Svensk författningssamling

SFS 2000:873

Lag
om registerkontroll av personal inom
förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg;

Utkom från trycket
den 21 november 2000

utfärdad den 2 november 2000.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.
1 § Den som erbjuds en anställning inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som anordnas av det allmänna eller inom förskoleklassen,
grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan eller sameskolan
skall till den som erbjuder anställningen lämna ett utdrag ur det register som
förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister. Utdraget skall vara
högst ett år gammalt. Regeringen meddelar föreskrifter om innehållet i sådant utdrag.
Den som inte har lämnat registerutdrag enligt första stycket får inte anställas.
Första och andra styckena gäller även anställningar vid en riksinternatskola med en kommun som huvudman som enligt 10 kap. skollagen
(1985:1100) anordnar utbildning som motsvarar grundskolan.
2 § Den som erbjuds en anställning av en enskild fysisk eller juridisk person, som bedriver sådan verksamhet som avses i 2 a kap. 13 §, 2 b kap. 6 §
samt 9 kap. 2 och 5 §§ skollagen (1985:1100) eller som har ingått ett avtal
om sådan verksamhet som avses i 2 a kap. 5 § andra stycket och 2 b kap. 2 §
tredje stycket samma lag, skall lämna ett sådant registerutdrag som avses i
1 § första stycket denna lag till den som erbjudit anställningen.
Den som inte har lämnat registerutdrag enligt första stycket får inte anställas.
Första och andra styckena gäller även anställningar hos den som efter regeringens medgivande enligt lagen (1993:802) om entreprenadförhållanden
inom skolan får bedriva undervisning för skolpliktiga barn samt anställningar inom verksamhet som bedrivs av en enskild huvudman för en riksinternatskola som enligt 10 kap. skollagen (1985:1100) anordnar utbildning
som motsvarar grundskolan.
3 § Trots bestämmelserna i 1 och 2 §§ får den som inom ett år erbjuds en
förnyad anställning hos samma arbetsgivare anställas utan att han eller hon
lämnat ett registerutdrag enligt 1 § första stycket.
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4 § På begäran av den som lämnat ett registerutdrag skall det återlämnas i
original.
5 § Bestämmelser om tillsyn och återkallande av tillstånd eller godkännande finns i skollagen (1985:1100).
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnar
GÖRAN PERSSON
INGEGERD WÄRNERSSON
(Utbildningsdepartementet)
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