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Nytt remissvar över motion angående införanande av begäran om registerutdrag 
 
 
Sammanfattning  
Socialförvaltningen föreslår att motionens första strecksats anses besvarad och att motionens övriga 
delar avslås.  
 
Yttrande  
Socialnämnden beslutade 2020-09-08, § 66, att föreslå kommunstyrelsen rekommendera 
kommunfullmäktige att avslå motionen i sin helhet med hänvisning till följande yttrande:  
 
Det saknas i dagsläget lagstöd för att kräva utdrag ur belastningsregistret för anställda inom HVO-
verksamheten. Den möjlighet som finns är att be arbetssökande att på frivillig väg uppvisa utdrag ur 
belastningsregistret. Utdraget ur belastningsregistret innehåller uppgifter om samtliga brott en person 
dömts för, även brott som enbart medför böter. Det skiljer sig mot de utdrag som med lagstöd krävs av 
personer som söker arbete inom exempelvis skola eller HVB-hem, dessa utdrag är begränsade till ett 
antal brottsrubriceringar. Att kräva ett sådant utdrag, som är av integritetskänslig karaktär, ställer 
frågan om vem som ska bedöma vilka brott som ska anses vara belastande för den aktuella tjänsten. 
Utan nationella bestämmelser i frågan ser socialförvaltningen en risk i att personer felaktigt väljs bort 
och diskrimineras i urvalsprocessen och bedöms på grunder som inte är relevanta för tjänsten ifråga.  
 
Socialförvaltningen hänvisar till den statliga utredningen SOU 2019:19 Belastningsregisterkontroll i 
arbetslivet – behovet av utökat författningsstöd. I utredningen lämnas förslag på ny lag om 
registerkontroll av personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med 
funktionsnedsättning. Förslaget är att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2021.  
 
Efter socialnämndens behandling av ärendet kom det dock, via Fokus Bjärreds reservation, till nämndens 
kännedom att en sådan lagstiftning inte skulle finnas på plats till 2021-01-01. I dagsläget finns 
lagstiftningen inte heller på plats. Då socialnämndens arbetsutskott i grunden såg positivt på frågan 
kring utdrag ur belastningsregistret fick förvaltningen i uppdrag (2021-09-15, § 94) att se över 
möjligheterna att begära ut utdrag ur belastningsregistret vid prövning om anställning i kommunens 
äldreomsorg i väntan på lagstiftning. Om ett utdrag är möjligt ska förvaltningen även formulera riktlinjer 
för när den sökande ska nekas anställning baserad på vilka eventuella brott som förekommer i den 
sökandes belastningsregister.  
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2021-03-03, §39, beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott att återremittera ärendet till socialnämnden 
för vidare handläggning med anledning av nya uppgifter om förslag till ny lagstiftning. Beslutet 
expedierades till socialnämnden 2021-03-15.  
 
I skrivelse daterad 2021-03-09 presenterar socialförvaltningens sina övervägande av ett eventuellt 
införande av möjlighet till utdrag ur belastningsregistret för sin personal. Socialförvaltningens 
bedömning i frågan blev att man ser det som möjligt att vid rekrytering till vårdrelaterade arbeten kan 
börja begäran om utdrag från belastningsregistret. Rutiner upprättas inom förvaltningen för hur detta 
ska genomföras. Parallellt implementerar förvaltningen de rekryteringsprocesser som nyligen är 
framtagna. En kvalitetssäker rekryteringsprocess är en viktig del i bedömningen om en sökande är 
lämplig för anställning. Dock ska inte utdrag ur belastningsregistret begäras retroaktivt.  
 
Till följd av detta föreslogs socialnämnden besluta om att socialförvaltningen ska införa begäran om 
utdrag ur belastningsregistret. Socialnämnden beslutade 2021-03-22 att socialförvaltningen ska införa 
begäran om utdrag ur belastningsregistret för medarbetare inom socialförvaltningen som utför 
omvårdnads- och omsorgsarbete.  
 
Med anledning av detta föreslås det att kommunfullmäktige ska anse motionens första strecksats vara 
besvarad. 
 
Motionen föreslår att socialnämnden ska införa likadana rutiner för privata entreprenörer samt att 
utdraget ska ske retroaktivt, såväl för privata entreprenörer.  
 
Då driften av kommunens särskilda boenden sedan 2021-03-01 har övertagits av kommunen själv finns 
det ej längre privata entreprenörer i Lomma kommun som utför sådana tjänster som motionen hänvisar 
till. Med anledning av detta föreslås den andra och fjärde strecksatsen avslås. HR-avdelningen har vidare 
konstaterat att privata entreprenörer som bedriver verksamhet för kommunens räkning är ansvarig för 
sin egen rekrytering utifrån de krav som ställs från kommunens sida eller enligt lag. I det fall 
entreprenörsdriften åter blir aktuellt kommer kommunen ställa samma krav på entreprenören som på 
den egna verksamheten.  
 
Slutligen föreslås motionens tredje strecksats att avslås. Detta med hänvisning till 
Kommunledningskontorets HR-avdelnings yttrande i skrivelse daterad 2019-12-12, där HR-avdelningen 
konstaterar att enbart personal som valts ut för att anställas ska visa registerutdrag. Att kräva in utdrag 
ur belastningsregistret retroaktivt har inget lagstöd. Det är bara möjligt för arbetsgivaren att begära in 
ett utdrag vid rekryteringsprocessen, den sökande kan då välja att visa upp ett utdrag, men det finns 
inget krav att göra det. Arbetsgivaren kan sedan avgöra om man ska gå vidare i processen eller inte. 
Redan anställd personal bör heller inte omfattas av registerkontrollen med hänvisning till den personliga 
integriteten. 
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