
    

Till socialnämnden Lomma kommun                           2020-09-11                                            

 

Reservation från Fokus Bjärred, FB,  

mot beslut i ärende 8 SN 2020-09-08 att anta socialförvaltningens yttrande 
avseende motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
i kommunal verksamhet till sitt eget och översända till kommunstyrelsen. 

FB anser att det borde vara obligatoriskt att begära utdrag ur 
belastningsregistret i samband med anställning inom hela vård- och 
omsorgsverksamheten med såväl äldre, som med personer med 
funktionsnedsättning.  

När det gäller arbete inom exempelvis skola, förskola, fritidshem och annan 
pedagogisk verksamhet, finns en lagstadgad skyldighet att göra det i samband 
med anställningen. Den som inte lämnat in ett registerutdrag får inte anställas, 
anlitas eller tas emot i verksamheten. 

För att öka tryggheten för dem som är i behov av vård och omsorg, och som 
därmed tillhör en utsatt grupp, torde det vara en viktig uppgift för 
arbetsgivaren att vara noggrann vid anställning av personal. 
Anställningsintervjuer måste givetvis göras, liksom kontroll av relevanta 
betygsdokument samt referenstagande. Ett utdrag ur belastningsregistret skall 
endast utgöra ett komplement. 

I socialförvaltningens förslag till remissyttrande avseende motionens begäran 
om utdrag ur belastningsregistret vid anställning i kommunal verksamhet 
anförs bland annat att det i dagsläget saknas lagstöd för att kräva utdrag för 
anställda inom HVO-verksamheten. Detta är ju riktigt. Men, precis som det 
också skrivs, är det möjligt att be arbetssökanden att på frivillig väg uppvisa 
utdrag ur belastningsregistret. Så görs redan i en del kommuner och landsting. 
Vidare påtalar man i förslaget, med all rätt, att krav på ett sådant utdrag är av 
integritetskänslig karaktär. Förvaltningen skriver också att man utan nationella 
bestämmelser ser en risk i att personer felaktigt väljs bort och diskrimineras i 
urvalsprocessen och bedöms på grunder som inte är relevanta för tjänsten i 
fråga. 

 Man hänvisar till den statliga utredningen SOU 2019:19, Belastningsregister-
kontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd, som föreslagits träda 
i kraft den 1 januari 2021. Muntligen framförs från förvaltningen att det ju bara 
är några månader dit, och att det skulle ta ungefär lika lång tid för förvaltningen 
att utreda hanteringen av registerkontrollen, särskilt med tanke på svårigheter 



    

förenade med att göra bedömningar och värdera de uppgifter som kan 
framkomma genom registerutdragen. 

Dock innehåller inte författningsförslaget några anvisningar om hur eventuella 
värderingar och ställningstaganden skall göras. Så det blir likväl en uppgift för 
arbetsgivaren. 

Att SOU 2019:19 har föreslagits träda i kraft den 1 januari innebär ju ingen 
garanti för att så kommer att ske. Oavsett vilket, är det FB:s uppfattning att det 
torde vara mycket angeläget att snarast införa kravet på uppvisande av 
registerutdrag i samband med anställning inom HVO- området. Inte minst med 
tanke på stundande personalrekryteringar i samband med kommunens 
hemtagande av alla äldreboenden.  

Socialstyrelsen skriver i sitt remissyttrande till SOU 2019:19 bland annat 
följande: ”Socialstyrelsen tillstyrker att den föreslagna lagen införs. 
Socialstyrelsen instämmer i utredningens bedömning att äldre personer och 
personer med funktionsnedsättning kan ha ett skyddsbehov utifrån nedsatt 
fysisk eller psykisk förmåga. Socialstyrelsen håller även med om att det finns ett 
särskilt stort skyddsbehov när insatser utförs i den enskildes hem. Dock anser 
Socialstyrelsen att ett sådant skyddsbehov även finns vid utförandet av 
insatsen korttidsvistelse enligt LSS.” De skriver också: ”Det skyddsbehov som 
uppkommer vid korttidsvistelse väger enligt Socialstyrelsens mening tyngre än 
skyddet för den arbetssökandes personliga integritet och intresset av att en 
dömd persons återanpassning till samhället inte försvåras.” 

                                        __________________________ 

Någon dag efter socialnämndssammanträdet den 8 september gjorde UT en 
förfrågan på Arbetsmarknadsdepartementet som hanterar ovan nämnda 
lagförslag. En i lagförslaget sakkunnig tjänsteman berättade då att förslaget i 
fråga definitivt inte kommer att träda i kraft nästa år. Anledningen är att 
regeringen inte har bestämt sig.  Således har lagförslaget inte behandlats i 
lagrådet. (Och än mindre i riksdagen.) Regeringen har inte signalerat att det 
skulle vara på gång nu heller. Men om de mot förmodan skulle komma i 
morgon och ha bestämt sig för att förslaget skall skickas vidare, skulle det ändå 
inte kunna hanteras av lagrådet förrän tidigast hösten 2021. Riksdagsbeslut 
skulle i så fall kunna tas tidigast våren 2022. (SOU 2014:48, Utredning om 
registerkontroll i arbetslivet har heller inte kommit längre i processen). 

Carina Ericsson, ledamot socialnämnden och Delphine Raimbault, ersättare 
socilalnämnden för Fokus Bjärred. 




