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Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverk-
samhet, skola och skolbarnsomsorg 
Regeringen överlämnade den 25 maj 2000 propositionen Lämplighetsprövning av 
personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg (prop.1999/2000:123). 

Propositionen innehåller förslag för att öka skyddet för barn mot att personer 
som dömts för vissa brott anställs i förskoleverksamhet, skola och skol-
barnsomsorg. 

Arbetsgivaren skall bli skyldig att kontrollera alla personalkategorier som 
erbjuds anställning inom verksamheterna.  

Enligt regeringens förslag skall den arbetssökande själv inhämta registerut-
drag ur polisens belastningsregister. Registerutdraget bör erhållas utan 
dröjsmål och utan kostnad för den arbetssökande. Den enskilde har full kon-
troll över vilka uppgifter som lämnas från polisregistret, eftersom den arbets-
sökande själv begär utdraget. 

Den som inte lämnar registerutdrag får inte anställas. Arbetsgivaren avgör 
dock själv om en person med anteckning i registerutdrag skall anställas. 

Registerkontrollen skall omfatta anställningar inom förskoleverksamheten, 
skolbarnsomsorgen, förskoleklassen, grundskolan och motsvarande skolfor-
mer. Det innebär att den obligatoriska särskolan, specialskolan, sameskolan, 
fristående skolor för skolpliktiga elever samt verksamhet i riksinternatskola 
som anordnar utbildning som motsvarar grundskolan omfattas. 

Uppgifter om brott i registerutdraget bör begränsas till att omfatta sexual-
brott samt mord, dråp, grov misshandel, människorov, grovt rån och barn-
pornografibrott. 
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Bestämmelserna om registerkontroll tas in i en särskild lag om registerkon-
troll av personal i de aktuella verksamheterna. Vissa ändringar görs i lagen 
om belastningsregistret och i skollagen. 

Regeringen betonar att enbart registerkontroll inte ger något absolut skydd 
mot att olämpliga personer anställs i verksamheterna. Det krävs även andra 
åtgärder som t.ex. ett noggrant och omsorgsfullt rekryteringsförfarande i öv-
rigt. Registerkontrollen bör ses som ett komplement till anställningsförfaran-
det och vara det sista momentet i ett anställningsärende. 

Kontrollen skall endast gälla den person som erbjuds anställning. 

Regeringen kommer att noga följa utvecklingen av hur förslaget till register-
kontroll kommer att fungera i verksamheterna. 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2001. 

För ytterligare upplysningar svarar Ylva Winberg, skolsektionen,  
tfn 08-772 43 26 och Lena Sandström, sektionen för kommunalrätt,  
tfn 08-77244 34. 
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