personer

hoskontrollera behörighetentänkbarafinns det tvåandra sätt attom
förteckningföraregisteruppgifter.få Ettdem begär sätt är attatt ensom

få möjlighetkommun skullevarjebehöriga. Omvilka äröver t.ex.som
ifråga förkan kommaavseenderegisterutdragbegäraatt personer som

skulle listoraktuella verksamheterna,deanställning inom upprättaman
den praktiskakommun.inom varje Ibehöriga tjänstemännendeöver

hålla sådan lista aktu-antagligen bli svårtskulle dethanteringen att en
skulle inaktuella ochförfrågningarantaletell. Särskilt är stort avom

Änmycket merarbete. svå-uppgifter kunna orsakafelaktigaandra skäl
skulle förasenskilda arbetsgivareantaldet bliskulle ett stortomrare

sådan lista.på enupp
uppställa kravbehörighetskontrollandra ärDet attsättet göraatt en

denuppgifter åtföljs handlingar Visarbegäranpå varje attatt somavom
kandet gäller kommunerbehörig.undertecknat begäran Närärsom

tillsammanseller liknandedelegationsordningdetta ofta visas engenom
uppgifter har vissden begärtvisarmed handlingar att ensomsom

registre-oftast juridiska EttarbetsgivareEnskildatjänst. är personer.
behörigdåjuridiska visarför denringsbevis är attsompersonen vem

beträffandebehörighetskontrollför säkerföreträda denna. Men en-en
visadehandlingarskulle det också krävasskilda arbetsgivare attsom

sådantverksamhetverkligen bedriver inomifrågaarbetsgivaren ett om-
handlingarkanfår visasregisterkontroll Dettaråde där äga genomrum.

förgodkännandetillstånd till ellerarbetsgivaren harutvisar attsom
verksamheten.

behörighetskontroll kan komplette-förnämndaBåda de sättenovan
skall kon-skriftligt samtycke från denmed krav på att ettett somras

registeruppgifterskulle risken försåskall in. Påtrolleras sätt attges
samtyckeskriftligtbehöriga minskas.till andra Ettlämnades änut

skulleArbetsgivarenintegritetssynpunkt.positvitocksåskulle vara ur
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kunna gå bakom på den arbetssökande ochinte den arbetssö-ryggen
kande skulle aktivt få ställning till han ville kontroll skallta attom en
utföras.

Urvalet uppgifter6.4.2 lämnas iav som

registerutdrag

möjligt registersökningar endastDet visargöraär att som personer som
finns antecknade för brott enligt utvalda lagrum. Beträffande devissa

har anteckningar rörande det eller de sökta brotten kanpersoner som
fullständigt utdrag eller utdrag bara innehållerantingen lämnas ett som

aktuella brottet.uppgifter detom

söka fram olika uppgifterMöjligheter att

uppgifter befunnits skyldiga till ellerfinnsI PBR om personer som
brottslighet 4.3.1. Avsiktenmisstänks för vissa se avsnitt ärtyper av

uppgifter framtiden skall finnas det föreslagna be-motsvarande i iatt
misstankeregistret. Uppgifter brotten ochlastnings- respektive är,om

för brottet ochbegränsade till angivande datumkommer att avvara,
för och vilkenfall dömts antecknas datum domenlagrum. de någonI

påföljder-meddelat denna. finns uppgifterdomstol Därutöver omsom
na.

registerlagstiftningen skall registerutdrag fall endastEnligt i Vissa
registerutdraguppgifter vissa angivna brott.innehålla Närtyperom av

fall utförs registersökning träff denskall lämnas i dessa en som ger om
brotten.finns antecknad för något de angivna Attaktuella avpersonen

förenatregistersökningar enligt uppgifter från RPS inteutföra sådana är
svårigheter.med några speciella

det vid registersökning går skiljasärskild frågaEn är att utom en
definierasbam. flesta sexualbrotten så de ibrott riktade Demot som

hänsyn till målsägandens, dvs. brottsoffrets, ålder.brottsbalken intetar
kap. brottsbalken kan alltså begås såvälVåldtäkt enligt 6 1 § mot en

bam. sak målsägandens ålderEn ärett attperson som annanvuxen
bedömningen brottet eller Enbartskall beaktas vid inte.är grovtav om

dömts för våldtäkt alltsåupplysning ingetsägeratt en person omen om
gäller för brotten mord, dråp ochmålsägandens ålder. miss-Detsamma

handel.
uppgifter målsäganden.innehåller inte några direkta MenPBR om

antecknas enligt så kallade brotts-uppgifterna de olika brotten vissaom
sexualbrotten finns särskilda brottskoder för fallkoder. det gällerNär
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då målsäganden under brottet15 år. För misshandel finns särskildaär
koder målsägandenför mellan och år och mellan ochO 7 8 14 år. En
sökning beträffande dessa brott skullei PBR därför kunna inskränkas
till endast brott under år.15att motavse personer

med brottskoder kommerSystemet emellertid förändras. Föränd-att
innebär det längre kommerringarna inte möjligt urskiljaatt att attvara

Åbrott under år. andra sidan har från inhämtat15 vi RPSmot personer
det och för skulle möjligt de föreslagnai sig i registrenatt attvara nya

anteckna brott riktats under år. På så15ett sättmot t.ex.om en person
skulle det fortsättningsvis möjligt sökningar endastgöraäven attvara
beträffande under dennabrott ålder. Emellertid måstemot personer

uppgift målsägandens ålder skulle kunna beteck-poängteras att en om
artfrämmande i registren, i övrigt endast innehållernas som som upp-

gifter har också det olämpligt föragärningsmännen. RPS ansett attom
sådana uppgifter i registret.in
Uppgifter till det föreslagna belastningsregistret kommer främst att

lämnas domstolarna. Enligt vad upplysts från Domstolsverketsomav
genomförbartskulle det tekniskt i domstolarnas datoriseradeattvara

MÅHS, föra uppgiftmålhanteringssystem, in målsäganden äratten om
fällande dom skulle uppgiften kunna förasunder ålder. Vidviss över

samtidigt med andra uppgifter domen. Infö-till belastningsregistret om
uppgift skulle, emellertidrandet sådan utgörasagt, ett avstegav en som

från vad gälla för registret.attsom annars avses

registerutdragUppgifter i

registerutdrag skall lämnas beträffandefall då fullständiga vissI en
utdragen framställas helt datoriserad behövskan på Detväg.person

manuell hantering. det ifrå-alltså inte någon Om visar sig att personen
det alltså särskildafinns antecknad i registret inte några svårig-ärga

heter förenade med lämna fullständigt registerutdrag. Om detatt ett
inte förekommer kan uppgiftistället visar sig i registretatt personen

lämnas detta.om
det vid sökning avseende viss brottstyp, sexualbrott,Om t.ex.en en

framkommer den sökta finns antecknad för endast sådanatt personen
brottslighet kan registerutdrag vidare innehålla uppgift det-ett utan om

Annorlunda förhåller det i fall då utdrag endast skall innehållasigta. ett
uppgifter brott antecknats för. sådana fallvissa Iom som en person
krävs för närvarande manuell hantering då utdragen skall framstäl-en

begått flera olika brottlas. sökning visarOm att typeren person aven
skall innehålla uppgifterutdraget endast vissa dessa kanmen om av

framställas gällerutdragen alltså inte automatiskt. sagdaDet även om
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brottstyp och det denendast viss visar sigsökningen attavsett om-en
antecknats såväl för det sökta brottet andrafrågade typersompersonen
emellertid för avsikt utveckla datasystemen såharbrott. RPS att attav

automatiskt framställa utdrag medframtiden skall möjligtdet i attvara
uppgifter endast vissa brott.typer avom

belastnings- och misstankeregistrenuppgifterna de föreslagnaiAv
misshandel ochframgå huruvida målsäganden vidkommer inte att sex-

Med den tänkta utformningen regist-under viss ålder.ualbrott är aven
alltså tillräckligaregisteruppgifterna intekommer attensamma vararen

utdrag skallbrott under 15 år. Omför skilja t.ex. ettut motatt personer
måste såledesuppgift endast brott sådanainnehålla mot personerom

från domen eller förun-också från håll,uppgifter inhämtas t.ex.annat
arbetskrävande ochSjälvfallet skulle detdersölmingsprotokollet. vara

uppgifter-kostnadskrävande på detta kompletteradärmed också sättatt
uppgifter endastregisterutdrag skall innehålladen måni registret. Ina

ålder framstår det enklareunder vissbrott ettmot en sompersonerom
direkt framgå registren.uppgifternaalternativ låtaatt av

ställningstagande6.5

införas avvägningenregisterkontroll skallför fråganAvgörande ärom
och å and-stärka skyddetsidanmellan å intresset övergreppmotattena

bedömningEnligt vården personliga integriteten.sidan främst vägerra
personliga integrite-skyddet för denkontroll såskälen för tungt atten

bestämmelserdet bör införasalltsåmåste vika. Vi attten om re-anser
skyddbarns och ungdomarssyfte stärkagisterkontroll i över-motatt

skola och skolbamsom-förskoleverksamhet,personal inomgrepp av
sorg.

uppgifter huruvida arbetssö-tillgång tillregisterkontroll kanEn enge
och skol-förskoleverksamhet, skolaanställd inomkande eller en

brott. detunder misstanke för Omdömts för eller stårbarnsomsorg har
registeranteclcningarharförhindramöjligtär attatt ompersoner som

med barnandra brott arbetarvåldsbrott och vissasexualbrott, grova
ungdomars skyddstärks barns ocheller ungdomar, så övergrepp.mot

införa bestämmelser registerkon-skäl förfinns alltså starkaDet att om
troll.

registerkontroll främstinförandestårintresseDet äremot avsom
tidigare framhållit kanpersonliga integriteten. Som vihänsynen till den

integritetsintrång.registerkontroll i sig Dettaredan ettanses somen
eller tyngd detsådanemellertid inteintrång kan art attanses vara av
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detskulle införas. Närkontrollmöjligheter inteskulle motivera att se-
förantecknadekontroll befinnsvidgäller dedan varaenpersoner som

allvarligt.självfalletintegritetsintrångetbrottsmisstankarellerbrott är
vika förprincipför iskyddet integritetenmåstemeningenligt vårMen

fram-särskiltmåsteungdomarna. Härochskydda barnenintresset att
alla lämpli-vidtaBarnkonventionenåtagande enligthållas attSveriges

delta ifönnås eller tvingasbarnförhindra attåtgärder för attattga
synpunkt börBamkommitténsOcksåhandlingar.sexuellaolagliga

skyddet för barnetperspektivBamkonventionensUtifrån ärframhållas:
tillbakafår ståintegritetdenoch bl.a.övergripande intressetdet vuxnes

stårsådantavsnitt 3.1.1. Ett synsättBarnkonventionen,för detta. Om se
integritetenpersonligaskydd för dendetstrid medheller iinte som

forskyddangåendeeuropeiska konventionendenartikel 8 iställs iupp
avsnittfrihetema segrundläggandeoch derättigheternamänskligade

3.1.3.
kontroll intres-införandestår ärytterligare intresse emotEtt avsom

för detför brott. Dettadömts äråteranpassningset personer somavav
återanpass-andradetsynvinkel. Förmänsklig ärförsta viktigt sett ur
behandlingformmed någonkombineradsexualförbrytarening avav en

framtida Menförebygga övergrepp.brasäkerligen sätt att personerett
måsteriskpersonerbedömsbrottslighettidigaregrundpå somavsom

ellermed barnarbetafrånhindrasmöjligtdetså långt attändå är
riskeras i åter-får inteungdomarnaochSkyddet för barnenungdomar.

intresse.anpassningens
hinderavgörandenågotinnebär inteberörtvifrågorpraktiskaDe

frå-praktiskadeharregisterkontroll. Däremotbestämmelsermot om
utformasregisterkontroll bästbestämmelserhurbetydelse för omgorna

avseenden.i vissa
bestämmelserinförasbördetalltsåviSammanfattningsvis attanser

skyddungdomarsochstärka barns motsyfteregisterkontroll i attom
skolbams-ochskolaförskoleverksamhet,personal inomövergrepp av
förslagför vårtredogör vikapitletföljande närmaredetI omomsorg.

registerkontroll.



106 Registerkontroll bör införas SOU 1998:69



registerkontroll 107Förslag1998:69SOU om

registerkontrollFörslag7 om

omfattas,börverksamheteraktuellaAlla7.1

enskildasåvälallmänna som

eftersomFörskoleverksamheteninföras inomRegisterkontroller bör
Ocksåpersonal.olämpligskyddbehovharsmå barn motstortett av

förbätt-skäldet starkagymnasieskolan finnsoch attgrundskolaninom
införas ocksådärförRegisterkontroller börskyddet övergrepp.motra

skill-någonanledningfinns inte göraverksamheter. Det attdessainom
bedrivsverksamhetochverksamhetoffentligt bedrivennad mellan som

enskilda.av

själv försvaradetharmöjlighetermindredesto attbarn är,Ju ettyngre
därförsig sär-skydd görBehovet övergreppmotsig övergrepp.mot av
helt bero-förskoleåldemismå bam. Barn ärbeträffandegällandeskilt

deLämplighetsprövningenhand dem.harende de avomvuxna somav
möjligt. Detgrundligsådärförbarn börsmåmedarbetar somvarasom
registerkon-innefattalåta prövningenskäl förstarkafinns alltså att en

förskoleverksamhe-skyddet för barn inomstärkasåför påtroll sättatt
förskoleverksamhetför allasjälvfalletgällersagda typerDetten. av

förskoleklassen.föroch även
skol-barn iÄven liksomårskursergrundskolans lägrebam i

omgivning. Etti sindeberoendestarktbamsomsorgen är vuxnaav
barn.för dessaocksåfinnsskyddsbehovstort

årskurserhögregrundskolansungdomar iochbarngällerdetNär
starkt gällan-likaskyddsbehovet integymnasieskolan siggöroch inom

möjligheterharoch ungdomarbarndessa störrehävdaskande. Det att
anföraskandettabarnen. Motmindre attdesjälvafreda sig än enatt

lärare,sinberoendeställningvisssig i gentemotbefinneralltidelev en
beträf-kanolämplig lärare. Detsamma sägasutnyttjasvilket kan av en

skolkura-syo-konsulenter,personalkategorierandrafande t.ex.som
m.fl.torer

ocherbjudaskolan kanstarkt intresse tryggfinns attDet ett enav
sig dettaskolpliktengrundmöjligt. På gördetlångtmiljö såsäker är av

grundskolan. Menbeträffandegällandestarkastvisserligenargument
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idag fortsätter de allra flesta ungdomar sin utbildning i gymnasieskolan.
finnsDet därför inte något skäl beträffande föratt tillhanda-ansvaret

hållande säker miljö olika bedömningargöra beträffandeav en grund-
och gymnasieskolan.

En har särskilt behovett skyddstort barnengrupp inomsom ärav
och specialskolan.sär- De många gångerär beroendeän mer av vuxna

andra barn. föreliggerän Det därför särskilt starkt intresseett attav
arbetar inom och specialskolansär- lämpliga.personer är Så långtsom

det möjligt måsteär undvika riskfaktoreratt utgörman personer som
med avseende på får arbetaövergrepp inom dessa verksamheter. Starka
skäl talar alltså för registerkontroll införsatt härävenen

Det sagda leder till det finns skäl införaatt särskilda regleratt om
registerkontroll för skydda barn och ungdomaratt både inom grund-
och gymnasieskolan. Vad grundskolan gällersagts påsom om samma

inom sameskolan.sätt
Med utgångspunkt barnensi och ungdomarnas behov skydd finnsav

det inte någon anledning skillnad mellanatt göra verksamhet bedriven
det allmänna och enskilda.av av
Sammantaget vår inställningär registerkontroll bör införasatt inom

förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, be-oavsett vem som
driver verksamheten. Bestämmelserna kontroll bör emellertid ut-om
formas så alla rimliga hänsynatt till skyddet för dentas personliga in-
tegriteten. Varje integritetsintrång skall så litetgöras möjligt medsom
bibehållande effektiviteten i kontrollen. Kontrollen skall såledesav en-
dast registeranteckningar brott kan ha direkt bety-avse om som anses
delse vid lämplighetsprövning sikte på förhindratar sexuellaen attsom
och andra övergrepp.

7.2 Regler kontroll arbetssökandeom av

7.2.1 Alla yrkeskategorier bör kontrolleras

Registerkontrollen bör omfatta sökande till alla arbeten inomtyper av
förskoleverksamheten, skolan och skolbamsomsorgen.

Vi har ställning till det bör införasatt ta regler registerkontrollom om
både för arbetssökande och redan anställda.är Lämplig-personer som
hetsprövningen i egentlig mening underäger anställningsförfaran-rum
det. En registerkontroll värdefullt bidrag till lämplighetspröv-ettger
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Enligt det klart arbetssökandeningen i övrigt. vår mening skallär att
omfattas de regler kontroll föreslår.viomav

först olika delfrågor rörande registerkontrollenVi härtar upp av ar-
betssökande. överväganden kontroll redan anställdaVåra om av perso-

nedan i avsnitt 7.4.tasner upp
Utgångspunkten registerkontrollen skall bidra till skyddaär att att

de aktuella verksamheternabarn och ungdomar vistas i över-motsom
därför omfatta allaRegisterkontrollen bör sökersomvuxna.grepp av

skolaförskoleverksamhet, och skolbarnsomsorgarbeten inom som ger
eller ungdomar. första handknyta kontakter med barnmöjlighet Iatt

anställningar huvudsakliga arbetsuppgiftersökande till inne-varsavses
eller ungdomar. exempel kandirekt kontakt med barn Sombär nämnas

särskilda lärare, elevassistenter,förskollärare, assistenter,barnskötare,
kommerskolsköterskor. personalsyo-konsulenter och Men även annan

finns deteller ungdomarna. Generellt intekontakt med barneni sett
verksamheterna aldrig kommer ipersonalkategori inomnågon som

till exempel ad-ungdomar. Många gånger kankontakt med barn eller
och kökspersonal knytapersonal, skolvaktmästareministrativ nära

kontakter med elever.
verksamheternatill alla söker arbete inomsagda lederDet att som

fallregisterkontroll. skulle visserligen i enskildabör omfattas Detav en
sökerskäl kontrolleradet saknaskunna tänkas attatt person som enen

alla kontrolleras uppkommeranställning. inteviss Mentyp ge-omav
det endast fåtalgränsdragningsfrågor. Troligen är ettnast personer som

kontrollera med de inledningsvis angivnafinns skäldet inte ut-att
kontroll samtliga personalka-bestämmelsegångspunktema. En om av

undantagsfall leda tillalltså endast ikantegorier antas att personer som
eller ungdomar kontrolleras.kontakt med barnhar någoninte

arbeten förskole-sökande till alla inomföreslår alltsåVi typeratt av
omfattas reglerskolbarnsomsorg skallverksamhet, skola och av om

regler kon-Långtidsvikarier bör också omfattasregisterkontroll. av om
praktiska skäl, såvida dekorttidsvikarier undantasbörtroll. Däremot av

detillfällen anställs sådan omfattningvid upprepade iinte att samman-
utsträckning.hos arbetsgivare iarbetar viss störretaget en
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Skyldighet kontrollera arbetssökande7.2.2 att

skyldiga kontrollera arbetssökande deArbetsgivare bör innanattvara
omfattaanställs. Kontrollen skall emellertid inte alla söker visssom en

erbjuds anställning.anställning endast denutan som

registerkontroll kan tänkas innebära skyldighetRegler antingen enom
för arbetsgivare kontrollera kaneller möjlighet atten personer somen

anställning. skyldighet utföra kontrollkomma ifråga för En utgöratt en
anställs med hänsyn till tidigare brottslighetgaranti för ingenatt som

innebär skyddet för barnen blir starkarekan olämplig. Detta attanses
heltäckande endast vissa kontrolleras. däroch Ettän systernommer

anställs har också den fördelen det lättalla kontrolleras deinnan äratt
fall denarbetsgivare behöver inte i enskilt kan-tillämpa. En göraettatt
kontrolleras.bedömningen viss bör Inteske omöjliga personom en

särskilda föreskrifter kontroll skallheller behövs det några när ägaom
rum.

endast vissa arbetssökande kan dessa känna sigKontrolleras utpe-
konsekvens undviks samtligkontrollen.kade Denna om perso-genom

enskilt blirden anställs. Varje integritetsintrångnal kontrolleras innan
kontrolleras.mindre samtligaom

skallsjälv får registerkontrollarbetsgivareOm avgöra när ägaen
kontroller han eller hon detundvikakan denne göra näratt anserrum

kommerkontrollskyldighet innebär däremot kontrollomotiverat. En att
det enskilda fallet framstårkontrollen iäga oavsettatt somomrum

antaletkontrollera innebär såledesmotiverad. skyldighetEn attatt
ökar.kontroller

skallskyldighet utföra registerkontrollVid övervägandet attom en
för enskildadetta innebär åliggandeinföras också beaktasmåste att ett

fysiska och juridiska personer.
detta sammanhangaspekt måste beaktas iytterligareEn ärsom

brister skyl-vidta åtgärder arbetsgivare imöjligheterna att mot somen
verksamhet offentlig måstekontrollera. det gäller i regidigheten Näratt
följer de föreskrifter gällerarbetsgivarnautgångspunkten att somvara

tjänsteåliggandebedrivande. fårför verksamhetens Det ettanses vara
kontrollskyldighe-för rekryteringen fullgöraför den attansvararsom

för också möjligt straffbelägga underlåtelseoch sigDet i attär attten.
Även det gäller enskilt bedriven verksamhet kanutföra kontroll. när

straff.utföra kontroll sanktioneras Viskyldigheten ettatt anserav
straffbelägga underlåtelse utföraemellertid det lämpligtinte är att attatt

registerkontroll.
Beträffande enskilt bedriven verksamhet skulle kommunerna re-

skolverk kunna åläggas för tillsyns-spektive inomStatens att ramen
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granska arbetsgivarna verkligen genomför register-verksamheten att
uppfyller4.2.3. arbetsgivare intekontroller se avsnitt För som en

registerkontroll skulle fråga kunna uppkommautföraskyldigheten att
godkännandet eller till bidrag påverkas.tillståndet, rättenom

skyldighetskälen för och införaVid avvägning attemot att enen av
skydda barnen Vikontroll finner vi intressetutföra väger över.att att

skyldiga utföra register-arbetsgivare skalldärförföreslår attatt vara
sökeremellertid omfatta samtligaKontrollen bör intekontroller. som

erbjuds anställning. dettaendast de Ianställningviss utan avse-somen
gäller införas.motsvarande den i Norgealltså ordningende bör somen

erbjudslämpligenanställningsförfarandetGången i är att person enen
utfall anledningregisterkontrollens intemed villkoretanställning att ger

bedömning.till någon annan
utfö-verksamhet bör skyldighetenbedrivengäller enskiltdetNär att

tillsynenkommunala och statligaomfattas denregisterkontroll avra
bör kunnautföra kontroll7.7. Underlåtelsejämför avsnitt utgöraatt

tillgodkännande respektive förklaringtillstånd,återkallaskäl rättatt av
undantagsfallemellertid bara komma ifråga ibörbidrag. närDetta un-

vidfalletsärskilt allvarlig. kanframstår Detderlåtelsen t.ex.varasom
underlåtelsenexempel kanunderlåtelser. Ettupprepade attannat vara

ianställningsförfarandet. Enallvarliga bristermed andrasammanfaller
ärenden återkallelseockså kunna beaktas igivetvisunderlåtelse bör om

andra skäl.initierats avsom
genomföraskyldigarbetsgivarekonsekvens ärEn attatt enenav

heller kankontrollerats intearbetssökande intedenkontroll blir att som
anställas.

inhämtaArbetssökande bör själva7.2.3

registerutdrag

denolika bättre insyngenomföras på JuRegisterkontroll kan sätt. ar-
mindre integritetsin-uppgiftslämnandet, destobetssökande i ärges

dendärför genomföras på såRegisterkontrollen börtrånget. sätt att ar-
eller hon lämnarregisterutdrag haninhämtarbetssökande själv ett som

till arbetsgivaren.

registeruppgifterinhämtandemetoder förMöjliga av

genomföras flera olikaarbetssökande kan påregisterkontroll sättEn av
inhämtararbetsgivarna själva regis-möjlighetkapitel 5.se En är att

metodRPS.Rikspolisstyrelsen Endirekt frånterutdrag är attannan
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låta arbetsgivarna vända till polismyndighetsig för få utlåtan-att etten
de arbetssökandes lämplighet för arbete med barn eller ungdo-om en

utfärdarPolismyndigheten sedan på grundval registeruppgiftermar. av
Återvandelsintyg. metod låta arbetsgivarna vändaärett atten annan

central myndighet,sig till Statens skolverk, sedan in-närmasten som
frånhämtar registerupplysningar Skolverket skulle sedanRPS. anting-

uppgifterna ellervidarebefordra uttala sig den arbetssökandesen om
lämplighet. enskild verksamhet det också tänkbart arbetsgi-För är att

skulle få vända sig till den kommun där verksamheten bedrivs.varna
skulle alltså inhämta och föra vidare registeruppgifternaKommunen till

arbetsgivaren.
nämnda metoderna bygger på det arbetsgivarenDe in-äratt som
registeruppgifterna. också möjligt denhämtar Det låta arbetssö-är att

registerutdrag eller form lämplighets-kande själv inhämta någon av
från polismyndighet, Skolverketeller vandelsintyg eller kommun.en en

tillvägagångssättdet gäller valet kan det inledningsvisNär sägasav
det enligt vår mening inte bra lösning använda vandelsintygär attatt en

från polismyndigheten. gäller arbetsgivaren eller denDetta oavsett om
inhämtar meningsfullt låta polis-arbetssökande intyget. inteDet är att

myndigheten uttala sig någons lämplighet för anställning i verk-om
bam eller ungdomar. införa formsamheter med Att en ny av van-

också innebära i riktning den utvecklingdelsintyg skulle ett steg mot
Användandet vandelsintyg har minskat till förmån förvarit.som av

registerutdrag. de flesta fall där registerkontroll förekommerI an-rena
vänds endast registerutdrag.numera rena

uppfattning det egentligen finns tänkbara huvudalter-Vår är att tre
föralternativ arbetsgivaren får vända sig till RPS fånativ. Ett är att att

han eller hon får vändatillgång till upplysningar, sig tillärett attannat
arbetssökande självSkolverket. tredje alternativ den inhämtarEtt är att

eller till arbetsgivaren.registerutdrag han hon lämnarett som

fråninhämtar själv registerutdrag RPSDen arbetssökande ett

för metoden arbetssökande själva inhämtafinns flera skäl låtaDet att
registerutdrag. den skall kontrolleras inhämtar utdragen harOm som
han fullständig kontroll vilka uppgifter arbetsgivaren får till-över som

till. osäkerhet detta avseende behöver råda. detgång Någon i inte För
fall innehåller uppgifter den arbetssökande inte vill lämnautdraget som

frånkan han eller hon avstå erbjudande anställning.att anta ettut om
Kontrollen uppgiftslämnandet innebär integritetsintrånget kanöver att

utdragen inhämtas någonmindre än om av annan.anses



registerkontroll 113FörslagSOU 1998:69 om

utdrag under-får inhämtaarbetssökande självdendärordningEn
Någrahos RPS.praktiska hanteringenavseende denocksålättar i ett
utdragbegärhos denbehörighetenkontrollmed attproblem somav

uppkommeristället6.4.1.avnitt Menseuppkommer inte en annan
till den på någotendast lämnasSkall utdragviktig fråga:praktiskt som

anställning Omerbjudits relevantverkligenhankan visasätt att en
tillkommerbli utdragenföljdenkrav kansådanautdrag lämnas attutan

heltvid ansökande avsedda,ändamålandraföranvändning än t.ex. om
registerutdragolämpligt; bruketmåstearbeten. Dettaandra avanses

risken förSamtidigt kanmöjligt.litetsåvår meningbör enligt somvara
särskilt Iavsedda intedenanvändning stor.än synner-ansesannanen

antalbegränsatuppgifterinnehållerendastutdragen etthet omom
flestaområdet. Dedet avseddautanförmindredebrottstyper nyttaär av

hyresvärdar skulleexempelvisavsedda ochdearbetsgivareandra än
intresseradeförväntasde kaninformationfå deninte av.vara

detOmbedömerrisk vi större.finnsDäremot somsomannanen
försko-anställning inomerbjudsarbetssökandevedertagetblir att som

registerutdragavkrävsskolbamsomsorgenochskolanleverksamheten,
arbetsmarknaden.andra delartillsprida sigordningsådankan aven

då kommaverksamhetsområden kanhelt andra attinomArbetsgivare
denmed stödinhämtas rättarbetssökande utdragavkräva varavsom
närvarandefinns försådanälv. Enutdrag sigfå rättharoch att omen

lagförslagenligt deOcksåkriminalregistret.det allmännabeträffande
fåmöjlighethaochutarbetas kommer atthåller på attatt envarsom

misstankeregistren. Deochbelastnings-bådesjälvsigutdrag urom
obetydlig delinteregisterkontrollföreslårdär vi utgörverksamheter en

det 340 000tal finnsrundaarbetsmarknaden, isvenskaden an-caav
riskenfrånbortsedärför integårverksamheterna. Det attställda inom

önskvärd. Kon-utveckling intesådansprider sig. En ärförfarandetatt
för brottdömtsåteranpassningenförsekvenserna sompersonerav

negativa.mycketskulle vara
erbju-politiattestbegärkontroll densker attI Norge ensomaven

hanmåstedär begärnågonavsnitt 4.2.2. När attestarbete,dits ett ense
motsvarandeanställning. Enerbjudandekopiavisa ett omavenupp

försärskilt utformatsbeträffande utdraghärinförasordning kan som
kanAlternativtverksamheterna.aktuelladeinomlämplighetsprövning

denblankett intygarsärskildpåarbetsgivaren attdet begäras att ar-en
skulleintygandeoriktigtanställning. Etterbjuditsbetssökande vara

brottsbalken. Dettakap. ll §intygande enligt 15straffbart osantsom
registerutdragföreteendekrav påinskärpatillbidrakan attattäven av

detta mins-tillåtet. Påsärskiltfall då det sättiförekommaendast bör är
deområdenandraanvänds påregisterutdragen änförkas risken att av-

sedda.
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Arbetsgivaren inhämtar frånregisterutdrag RPS

Genom metoden låta arbetsgivare vända sig tillatt RPS undviks i möj-
ligaste mån företeende registerutdrag blir förfarandeatt spri-ettav som
der sig till andra delar arbetsmarknaden. Detta vägandeär ett tungtav
skäl för denna metod. ordningEn där arbetsgivare inhämtar registerut-
drag väl in i såväl den nuvarande den föreslagna regis-passar som nya
terlagstiftningen. Metoden står också bäst i överensstämmelse med vad

gäller på andra områden. de falll där registerkontroll för närva-som
rande förekommer inhämtas registeruppgiftema den skall utföraav som
kontrollen. enda undantagetDet utdrag enskildär i vissa fallsom en
kan behöva för användning i andra länder.

nackdel medEn ordning där arbetsgivarna inhämtar registerut-en
drag de tidigare skisserade problemen med behörighetskontrollen,är
se avsnitt 6.4.1. Enklaste lösa problemen förmodligensättet att är att
behörighetshandlingar alltid bifogas begäran registerutdrag. Nären om
det gäller enskilda arbetsgivare skulle det också nödvändigt attvara
bifoga handlingar visar verkligen driver sådan verk-attsom man en
samhet få utdrag arbetssökande.rätt attsom ger om

Beträffande enskilda arbetsgivare tillkommer det kan ifrågasättasatt
det lämpligt tämligen antal friskolorär ca 300 stycken,att ett stortom

kooperativa daghem och andra enskilda arbetsgivare skulle få möjlighet
inhämta integritetskänsliga registeruppgifter. flerJu kanatt in-som

hämta registeruppgifter, desto risken för missbruk dennastörre är av
möjlighet. Risken för obehöriga skulle försöka få tillgång till regis-att
teruppgifter skulle emellertid kunna minskas krav på denettgenom
arbetssökandes skriftliga samtycke till registerkontroll. kravEtt på
samtycke skulle också innebära den arbetssökande aktivt får ställ-att ta
ning till kontroll skall utföras eller inte. skulle bidraDetta till attom
minska integritetsintrånget.

möjlighetEn låta kommuner inhämta utdrag såväl förär att egen
räkning för enskilda arbetsgivare. Problemen med behörighets-som
kontrollen hos skulle dåRPS minska de skulle kvarstå beträf-även om
fande kommunernas företrädare. En nackdel det hos kommunernaär att
skulle krävas särskild organisation för uppgiftslämnandet till deen en-
skilda arbetsgivama. Dessutom skulle de integritetskänsliga uppgifterna

flervia vilket framstår betänkligt, särskilt i mind-passera personer som
kommuner.re
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SkolverketuppgifterArbetsgivaren inhämtar genom

Skolverket har dentillvända siglåta arbetsgivaremetodenOckså att
arbetsö-förfarandet avkrävaförriskenminskarfördelen attattatt man

arbets-andra delaranvändning påtillregisterutdrag kommerkande av
problemenskisseradenackdelar.har Dedenmarknaden. Men även

för hosSkolverket iställethosuppkommerbehörighetskontrollmed
tilldet borde liggaanföraskan närmaredettaMotRPS, attovan.se

med vilka arbetsgivarehålla sig ajourSkolverketförhands att som
underlättavilket skulle kunnaverksamheterna,aktuelladefinns inom

kontrollen.
Skolverket.hos In-administrationsärskildkrävaskulleMetoden en

sågenomföraskunnaskulle visserligen sättuppgifterhämtandet av
aktuellade regist-till det ellerdirektåtkomstdatoriseradfickverketatt

inhämtaförändå behövasskulleorganisationsärskild attMen enren.
förenad medskulle alltsåMetodenuppgifterna.vidarebefordraoch vara
framståskulleförfarandetnackdelytterligarekostnader. En är att som

omständligt.
det svårtuppgiftervidarebefordrarSkolverket endast ärmåndenI

med arbetsgivarnajämförtmetodenfördelar med attnågra störreatt se
Skolverket inteemellertidvariantdirekt till RPS. En är attfår vända sig

uttalaistället sigskulleSkolverketregisteruppgifterna.vidarebefordrar
ellerarbete med barnlämplighet föromfrågadeden ung-personensom

grundatlämplighetsintygellervandels-formutfärdadvs.domar, en av
då kanbedömningnyanseradfördelregisteruppgifter. En ärpå att en

skulleregistersökningamainnebär i sinåstadkommas. Detta atttur
registeranteckning lämnasvarjebrottstyperfleromfattakunnat än om

börvidarelämnasregisteranteckningamaOmarbetsgivaren.vidare till
tyder påsigredan ibrottinnehålla uppgifterendastutdragen somom

lämplighetsintyganvändandetmedfördelsärskildolämplighet. En av
till arbetsgivarna.spridsregisteruppgifter inteintegritetskänsligaär att

inhämta regis-arbetsgivarelåtamednackdelenavgörande attDen
utanför verketsheltdet liggerSkolverketteruppgifter är att nu-genom

Skolver-anställningsfrågor.medbefatta sigarbetsuppgiftervarande att
skolvä-och utvärderaföljafrämstbestår idaguppgifterkets att uppav

bamom-skolväsendet,tillsynoch barnomsorgen översendet samt av
förordningenfristående skolor,vidundervisningenoch sesorgen
omtryckt iskolverkförinstruktion Statensmed1991:1121

arbetssökandesuttala sigskulleSkolverket1997:1217. OmSFS om
beträffandefåpraktikendessutom iverket vetorättskullelämplighet en

skulleverksamheterna.aktuella Dettadeanställning inomVarje envara
Beträffande lärareanställningsförfaranade.centraliserattillåtergång ett

decentraliseringdvs.riktning,gått iutvecklingen mothar motsatt av
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beslut i anställningsfrågor. Därtill kommer i fall Skolverketsatt vart om
uttalande grundade sig på bedömningar, skulle det krävas möjligheten
för arbetstagaren överklaga Skolverkets beslut förklara honomatt att
eller henne olämplig. Dessutom skulle förfarandet både tids- ochvara
resurslcrävande.

Ett ytterligare alternativ Skolverket istället för utfärdaär att att ett
lämplighetsintyg bedömning vilka registeruppgifter skallgör en av som
lämnas vidare. de fall då det fannsI registeranteckningen om en person
skulle Skolverket utreda uppgiften deti enskilda fallet ha-närmare om
de någon betydelse för lämplighetsprövningen. Om så ansågs fallet
skulle uppgiften lämnas till arbetsgivaren, inte. På detta sättannars
undviks Skolverket får i anställningsfrågor. övrigt harIatt vetorätten
metoden för- och nackdelar den skisserade variantensamma som ovan
med lämplighetsintyg.

Vårt ställningstagande arbetssökandeär själva skall inhämtaatt
utdrag

Metoden låta arbetssökande själva inhämta utdrag det enklasteatt är
genomföra registerkontroll. kontrollerade får därmedDen full-sättet att

ständig kontroll uppgiftslämnandet vilket denna metod till denöver gör
minst integritetskränkande. Båda de skisserade metoderna där arbetsgi-

inhämtar framstårutdrag betydligt omständliga ochvarna som mer ar-
betskrävande. enda påtagliga fördelen,Den såvitt kan bedöma, med
dessa metoder risken för utökat användande registerutdragär att ett av
därigenom blir mindre. Enligt uppfattningvår detta tillräckligtinteär
för införa sådan ordning. Vi således skälen för deatt att atten anser
arbetssökande själva skall inhämta utdrag lämnas till arbetsgivarensom
överväger.

Om användandet registerutdrag sedan sprider sig till delarav av ar-
betsmarknaden där det föreskrivetinte särskilt kontroller skallär att

kan det straffbelägga eller på något in-göras, övervägas att sättannat
gripa för förhindra sådana förfaranden. Risken för utnyttj andetatt att av
registerutdrag sprider sig kanske hellerinte skall överdrivas. Möjlig-
heterna för enskilda få registerutdrag sig älva har funnits underatt om
många år. Såvitt framkommit vid våra samarbetssamtal förekommer
ändå inte i någon nämnvärd omfattning denna missbrukas. Irättatt
detta sammanhang kan framhållasdet vad anfördes i propositionensom
Polisens register oönskad användning registerutdrag och möj-om av
lighetema ingripa sådan. Där det inte hittills framkom-att mot sägs att
mit något tyder på missbruk förekommer i sådan omfattningatt attsom
det föranleder regeringen för den enskildeöverväga rättenatt att taom
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lösas på någoteller henne börhonomuppgifter finnsdedel omsomav
1997/98:97, 84registerutdrag sesätt änannat s.prop.genom

4.3.1.jfr.även avsnitt
inhämtararbetssökande självadärordningföreslår alltsåVi re-en

kon-Frågantill arbetsgivaren.dessasedan lämnargisterutdrag och om
fö-lösaserbjudits arbete börverkligenenskildedentroll att genomav

RPS.utfärdasreskrifter avsom

vissaochsexualbrottBelastningsuppgifter7.2.4 om
brottandra

nöd-belastningsuppgiñersådanainnehålla ärendastbörUtdragen som
förskoleverk-arbetssökande inomlämplighetsprövningförvändiga av

innehållaalltsåskallUtdragenskolbarnsomsorg.skola ochsamhet,
allvarligainnefattarbrottoch andrasexualbrottuppgifter somom

misshandelmord, dråp,människor såsomandrakränkningar grovav
be-misshandel intesådanUppgifterbampornografibrott.och somom

registerutdragen.framgåbör intedömts avgrovsom

införasbörregisterutdragbegränsadeEn typ avny

ochomfattningregisterkontrollensrörandedelfrågomade olikaAv
Frå-viktigaste.kanskeinnehåll denutdragensfråganutförande är om
ochbrottstyperflerkontrollen. Juieffektivitetensidanårör enagan

desto bättreregisterutdragen,med iuppgifteräldreoch tas un-som
jfr. avsnittanställningsfråganbeslut ifor sittarbetsgivarenderlag får

Å förbetydelsegrundläggandefrågansidanandra8.1.och är7.2.6 av
dömdaförmöjligheternaochomfattningintegritetsintrångets personer

destoutdrag,skall i ärstörrefler brottJu ettåteranpassas.att angessom
ellerbrottslighet försvårar, göruppgiftVarjeintegritetsintrånget. om

få arbete.straffadföromöjligt,det att ettpersonen
myndig-medhaftsamråd vii deochdebattenallmännaden ävenI

närvarandeförredanpåpekats det ärdetharorganisationeroch attheter
utdragskall företeanställningsökerden ettkrävamöjligt att uratt som

begrän-interegistretsjälv. Utdrag äravseende sigkriminalregistret ur
tillbegränsasnuvarande reglermedheller attoch kan intesade avse

innehållasåledeskriminalregisterutdrag kanbrott. Ettvissa typer av
för bedömningbetydelsesaknarbrottuppgifter personsenavsomom

till denMed hänsynoch ungdomar.med barnarbetelämplighet for per-
begäraolämpligtdärför direktdet attintegriteteten attsonliga är perso-
Utdragen intesådana utdrag.skall visa äranställningsöker uppsomner
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heller avsedda användas för lämplighetsprövning. förNäratt rätten en-
skilda få utdrag sig själva infördes ansågs sådan användningatt om en

missbruk se avsnitt 4.3.1.ettsom
Även beträffande de föreslagna belastnings- och misstankeregistren

kommer enkilda kunna få utdrag sig själva se avsnitt 4.3.2.att om
Syftet också i dessa fall ochinsyn i registren inte utdragenär att attge
skall användas vid lämplighetsprövningar se 1997/98:97,prop.

f.f. och f.. Såvitt framgår47 67 propositionen kommer de utdrags. av
lämnas för bereda insyn i registren inte kunna begränsas tillatt attsom

vissa brott.typer av
vi redan framhållit måste utgångspunktenSom skyddet förattvara

barnen och ungdomarna skall i första detta förMedsättas rummet.
bör uppgifter lämnasde vid registerkontrollen begränsasögonen som

så långt det möjligt kontrollens effektivitet går förlorad. Enär utan att
registerutdrag bör alltså införas. Innehållet utdrageni skalltypny av

särskilt med hänsyn till arbetsgivare skall skyldi-avpassat attvara vara
kräva arbetssökande skall överlämna utdrag. Utdragenatt att ettga

skall därför endast innehålla sådana uppgifter nödvändiga förärsom
lämplighetsprövning arbetssökande förskoleverksamhet, skolainomav
och skolbarnsomsorg.

belastningsuppgifter uppgifter domar, godkändaMed avses om
strafförelägganden, godkända förelägganden ordningsbot och andraom
fall ålagts påföljd för brott. det följ ande synpunkterdå någon I viger

belastningsuppgifter börvilka med i de registerut-överväga att taman
Belastningsuppgifter finnsdrag skall lämnas arbetssökande. försom av

och belastningsregistret avsiktennärvarande i är attperson- men upp-
skall finnas det särskilda belastningsregistret.gifterna i framtiden i Så

belastningsregister uppbyggt skall detförslaget till lagen äromsom
föreskrivas vilken utsträckning uppgifter för lämplig-inte i lag i

hetsprövning olika fall skall lämnas belastningsegistret jfr. 6 ochi ur
lagförslaget, 1997/98:97. Istället ankommer det på9 i prop. rege-
eller den myndighet bestämmer, föreskriva vil-ringen, regeringen iatt

uppgifter skall lämnasken utsträckning se avsnitt 4.3.2. dettaI avse-
ende bör i princip inte något gälla för utdrag avsedda för lämp-annat
lighetsprövning de för aktuella verksamheterna. bör dockinom Detoss

lag sådana utdrag endast skall innehålla uppgifter kani attanges som
lämplighetsprövningbetydelse vid med syfte förebyggaattvara av

barn och ungdomar.övergrepp mot
föreskrifter reglerar och belastningsregistretsDe som person- an-

vändning allt döma, denkommer, registerlag-ersättasatt attav av nya
stiftningen. därför förslag tillVi inte lämna något ändringar iattavser
föreskrifterna rörande och belastningsregistret. Eftersom detperson-

finns förslag till förordning det belastningsre-inte någotännu om nya
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Iställetdirekt förslag i denna del.heller någotgistret lämnar vi inte ger
synpunkter vilka uppgifter enligt vårdetta avsnitt påivi, sagt, somsom

registerutdragen.bör ingå imening
följandebrottsmisstankar behandlas iuppgifterFrågor av-omom

snitt.

framgåbörRegisteranteckningar alla sexualbrottom

arbetssökandes eventuella regis-uppgifterkanarbetsgivareOm om
skyddbarn stärks barnenssexualbrottteranteckningar motmot sex-om

heltstår därför enligt vår mening6.2.2.uella se avsnitt Detövergrepp
barn bör framgå register-sexualbrottuppgifter allaklart motatt avom

utdragen.
likakan det integäller sexualbrottsedandetNär mot gene-vuxna

olämplig förvisat sigsådant brott innebärrellt attsägas att ett ar-man
omfattarregisterkontrolleneller ungdomar. Menbete med bam om

fångas in,olämpligakommer ocksåsådana brott t.ex.attäven personer
arbete med ungdomaranställningar itidigare uppträttisompersoner

de verksam-här framhållashärför. måsteoch dömts Detolämpligt att
innefattararbetssökande ocksåregisterkontrollföreslårheter där vi av

säkerligenkansexualbrottUppgiftergymnasieskolan. mot vuxnaom
medlämplighet för arbetebedömningenofta bidra till personsav en
böroch gymnasiet. Härhögre årskurser igrundskolansungdomar i
dentonårsflickorofredandesexuelltbeaktasockså motatt synes vara

aktuella verksamhe-desexuellt inomformenvanligaste övergreppav
skäl för regis-det finns tillräckligavi attSammantaget attterna. anser

försöksexualbrott ochuppgifter allainnehållaskallterutdragen omom
jfr. avsnitt 6.2.3.brotttill sådana

framgåbörvissa andra brottRegisteranteckningar om

utdragen.bör framgå Närbrott övrigtfrågan vilka iHärefter är som av
anledning skilja påmisshandel finns detuppgiftergällerdet att grovom

bedömtsmisshandel inteBrB ochmisshandel 3 kap. 6 som grovsom
troligen endast ikanUppgifter denBrB.3 kap. §5 typensenareom

förlämplighettill bedömningenundantagsfall bidra ar-av en persons
också beak-måsteungdomar, avsnitt 6.2.4. Detellerbete med bam se

mycketmisshandeldöms förantalet är avsevärtatttas sompersoner
uppgifter lämnassexualbrott.döms för Omantalet ävenstörre än som

oftare register-förekomma betydligtskulle det alltsåmisshandel attom
förförsvåraranteckninganteckning. Varjeinnehöll någonutdragen
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ifråga få arbete. gällerDetta anteckningen i detatt oavsettpersonen om
enskilda fallet har någon betydelse för bedömningen av personens
lämplighet eller inte.

Uppgifter misshandel inte skulle innebäraansettsom som som grov
många integritetsintrång försvåraoch återanpassning relativtett stortav
antal dömda. Samtidigt skulle de sällan bidra till stärka skyd-attmera
det för barn och ungdomar. Vår bedömning det finnsinte tillräck-är att
ligt starka skäl för låta registerutdragen innefatta uppgifter miss-att om
handel bedömtsintesom som grov.

Annorlunda förhåller det sig med dömts för vissa and-personer som
brott innefattar allvarliga kränkningar andra människor. Härra som av

de formerna våldsbrott, dvs. mord kap.3 §BrB,grövsta lavses av
dråp 3 kap. och2 § BrB misshandel människorov 4 kap.samtgrov
1 § BrB, rån kap.8 6 § BrB och barnpornografibrott 16 kap.grovt
10 § BrB. Om uppgifter dessa brott med i registerutdragentasa om
stärks enligt vår mening barns och ungdomars skydd seövergreppmot

Eftersomavsnitt 6.2.4. endast mindre antal döms förett personer
brottstypema innebär utlämnandet uppgifterna inte något antalstortav
integritetsintrång. Uppgifter dessa brott bör därför framgå regis-om av
terutdragen.

Övrigt på innehållsynpunkter registerutdragens

Vid registersökning avseende sexualbrott kan det Visa sig denatten
omfrågade straffats för såväl sexualbrott andra brott vil-personen som
ka inte omfattats registersökningen. sådant fallI det teknisktärettav

enklast låta utdraget omfatta samtliga anteckningar brotts-sett att om
lighet se avsnitt 6.4.2. sådant fullständigtEtt utdrag skulle och föri

kunnasig bidra till arbetsgivares möjligheter bilda helhets-sigatten en
uppfattning ifråga. kan också anförasDet redan det för-attav personen
hållandet registerutdrag innehåller uppgift sexualbrott kanatt ett en om
förmodas leda till den arbetssökande avstår från söka arbete inomatt att
de aktuella verksamheterna. Uppgifter eventuell ytterligare brotts-om
lighet har då mindre betydelse. Dessa skäl enligt vår mening ändåär
inte tillräckliga för låta fler uppgifter nödvändigt ingå i utdragen.änatt
På grund integritetshänsyn bör uppgifterna i utdragen begränsas såav
långt det möjligt med beaktande registerkontrollens syfte.är av

Sammanfattningsvis vi registerutdragen endast skall inne-attanser
hålla uppgifter sexualbrott mord, dråp, misshandel,samtom om grov
människorov, och bampomografibrottrån försök tillgrovt samt om
sådana brott, deni mån försök straffbart.är
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från och belastningsregistretdet utdragbör påpekas iHär att person-
anteckningar sedan tider förflutit. Enuppgifter vissamedinte tas om

domen,sedan fem förflutit frånmed åranteckning böter intetasom
eller ordningsbot. Närstrafföreläggandegodkännandebeslutet eller av

do-år frånoch skyddstillsyn tiden tiobl.a. Villkorlig domdet gäller är
frigiv-fängelse tiden år frånuppgifter tiobeslutet.eller För ärommen

anteck-de tidernaangivnadet före utgångenningen. Om görs en nyav
medbåda anteckningarna ifår dockbeträffandening taspersonsamma

framgår §får med. sagda 7dem Detlänge någonutdraget så tas avav
dettabelastningsregister innebär itillFörslagetpolisregisterlagen. nytt

vilka uppgifter kommerförändringar inågraavseende inte attsom
försla-emellertid enligtUppgifterna skallregisterutdragen.framgå av

utelämnasför närvarande endastföriställetgallras registretget somur
belastningsregister,förslaget tillframgår § ii 17från utdragen. Detta

behandlats 4.3.har i avsnittFrågorna1997/98:97.prop.
harregisterutdragenbör framgåbrott viflesta deDe en-avanserav

för denpåföljdeninnebärstraffskalan.fängelse i Dettadast att som
Villkorlig dom.skyddstillsyn ellerfängelse,skallnormaltdöms vara

och barn-förförelse ungdomofredande,sexuelltBeträffande brotten av
Påföljdenfängelse straffskalan.och ibåde böterpornograñbrott ingår

tidigare nämnda.deböter eller någonblikan då antingen av
tid vissgallring denreglernakonsekvens är typEn att avenomav

Uppgiften finnskan variera.belastningsregistretmeduppgift finns i
Beträf-för brott.dömsupprepade gångermed längre än manannars om

fängelse-och efter avtjänatsexualbrottfördömsfande den ettt.ex.som
registeranteckningenbrott kommerheltför någotstraff döms annat om

Uppgif-från frigivningen.tio årlängrefinnas kvarsexualbrottet änatt
tidsperiod ilängreunderdåsexualbrottet kommer attten ensynasom

fördömtsendastuppgift för denmotsvaranderegisterutdrag änett som
föreskri-det särskiltskillnad kanundvika dennasexualbrott. För attett
skallfallålder inte i någotöverstigande vissuppgifter tasatt envas

försko-anställningsförfaranden inomavsedda förregisterutdragmed i
och skolbarnsomsorg.skolaleverksamhet,

register-anställningsförfarande fåriviktigt den ettDet ettär att som
uppgifterinnehållerregisterutdragen inteklart för sigutdrag får att om

intetill domarnamåste kännasexualbrott. Manalla domar attt.ex. om
förflutit. börtiderna Dettaangivnasedan dei utdragen angesovansyns

drasfelaktiga slutsatserundvikaskan detutdragen. På så etti attsätt av
registerutdrag.blankt

utdragenskall ingå ivilka brottvaletbör anmärkasHär att somav
utfonnas.registerkontrollen övrigtiför hurhar konsekvenserockså

föras inskall måste det i registrenbrott barnendastOm mot upp-anges
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gifter målsägandens ålder. Alternativt måste vid utfärdandetRPSom av
utdragen utreda målsägandens ålder.

Uppgifter7.2.5 misstankarom

Arbetssökande skall lämna registerutdrag innehåller uppgiftersom om
tillbrottsmisstankar lett åtal väckts. andra fall skall uppgifterIattsom

framgå.misstankar inteom

uppgifter brottsmisstankar framgårOm inte de registerutdragom av en
arbetssökande skall lämna kan följden bli underståratt en person som
misstanke för sexualbrott får arbete med barn eller ungdomar.t.ex. ett

kan sedan visa han döms. Sådana händelseförlopp bör såDet sig att
undvikas.långt möjligt måste emellertidDet poängteras attsom upp-

gifter misstankar lika integritetskänsliga uppgifterminstärom som om
strafförelägganden och liknande,domar, avsnitt 6.3.4.se

lntegritetsskyddsaspektema skall här, liksom i övrigt, in-vägas mot
stärka skyddet för barnen och ungdomarna. Utfallettresset att av en

sådan långt ifrån självklart. Vi föreslår lösningavvägning är en som
innebär arbetssökande skall lämna registerutdrag innehålleratt som
uppgifter misstankar lett till åtal väckts. andra fall skallIattsomom

framgå utdragen. åtaluppgifter misstankar inte väckts harNärav enom
det finns för brottåklagare bedömningen så starka bevis hangjort attatt

innebär kontroll uppgifternakan fällande dom. Detta attmotse en aven
kommer framgåUppgifterna misstankarna dessutomgjorts. attom av

begränsad tid, från tillutdragen endast under åtal dom.en
misstankar skall gallras det misstankeregistretUppgifter om ur nya

frikännande kraft.sedan domstol meddelat dom vunnit lagasomen en
förslaget till lag misstankeregister skall uppgift gallrasEnligt om en

förundersökning ned åtal väckts ochockså bl.a. lagts närutan attom en
väckt åtal lagts ned. framgår i förslaget till lagDetta 13 §ett omav

förmisstankeregister se 1997/98:97. närvarande gällerFörprop. per-
uppgifter skall vid frikännandeoch belastningsregistret utgåattson-

också bl.a.dom. uppgift tagits in i polisregister skall utgåEn ettsom
misstanke antecknats längre föreligger. §polisre-inte Se 14om en som

gisterkungörelsen 1969:38. Frågorna har behandlats i avsnitt 4.3.
det gäller urvalet brottstyper skall framgåNär registerut-av som av

densamma för misstanke-dragen bör bedömningen givetvis vara som
belastningsregistret. beträffande belastningsregistretPå sättsamma som

eller den myndighetankommer det på regeringen regeringen bestäm-
föreskriva vilken utsträckning uppgifter misstankeregistretiattmer, ur

skall jfr. föregåendelämnas, avsnitt.
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utdragen bör framgå vilken utsträckningAv i uppgifter misstan-om
kar finns med, se avsnitt 6.6.

Anställningsförbud bör7.2.6 inte införas

förbjudetbör anställa har registeranteck-Det inte att personervara som
de aktuella brottstyperna. Arbetsgivaren bör alltid ha frihetningar om

bedömning eventuella registeranteckningar.singöraatt egen av

Följden arbetssökande har registeranteckning brottatt ettav en en om
skulle kunna förbud anställning. gäller sådanI Norgeett motvara en

förbud anställaordning. råder någon gångDär attett personer som
dömts för sexualbrott bam. heller står underInteett mot personer som
misstanke för sådant brott får anställas.ett

tidigare i framställningen bör enligt vår meningSom antytts ett an-
anställningsförbudställningsförbud införas. Alternativet tillinte är att

föruppgiften brottet del arbetsgivarens underlaglåta utgöraom en av
anställningsfrågan. med anställningsförbudbedömningen Ett systemav

och kan fall leda till orimliga kon-framstår alltför stelbent i vissasom
särskilt vårt förslag innebär uppgiftersekvenser. gällerDetta attsom

bara sexualbrott barn.inte skall lämnas motom
registeranteckningar så-förutsättas harkanDet att som ompersoner

de utdrag skall lämnas till arbetsgivarendana brott framgår somavsom
företes.söka arbeten innebär utdrag måste Isällan kommer attatt som

med anteckning ändå söker arbete kan detde fall där ettperson enen
fallet kanomständigheterna i det enskilda sådanaså är attatt manvara

Arbetsgivaren bör ha möjlighetbortse från registeranteckningen. atten
risk förknappast förenat med någonden bedömningen. Detta ärgöra

fått anställning får det. kanolämpliga inte Detatt personer som annars
försiktigakommer utomordentligtförutsättas arbetsgivare attatt vara

dömda för sexualbrott.det gäller anställanär att personer
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7.3 driver enskild verksamhetPersoner som

Fysiska bedriva förskola, fritidshem,att ettpersoner som avser en
verksamhet förskoleklassen eller friskola måste läm-motsvararsom en

får tillstånd eller förregisterutdrag innan de motsvarande verksam-na
heten. Företrädare för juridiska driva sådanattpersoner som avser en

också utdrag tillstånd beviljas.verksamhet skall lämna innan

enskilda fysiska driver förskolor,kan förekommaDet att personer
skolbarnsomsorg. själv driver verksamhetskolor och Den ärsom en

och kommer inte kontrolleras enligt de reglerinte anställd att om re-
arbetssökande föreslår. omfattas degisterkontroll vi Däremotsomav

enskilda fysiska dessa regler. dri-anställs Den somsom av personer av
därförverksamheten arbetar normalt också i denna. likaDet ärsettver

driver verksamheten kontrolleras arbets-angeläget den attatt som som
föreslår därför det införs reglersökande kontrolleras. Vi regis-att om

fysiska driva förskoleverksamhet,terkontroll attpersoner som avserav
skola eller skolbarnsomsorg.

registerutdrag skall lämnasbör utformas krav påReglerna attsom
förklaring till bidraggodkännande respektiveinnan tillstånd, rättom

kontrol-innebär det ankommer på kommunernameddelas. Detta attatt
vill bedriva förskolor ochregisterutdrag beträffandelera personer som

Skolverket skall kontrollera dem vill dri-skolbarnsomsorg medan som
friskolor se avsnitt 4.2.3.va

sökervidare företrädare för juridiskaföreslårVi att personer som
fysiskamotsvarande skall kontrolleras påtillstånd eller sättsamma som

tillstånd. kan uppkommasöker Den situationen attannarspersoner som
kontrollerad självaktiebolag endast blir sigstyrelseledamot i ett aven

arbeta verksamheten.han eller hon börjar iinnan

Anställda7.4

anställda bör inte kontrollerasRedan7.4.1

personliga bör redan anställdahänsyn till främst den integritetenAv
kontrolleras.inte

frågor kontroll arbetssökande ochhar behandlatsOvan om av personer
verksamheter. huruvida kontroll skalldriva olika Fråganattsom avser
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genomföras, och falli så hur, ställer sig något annorlunda det gällernär
redan anställda.ärpersoner som

Lämplighetsprövning i sambandäger med rekryteringenrum av per-
sonal. Sedan någon anställts måste lämplighetsprövningen i princip

avslutad. Förmodligen skulle registerkontroller därefter upplevasanses
mycket integritetskränkande. Den anställd har inte,ärsom som som en

arbetssökande, någon möjlighet frånavstå kontrolleras.att Vår be-att
dömning registerkontrollerär att anställda kan skapa dåligtettav ar-
betsklimat där de anställda känner sig ständigt misstänkliggjorda.

När det gäller frågan skyldighet kontrollera redan anställdaattom
får också praktiska frågor vikt det gällerän arbetssökan-nären annan
de. För närvarande finns i tal omkring 340 000 anställdagrova personer
inom de aktuella verksamheterna. Att genomföra kontroll allaen av

anställda skulle därförär kräva omfattande arbete. Enligtett RPSsom
skulle det krävas begäran registerkontrollatt lämnades i ettom sam-
manhang för samtliga i någon datoriserad fonn. Registerut-personer
dragen skulle sedan knappast heller kunna begränsas till vissaatt avse
brottstyper. Om registersökningen genomfördes beträffande vissa typer

brott skulle fullständiga registerutdrag lämnas avseende deav som
finns antecknade för de brotten. Till detta kommer det framståratt som

orimligt genomföranärmast sådan masskontrollatt det skulleen som
bli fråga om.

Om arbetsgivare i stället för skyldighet skulle möjlighet i vissaatt
fall kontrollera anställda uppstår andra svårigheter. detFör fall den an-
ställde själv skall inhämta registerutdrag måste det bedömas vilken
följden blir för den Särskilda sanktionervägrar. skulle kunna infö-som

skulleDet också möjligt avstå från detta. En arbetsgivareattras. vara
skulle då få dra de slutsatser och vidta de åtgärder inom arbetsrättens

ansågs befogade i anledning Om i ställetvägran.ramar som av en ar-
betsgivaren möjlighet själv inhämta utdrag uppkommeratt de prak-ges
tiska svårigheterna knutna till behörighetskontrollenär se avsnittsom
6.4.1. Därtill kommer osäkerhet kan uppstå vilkaatt uppgifterrunt
arbetsgivaren får tillgång till.

Det måste också detövervägas särskilt skall regleras i vilka fallom
kontroll får Detta skulleäga innebära svåra gränsdragningsfrågorrum.
och framstår därför inte lämpligt. Alternativt kan det lämnassom
arbetsgivaren i varje enskilt fallatt kontroll skallavgöra ägaom rum,
vilket inte heller framstår bra lösning.som en

Det finns huvudsaki två situationer då det skulle kunna sär-anses
skilt berättigat med registerkontoll anställda. Den detärav ena om
uppkommer anledning anställd dömts elleratt anta misstänksatt fören

utanför tjänstenövergrepp eller i tidigare anställning. Det andra ären
viss anställd inte tidigare kontrollerats i utsträckningom en storsom

8-09605
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andra inteförhållandensådanaunder attmed barnskall arbeta ensam
arbetet.iinsynhar någon

kon-möjliggöraskäl förintetorde attfallet utgöraförstnämndaDet
anställd dömtsmisstankarkonkreta attUppståranställda.troll enomav

för-detanställningnuvarande ärutanför sinbrottförmisstänkseller
med detta,förhåller sigdethurreda påmöjligtockså att tamodligen

arbetsled-situationsådaniregisteruppgifter. Det ärtilltillgång enutan
denmedfråganbefogat,det ta somuppningens att, ansesomansvar

saken.klarhet ibringaförsökaochutpekats
kontrollerabehovfinnasgång attnågonkanskedetkan avDäremot

för-kontrolleratsoch intebarnmedarbetaskall somnågon ensamsom
medarbetarnågonundvikasprincipemellertid i att ensambörDetut.

detså långtbörArbetetverksamheten.iinsynharnågonbarn attutan
seöppenhetfrämjarsådantpå sätt av-organiserasmöjligt ett somär

8.2.snitt
bådeskälstarkafinns motdetinställningvår enattärSammantaget

redankontrolleraarbetsgivareförmöjlighet attochskyldighet mot en
behovfinnasÄven kangång ettdet någon avanställda ompersoner.

Viintegritetshänsynenanförda tyngre.inledningsvisdekontroll väger
anställda.redankontrollreglernågradärför inteföreslår avom

arbetsgivaretilldomarExpediering7.4.2 av

anställdadomarexpediera motskyldighet attbör inteDomstolarna ges
dömdesdentillskolbarnsomsorgochskolaförskoleverksamhet,inom

arbetsgivare.

verksam-aktuelladeanställda inomkontrollföralternativt sättEtt av
fördömsanställdfårarbetsgivarna vetatill enatt omheterna är att se

åläggsdomstolarna attkan attgörasDettabrottt.vissa genomtyper av
till nå-ellerarbetsgivarnatillbrottvissadomar typerexpediera avom

för vissagällerordningmotsvarandetillsynsmyndighet. Encentralgon
rörandesjukvården. Domarochhälso-inomyrkesutövarelegitimerade

Socialstyrel-tillexpedierasskallyrkesutövaresådanaibrott änsten av
sen.

ibristerdetfinnsDomstolsverket storafrånfåttuppgifter viEnligt
därför intekanDetSocialstyrelsen.till ansesdomarexpediering av

domarexpediering motförreglersärskilda an-införa avlämpligt att
svå-särskildEnskolbamsomsorgen.ochskolanförskolan,ställda inom

döm-denutredningkrävasskullefallenskiltvarje omdet irighet är att
eventuellsyftei utrönaenbartanställningsförhållanden att enomdes

till-tillellerarbetsgivarentillexpedierasskall endomfallande
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synsmyndighet. Domstolama skulle också ställning till arbets-ta om
givaren ifråga hör till dem skall ha del domar.som av

7.5 Registerkontroller inom verksamheter
drivs på entreprenadsom m.m.

Den erbjuds anställning hos någon enligt entreprenadavtalsom ettsom
utför kommuns uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbamsom-en

eller förskoleklassen bör omfattas regler registerkontroll.sorgen av om
Detsamma bör i vissa fall gälla den erbjuds anställning hossom en ar-
betsgivare bedriver undervisning enligt avtal ingåtts med stödsom som

lagen Ävenentreprenadförhållanden inom skolan. fysiskaav om perso-
och företrädare för juridiska träffarner ett entreprena-personer som

davtal med kommun eller landsting bör kontrolleras.en

Lika väl det finns anledning utföra registerkontroll denattsom av som
erbjuds anställning hos huvudmannen kan det finnas skäl kontrolleraatt
vissa andra kategorier Det gällerav personer. utan attpersoner som

anställda huvudmannen uppehåller sig där någon aktuell verk-vara av
samhet bedrivs under verksamhetens öppettider.

En utgörs utför uppgifter offentligagrupp av personer som som or-
lagt på entreprenad. Det vanligtut städning,är fastighetsservicegan att

och liknande utförs på entreprenad enskilda fysiska och juridiskaav
De utför arbetsuppgifterna inte anställda huvud-ärpersoner. som av

för verksamheten den träffatutan entreprenadavtaletmannen av som
med huvudmannen.

kommunEn kan också sluta avtal med någon utföraattannan om
kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbamsomsorgen
och förskoleklassen se akap.2 5§ andra stycket och 2bkap. 2§
tredje stycket skollagen. Genom sådant avtal kan kommunenett lägga

hela de nämnda verksamheternaut på entreprenad. En verksamhet som
enskild fysisk eller juridisk utför på entreprenad faller inteen person

under skollagens bestämmelser enskilt bedrivna verksamheter.om
Kommunen fortfarande driva verksamheten. De arbetar ianses som
verksamheten emellertid inteär anställda kommunen denutanav av

har träffat avtalet med kommunen.som
Undervisning inom skolan kan bedrivas på entreprenad enligt lagen

1993:802 entreprenadförhållanden inom skolan. Med stöd la-om av
kan kommuner och landsting träffa avtal innebärgen enskildaattsom

fysiska eller juridiska skall bedriva viss undervisning inompersoner
främst gymnasieskolan se l och 2 i den nämnda lagen. Det före-
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gymnasieprogrampå vissaundervisningendelarkommer att stora av
inriktad påhuvudsakligenverksamhethar sinenskildabedrivs somav

ocksåkanundervisningorienteradPraktisktundervisning.bedrivaatt
under-inriktad påsärskiltverksamhet inte ärföretagpåbedrivas vars

verkstadsföretag.visning, t.ex.
undervisningbedrivernågonanställningerbjudsDen somavsom

reglerdeomfattas inteentreprenadverksamhet på omeller avannan
erbjudsbeträffandeföreslårviregisterkontroll an-sompersonersom

reglernahelleromfattas inteverksamhet. Deoffentliginomställning av
regi. Deibedriverenskildaverksamhetkontroll inom egensomom

verksamhet påutförföretag ent-anställda inomredan ettär somsom
heller.givetvis inteomfattasreprenad

kategorier utan attandraheltocksåfinns varaDet sompersonerav
skol-ochskolaförskoleverksamhet,däruppehåller siganställda

lärararhögskolorpåstudenterkanbedrivs. Det sombarnsomsorg vara
förekommerdaghemföräldrakooperativagällerdetpraktik. Närsingör

verksam-inomarbetarregelbundetutsräckningföräldrar idet störreatt
denhosfamiljemedlemmaröppettider. Vuxnadessunder somheten

under tideri hemmetuppehålla sigocksåkanfamiljedaghemdriver ett
omfattaskategoriernanämndahärdär. Devistasdå barnen personerav

föreslår.registerkontroll vireglerdeinte omav
kontrollreglerinföralångtforföraskulledet att avVi omattanser

integritetssynpunktUrkategoriernanämndasamtliga de personer.av
barn påmedföräldrarkontrollerabetänkligtsärskilt attskulle det vara

driverhos denfamiljen ettimedlemmarochdaghemkooperativa som
anställda iredan ärbeträffandeOcksåfamiljedaghem. sompersoner

verksamheternaaktuella teruppgifter i deutföravtalenligtföretag som
integritetslcränkande. Den är ärsärskiltregisterkontroller an-somsig

nå-kanske inteharkontorpåstädaroch ettstädföretagställd i t.ex.ett
påstädabörjaskalliställeteller honhanhuruvidainflytande övergot

skallförutsemöjligtheller attintedet attDärmed un-skola. manären
registerkontroll.derkastas en

skallkontrollreglermeningvårenligt attavgränsningrimlig ärEn
ochkommunernamed dejämförligaverksamheterför ärgälla somsom

demskallReglernaregi. motsvaraidriveroffentligaandra egenorgan
därförföreslårViverksamhetsforrner. attandraförföreslår en-visom

utförentreprenadpåjuridiskaochfysiska enskilda sompersoner
skolbamsomsorgenförskoleverksamheten,uppgifter inomkommuns
beträffanderegisterutdragkontrolleraskallförskoleklassen perso-eller

skallverksamheten. Detsammaanställning inomerbjudermansomner
gymnasieskolaninomundervisningutförarbetsgivareförgälla som

falldessaskolan. Iinomentreprenadförhållandenenligt lagen om
skallSkyldighetenbegränsning.viktiggällaemellertiddetmåste en
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bara gälla arbetsgivarens verksamhet huvudsakligen inriktad påärom
undervisning. Detta innebär verkstadsföretagatt t.ex. ett tar emotsom
ungdomar för praktisk undervisning inte skall behöva kontrollera per-

anställa.attsoner som man avser
Kontrollen bör genomföras på beträffande andrasättsamma som

arbetssökande, dvs. den kontrollerade skall själv inhämta registerutdrag
med begränsat innehåll han lämnar till arbetsgivaren. kom-Densom

eller det landsting ingår avtal med enskild fysisk ellerettmun som en
juridisk bör i avtalet tillförsäkra sig möjligheter granskaatt attperson
registerkontroller verkligen börDet också möjligtäger attrum. vara
formulera avtalet så bristande kontroll innebär avtalsbrottatt ett som
berättigar kommunen eller landstinget omedelbart det.att säga upp
Skyldigheten utföra registerkontroller skall endast gälla underatt peri-
oder då entreprenadavtal löper.ett

I andra fall de nämnda skall kontroll förekommaän inte inomnyss
företag utför arbetsuppgifter på entreprenad. erbjudsDesom som
anstsällning inom städföretag skall alltså inte kontrolleras. Dett.ex.
ankommer på Lärarutbildningskommittén ställning till regis-att ta om
terkontroller bör införas beträffande studenter på lärarhögskolor se

8.5.2.avsnitt
diskuterarI avsnitt 7.3 vi registerkontroll i samband med enskil-att

da fysiska eller juridiska söker tillstånd eller liknande drivaattpersoner
olika verksamheter. motsvarande kontrollEn bör innangöras ett ent-
reprenadavtal ingås. Vi föreslår därför kommunatt atten som avser
träffa avtal utförande kommunens uppgifter inom förskole-ett om av
verksamheten, skolbamsomsorgen eller förskoleklassen skall kontrolle-

registerutdrag. Såväl fysiska företrädare för enskildara personer som
juridiska kommunen träffa avtal med bör kontrol-attperson som avser
leras. Kontrollen skall innan avtal ingås. Motsvarande skall gällagöras
för kommuner och landsting träffa avtal enligt lagenattsom avser om
entreprenadförhållanden skolan.inom Kontroll bör i dessa samman-
hang emellertid endast den tilltänkta avtalspartens verk-äga rum om
samhet huvudsakligen inriktad på undervisning.är
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till Sverigeflyttatnyligen7.6 Personer som

regleromfattasskalltill SverigeflyttatnyligenPersoner sammaavsom
på registerut-uppställas kravbör inteandra. Det attkontroll somom

skall lämnas.Sverigeandra länderfråndrag än

framståkan detflyttat till SverigenyligengällerdetNär personer som
svenska regis-kontrolleraendastotillräckligtellermeningslöst attsom

borde registerheltäckandeskall kunna ävenkontrollenFör attter. anses
bosatttidigare varitifrågavarandedenländer därdedet elleri personen

nyinflytta-inteförgäller också ärsagdakontrolleras. Det sompersoner
utomlands.perioder bottunder längretidigarede men som

själv varie-sigregisterutdragfåförMöjligheterna att ompersonen
förenatkanske intedetländer. vissaolika Imellan ärsäkerligenrar

Möjlighe-omöjligt.andra kandet imedansvårighetermed några vara
vissaupplysningarinnehållerendast typerutdragfåatt omterna som

också.säkertbrott varierarav
bestäm-EG-rättensEU-länder måstemedborgare igällerdetNär

rörligheten in-friaiakttas. Denför arbetstagarerörlighetfrimelser om
Förbudet inne-arbetstagare.diskrimineringförbudnefattar motett av

påmedlemsstaternafrånarbetstagarediskrimineringallbär att av
lön ochanställning,gälleravskaffas vad öv-skallnationalitetgrund av

Romfördragetframgåranställningsvillkor. Dettaocharbets-riga av
rcgisterutdragskall uppvisaEU-medborgarepåartikel 48.2. Krav att

svå-detdiskriminerande, ärtroligenhemländer kanfrån sina omanses
själv sittsig iregisterutdragfåEU-medborgareför att ett omenrare

utdrag i Sverige.fåhemland än ettatt
diskriminering.förbudetfrånundantagfinns motartikel 48.4I ett
offentlig tjänst.anställningar ipåskall tillämpasdetta inteDär sägs att

undan-dettaemellertid klarlagtsharpraxis attEG-domstolensGenom
ställerAnställningaranställningar.offentligaallagällerinte somtag

diskriminerings-frånundantaskanloj alitetpåsärskilda krav mot staten
förgälladiskrimineringförbudethar ansettsförbudet. Däremot mot

sagda, EU-Om dethögstadielärare.sjukvårdsbiträden ochbl.a. senyss
ochNorberg, EUochAllgårdh SvenOlof1996, 290Kamov, samts.

skolaförskoleverksamhet,Anställningar inomf.f.260EG-rätten, s.
bedömas påtroligenkan sätt t.ex.och skolbarnsomsorg som ensamma

alltsåanställningar kanSådanasjukvårdsbiträde. antasanställning som
diskriminering.förbudhuvudregelnomfattas motomav

lämpligtdet intevibakgrunden är attangivna attdenMot anser
Sverige.länderfrån andrautdragföreteende änpåuppställa krav av
för and-reglergällasåledesbörnyinflyttadeFör somsammapersoner
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Eftersom registerutdragen dessa falli begränsad börnyttan ärra. av
särskilt i anställningsförfarandet i övrigt se avsnittman noggrannvara

8.1.2.

Genomförandet förslaget7.7 av

förslag registerkontroll bör införasVårt reglering skolla-iom genom
Förslaget kräver också ändringarvissa i det förslag till regis-gen. ny

terlagstiftning skall behandlas riksdagen under våren. Före-som av
skrifter registerutdragens utformning bör regeringennärmareom ges av
eller myndighetden regeringen bestämmer.

Sedan den januari finns skollagenl 1998 i 1985:1100 bestämmelser
samtliga de verksamheter berörs vårt förslag till register-om som av

kontroll. därför naturligt deDet regler skyldighetär att attnya om ge-
nomföra registerkontroll föreslår försvi in i skollagen.

skollagenkap. de övergripande målen för det offentli-I l 2 § anges
skolväsendet för barn och ungdom och den värdegrund verk-ga som

samheten skall vila på. också alla verkar inom skolanDär attanges som
aktivt skall motverka alla former kränkande behandling såsomav

rasistiskamobbning och beteenden. Vi föreslår det lagrummet ock-iatt
så klart och tydligt alla former sexuella skallatt övergreppanges av

Eftersom lagrummet endast gällermotverkas. skolan kan det enligt vår
också lämpligt motsvarande portalparagraf införsmening attvara en

för förskoleverksamheten och skolbamsomsorgen. lämnar dockVi inte
något konkret förslag i denna del.

registerkontroll bör formuleras detBestämmelserna så tydligtattom
framgår arbetsgivaren skall till den erbjuds anställningatt attse som
måste lämna registerutdrag. bör den inte lämnar inDet attanges som

får anställas.registerutdrag
bestämmelse registerkontrollEn gemensam om av personer som er-

bjuds anställning bör införas för hela det offentliga skolväsendet för
bör fåbarn och ungdom. Bestämmelsen sin plats kap., helai 1 rörsom

denna verksamhet. övrigt bör särskilda bestämmelser införas förI varj e
förverksamhetsområde, dvs. allmän förskoleverksamhet och skol-

barnsomsorg för de verksamheter bedrivs enskilda. Desamt som av
bestämmelserna förs då för varje verksamhet det kapitelin i inya som

reglerar respektive verksamhet.övrigt
Särskilda bestämmelser registerkontroll samband med till-iom

ståndsprövning enskilda verksamheter måste också införas. Lag-av
bör få plats i de kapitel reglerar respektive verksam-sinrummen som
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lands-ochbestämmelser kommunerssärskildakrävshet. Det även om
entreprenadavtal ingås. Dess-kontrollutföraskyldighet närtings att

kontrolleraskyldighetbestämmelserkrävs entreprenörers attutom om
de kapitelbör placeras ianställning.erbjuds Lagrummensompersoner

entreprenad.påläggsverksamhetden utrör somsom
statligaomfattas denkontroll börgenomföraSkyldigheten att re-av

till-skall framgå bördetta klarttillsynen. Förkommunalaspektive att
skolor.fristående Där-reglerar tillsynenlagrumdelägg igöras avsom
tillsynende lagrumtillägg ibehövas rördet intetorde avemot som

återkallan-de lagrumVidare börverksamheter. rörenskildaandra som
till bidragförklaringrespektivegodkännande rätttillstånd,de avav

genomföra register-underlåtenhetframgåskalldessa attändras. Av att
tillståndâterkallandetillfall kan ledaallvarligare etc.kontroll i av

införasbörsekretesslagen. dennaIgällerverksamhetoffentligFör
lämnatsregisterutdraguppgifterna ilagrum attnytt somett angersom

starkt.Selcretesskyddet börselqetess.omfattasskollagenenligt varaav
får röjas,utdrag inteuppgifterföreskrivasdärförbör ettDet att omur

uppgif-meddenkan skedettaklartdet stårinte utan attatt avsessom
liderterna men.

bestämmelserverksamhetenskilt bedrivenförfinnsskollagenI om
ocksåtystnadspliktensåkompletterasbörtystnadsplikt. Dessa att om-

bestämmelserlagensenligtlämnatsregisterutdraguppgifter ifattar som
verksamhetförinförasbestämmelser börMotsvarandedetta. somom

entreprenad.driver påenskilda
bevarasuppgifter bör inteintegritetskänsligamedRegisterutdrag

skollagenmodell,norsk ienligtdärför,börnödvändigt. Detlängre än
sedanskeskallskall förstöras. Detta ettsenastutdragenföreskrivas att

anteckningdateradsignerad ochmottagandet. Enefterförflutitår om
det möjligtDärigenombevaras.istället ärgenomförts börkontrollatt

kontrollgranskaverksamhet ägtenskildtillsynen attvid rum.att av
eller denmeddelas regeringenkunnadetta börFöreskrifter myn-avom

bestämmer.dighet regeringen
registerlag-också ändringar iregisterkontroll krävertillförslagVårt

skallregisterlagstiftningendenrörandePropositionenstiftningen. nya
därför någrainteVi lämnar när-under våren.riksdagenbehandlas av

kungörelsen. Viellerpolisregisterlagenitill ändringarförslagmare
lagtextema.föreslagnadetill ändringar iförslaglämnar enbart nya

änd-måstemisstankeregisterbelastnings-såvältillförslagetI som
börändamål. Därrespektive registers§i 2ringar göras an-som anger

uppgifterlämnatill enskildföranvändasockså fårregistret attattges
till belast-förslagetiskollagen. I 9 §enligtanvändningförbehövssom

registerutdragfåenskilda hartillbör läggas rätt ettattningsregistret att
behövs enligtdetinnehåll,till sittbegränsat närsjälvasig ärsomom



SOU 1998:69 Förslag registerkontroll 133om

bestämmelser skollagen.i förslaget till lagI misstankeregister börom
införas paragraf motsvarande innebörd.en ny av

Vilket innehåll utdragen skall ha bör i förordning el-nännareanges
ler i föreskrift den myndighet regeringen bestämmer. bör emel-Detav
lertid båda föreskrivasi registerlagama utdragen endast får innehållaatt
uppgifter betydelse för lämplighetsprövning har till syfte attav en som
förebygga barn och ungdomar. detNär gäller misstan-övergrepp mot
keregister ocksåbör det i lag endast uppgifter brottsmiss-attanges om
tankar fårlett till åtal framgå. ocksåDet vikt det före-är attsom av
skrivs utdragen framgådet skall dessa bara visar resultatetatt attav av

registerkontroll rörande begränsat antal brott. utdragen börAvetten
också framgå de regler gäller för gallring registren.som av

väsentligt säkerställa RikspolisstyrelsenDet kan hantera deär att att
arbetsuppgifter förslagvårt registerkontroll innebär dågenastnya om

de reglerna träder ikraft. för ikraftträdandet bör därförDagen intenya
bestämmas lag. Istället bör det föreskrivasi de bestämmelsernaatt nya
skall träda ikraft den dag regeringen bestämmer.
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Andra förslag8

arbetssökandeLämplighetsprövning8.1 av

anställningsförfarande bör innefatta eller flera anställningsin-Varje en
och meritförtecloiing.referenstagning genomgång Regis-tervjuer, av

till anställningsförfarandetterkontrollen skall komplement iettses som
för anställningsförfarandet skulle kunnaFastställda riktlinjerövrigt.

förfarandet.säkerställa noggrannhet i

Registerkontrollen bara dell är en av

lämplighetsprövningen

anställningsförfarande sikte på anställa någonVarje äratttar som
det gäller personal inomarbete skall utföras.lämplig för det Närsom

grundläggandeskola och skolbarnsomsorg detförskoleverksamhet, är
anställsmöjligt försäkra sig den intelångt detså är attatt om som

alltid dennabörbegå En prövningkommer görasövergrepp.att ur syn-
emellertid framhållas sakenanställs.vinkel någon Det måsteinnan att

bör del ibalanserat Prövningenbehandlas påmåste sätt.ett ses som en
fungerar bra i verk-till rekryterahelhet syftar att personer somsomen

samheten.
del den lämplighetsprövningregisterkontroll baraEn är somen av

begå anställskan kommaskall förhindra övergreppattatt personer som
Registerkontrollen skallaktuella verksamheterna.deinom ettsomses

anställningsförfarandet försäkra sigtill i övrigt. Förkomplement att om
med refe-anställningsintervjuer och kontrollpålitlig personal ären

delarnoggrannhet i dessalika viktiga instrument. Genomrenspersoner
undvika anställamöjligaste månkan arbetsgivare i att personer somen

har registeranteclcningar så-riskfaktorer inte någrautgör ommen som
registerkontrollen förhållandet regis-brott Detdana attavser. ensom

noggrannhetengenomförs får alltså inte leda till i övrigtterkontroll att
blir mindre.

anställningsförfa-huvudsak vidLämplighetsprövningen iäger rum
anställts lämplighetsprövningen avslutad.väl Menrandet. någonNär är
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tillinskränkasförebyggamedarbetet övergreppsjälvfallet bör inte att
nedanåterkommerskall anställas. Videlämplighetsprövning somav

före-tillkan bidrafaktorerandrasynpunkter på attmed några som
bygga övergrepp.

Anställningsförfarandetl

omsorgsfulltskallAnställningsförfarandet vara

före-Även del handlartillanställningsförfarandet bara attomenom
dennamåsteverksamhetenfinns ide barnbygga motövergrepp som

denalltså viktigtpersonal. Detvaletmed vid är attfinnasaspekt somav
Redan detfrågan.uppmärksam påanställningsförfarandetför ärsvarar

förväntasocksåhåll kandettariktas åtuppmärksamhetförhållandet att
aktuelladearbete inomsökafrånolämpligaavhålla vissa attpersoner

verksamheterna.
för huranvisningarpreciseradeuppgift ettvårinteDet attär an-ge

arbets-hand påförstaiankommertill.bör Detställningsförfarande
deanställningsförfarandet, inomutformagivarna som ges avramaratt

det fram-samarbetssamtal harUnder våraföreskrifter.andraochlagar
anställningvidtillräckligalltid visasdet inteförts av perso-att omsorg

uppmärksam-därför riktavillViverksamheterna.aktuelladenal inom
diskuteratsianställningsforfarandetviktigahet några moment sommot

organisationer.ochmyndighetermedkontaktermed vårasambandi

Anställningsintervjun

anställningsförfarande.varjegrundläggande iAnställningsintervjun är
förekommaundantagsfallspeciellamycket attendast ibörDet en ar-

intervjuaSammanträffandepersonligtvidunderlåterbetsgivare ettatt
kunnaskulleUndantagssituationeranställas.kommakannågon attsom

eller vidarbetsgivarenhosarbetatarbetssökande tidigaredennärvara
anställningar.tidsbegränsadekorta

modellermed olikakontaktkommit iutredningsarbetet har viUnder
medpålitlighetarbetssökandesdär denanställningsintervjuerför avse-

Enligtuppmärksammas.särskiltförriskenende på övergrepp en mo-
höllochanställningsintervjuemaialltid fleradell deltog manpersoner

diskuteradesförsta intervjunEfter denintervjuer.tvåoftast minst om
ansågssåanställa. Omlämpligframstodarbetssökande attden som

andra intervjunVid denintervju.ytterligaretilldennekalladesfallet en
pålitlig-arbetssökandesdenmed fråganvidarebl.a.gick annat omman

sexuellaförriskenbeaktande övergrepp.medhet av
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Referenser

arbets-hurbetydelsfulla upplysningarkanReferenstagningen om enge
viktigt varjedärförarbetsplatser.tidigare Detfungerat på attsökande är

refe-fleraNormalt börreferenser.lämnaarbetssökande attuppmanas
arbets-arbetsledare på denchef ellerDels kan enanges.renspersoner

för-fackligarbetade delsarbetssökandeplats där den senast enanges,
anledningibland finnaskanarbetskamrat. Detoch någontroendeman

refe-lämnasarbetsplatserfrån tidigarebegära ävenattatt sompersoner
utbildning kanfråndirektArbetssökande kommer angeensomrenser.

referenser.praktikhandledareochlärare som
referenspersonemamedkontakterna ärviktigtDet är att noggranna

fåsyfta tillslentrianmässigtskeSamtalen bör inte attoch utförliga. utan
skall inteUtgångspunktenfinns.infonnationeralla dedel varasomav

ordalag. Mångauttalar i positivabara sigändåreferenspersonatt en
referenspersonemaSammanträffande medpersonligt attgånger är ett

telefon-tillräckligt medkanskekan detgångerföredra. Andra envara
kontakt.

samtalenvidsärskild viktdetförebygga attärFör övergreppatt av
anmärkningsvärtnågotdet förekommitklarläggareferensernamed om

eller ungdomar. Mentill barn ävenarbetssökandes relationerdeni
personal kankollegor ochtillrelationernaupplysningar varaannanom

möjligtdetreferenstagningen gör attSärskilt börvikt. poängteras attav
flyttakan ibegår sätta system attförhindra övergreppatt sompersonen
ellerhonommisstankarsåtillarbetsplats motfrån snartannanenen

uppkommer.henne
personer viktdettill Sverigeflyttatnyligen ärgällerdetNär avsom

utomlands. Enligtreferenserkontrolleraocksåmöjligtsåvitt det äratt
det interegisterkontroll kommerbestämmelsertillförslagvårt avom

landfrån någotregisterutdrag änföreter annathankrävasnågon ettatt
därför beträf-fårreferenserfråninhämtasuppgifterSverige. De som

kanbetydelse Deännyinflyttade störrefande ännu annars.personer
arbetssökandedenupplysningarendadeutgöra somsträngt taget om

arbetssökandedenuppgifter frånförutomtillgå,hararbetsgivaren att
själv.

Meritförteckning

arbete lämnar insökerdenalltid begärabör ettarbetsgivare attEn som
upplysning-arbetsgivarenMeritförteckningenmeritförteclcning. geren

Förteck-arbetslivserfarenhet.ochutbildningarbetssökandesar om en
tjänstgöringsintyg.examensbevis ochmedstyrkasinnehåll börningens
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Genom förteckningen får arbetsgivaren möjlighet ställning tillatt ta
fler eller andra referenser de den arbetssökande börän uppgettom som

fallkontaktas och i så vilka kan särskilt intresse. Förteck-som vara av
ningen visar också den arbetssökande bytt anställningar anmärk-om

oftaningsvärt eller det finns tidsperioder då det oklart vilkenärom sys-
selsättning han eller hon haft.

Registeruppgifter

tidigare framhållit börSom vi kontroll registerutdrag utgöraetten av
det ledet anställningsförfarandet. Såledessista i bör arbetsgivareen
efter genomgång meritförteclming, anställningsintervjuer och samtalav
med referenspersoner ställning till vilken eventuellt flera kandi-ta av
dater framstår den bäste anställa. Därefter bör denneattsom som er-
bjudas anställningen under förutsättning uppgifterna i registerutdra-att

anledning till någon bedömning.integet ger annan
vikt denDet granskar arbetssökandes register-är stor attav som en

utdrag känner till vilka uppgifter finns ochi registren vilkasom upp-
gifter med i registerutdragen. kan felaktiga slutsatserAnnarstassom
dras registerutdrag. bör således ha kännedom vilka brottManettav om

registerkontrollen det viktDessutom är stor att veta attsom avser. av en
framgåruppgift dom inte sedan viss tid förflutit. Enligt vårom en me-

bör dessa uppgifter framgå också själva registerutdragetning seav
och 7.2.5.avsnitt 7.2.4

Riktlinjer för anställningsforfarandet8.1.3

noggrannhet anställningsförfarandetsäkerställa i inom förskole-För att
skola och skolbarnsomsorg skulle detverksamhet, enligt vår mening

fastlagdavärdefullt med någon riktlinjer för förfarandet.typ avvara
Medvetenheten vikten de olika i anställningsforfa-momentenom av
randet skulle därigenom kunna ökas. Och de för anställ-som ansvarar
ningsfrågor skulle få stöd för vidta alla behövliga kontroller och åt-att
gärder anställningsförfarandet.i

kommunerarbetsgivare kan det finnasFör större t.ex. storasom
möjlighet utarbeta handbok. mindre arbetsgivareFöratt ären egen

ochdetta säkerligen svårare det kanske inte heller framstår angelä-som
alternativ till arbetsgivare självutarbeterEtt varje handbokget. att ären

därför respektive arbetsgivarorganisation utarbetar sådan iatt en sam-
fackligaarbete med berörda organisationer.
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Förebyggande8.2 övergreppav

för förebyggande i verk-Arbetsledningen har övergreppansvaret av
förArbetet bör organiseras på sådant riskensamheten. sätt över-ett att

därmed också för obefogade misstankaroch övergreppomgrepp --
med förebyggamöjligt. led i arbetetblir så liten Ett övergreppattsom

och ungdomars integritet.stärka barnsär att

Inledning8.2.1

lämplighetsprövningen egentlig meninganställts iSedan ären person
emellertid viktförebygga detavslutad. För övergrepp är attatt av ar-

lyckatsmed konstaterabetsgivaren låter sig nöjainte att att man an-
registerkontroll föreslårvilämpliga Denställa den mest om-personen.

kommerlång övergångsperiodarbetssökande. Underfattar endast en
kontrollerats.anställda intedet alltså finnasatt som

helaarbetsledningendet väsentligtundvikaFör ärövergrepp attatt
relationer till de barn ochoch varje anställdsföljer verksamhetentiden

ske enbart ellerkan givetvis intefinns där.ungdomar Detta enssom
kan tänkasanställda begår ellerkontrollera huruvida defrämst för att

uppföljning kansådanfonn Enkomma begå någon övergrepp.att av
utveckla och för-kontinuerligt arbete medledistället i attutgöra ettett

verksamheten.bättra
förtill frågor riskenförhållningssättVikten nyanseratett om an-av

frågorbetonas. diskussionbarn måste Enställdas övergrepp mot omav
före-föreställningleda till någon överdrivenfår inteövergrepp om
kon-viktigtOch det intekomsten är uppmuntra ettövergrepp. attav

skadatrollsystem kan ängöra nyttamersom
arbetsledningenssynpunkter påföljande vi någradetI ansvarger

verksamheten.och organisationenpå av

Arbetsledningens8.2.2 ansvar

obligatoriskaläroplanerna for detskolväsendet gälleroffentligadetFör
respektive Lpffrivilliga skolformema, 94 94.och de Lposkolväsendet

för skolansrektor har särskiltbåda läroplanernaI sägs att ett ansvar
mobbningtrakasserier ochmotverka alla formerför att avprogram

skall omfattaanställda. Vi vill betonabland elever och programmetatt
anställ-vilket också innefattaravtrakasserier,alla former övergrepp av

"Förskoleklass och andrapropositioneneller ungdomar. Ida barnmot
läroplanerna skärpa rek-iskollagsfrågor regeringensägs att attavser
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och lärares för arbetet kränkande behandling. Blandtors motansvar
det skall finnas handlingsprogram omfattar ruti-annat att ettanges som

för personalens hantering frågor kränkande behandling.rörner av som
skall enligtProgrammet propositionen omfatta såväl förebyggande som

akuta åtgärder. Det i propositionen alla krän-sägs typersom avser av
kande behandling, det främst sikte på mobbning. Seäven tarom prop.
1997/98:6, 68.s.

nämnda läroplanema gäller för förskoleverksamhetenDe inte eller
skolbamsomsorgen och heller förinte verksamheter bedrivssom av
enskilda. dessaMen inom verksamheter måste arbetsledningenäven

ha övergripande för förebygga Likasåövergrepp.ett attanses ansvar
ankommer det arbetsledningenpå då misstankaratt över-agera om

uppkommer och utarbeta riktlinjer för hur skall handla iattgrepp man
sådana situationer. Läroplan för förskolanI propositionen föreslås att

läroplan skall införas för förskolan, 1997/98:93. Enligt våren prop.
läroplanen föreskrivasmening bör det i det skall finnas hand-att en

lingsplan för agerandet vid misstankar personal begått övergreppattom
bam.mot

Enligt vår mening det mycket betydelsefullt det på varjeär att ar-
betsplats finns riktlinjer för hur skall någon anställdman agera om
misstänks för På så säkerställs adekvata åtgärderövergrepp. sätt att

börvidtas. Riktlinjerna för polisanmä-t.ex. attange somvem ansvarar
anmälanlan och skall vilka rättsliga regler gällergörs när göras, som

för anmälan till socialtjänsten, och hur den kan hjälp,utsattsvar som
och hur information skall lämnas till föräldrar har barn ellernär som

verksamheten hur skallungdomar i arbetsrättsligtsamt motman agera
den misstänkte. det finns riktlinjer det säkerligen också lättareOm är
för såväl arbetsledningen andra anställda verkligen närattsom agera

inträffar anledning till detta. förnågot Risken misstankarattsom ger
färdignegligeras minskar. handlingsplan möjliggör också snabbtEn ett

agerande, vilket kan såvältjäna den utpekades barnens ellersom ung-
domarnas bästa. Obefogade rykten kan redas liksom anklagelserut som
uppkommit grund missförstånd.på misstanke har fog förNär sigav en
kan fortsatta olämpliga beteenden och förhindras. denI månövergrepp
det sig brottsmisstankar det vikt polisanmälanrör är görsattom av en
så möjligt.snart som

polis och åklagareDet har till uppgift utreda brott. Detär ärattsom
alltså vikt rektor eller arbetsledare inte sig instörsta attav en annan ger
på sådana undersökningar skall utföras de brottsutredandesom av
myndigheterna. anställd förOm misstänks handlingar brotts-ären som
liga bör arbetsledaren till saken polisanmäls. Dock måste be-attse
stämmelser sekretess eller tystnadsplikt iakttas se avsnitt 4.5.1.om
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övrigt kan arbetsgivaren den misstänkte deI inommotagera ramar som
ställs den arbetsrättsliga regleringen se avsnitt 4.4.upp av

Organisation verksamheten8.2.3 av

Även helt obefogad eller oriktig misstanke kan få förödande kon-en
sekvenser för den misstänkte. kan bli omöjligt kvar påDet att stanna
arbetsplatsen och på mindre kan ryktet misstanken sprida sigort omen

hela samhället. Såväl hänsyn till de anställda till barnen ochi av som
därför värdefulltungdomarna det arbetet organiseras på sådantär om

möjligt fördet så långt inte finns misstankarsätt utrymmeatt som om
innebär med andra ord det skall finnasinteDettaövergrepp. att utrym-

begå Enligt vår mening det visserligen varkenärövergrepp.attme
planera verksamhet helt utifrån detmöjligt eller önskvärt att attenens

uppkomma fråga anställd begåttaldrig skall kunna över-att ettom en
beaktas ställning till hurdet något kanMen är när tarsom mangrepp.

arbetet skall läggas upp.
skall kunna skegrundläggande förutsättning förEn övergrepp äratt

med eller flera barn eller ungdomar. Förär attettatt ensamen vuxen
bör alltså sådana situationer undvikas så långt detförhindra övergrepp

gäller särskilt för de skyddslösa barnen, dvs. barnrimligt. Dettaär mest
och utveck-förskoleåldem, barn grundskolans lägre årskurseri i även

Över undvikahuvud det lämpligt någonlingsstörda bam. är att atttaget
alltid viktigtmed barn eller ungdomar.ständigt arbetar Det är attensam

fallpå olika har del i eller varje insyn idet finns andra sättvuxna som
arbetet.

samrådssamtaluppmärksammats under våraförhållandeEtt som
personalstyrkanoch påmed myndigheter organisationer är att en ar-

anställd sjuk ellerliten någonbetsplats kan bli när ärextremt annars
det alltså viktigtundvika ensamarbetetillfälligt tjänst. För är är attattur

betydelsefullt den här ak-baravikarier anlitas. givetvis inteDetta är ur
för allmänhet ochviktigt också säkerheten ituella synvinkeln ärutan

kvalitet.för verksamhetens
betydelsefullt verksamheten finns fo-det ikan ocksåDet att ettvara
diskutera förhållningssättet till barnen. På såför personalen sättattrum

de anställda andra på arbetsplatsen insyn i sittkan och ar-en av gevar
kollegers arbete.bete och få insyn i sina

präglas öppenhetvi arbetsplatsSammantaget äratt som avanser en
för barn och ungdomar slutenbåde för anställda änsamttryggare en

arbetsplats.
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självkänsla8.2.4 Barns

förebygga stärka barnsled arbetet med ochEtt i övergrepp äratt att
och ungdomar alla åldrar haungdomars självkänsla. i måste klartBarn

från de behöver eller skallför vilka beteenden intesig vuxna som ac-
de får lära ifrån till den beterviktigt sigDet sägaär att attceptera. som

acceptabelt. också betydelsefulltpå inte Detsig ärsätt är attett som
skall de blir för ochbarn hur de övergrepputsatta ett attvet agera om

hemlighålla obehagliga upplevelser. måste också för-de inte skall Barn
alltid den och den intestå ärövergrepp att utsattaatt ett vuxnes ansvar

det inträffade.kan lastas för att
stärka barns och ungdomars självkänsla kanArbetet med att ettvara

förskoleverksamhetenpedagogiska arbetet inom och skolan.led i det
denna del.har givetvis också iFöräldrarna ett ansvar

självfalletmed stärka självkänslan måste iArbetet störreettatt ses
förhandlar långt ifrån bara riskensammanhang. Det övergreppom av

Återigen framhålla vikten frågor risken förpersonal. vill vi attav om
och insiktsfullt Nor-malabehandlas på sätt.övergrepp nyanseratett so-

får bli omöjliga. risk också börciala kontakter med inte En somvuxna
obefogade anmälningar kan kommadetta arbetebeaktas i är attatt an-

anledning tyckerlärare någon intevändas mot t.ex. av om.som man

anmälaPolisanmälan och skyldighet8.3 att

tillsynsmyndighettill m.m.

Allmänt8.3. l

föreslå bestämmelserutredningsuppdragligger utanför vårtDet att om
föreslå ändringar sekretess-polisanmälan eller iskyldighet göra attatt

har frågor anmälningsskyldighetsocialtjänstlagen. dettaeller Trots om
utredningsarbetet. har därförkommit under Vioch sekretess ansettupp

synpunkter dessa frågor. Därvidhär lämna några pådet lämpligt att
kanändringar lagstiftningen vipekar vi på i övervägas.attsom anser

från de frågeställningardessa frågor utgår varitVåra synpunkter i som
barn personal för-nämligen inomaktuella för övergrepp mot avoss,

skolan och skolbarnsomsorgen. Frågorna kan dockskoleverksamheten,
sammanhang. Några preciseradeockså behöva iövervägas störreett

författningsändringar lämnas därförförslag till inte.
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och sekretessPolisanmälan8.3.2

skall ändras så möjlig-vidare sekretesslagenbörDet attövervägas om
anmäla brottoch skolbamsomsorgenförskolan, skolanheterna inomatt

blirbrottsbalken under 18 årkapitletochenligt 6 mot personer
detsjukvården och socialtjänsten.hälso- och Närdesamma inomsom

tystnadsplik-det säkerställasverksamhet börbedrivengäller enskilt att
polisanmälanhindrarinte övergrepp.ten av

och möjligheterfrågor skyldigheterbehandlathar viavsnitt 4.5 attI om
personalpolisanmäla misstankarlagstiftninggällandeenligt attomnu

detkunde där konstaterabam. Vitillskyldiggjort sig attövergrepp mot
Under utredningsar-polisanmälan.skyldighetfinns någoninte göraatt

angelägetfram det skulleheller kommitbetet har det inte attatt vara
finns det alltså intekan bedöma såskyldighet. Såvitt visådaninföra en

överväganden.med sådanavidareanledning att
Över skyldighet polis-förmodligen frågorspelarhuvud atttaget om

dessaunderordnad roll itystnadspliktochsekretessanmäla, sam-en
vårdnadshavare,dennesför ellermanhang. Den övergrepp,utsattssom

till anmälaneller samtyckerpolisanmälansjälvvanligen attgör enen
ha möjlig-alltid börarbetsgivarenutesluter intedettaMen attgörs. en
tystnadsplikt.ellerhinder sekretesspolisanmälanhet utangöraatt aven

misstankevid varjearbetsgivarenalltid finns måstemöjlighetenOm
förskall anmälas. Ansvaretsakenställning till attövergrepp ta omom

med hänvisningtill någonskjutaskan då inteanmälan övergörs annan
ellersekretessgrundanmälan påförhindradtill göraattäratt avman

tystnadsplikt.
sekretsessla-gällerdet allmännabedrivsverksamhetInom avsom

försvårtkan det iblandregleringennuvarandeMed den per-varagen.
och skolbamsomsorgenskolanförskoleverksamheten, attsonal inom

första måstepolisanmälas. detfår Förmisstanke taavgöra manom en
förekommer in-föranleder misstankenuppgiftentillställning somom

ställ-fallet måstegäller. såsekretess Omverksamhet därsådan ärom
straffskalanmed fängelse ifråga brottdettillning är etttas tas omom

ijfr. vadbli böterkanpåföljdenoch än sagtsantas som av-annanom
Beträffande desekretesslagen.fjärde stycketkap. 2 §snitt 4.5.1 14om
straffskalan.fängelse i Ivisserligen endastingårsexualbrottenflesta

gäller bl.a.detsvårigheter.några Mendessa fall uppstår inte när sexu-
brottbrottsbalken.böter, 6 kap. § Dettaingår 7ellt ofredande även se

eller för-barn under årsexuellt berör 15fall då någoninnefattar bl.a.
sexuell innebörd.handling medmedverka någonimår barnet att

skolhälsovår-inklusivehälso- och sjukvården,personal inomFör
och ka-enligt 6anmäla brottoförhindradededen, gäller är attatt
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pitlet brottsbalken under år jfr.18 avsnitt 4.5.1. Det-mot personer
för bl.a. socialtjänsten. Enligt vår bör detgäller mening övervä-samma

de bestämmelser sekretesslagen gällersamordna i inomattgas som
skolan respektive förskoleverksamheten med vad i denna del gäl-som
ler för hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

enskild verksamhet gäller sekretesslagen de särskildaFör inte utan
bestämmelserna tystnadsplikt skollagen, Enligti avsnitt 4.5.1.seom

skall möjligheterna polisanmälan desammavår mening göraatt vara
allmän verksamhet. kan säkerställasenskild Dettainom som genom en

bestämmelserna tystnadsplikt. dessa kanprecisering l t.ex.om angesav
obehörigt röjande uppgifter polisanmäladet inte ett attatt anses som av

kapitlet brottsbalkenmisstankar brott enligt 4 och 6 mot personerom
under år.18

anmälaSkyldighet8.3.3 att

beträffande enskilt bedriven verksamhetvidarebörDet övervägas att
till kommunen anmäla misstankarinföra skyldighet attatt om perso-en

eller ungdomar. kan detbarn Därigenomnal begått sä-övergrepp mot
för får information stöddenkerställas övergrepputsattsatt varomsom

och hjälp lämnas.

anmälningsskyldigheten gällersocialtjänstlagen föreskrivnai §Den 71
behöverinnebär socialnämnden ingripasådantkännedom attsomom

anställd begåttVid misstankarunderårigs skydd.till över-attom enen
hjälpinsatser.vanligtvis behov stöd ochbarn finns det ettmot avgrepp

skyddsbehov skalldet finnsdet inte anmä-Däremot är sagt att ett som
förutsättas deneftersom det kan miss-till socialnämnden.las Detta att

4.5.2.skiljs från sitt arbete. Se avsnitttänkte
föreller den ungdomangeläget det barnDet över-utsattsär att som

bedömning skulle detadekvat hjälp. enligt vårverkligen får Mengrepp
social-anmälningsskyldigheten enligtutvidga 71 §föra för långt att

behov stöd och hjälp.till då det finnstjänstlagen situationer ett av
för ellersäkerställas denIstället måste det övergreppatt utsattssom

information de social-vårdnadshavare får utförlig insatserdennes om
finnserbjuda. därför vikt detoch andra kan Dettjänsten är attorgan av

uppkom-skall då misstankarplan for hur övergreppomman ageraen
och hur stöd och hjälp lämnasdet den planenoch iatt varmer anges

8.2.2.se avsnitt
kommunala nämndkommunal verksamhet skall dendet gällerNär

informeras misstankarför verksamheten över-omomsom ansvarar
nämnden vidtar adekvata åtgärderfår då förutsättasDet att somgrepp.
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fått infonna-förden övergreppförsäkra sigbl.a. utsattsattatt somom
lika viktigtdetSjälvfalletoch hjälp.få stödkan ärtion manvarom

verksamhetinomförekommitdåinformationsådanmed övergrepp som
skyldighetkansäkerställa detta göraattenskilda. Förbedrivs att enav

förskoleverksamhetgällerdetNärkommunenanmälan till övervägas.
kommunaladentillkunnaanmälanskulle görasskolbarnsomsorgoch

gällerdetverksamheten. Närför tillsynen övernämnd svararsom
tillsynsansvar.någotintetill insynkommunernafriskolor har rätt men

skyldig-införafriskolornaockså förskulle kunna övervägas attDet en
då kunnaskulleAnmälan görastill kommunen.anmälanhet göraatt en

till denellertill insynkommunensnämnd rätttill den utövar somsom
skolbamsom-ochförskoleverksamhetenskildtillsynenför avsvarar

sorg.

arbetsrättsligadenpåSynpunkter8.4

regleringen
gäl-möjligheter denvilkabedömaingårutredningsuppdragvårt attI

arbetsgivareregleringen motattarbetsrättsligalande per-ageraenger
skallVibegå göraolämplig övergrepp.sigvisat attsonal genomsom

regleringen.brister ieventuellabedömning aven
ochmyndighetermedhaftsamrådssamtal videunderVarken orga-

regle-arbetsrättsligadenframkommitdethareller attnisationer annars
svårighetermedföra några motskullesådan attringen per-agerasom

hän-sådanaungdomar. Närellerbarnbegåttsonal övergrepp motsom
påtillämpasreglerna iarbetsrättsligade stort settinträffar tycksdelser

avsnitt 4.4.1. Detbehandlats irättsfalldeskisserasdet sätt somavsom
till-iblandreglernaframkommitsamrådssamtalen attunderhar dock

tillgripsavskedandesålundaförekommerdrastiskt. Det attvällämpas
sakeninnan ärsexuellamisstankarvid övergrepp,omedelbart ensom

dvs.funnits,Å erfarenhetendenharandra sidan motsattautredd. även
utredningstiden.undertillgripsavstängningdet vanliga är attatt

småharsamrådssamtalenunder rörtframförtssynpunktEn ar-som
privatexempel kanSommöjligheter tasbetsgivares att ar-enagera.

ompla-har ingenstansdaghem. Deendast attdriverbetsgivare ettsom
utreds.misstankartid dåunder den övergrepparbetstagare omencera

ochmed lönarbetstagaremöjligheterekonomiska avstängaattDeras en
kan inteVerksamhetenbegränsade.anställa ärsamtidigt ersättareen
omedel-tillgripsavskedandeanställd för lite. Ommeddrivasheller en
skall be-anställningenförklaravid tvist,Arbetsdomstolen, attbart kan

avgjorts.målettillsstå
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Någon lösning på det skisserade problemet har inte diskuterats un-
der våra samrådssamtal. läggerVi inte heller fram något förslag i den
här delen.

Utbildningar8.5 till yrken inom de aktuella
verksamhetsområdena

kan finnas skälDet någon form lämplighetsprövningövervägaatt av
vid antagning till utbildningar leder fram till yrken inom förskole-som
verksamhet, skola och skolbarnsomsorg. Under utbildningen bör frågor
rörande personals barnövergrepp mot tas upp.

Lärarutbildningskommittén8.5. l

närvarande pågår arbete inom LärarutbildningskommitténFör
dir. 1997:54. kommitténs uppdrag ingår bl.a.I frågoröveratt se om
rekryteringen till lärarutbildningen och utbildningens innehåll ochom
praktikens roll. alltså i första hand uppgift för kommitténDet är atten

ställning till huruvida någon form lämplighetsprövning införasbörta av
vid till eller under lärarutbildningen.antagningen Frågan har emellertid
ofta kommit till diskussion under vårt utredningsarbete. Också vis-upp

frågor utbildningens innehåll har tagits lämnar därförVisa om upp.
dessa delar.några synpunkter i Synpunkterna gäller inte bara för lärar-

också för andra högskoleutbildningar syftarutbildningen tillutan som
yrken förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.inom

Lämplighetsprövning vid antagningen8.5.2 och
under utbildningen

Enligt kan det finnas skälvår mening införa någonövervägaatt att
form lämplighetsprövning vid till utbildningar lederantagningav som
fram till yrken förskoleverksamhet,inom skola och skolbarnsomsorg.

skulle kunna bidra till stärka skyddetDetta inomövergreppatt mot
verksamheterna. denOm prövningen föreslår förvimotsvarar som ar-
betssökande, kan det undvikas har små möjligheteratt attpersoner som
få arbete verksamheterna ändåinom genomgår lång utbildning.en

Sedan antagits till utbildning det viktigt lämplig-är atten person en
hetsfrågan följs särskild viktAv uppmärksamma studentensär attupp.
relationer till barn och ungdomar under praktikperioder.
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utbildningenInnehållet i8.5.3

förskoleverksamhet,arbeten inomsyftar tillde utbildningarUnder som
vikt frågordet övergreppoch skolbarnsomsorgskola är att avomav

rikta uppmärksam-börEttpersonal barn attmomenttasmot varaupp.
särskilt vanligt.det inteförekomma,sådant kan ärhet ävenmot att om

börriktlinjer för hurdrabörEtt attmomentannat ageramanuppvara
skyldig tillkollega gjort sigmisstänker någon övergrepp.ettdå attman

bör också iförebyggakanpå hur övergrepp tas ut-Aspekter uppman
bildningen.

förhållningssättviktenbetonavill här återigenVi ett nyanseratav
skall inteFörekomstenpersonal bam.till frågor motövergrepp avom
skall intevarandraanställda kontrollerardärochöverdrivas system

uppmuntras.
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Övriga frågor9

ämställdhetsaspekter9.1 J

till deunderlätta rekryteringenbör kunna mänlämnarförslag viDe av
anställ-ochRegisterkontrollerverksamheterna.aktuella noggranna

anställs.olämpligaförriskenminskarningsförfaranden att personer
stärkaarbetsklimat kunna män-medtillsammansbör öppetDetta ett

kollegor, arbetsgi-förtroende frånstarktbidra tillochställning ettnens
obefogade miss-förminskaroch föräldrar. Dessutom utrymmetvare

tankar.

ochkommittéersamtligadirektiv till sär-beslutatharRegeringen om
dekonsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisaskilda utredare att av

1994:124.dir.lämnasförslag som
all-tillarbetaroch skolbamsomsorgenförskoleverksamhetenInom

fått frånuppgifter vi Kom-Enligtdelen kvinnor.övervägandedeles
medandrygt 143 000barnomsorgeniantalet kvinnormunförbundet är

omkringalltså 5000. Männen procentknappt 8 utgörantalet män är av
Även grundskolan dominerarinombarnomsorgen.anställda inomalla

drygtantaletoch104 000drygt mänkvinnorAntaletkvinnorna ärstort.
Inomomkring 25innebär procent.vilket utgör000, männen35 att

betydligt jämnare. Männen utgörkönsfördelningengymnasieskolan är
och000drygt 16kvinnoranställda, antaletalla ärhälftendär nästan av

verk-kommunalgällersiffrornaangivna000. De15nästanärmännen
samhet.

köns-efter jämnareböruppfattning strävaallmänEn är att enman
grundskolan. Förutom attsåväl barnomsorgenfördelning inom som

änd-långsiktigttillbidrar detverksamheternaför attpositivtdetta anses
betraktasdärförkankönsfördelningkönsrollstänkandet. jämnareEnra

haft medsamarbetssamtal videUnderjämställdhetsfråga.som en
framförts farhågordetharorganisationer attochmyndigheter om re-

rekryteringenmotverkakan kommapersonalgisterkontroll att avav
fak-detframförtsocksåharDetframförallt barnomsorgen. atttillmän

personalmedproblematikenriktasuppmärksamhet mot somatttum
arbetentillfrån söka sigavhållabarn, kan män attbegår motövergrepp

med bam.



Övriga frågor150 SOU 1998:69

Även det förekommer kvinnor begår sexuella övergreppatt motom
barn förövarna till alldeles övervägande delen arbets-så Ommän.är en

fritt fick välja vilka arbetssökande skulle kontrollerasgivare ärsom
skulle kontrolleras. sådan selektiv kon-risken därför endast Enmänatt

antagligen uppfattas pekade den kontrollera-troll skulle att utsom man
försvårade potentiell förövare skulleDettaövergrepp.av re-som en

till de aktuella verksamheterna. Enligt förslagkryteringen vårtmänav
registerkontroll skall emellertidtill bestämmelser arbetsgivarnaom va-

kontrollera alla arbetssökande erbjuds anställning.skyldiga attra som
blir alltså möjligt i detta avseende någon skillnad mel-inteDet göraatt

lan och kvinnor.män
förslag registerkontroll innebär uppmärksamhetRedan vårt attom

personal begår barn.riktas det förekommer övergreppatt motmot att
kan rekryteringenuteslutas uppmärksamheten påverkakan inteDet att

framför allt förskolan. motverka förslaget ledertill Förmän att attav
effekter för rekryteringen det viktigt medtill negativa män är ettav

Jfr.förhållningssätt till frågan risken förbalanserat övergrepp.om av-
förhoppning emellertid vårt förslag,och 8.2. Vårsnitt 8.1 är att om

för fram, skall haregisterkontroll och de synpunkter i övrigt visom
registerkontrolleffekt och underlätta rekryteringen Ommän.motsatt av

anställningsförfarandet och arbetskli-genomförs, i övrigt är noggrant
för olämpligaöppenhet och insyn minskar riskenpräglas attmatet av

stärka ställning och bidraanställs. bör kunnaDetta männenspersoner
föräldrar.förtroende från kollegor, arbetsgivare ochtill starktett

förskollärare träffat under utredningsarbetet harBland de manliga vi
Även dettaför obefogade misstankar.funnits rädsla för utsättasatten

framför allt för-avhålla från söka sig tillaspekt kan mänär atten som
förslag till för obefo-leder vårtskolan. Enligt vår mening att utrymmet

bör därför kunna bidra till ökadmisstankar minskar. Förslagetgade en
rekrytering män.av

och börvåra förslag könsneutralakanSammantaget ärsägas att
jämställdhet mellan och kvinnor.bidra till ökadkunna män

verksamheterKonsekvenser för andra9.2

verksamheter kanökad kontroll inom vissakonsekvensEn attvaraav
för barn söker till verk-med särskilt sexuellt intresse sigettpersoner

kontroll förekommer.samheter där inte

omfattar andra verksamheter förskole-utredningsuppdrag inteVårt än
och skolbamsomsorgen. finns givetvisverksamheten, skolan Det
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ellerdär arbetaryrken och verksamheterandramängder an-vuxnaav
exempel kaneller ungdomar.kontakt med barn Somkommer inars

vård. Andraför olika formeroch institutionersjukvårdnämnas av ex-
stöd och serviceför lagen 1993:387empel inominsatserär omramen

idrottsverksamheter,LSS eller inomfunktionshindadetill vissa scou-
liknande.ochmusikskolorting,

verksamheter berörskontroll deökad inomkonsekvensEn somav
istället söker sig tillolämpligauppdrag kanvårt att personervaraav

hartorde då sigverksamheter. sär-andra Det röra ettpersoner somom
andra olämpligaBeträffandebam.sexuellt intresseskilt personerav

de någonanledning iförmodligen inte störrefinns det ut-troatt att
andra verksamheter.tillskulle söka sigsträckning

alla påkontrollinföra reglerför långtskulle föraDet att somom av
fritidsverk-gällermed barn. detkontakt Näridetta kommersätt rena

liggadet iställetbedrivs ideellt måsteverksamheterochsamheter som
hartill de insynför verksamheternaföräldrar och ansvarigapå att attse

verksamheten.i
reglerdäremot anledningområden finns det övervägaPå vissa att

framför alltgällerpersonal.lämplighetsprövning Det personeravom
på olikaoch skolbamsomsorgenförskolan, skolanutanför sätt ar-som

Mångapersonliga assistenter.funktionshindrade barn,betar med t.ex.
skyddslösaoftamed barnen,arbetar de är ängånger mersomensamma

frå-behovenligt vår meningfinns överandra bam. Det attettän av se
barns skyddfunktionshindradestärkamöjligheterna motattgan om

gälla förkan dettaövrigtFörformer ävenolika övergrepp. vuxnaav
funktionshinder.med vissa

och detBrottsligheten9.3

brottsförebyggande arbetet

kommittéer ochtill samtligadirektivbeslutat sär-harRegeringen om
detbrottsligheten ochförkonsekvenserredovisaskilda utredare att

1996:49.arbetet dir.brottsförebyggande
stärka barnsföreslagitlämplighetsprövning videnSyftet med är att

medSyftetfonnerolikaskydd äroch ungdomars övergrepp.mot av
förslagUtgångspunkten för vårtbrott.förebyggaandra ord att om re-

medverka tillkontroll kansådanbedömningengisterkontroll är att en
Även6.2. våraungdomar se avsnittbarn ochbrottförhindra motatt

ochförebygga brott se avnsitt 8.1bidra tillkansynpunkter i övrigt att
8.2.
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verksamheter. den mån förslagen innebärVåra förslag vissa Irör att
eller andra brott förhindraskomma begå sexual-kan attpersoner som

uteslutas dessadessa verksamheter kan det intedetta inom attgöraatt
verksamheter. brottsförebyggande ef-till andrasöker sig Depersoner

kunna minskas. kan därförförslaget skulle därigenom Detfekterna av
angränsande verksamheter uppmärksammafinnas anledning inomatt

dit. har berörts i fö-olämpliga söker sig Fråganrisken för att personer
regående avsnitt.

Återanpassningen dömda9.4 av

förredovisa förslags konsekvenserdirektiv skall vi vårtEnligt våra
för sexuellastraffatsåteranpassningen övergrepp motpersoner somav

berörts i avsnitt 6.5.harbarn. Frågan även
registerkontroll syftar till arbetsgivarerörandeförslagVårt att en

anställning harkan ifråga förhuruvida den kommaskall få veta som
brott. detta visar sigför Omunder åtal vissadömts eller står typer av

säkerligenarbetssökande blir konsekvensenbeträffandefallet envara
deemellertidanställs. kaneller hon inte Detoftast han antas attatt som

omfattas register-för något de brottde dömtsmed sigvet att avav som
registerkontroll sådärtill verksamheterkontrollen sökerinte äger rum

anteckningkvarstår.brottet Enregisteranteckningenlänge t.ex.omom
efter frigivningen sefängelsestraff skall gallras registret tio årett ur

och 7.2.4.vidare avsnitt 4.3.2
alltså deregisterkontroll blirförslagvårtKonsekvensen attav om

oftapraktikende aktuella brotten idömts för någothar avpersoner som
tidsperiod. Vårtarbetsmarknaden underdelfrånstängs ute enen av

enskildallmän såvälskall anställas inomallaförslag gäller somsom
skolbarnsomsorg. Verksamheternaskola ochförskoleverksamhet, utgör

arbetsmarknaden. Totalt finns detdel den svenskaganska stor aven
anställda verksamheterna.inomomkring 340 000

kontrollförslag innefattar någonvårt intebör observerasDet att av
står underAnställda dömts elleranställda.redan är sompersoner som

direkt forslag, ipåverkas inte vårtaktuella brottenmisstanke för de av
anställning.utanför deras nuvarande Dettabegåttsden brottenmån ter

anledningfinns knappastsynvinkel rimligt. Detsig åtminstone attenur
arbeteoch sedan fåttdömts för brottdeningripa ett ettmot somsom

tid. Förslagetsanmärkning under kanske långhan kunnat sköta utan
konsekvenser förnegativaalltså inte direkt någrautformning innebär

bytakan dock få svårigheterhar återanpassats.faktiskt Dedem attsom
anställning.
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den personligaförKonsekvenser9.5

integriteten

konsekvenser förförslagsskall redovisa våradirektiv viEnligt våra
tidigare,har berörtsFråganpersonliga integriteten.skyddet för den

och 7.2.4.7.2.2, 7.2.3avsnitt 6.3, 7.1,se
registerkontroll påbestämmelserförslag tillutformat vårtharVi om

fall skall så litetenskiltintegritetsintrånget i varjesådant sätt att vara
tillgo-kontroll bästmetod försåledes valt denharmöjligt. Vi somsom

tillarbetssökandepersonliga integriteten. Enför dendoser skyddet som
knap-anteckningar kanregisterutdraglämnararbetsgivare utanetten

har också be-särskilt Viintegritetsintrångetuppleva stort.past som
långt detregisterutdragen såskall framgåantal brottdetgränsat avsom

effektivitet. Antaletkontrollenstillmed hänsynmöjligtvarit personer
tämligenutdragenskall framgåregisteranteckningar ärhar avsomsom

litet.
personliga integrite-för denriskendenEnligt vårt störstasynsätt är

antaltillregisterkontroll sprider siganvändandet stortettten att om-av
kan7.2.3.beskrivits i avsnitt Detdetske påråden. kanDetta sätt som

lagstift-krav påoch liknandeintresseorganisationerfrånockså resas
till så-med hänvisningolika områdenpåregisterkontroller attning om

och skol-skolanFörskoleverksamheten,inomförekommerdana
användas inomregisterkontroll börhuruvida ettFråganbamsomsorgen.

förutsättningar. Manutifrån områdetsbedömasområde måstevisst
behovoch hur dettafinnsskyddsbehovvilkettillställningmåste ta som

framståregisterkontroll kan dåmetoderAndrakan tillgodoses. än som
fullt tillräckliga.

skyddbehovharungdomaroch motbarnVi stortettatt avanser
miljöererbjudasamhällsansvaroch det tryggaattär ettövergrepp att

bedömningVårskolbamsomsorgen.och ärskolan attförskolan,inom
dessa Verksam-miljöer inombidra tillregisterkontroller kan tryggare

annorlunda.förutsättningarnaområden kanandrahetsområden. På vara

Kostnader9.6

Rikspolisstyrel-förökat arbeteregisterkontroll innebärtillFörslaget att
årsarbeten.krävadettaFörmodligen kommer ettatt parsen.

innebär denregisterkontrollbestämmelsertillVårt förslag attom
framställer kom-Rikspolisstyrelsen varje årregisterutdragmängd som

Antalet regis-bedöma.blir svårtökningenöka. Hur är attstortattmer



Övriga154 frågor SOU 1998:69

terkontroller beroende personalomsättningen inom de verksam-är av
heter berörs förslaget. finnsFör närvarande det omkringsom av

anställda340 000 inom de verksamheter berörs förslaget. Ensom av
uppskattning personalomsättningen vi under utredningsarbetetmöttav
har varit skulletio Detta innebära minst 34 OOO utdragprocent. att
skulle komma begäras. Det möjligt det kommer begärasäratt att att

utdrag anställning eftersom vissa förmodligenän ettmer per personer
söker och erbjuds flera arbeten samtidigt.

förslag innebärVårt registerutdrag skall lämnas direkt till deatt en-
skilda kontrolleras. bedömaFör vilken arbetsinsatsattpersoner som
detta kommer kräva, kan jämförelse utfärdandetmedgörasatt en av
utdrag och belastningsregistret för användning främmandeiur person-

vilka också lämnas direkt till den med utdra-stater, person som avses
Enligt uppgifter från Rikspolistyrelsen lämnas för närvarandeget. om-

kring 10 OOO sådana utdrag år. detta går det enligtFör RPS ettper
och halvt årsarbete.ett

Uppskattningen antalet utdrag kommer begäras enligt deattav som
bestämmelser vi föreslår osäker. också bedömaDet svårt i vadär är att
mån antalet årsarbeten utdrag förblir detsamma antalet utdragnärper
ökar. Rationaliseringar kan kanske kommer det för-Dessutomgöras.
modligen i framtiden möjligt automatiskt framställa utdragatt attvara

bara eventuellt fleravisar vissa brott se 6.4.2.avsnitt Sam-som av
kan därför inte vårt förslag innebär ökatsägas änmantaget attmer ar-

bete för och detta förmodligenRPS kommer kräva åtminstoneatt att ett
årsarbeten.par
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Författningskommentar10

skollagenändring itillFörslaget10.1

1001985: 1

1 kap.

2 §
paragrafens tredjepunkten iandralydelsennuvarandeEnligt den av

formerallamotverkaskolan aktivtverkar inomdenstycke skall avsom
Till-beteenden.rasistiskaochmobbningbehandling såsomkränkande

sexuellaframhållsdet särskiltinnebärpunkten atttill andralägget att
motverkas.skallövergrepp

18 §
arbetssökande in-registerkontrollenreglerarParagrafen Denär avny.

dvs. inomungdom,ochför barnskolväsendetoffentligadethelaom
specialsko-Särskolan,gymnasieskolan,grundskolan,förskoleklassen,

sameskolan.ochlan
varjeskall omfattakontrollen inteframgårstycketförsta attAv ar-
skallanställning. Försterbjudsendast denbetssökande enutan som

kanvadförbehåll förmedanställningerbjudasarbetssökande som
arbetssökandeskall denDärefterregisterkontrollen.vidframkomma

till arbetsgi-hon lämnarhan ellerregisterutdraginhämtasjälv ett som
omfattasideellt arbeteutförellerUppdragstagare sompersonervaren.

paragrafen.inte av
erbjudsallabeträffandegenomförasskallRegisterkontroll an-som

ungdom.och Kon-barnskolväsendet föroffentligadetställning inom
ochfrågaarbete detvilken ärskalltroll typoavsettäga oav-omavrum

tillsvidarean-såvälförgäller alltsåParagrafenanställningsforrn.sett
finnsstyckettredjeanställningar.tidsbegränsade Iställningar som

anställningar.tidsbegränsadeför kortareundantagemellertid ett
registerutdragtillskallhuvudmannen attstycketförstaI att seanges

till hanhuvudmannenförskyldighet attalltså attlämnas. Det är seen
arbete.erbjuditsdenfår utdrag somav

fullständi-detframgår intestycketförsta äriandra meningen attAv
särskiltiställetskallUtdragenskall lämnas.registerutdrag varasomga
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utformade för användning dettai sammanhang. de skallHur ut-vara
formade registerlagama och författningari utfärdas medanges som
stöd dessa.av

andra stycket den inte lämnar registerutdragI inteattanges som
föreslagitheller får anställas. Vi har inte några sanktioner denmot som

bryter bestämmelsen.mot
finns det undantaget frånI tredje stycket enda registerkontrollen.

Bestämmelsens utformning innebär den under åratt ett sammanta-som
anställs för högst dagar inte behöver lämna utdrag. Skall29 sedanget

föranställas ytterligare dag innan år förflutit frånettsamma enperson
den förra anställningens början, måste emellertid registerutdrag först
lämnas.

19 §
Enligt lagen entreprenadförhållandenParagrafen inom skolanär ny. om

kan eller landsting träffa avtalkommun viss undervisningett attomen
paragrafen fråganskall bedrivas på entreprenad. regleras register-I om

kontroll träffas enskilda fysiskadå avtal med och juridiska personer.
På det gäller erbjuds anställningsätt närsamma som personer som

fördet skyldighet kommunen eller landstinget kontrolleraär atten re-
träffargisterutdrag beträffande dem avtal med. Kontrollen skallman
innebär avtal får träffasavtalet ingås. inteinnan Dettaäga att omrum

utdrag lämnas.inte
skriftligt eller muntligt. eller lands-Avtalet kan Kommunensvara

avtalet kan såväl fysisk juridisktingets imotpart vara en som person.
det denne skall lämnafysisk ocksåOm ärärmotparten person somen

Ärregisterutdrag. det juridisk skall samtligaett somen person ensam-
tillsammans med andra har företräda den juridiskaeller rätt att per-ma

innebär styrelseledamöter ochlämna registerutdrag. allaDetta attsonen
firmatecknare aktiebolag eller ekonomisk förening skall lämnai ett en
registerutdrag. handelsbolag skall utdrag lämnas samtliga bo-I ett av

Utdragenlagsmän. Utdragen skall det slag i 18sägsvara av som
skall eller landstinget.lämnas till kommunen

Andra stycket innehåller begränsning vilka skall kontrol-en av som
leras. Kontroll skall endast beträffande enskilda fysiska elleräga rum
juridiska verksamhet huvudsakligen inriktad på under-ärpersoner vars
visning. kontroll skall genomföras då avtal träffas medMeningen är att
företag verksamhet går på erbjuda undervisning elleriut attvars en

form. skall kontroll inte avtal träffas medDäremot ägaannan rum om
företag inom bransch elever för viss under-ett tar emoten annan som

visning. exempel kan verkstadsföretag eller mediaföretagSom nämnas
praktiskt orienterad undervisning.som ger
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20 §
Paragrafen föreskriver skyldighet förDen den enskilda fysis-är ny. en
ka eller juridiska ingått sådant avtal i 19 §ett attperson som som avses
utföra registerkontroller. Kontroll skall endast utföras den somav er-
bjuds anställning under den tid då avtal löper och omfattaendast denett

anställs för uppgifter innefattar undervisning.som som
andra stycket framgårAv endast de företag har sin hu-att som som

vudsakliga inriktning bedriva undervisning skyldiga utföraatt är att
kontroller, jfr. vad i kommentaren till 19sägssom

kontrollenövrigt skall den föreskrivsI i 18motsvara som

21 §
Paragrafen utdragen tjänat syfte skallNär sitt de såär snartny. som
möjligt förstöras på betryggande får paragrafenenligt beva-Desätt.ett

högsti år.ettras
daterad och signerad anteckningEn registerutdrag kontrolle-attom

bör bevaras sedan utdragen förstörts se avsnitt 7.7.rats

2 kap.a

14 §
villkor förParagrafen vissa tillstånd skall beviljas för be-att attanger

driva enskilda förskolor och fritidshem. Andra stycket dettaAvär nytt.
följer fysiska begär tillstånd driva förskola elleratt attpersoner som en

fritidshem lämna registerutdragmåste innan tillstånd beviljas. Det-ett
för företrädare förgäller juridisk sökt tillstånd.samma en person som

eller tillsammansSamtliga med andra har företrä-rätt attensammasom
da den juridska skall lämna registerutdrag jfr. kommentarenpersonen
till kap. skall detl 19 §. Utdragen slag kap.i l 18sägsvara av som

fårinte registerutdrag inte tillstånd beviljas.Lämnas

14 §a
Paragrafen, gäller för kommunal verksamhet och tillstånds-ärsom ny,
pliktig enskilt bedriven verksamhet. omfattarDen inte huvudmän för
sjukhus och andra sådana institutioner i 4 övrigtI motsva-som avses

paragrafen Utdragenkap. 18 skall alltid lämnas till den1rar som
driver Verksamhten.

b14 §
Paragrafen reglerar fråganDen registerkontroll i sambandär ny. om
med verksamhet läggs på entreprenad enligt enligt andra5 §att ut

18-09606
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den före-då skallkontrollstycket. Den äga motsvarar somrumsom
första stycket.skrivs i kap. 19 §l

andramotsvarande den finns i kap. 19 §1begränsningNågon som
föreslcrivits.harstycket inte

§14 c
juridiskaenskilda fysiska ochoch gäller förParagrafen är personerny

Paragrafenstycket.§ andrasådana avtal 5träffat mot-som avsessom
kap. 201svarar

16 §
bedriven för-tillstånd för enskiltandra styckeparagrafensI näranges
Tillägget tillåterkallas.kaneller skolbarnsomsorgskoleverksamhet

denåterkallastillstånd skall kunnainnebärstycketandra att om som
fore-registerutdrag lämnats itillverksamheten intebedriver attsett

allvarlig. SåunderlåtelsenåterkallasTillstånd fårfall. ärskrivna om
underlåtelsenupprepade underlåtelser,vidfalletkan samman-omvara

eller denianställningsförfarandetallvarliga bristerandrafaller med om
bam.medutsträckning skall arbetai stor ensamperson somavser en

§18
verksamhet.enskilt bedriven Itystnadsplikt iföreskrivsparagrafen ettI

innehål-omfattaockså skalltystnadspliktenstyckeandra attnytt anges
föreslår.bestämmelser vienligt delämnasregisterutdraglet i som

utdragen.innehållet igällerTystnadsplikten oavsett

18 §a
enskilda bedrivsverksamhetgäller inomochParagrafen är som avny

den 18entreprenad. övrigtIpå motsvarar

b18 §
registerutdrag enligtför alla tagitgällerochParagrafen emotär somny

paragrafenkapitel. övrigtförevarande Ibestämmelser i motsvarar
kap. 211
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2 b kap.

Z§,7a§,7b§,7c§,9§, 11 11a§,11b§
Andringama ändringarna i kap.2motsvarar a

9 kap.

2 8 8 b §
Paragraferna gäller for fristående skolor grund-, sär-motsvararsom
och specialskolan, gymnasieskolan respektive gymnasiesärskolan.
Andra stycket i vardera paragrafen och tillägget tillär nytt motsvarar
2 kap. Registerutdragen skall dock lämnas14 till skolverk.Statensa

10 §a
Paragrafen kap.Den 1 18är motsvararny.

11 §
paragrafen friståendeI skolor i och i frå-l 5att attanges som avses

försin utbildning skolpliktiga elever står under Skolverkets till-ga om
tydliggöra tillsynen skallFör omfatta kontrollävenatt att attsyn. av

utförsregisterkontroll föreslår vi andra stycke.ett nytt
har lämnatVi inte något motsvarande förslag avseende för-enskild

skoleverksamhet, skolbarnsomsorg och förskoleklass. Enligt vår me-
ning det klart den kommunala tillsynen dessa verksamheterär att av
också innefattar granskning registerkontrollutförts.attav

12 §
I paragrafen regleras godkännande för friskolor i och1när som avses

kan återkallas. föreslår tillägg första5 Vi i stycketett motsvararsom
det föreslagna tillägget till kap.2 16a

13 §14
Paragraferna gäller för bidragsberättigade fristående skolor mot-som

och gymnasiesärskolan.gymnasie- Vi föreslår ändringar mot-svarar
svarande dem och deti ll 12 §§. När gäller huvudman för skolaen en

ochgymnasie- gymnasiesärskolan sanktioneras skyl-motsvararsom
digheten kontrollera registerutdrag dock förklaringenatt att rät-av om

till bidrag kan återkallas.ten
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§16 a
eller har varitfor demtystnadspliktenparagrafen regleras ärI som
ochTredje punktenskola.fristående ärverksamma i motsvararnyen

kap. 18stycket iandra 2det anya

b16 §
kap. 211Paragrafen Denär motsvararny.

10 kap.

f1 §d l1 e
respektivekap. §18kap. 18 21Paragrafema De motsvararär anya.

kap. 21 §§.l
densanktionerbestämmelserföreslagit motVi har att som un-om
förordningeninförasskall iregisterutdragkontrolleraderlåter att

riksintematskolor.1991 1080 om:

till lagförslagetändring itillFörslaget10.2

belastningsregisterom

2 §
tilläggföreslårändamål. Vibelastningsregistrets ettparagrafenI anges
förskallregistretklargör avsettstycket äventill andra att an-varasom

skollagen.föreslår ibestämmelser vienligt devändning

9 §
registeruppgiftcrtillfå tillgångenskildasreglerasparagrafen rättI att

för vissainnehåll skall lämnasbegränsademedUtdragsjälva.sigom
bestäm-myndighet regeringendenellerRegeringenändamål.angivna

fall.innehåll i dessaföreskrifter utdragensmeddelar ommer
begrän-föreskrivsdär detandra styckettilltillägg attföreslårVi ett
förutdragenskild behöverocksåskall lämnassade utdrag när an-en

Även ankomma påskall detfalli dessaskollagen.vändning enligt re-
föreskriva hurbestämmerregeringenmyndighetdeneller attgeringen

stycketredjeföreslår dockViskall begränsas. även nyttutdragen ett
uppgifter brottinnehållaskall fåendastutdrageninnebär att omsom

före-syftelämplighetsprövning ividbetydelse attkan envara avsom
enligtbrottvilkavi diskuterat7.2.4 haravsnittIbygga övergrepp. som

ifrågabör kommavibrott äringå.bör Devår mening sexu-ansersom
och barn-rånmänniskorov,misshandel,dråp,mord, grovtalbrott, grov

pornografibrott.
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Förslaget till10.3 ändring i förslaget till lag
misstankeregisterom

2 §
föreslårVi tillägg till andra stycket förslagvårt tillett motsvararsom

tillägg förslaget till lageni 2 § belastningsregister.om

8 §a
Paragrafen och förslagvåra till ändringar förslageti tillär motsvararny
9 lagen belastningsregister. föreslår§ Dessutom vi detatt attom anges
uppgifter misstankar brott endast får med åtal väckts itasom om om
anledning misstankarna.av

Förslaget till ändring i10.4 sekretesslagen
1980: 100

7 kap.

9 §a
Paragrafen den regleras frågor sekretess för uppgifterI iär omny. re-
gisterutdrag Verksamhet bedrivs förstainom det allmänna. Isom av

frågorstycket regleras sekretess inom Förskoleverksamheten, deom
olika skolfonnerna och skolbarnsomsorgen. föreskrivs kallatDär såett

skaderekvisit, vilket innebär starkt sekretesskydd. Huvudre-omvänt ett
geln uppgifter i registerutdragen inte får lämnas Endast detär att ut. om

uppgift kanstår klart röjas den enskilde eller någon ho-att attutanen
eller närstående lider fårhenne uppgiften lämnas ut.nom men

föreskrivs sekretessandra stycket för uppgifter registerutdragI i
lämnats fysiska och företrädare för juridiskasom personerav personer

elleransöker tillstånd motsvarande för bedriva förskola,attsom om
fritidshem, verksamhet förskoleklassen eller friskola.motsvararsom en
Stycket för uppgifter utdraggäller också i lämnats samband medisom

kommun eller landsting träffa entreprenadavtal medatt ett atten avser
enskild fysisk eller juridisk Också i dessa fall föreskrivs etten person.

skaderekvisit.omvänt

18-09607
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1993:802ändring i lagentillFörslaget10.5

inomentreprenadförhållandenom

skolan

§5
föreslagnadetstyckeandraföreslårVi motsvararnyttett nyasom

skollagen.kap. 18 §stycket i 2 a

förordningeniändringtillFörslaget10.6

riksinternatskolor108099 ll om:

42 §
åtgär-reglerar frågansärskiltstyckeandraföreslårVi ett nytt omsom

tillriksintematskola inteför atthuvudman settder re-mot somenen
fall.föreskrivnalämnats igisterutdrag

kap. 16i 2detsammaunderlåtelseallvarligMed asomavses
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Kommittédirektiv Dir. 1997:69

Lämplighetsprövning personal inomav

förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 1997.

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare tillkallas med uppgiftEn analysera arbetsgivareatt om
bör ökade möjligheter eller skyldighet kontrollera och prövaattges
lämpligheten hos skall anställas eller redan ären person som som an-
ställd förskoleverksamhet, skolainom eller skolbarnsomsorg. Syftet

lämplighetsprövningmed sådan skall stärka barns ochatten vara ung-
främstdomars skydd sexuella utredarenFinner detövergrepp.mot att

behövs förbättrade kontrollmöj ligheter skall utredaren lämna förslag till
erforderliga författningsändringar.

Bakgrund

konvention barnets rättigheter, allmänt kallad bamkonventio-FN:s om
följande gmndprinciper:utgår frånnen,

barnets bästa,principen om
principen till liv och utvecklingrättom

framföraprincipen sina åsikter och få dem respektera-rätten attom
de, samt

skyddasprincipen och diskriminering.rätten övergreppatt motom

Artikel barnkonventionen34 i ålägger konventionsstatema skyddaatt
barnet alla former sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp.mot av

EU-rådet har den december 12173/9612 1996 bl.a. förklarat följ-
ande. "Alla barn har till och kärleksfull barndomrätt tryggen som ger
dem full möjlighet utvecklas. Den tidens tragiska händelseratt senaste
med fysiska, psykiska och sexuella barn står emellertid iövergrepp mot
skarp kontrast med denna rätt. Rådet vidare åtgärder måsteattanser
vidtas på antal områden på nationell, europeisk och internationellett
nivå för på effektivt skydda barn sexuellasättatt ett övergrepp.mot
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tillhanda-efterhärvid fortsättaUtbildningsväsendet bör sträva attatt
skyddade och kanmänniskordär växamiljö,hålla ärtrygg uppungaen

samhällsut-roll ispela aktivkanmänniskorharmoniskatill ensom
vecklingen.

skyddeffektivttillräckligtlagstiftningenGer ett

medtillsammanslagstiftningarbetsrättsligredan i dagfinnsDet somen
möjlighetarbetsgivarnakollektivavtal motrådande att agera en an-ger

Fråganmed bam.arbetaolämplig ärsigställd visar attvarasom
effektivttillräckligthardärmedungdomarochbarnemellertid ettom

med barnarbetarförskydd övergrepputsättasattmot personer somav
barn vistas.miljöer däriarbetareller som

sexuellaomfattningenuppgifter övergreppdagisaknasDet avom
skolbamsom-skola ellerförskoleverksamhet,personal inompå barn av

får mycketsexuelladokumenteratväl övergreppdock attDet ärsorg.
enskilt barn.för varjekonsekvensernegativaallvarliga

framhållit detbl.a.1997sin årsrapporthar iBarnombudsmannen
fårbarnsexualbrottdömda för motoacceptabla i äratt sompersoner

ungdomar. Bamom-ochmed barnverksamheterarbeta ifortsätta att
tillstånd,krävsandra yrkenraddet ibl.a. påpekarbudsmannen att en

kontrollskall haliknande förellerregistrering attlegitimation, man
ocksåhänvisarBarnombudsmannenlevnadssätt.yrkesutövamasöver

området Norgelagstiftning på Iredan finnsdetdäroch USAtill Norge
s.k.Visaskyldigdaghemvidarbetesöker attden ettär upp ensom
USApolisregistret. Iutdragkanvilket ettpolitiattest, sägas motsvara ur

federalpåbeställsbedrivs ellerverksamhet statenvarjeiär avsomman
undermed barnarbetar artonkontrolleraskyldignivå att personer som

förgrundligga tillkanbrott attdedärvidSexualbrottår. är ett somav
elleranställningarbetssökande säganeka att person som re-enuppen

anställd.dan är
legitime-underrättasskallSocialstyrelsengällerSverigeI att om en

undertllsyn,Socialstyrelsensunder utövan-stårrad yrkesutövare, som
brott.skyldig till vissasigyrke gjortde sittav

kriminalregisterpolis- ochUtdrag ur

dessa,detpolisregister. Iförs olikaRikspolisstyrelsen störstaHos av
domaruppgifterantecknasPBR,belastningsregistretoch omperson-
gälleruppgifter i PBRbrottsmisstankar. Förbrottmål ochi omm.m.

sekretessla-enligtuppgifter gällersådanautlämnandesekretess. Om av
polisregisterförfattningama.särskildadeföreskrivet ivad ärsomgen
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myndigheterpolisregister har vissal965:94Enligt lagen om m.m.
och allmänuppgifter Hit hör b1.a. JOtill i PBR. JK,generell tillgång

utdrag och i denmyndigheter har till PBRAndraåklagare. rätt ur om
särskilda fallärenden eller förför slagvissautsträckning regeringen av

bemyndigande har regeringen iMed stöd dettatillstånd till det. avger
polis-föreskrivit utdragl969:38 b1.a.polisregisterkungörelsen att ur

psykiat-anställning inomsökerregister får lämnas ut om personer som
ungdom.eller vård barn ochutvecklingsstördasjukvård, vårdrisk avav

ellerlandstingskommu-kommunalatill statliga,får lämnasUtdragen ut
sammanslutningar ellerenskildaellernala myndigheter personer som

personal.anställningbeslutar avom
fällts tilluppgifter deminnehållerkriminalregisterAllmänt somom

eller skyddstill-Villkorlig domtill fängelse,för och dömtsbrottansvar
allmänt1963:197jämför lagenandra påföljder,och vissa omsyn

utdragkostnad fåenskild harkriminalregister 6 §§. En2 rätt utanatt-
läm-efter framställan,får,själv. Utdrag registretsigregistret uromur
ellerRikspolisstyrelsenallmän åklagare, JK, JO,domstol,till b1.a.nas
läm-skall utdrag registretandra myndigheterTillDatainspektionen. ur

särskilt fallförärenden ellerför visst slagregeringen ettett avnas om
tillstånd till det.har lämnat

utred-och 1996:22 hardir. 1995:38regeringenuppdragPå enav
förslag tillframarbetat med läggaregisterutredningen b1.a.ning att en

nyttmisstankeregister.ochbrottsregisterrättslig reglering ettett nyttav
aprilden 1997.slutbetänkande 29Utredningens väntas avges

Justitiekanslern

dnr 2861-91-40,julibeslut den 14 1995,JK har iJustitiekanslern ett
medarbetemyndigheterssynpunkter på frågor ären-lämnat några om

till före-barn ochsexuellamisstankeden rörande övergrepp motom
följandeenligtordningb1.a.sådana brott. JKbyggande attanser enav

riskfaktorkanövervägande. Om utgörabör undertas enperson, somen
tillflyttarbarn,sexuella beteende riktatavvikandegrund sittpå motav

börkommun,ibarnomsorgenoch söker arbete inom etc. en annan
möj-hittills varit bosatt,den kommunsocialnämnden, i gespersonen

arbetssö-dengrundad informationobjektivtföra vidarelighet att om
skullesådan ordningkommunen.ifråga till den Enkande nyapersonen

risk förbetydelsefull roll för motverkafåenligt kunnaJK att sexu-en
och före-skolafamiljehem, barnomsorg,barn inomella övergrepp mot

analys.fordrar rättsligdock fråganningsliv. JK att enanser
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Uppdraget

gällande arbetsrättsligavilka möjligheter denUtredaren skall bedöma
personalarbetsgivare visat sigregleringen motatt somagerager en

eventuellahänseende bedömningolämplig aktuellti görasamt en av
reglering.brister dennai

ökad kontroll personalpå vilketUtredaren skall analysera sätt en av
medverkaskolbarnsomsorg kanförskoleverksamhet, skola ochinom

sexuella Frågan hurskyddet för barntill utöka övergrepp.motatt om
formskydd ibarnen kan behövalångt åldrarnai ett extra av enupp

beröras.anställda bör ocksåökad kontroll av
för- ochintegritetsskyddsaspekter analyseraskall utifrånUtredaren

för arbetsgi-möjlighet eller skyldighetlåta införanackdelar med att en
uppgifter misstankarbelastningsuppgifter ellerbegäraatt omomvare

för-fråga för anställning inomkommer iavseendebrott person somen
behandla frå-skall ocksåUtredareneller skolbarnsomsorg.skola, skola

efterkontroll dettill sådanmöjligheter även att en personengan om
anställts.

fram förslag utökadeläggafinner anledningutredarenOm ettatt om
bestämmelserhur sådanadet klart framgåkontrollmöjligheter skall

skallregisterutdragengälleroch Detskall utformas avgränsas. t.ex. om
och hur arbetsgiva-brottomfatta endast vissatillbegränsas typeratt av

reglernasekretessreglema ochdvs. huruppgifterna,skall hanteraren
och efterskall förvaras förehur uppgifternatystnadsplikt ochutserom

anställningsfrågan.beslut iett
kommunaltill såvälställningskall vidareUtredaren ta som en-om

offentligrespektiveskolbarnsomsorg,förskoleverksamhet ochskild
reglerna.skall omfattasfristående skolaoch av

skolbarnsomsorg arbetarskola ochförskoleverksamhet, ettInom
föreslå utökadeutredaren väljerpersonalkategorier. Omflertal olika att

bör gälla samtligaframgå reglernaskall detkontrollmöjligheter om
personalkategorier.

bättre tjänar sittdet finns tillvägagångssättutredarenFinner att som
vidkriminalitetbruk upplysningarutökatsyfte exempelvisän ett omav

detta redovisas.anställningsförfaranden skall
ordnadavgränsning inteinbegriper sinUppdraget annangenom

fritidsverksamhetexempelvis ibarn,riktar sigverksamhet motsom
dennakonsekvensernaUtredaren bör belysafrivilliga former. avmer

bedömningutredaren fritt redovisa sindärvidståravgränsning. Det att
slag förmotsvarande eller mindre ingripandebehovet åtgärder avavav

integritets-måste dock betonasangränsande områden.andra Det att
verksamhet därgällande beträffandesärskilt starktaspekterna siggör

och kontroll.för tillsynallmänna harinte det ansvar
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viktigt eventuella förslag kan infogas i lagstiftningenDet påär att
förenligt med svensk rättstradition. det sammanhangetIsätt ärett som

förslagetsskall utredaren belysa konsekvenser för möjligheterna till
återanpassning till samhället för straffats för sexuellapersoner som

bam. Utredaren skall belysa förslagets inverkan påövergrepp ävenmot
skyddet för den personliga integriteten.

Övrigt

skall beakta direktiv till samtliga kommittéer ochUtredaren regeringens
särskilda utredare redovisa regionalpolitiska konsekvenser dir.attom

offentliga åtaganden dir. redo-1992:50 1994:23prövaatt attom om
jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 124 ochvisa 1994: attom

för brottsligheten brottsförebygganderedovisa konsekvenser och det
arbetet dir. 1996:49.

Utredningen skall samråda med berörda myndigheter och organisa-
tioner.

skall redovisas till regeringen den aprilUppdraget 30 1998.senast

Utbildningsdepartementet
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