Kommunstyrelsen

Yttrande

(D)

2020-04-17

Ärende nr 3.4

Yttrande angående – Motion av Agneta
Kjaerbeck (SD) och Pernilla Börjesson (SD)
om att begära ett utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställning inom
äldreomsorgen
Vi delar motionens intentioner om behovet av att göra registerkontroll inför anställningar
inom äldreomsorgen.
Idag finns enbart lagstöd för att genomföra registerkontroll inför anställningar som riktar
sig till de som ska arbeta med barn. Det har även genomförts en utredning om ett förbud
för att be arbetstagaren att själv ta ut registerutdrag (SOU2014:48) som sedan lett till
ytterligare en utredning om möjlighet till belastningsregisterkontroll för fler än bara de
som arbetar med barn.
Den senaste utredningen (SOU2019:19) Belastningsregisterkontroll i arbetslivet –
behovet av ett utökat författningsstöd föreslår ny lagstiftning för att kontrollera inför
anställning med skyddslösa. Lagstiftningen planeras träda i kraft 1 januari 2021.
Vi är positiva till att starta med registerkontroller i samband med att lagstödet finns på
plats.
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Kommunstyrelsen

Yrkande
Särskilt yttrande
2020-04-17

(M, L, C)
(KD)
Ärende nr 3.4

Yrkande angående – om att begära ut ett
utdrag ur belastningsregistret vid
nyanställning inom äldreomsorgen
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Avslå motionen

Yrkandet

Som framgår av tjänsteutlåtandet saknas det i dagsläget lagstöd för att kräva utdrag ur
belastningsregistret för personer som arbetar inom äldreomsorgen. Den möjlighet som
finns är att på frivillig väg be den arbetssökande om ett utdrag. Det är också denna metod
som tillämpas i de exemplifierade kommunerna som nämns i motionen. Det utdrag som
begärs ut av den enskilde själv innehåller samtliga brott som man dömts för, även sådana
brott som enbart medför böter, vilket skiljer sig mot de lagstadgade utdrag som finns
inom exempelvis skolverksamheten som är begränsade till ett par brottsrubriceringar. Det
är viktigt att en omsorgstagare ska känna sig trygg med stadens personal. Samtidigt är ett
utdrag av integritetskänslig karaktär. Utan nationella bestämmelser om registerutdrag för
personer som ska arbeta inom äldreomsorgen ökar risken för felaktigt urval och
diskriminering på grunder som inte är relevant för att kunna avgöra om en individ är
lämplig för en tjänst eller inte.
Det ska påpekas att den statliga utredningen SOU 2019:19 lämnat förslag på ny lag om
registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller
personer med funktionsnedsättning. Lagförslaget innebär att samma förutsättningar för
registerutdrag som idag gäller för verksamheter som innefattar arbete med barn. Detta
betänkande bereds på regeringskansliet.
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2020-02-24
Diarienummer 1320/19

Handläggare
Sofia Lindgren
Telefon: 031- 368 00 92
E-post: sofia.lindgren@stadshuset.goteborg.se

Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Pernilla
Börjesson (SD) om att begära ett utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställningar inom
äldreomsorgen
Motionen

Motionärerna föreslår att Göteborgs Stad ska begära ett utdrag ur belastningsregistret i
samband med nyanställningar inom äldreomsorgen och därefter var tredje år. Detta ska
gälla samtliga medarbetare, både månadsavlönade och timavlönade. Motionärerna
föreslår vidare att berörd nämnd får i uppdrag att utreda och verkställa motionen om ett
krav på utdrag ur belastningsregistret för alla anställda inom äldreomsorgen.
Ärendet har remitterats till Göteborgs Stads pensionärsråd, SDN Centrum, SDN Norra
Hisingen och SDN Östra Göteborg. Samtliga instanser har inkommit med svar.
Remissinstans
Göteborgs Stads
pensionärsråd
SDN Centrum
SDN Norra Hisingen

Tillstyrker/avstyrker
Avstyrker

SDN Östra Göteborg

Avstyrker

Avstyrker
Avstyrker

Anteckning
Avstyrker i avvaktan på ny
lagstiftning
Avstyrker i avvaktan på ny
lagstiftning

Bedömning ur ekonomisk dimension

Utdrag ur belastningsregistret i samband med anställning innebär en viss administrativ
kostnad för förvaltningen. Denna kostnad bedöms vara marginell.

Bedömning ur ekologisk dimension

Remissinstanserna har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur social dimension

Inom äldreomsorgen ges insatser till skyddslösa och utsatta grupper. Om en person, som
har blivit dömd för brott som minskar dennes lämplighet att arbeta inom äldreomsorgen,
får anställning i Göteborgs Stad kan detta innebära negativa konsekvenser för de
omsorgstagare verksamheten är till för. En omsorgstagare ska kunna lita på och känna sig
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trygg med den personal som har i uppdrag att erbjuda hjälp. Samtidigt påverkar ett beslut
om utdrag ur belastningsregistret i samband med en anställning den enskilde som söker
anställning inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad. Ett sådant utdrag är av
integritetskänsligt slag. Den avvägning som behöver göras inför att begära utdrag ur
belastningsregistret är således en avvägning mellan skyddet för omsorgstagarna i
äldreomsorgen och skyddet för den personliga integriteten för den som söker arbete.
Det saknas i nuläget lagstöd för att kontrollera utdrag ur belastningsregistret för anställda
inom äldreomsorgen. Den möjlighet som finns är att, på frivillig väg, be arbetssökande
om utdraget; Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret. Utan nationella
bestämmelser om registerutdrag för personer som ska arbeta i äldreomsorgen ökar risken
för felaktiga urval, missgynnande av personer som inte vill visa ett utdrag ur
belastningsregistret och diskriminering. Arbetsgivare får ta del av information om
arbetssökande som inte är relevant för att kunna avgöra om en individ är lämplig för en
tjänst eller inte.

Bilagor
1.

Motionen

2.

Yttrande från Göteborgs Stads pensionärsråd

3.

Protokollsutdrag SDN Centrum och tjänsteutlåtande SDN Centrum

4.

Protokollsutdrag SDN Norra Hisingen och tjänsteutlåtande SDN Hisingen

5.

Protokollsutdrag SDN Östra Göteborg och tjänsteutlåtande SDN Östra
Göteborg
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Beskrivning av ärendet

Uppgifter om den som har dömts eller på annat sätt lagförts för brott finns i det
belastningsregister som förs av Polismyndigheten. För uppgifter i belastningsregistret
gäller absolut sekretess. Uppgifter från belastningsregistret får därför endast lämnas ut
med stöd av bestämmelser som bryter sekretessen. I lag (1998:620) om
belastningsregister finns bestämmelser som ger den enskilde rätt att få del av uppgifter ur
belastningsregistret om sig själv.
Ett utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret inkluderarar alla brott,
även sådana brott som enbart medfört böter. På Polisens hemsida står det att utdrag för att
kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret inte är avsett för arbetsgivare, utan är ett
utdrag som ska användas om en individ själv vill kontrollera sina uppgifter i
belastningsregistret.
Bestämmelser som föreskriver en skyldighet för arbetsgivaren att kontrollera en
arbetssökandes belastningsregister finns för olika verksamheter, bland annat sådan
verksamhet som innefattar arbete med barn: skolverksamhet, verksamhet som utför stödoch serviceinsatser åt barn med funktionshinder och verksamhet avseende boenden som
tar emot barn. Arbetsgivare som inte omfattas av den författningsreglerade
registerkontrollen har inte någon uttrycklig rätt enligt lag att begära att en arbetssökande
eller en arbetstagare visar upp ett belastningsregisterutdrag inför eller under en
anställning. Avsaknaden av en sådan reglering innebär dock inte att det är förbjudet för
arbetsgivaren att begära att en arbetssökande eller en arbetstagare själv begär ett utdrag ur
belastningsregistret i syfte att visa det för arbetsgivaren. Utdragen begärs i dessa fall med
stöd av den rätt till insyn i belastningsregistret som tillkommer den enskilde.
I den statliga utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) föreslogs ett
generellt förbud mot att arbetsgivare begär att arbetstagare ska uppvisa eller överlämna
ett utdrag ur belastningsregistret, om inte begäran har stöd i lag eller författning meddelad
med stöd av lag. Merparten av remissinstanserna var positiva till utredningens förslag om
ett förbud mot registerkontroll i arbetslivet, men vissa instanser framförde att förslaget
medförde behov av att för vissa aktörer utöka författningsstödet för registerkontroll.
Därför tillsattes utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av ett
utökat författningsstöd (SOU 2019:19).
SOU 2019:19 presenterades den 29 april 2019. I utredningen föreslogs bland annat en ny
lag som innehåller bestämmelser om registerkontroll av den som erbjuds anställning för
att utföra vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer eller personer med
funktionsnedsättning. Detta mot bakgrund av att det inom vård och omsorg utförs insatser
åt skyddslösa och utsatta grupper, till exempel äldre personer och personer med
funktionsnedsättning. I utredningen beskrivs att behovet av skydd är som allra störst när
vården eller omsorgen utförs i den enskildes hem, eftersom det då saknas nämnvärd insyn
och kontroll. Särskilda krav måste därför ställas på sådan personal som utför vård och
omsorg i hemmet åt äldre personer och personer med funktionsnedsättning, i syfte att ge
vård- och omsorgstagarna ökad trygghet och motverka att de utsätts för brott och
kränkande behandling i sitt eget hem och sin privata sfär.
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Lagförslaget omfattar möjlighet till registerkontroll av den som erbjuds anställning, inte
registerkontroll under pågående anställning. Det är samma förutsättningar för
registerutdrag som idag gäller för verksamheter som innefattar arbete med barn.

Stadsledningskontoret

Remissinstanserna ställer sig positiva till möjligheten att begära utdrag ur
belastningsregistret av arbetssökande inför anställning inom äldreomsorgen i Göteborgs
Stad. Remissinstanserna föreslår dock att Göteborgs Stad inte föregår lagstiftaren utan
inväntar lagreglering på området.
Den statliga utredningen SOU 2019:19 skickades ut på remiss med sista svarsdag den 20
september 2019. Det lagförslag som utredningen förespråkat, lag om registerkontroll av
personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med
funktionsnedsättning, föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Stadsledningskontoret har
den 28 februari 2020 varit i kontakt med Arbetsmarknadsdepartementet gällande tidsplan
för hantering av ärendet. Betänkandet bereds inom regeringskansliet. Det finns inte några
besked att lämna om eventuell tidsplan eller om regeringen avser att gå vidare med några
av förslagen som presenterats.

Tina Liljedahl Scheel

Eva Hessman

HR-Direktör

Stadsdirektör
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Kommunfullmäktige

Handling 2019 nr 239

Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och Pernilla
Börjesson (SD) om att begära ett utdrag ur
belastningsregistret vid nyanställningar inom
äldreomsorgen
Inom förskola, grundskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet krävs alltid ett
registerutdrag innan en person kan anställas eller anlitas. Så även inom LSS (jobb på hem
för vård eller boende av barn) och HVB-hem. Inför varje anställning sker en obligatorisk
registerkontroll, där man hämtar ett begränsat utdrag som endast omfattar vissa typer av
brott, tex misshandel (9§ lagen om belastningsregister).
För att bli anställd inom äldreomsorgen i Göteborgs stad krävs idag ingen kontroll från
belastningsregistret. Det finner vi Sverigedemokrater ytterst anmärkningsvärt. Vi måste
självklart ställa samma krav på all personal som kommer i kontakt med brukare inom
äldreomsorgen, oavsett om det handlar om vår egen tillsvidareanställda personal, vikarier
i vår verksamhet eller personal hos de privata utförarna.
Vård- och äldrenämnden i både Borås1 och Lund2 har beslutat att personal som ska jobba
direkt med brukarna inom äldreomsorgen ska lämna utdrag ur belastningsregister i
samband med en anställning, på liknande vis som i exempelvis skolan. Därför finns det
ingen anledning till att vi i Göteborg inte kan besluta om och göra detsamma.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta:

- Att: berörd nämnd får i uppdrag att utreda och verkställa motionen om ett krav på
utdrag ur belastningsregistret för alla anställda inom äldreomsorgen.
- Att: det alltid ska säkerställas ett utdrag ur belastningsregistret i samband med
nyanställningar inom äldreomsorgen och därefter var tredje år. Detta ska gälla både
ordinarie vårdpersonal och timanställda.

Agneta Kjaerbeck (SD)

1
2

Pernilla Börjesson (SD)

https://ssil.today/utdrag-ur-belastningsregister-kravs-inom-aldreomsorgen-111029/nyhet.html
https://www.sydsvenskan.se/2019-10-24/lunds-kommun-ska-krava-utdrag-ur-brottsregister-for
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GÖTEBORGS STADS
PENSIONÄRSRÅD

2020-01-30

Yttrande – Motion av Agneta Kjaerbeck (SD) och
Pernilla Börjesson (SD) om att begära ett utdrag
ur belastningsregistret vid nyanställningar inom
äldreomsorgen
Beslut
Göteborgs Stads Pensionärsråd delar motionärernas uppfattning att det
skulle vara bra med utdrag från belastningsregistret vid anställning av
personal inom äldreomsorgen.
En utredning (SOU 2019:19) lämnar förslag om ett utökat författningsstöd
för registerkontroll i arbetslivet och inbegriper bl a offentliga och enskilda
aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer.
Göteborgs Stads Pensionärsråd förslår att man avvaktar eventuell
lagstiftning inom området.

Remissen
Motionärerna menar att samma krav gällande utdrag ur belastningsregistret
måste ställas på personal som kommer i kontakt med brukare inom
äldreomsorgen, som ställs på personal som anställs inom förskola,
grundskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.
Motionärerna föreslår därför att berörd nämnd får i uppdrag att utreda och
verkställa motionen om ett krav på utdrag ur belastningsregistret för alla
anställda inom äldreomsorgen
Motionärerna föreslår också att det alltid ska säkerställas ett utdrag ur
belastningsregistret i samband med nyanställningar inom äldreomsorgen och
därefter vart tredje år. Detta ska gälla både ordinarie vårdpersonal och
timanställda.

Kommentarer
Rådet vill framhäva att trygghet och säkerhet för äldre brukare är en viktig
kvalitetsfråga. Precis som inom idrottsrörelsen där unga människor är
beroende av tränare och instruktörer, är äldre personer beroende av stöd och
omsorg från personal. Som brukare behöver man kunna lita på och känna
sig trygg med den personal som har i uppdrag att erbjuda hjälp.
Samtidigt behöver man tänka på vilka volymer och vilka administrativa
resurser ett sådant beslut skulle medföra och göra anspråk på. En annan
aspekt är den enskilde individens integritet och skydd, sett ur ett
medarbetarperspektiv.

GÖTEBORGS STADS PENSIONÄRSRÅD
goteborgs.stad.pensionarsradet@goteborg.se

