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Vi har lovat Botkyrkaborna att vi ska vända på varje sten för att bryta 
kriminaliteten. I det arbetet ingår att ta bort skygglapparna kring personer 
och oegentligheter som inte hör hemma i vår kommun.  
Den organiserade kriminalitet- och välfärdsbrottsligheten växer och flera av 
kommunens verksamheter och besökare löper allvarlig risk att drabbas.   
  
Kommunens arbete mot kriminalitet, fusk och korruption.  
Kommunen bedriver sedan en tid ett förstärkt arbete mot fusk och korruption. I 
budgeten för 2023 finns pengar avsatta för att genomföra ett pilotprojekt för 
systematiskt inhämtande av bakgrundskontroller. I det arbetet ingår att förstärka 
rekryteringsprocessen till olika tjänster och säkra kvaliteten i utförandet inom 
organisationen. Som en del i det arbetet ska kommunen bredda och fördjupa 
bakgrundskontrollen av anställda.   
  
Vänsterpartiet lyfter genom sin interpellation den komplexitet som omfattar 
denna fråga - och som vi alla ska ha yttersta respekt för.   
Vänsterpartiet skriver: ”Det finns ett skäl till att lagstiftningen begränsar vilka 
yrken som omfattas av kravet på registerutdrag och vilka brott som ska tas med. 
Den som avtjänat sitt straff för ett brott ska inte utan goda skäl missgynnas på 
arbetsmarknaden och samhället ska inte försvåra för människor att lämna 
kriminalitet.”   
  
Alla människor har rätt till en andra chans, men inte överallt och inte i alla 
yrken. Möjligheten till registerutdrag ur exempelvis misstankeregistret hade 
kanske kunnat förhindra en pedofil från att bli anställd vid Björkstugans 
förskola. Ett utdrag som i dag är tillgängligt för exempelvis HVB-hem men inte 
för skolan.   
  
Botkyrka går sedan länge i fronten för såväl avhopparverksamhet som 
våldsprevention. Men vi går även i fronten för vikten av att inte vara blåögd 
inför de utmaningar vi har.   
  
Pilotprojektet är ännu under utformning och Mittensamarbetet har stor respekt 
för den etiska och praktiska komplexiteten men är trygga i att förslaget kommer 
att behandla dessa. Framtagandet av piloten kommer även ske i nära samarbete 
med de fackliga organisationerna.  
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Med den beskrivningen vill jag ge följande svar på interpellantens frågor.  
 

1.  Vilka tjänster ska omfattas av den ”fördjupade 
bakgrundskontrollen”?   
  
Det är för tidigt att fastslå då tjänstemännen arbetar med att ta fram ett 
förslag till pilot. En utgångspunkt är nyanställningar men som kan komma 
att revideras till att omfatta bredare grupper. Arbetet behöver ske i bred 
samverkan med samtliga förvaltningar, HR och de fackliga 
organisationerna.    

  
2. Vilken typ av registerutdrag ska begäras?    

 

Detta är för tidigt att fastslå med hänvisning till att piloten ännu är under 
utformning.  
 

3. På vilket sätt ska denna fördjupade bakgrundskontroll göra 
Botkyrka till en attraktiv kommun att jobba i?  
 

När man genomför en skärpning i bakgrundskontrollen av personal är det 
av yttersta vikt att man vet varför granskningen sker. Den handlar om att 
stärka bilden av vem personen är i dag.   
  
Det finns en skillnad i att ha dömts för gängrelaterad brottslighet i närtid 
eller att ha hamnat på kant med lagen för 20 år sedan. Gäller det 
förstnämnda är du inte lämplig jobba med barn och unga. Dessa exempel 
visar på just på det piloten ska utreda: vad, när, för vilken roll etc.   
  
Kontrollerna handlar inte om att exkludera personer med ett brokigt 
förflutet. Det handlar om att en fördjupad bakgrundskontroll kan bistå i att 
fastslå om du i dag är lämplig för den roll som avses men även om 
arbetsgivaren behöver sätta in ngt annat stöd. Vilket även bidrar till en 
trygghet för alla anställda.   
  
En kommun som starkt satsar på kvalitet och trygghet och tar kommunens 
verksamheter på största allvar är en attraktiv kommun att arbeta i.    
 
 
 
 



  Interpellationssvar   [3] 

Från: Ebba Östlin, kommunstyrelsens ordförande 

Till: Marit Normasdotter (V)   
 

 

4. Hur ska detta säkerställa att Botkyrka blir en tryggare kommun att 
bo i?    
 
Trygga, kvalitativa och ansvarsfulla verksamheter bidrar till Botkyrkas 
trygghet som helhet. För oss i Mittensamarbetet är det av yttersta vikt att 
Botkyrkabornas skattemedel går till välfärden och de vi beslutat i 
fullmäktige.  
Vi vet av erfarenhet att den organiserad kriminaliteten på olika sätt 
försöker komma in och förskansa sig skattemedel. Erfarenhet från andra 
kommuner visar tyvärr på varnande exempel inom Socialtjänsten och 
assistansen.  
 
 

5.  På vilket sätt påverkar detta kommunens kompetensförsörjning?   
 
Huruvida det kommer att påverka kommunens kompetensförsörjning är 
också det ett ämne för pilotstudien att ta reda på.   

   
  
  
  
 


