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Motion av Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg
äldreomsorg för Malmös äldre
HVO-2019-2992
Sammanfattning

Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) har inkommit till kommunfullmäktige med en
motion om trygg äldreomsorg för Malmös äldre genom att medarbetare och praktikanter inom
äldreomsorg ska lämna utdrag ur belastningsregistret innan anställning/praktik. (SD) och
Hansson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inför ett krav som innebär att personer som söker
anställning eller praktik, där man ska vårda äldre inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet, lämnar in ett utdrag ur belastningsregistret till
förvaltningen.
- att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden reviderar sitt reglemente så att personer som är
brottsbelastade eller som inte inkommer med ett utdrag ur belastningsregistret till
förvaltningen inte får anställning eller praktik inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens hållning är att begära utdrag ur belastningsregistret när
relevant lagstöd finns. Förvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
med anledning av att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden redan behandlat frågan och beslutat att
avvakta tydligt lagstöd.
Förslag till beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande om
motion från Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) om trygg äldreomsorg för
Malmös äldre.
2. Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen
besvarad.
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Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige
Ärendet

Magnus Olsson (SD) och Ilvars Hansson (SD) har inkommit till kommunfullmäktige med en
motion om trygg äldreomsorg för Malmös äldre genom att medarbetare och praktikanter inom
äldreomsorg ska lämna utdrag ur belastningsregistret innan anställning/praktik. Motionen har
skickats till hälsa-, vård- och omsorgsnämnden på remiss. Olsson (SD) och Hansson (SD)
föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
- att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden inför ett krav som innebär att personer som söker
anställning eller praktik, där man ska vårda äldre inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet, lämnar in ett utdrag ur belastningsregistret till
förvaltningen.
- Att hälsa-, vård- och omsorgsnämnden reviderar sitt reglemente så att personer som är
brottsbelastade eller som inte inkommer med ett utdrag ur belastningsregistret till
förvaltningen inte får anställning eller praktik inom hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningens verksamhet.
I nuläget följer hälsa-, vård- och omsorgsnämnden kommunstyrelsens rekommendation om att
inte begära utdrag ur belastningsregistret. Den rekommendationen bygger på att kommunen ska
förhålla sig till syftet med nuvarande lagstiftning där särskilda grupper har pekats ut som mest
skyddsvärda. Därför finns det i lag krav på respektive möjlighet att begära utdrag ur
belastningsregistret för arbete med dessa grupper. Äldre utgör inte en av dessa grupper.
Eftersom belastningsregisterkontroll för arbete inom andra områden än med de mest
skyddsvärda grupperna inte regleras i lag har vissa arbetsgivare tolkat detta som att alla får begära
registerutdrag inför anställning. Denna tolkning har inneburit ett ”överutnyttjande” av
möjligheten för varje enskild att begära sitt eget registerutdrag eftersom arbetsgivare kräver det.
Detta har medfört ett förslag om förbud mot denna typ av registerkontroll i arbetslivet.
Inför ett eventuellt förbud ansågs det dock finnas ett behov av att utöka det lagstöd som finns
för att få genomföra registerkontroll. En statlig utredning om detta utökade författningsstöd
slutrapporterade sitt uppdrag i april 2019: Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat
författningsstöd (SOU 2019:19). I betänkandet lämnas förslag om ett utökat författningsstöd för
registerkontroll i arbetslivet avseende Kriminalvården, Åklagarmyndigheten,
Ekobrottsmyndigheten, finansiella företag som omfattas av krav på ledningsprövning samt
offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i hemmet åt äldre personer
eller personer med funktionsnedsättning. Utredningen föreslår en ”lag om registerkontroll av
personal som utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med
funktionsnedsättning” att gälla från och med 1 januari 2021. Lagen skulle ge kommunen
möjlighet att begära utdrag ur belastningsregistret inför anställning eller praktik.
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Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningens hållning är att, när det finns tydligt lagstöd, begära
utdrag ur belastningsregistret inför nyanställningar. I samband med detta är det mycket viktigt att
säkerställa tydliga rutiner för hur eventuella brott i utdraget ska hanteras.
Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad
eftersom nämnden redan behandlat frågan och beslutat att avvakta att införa rutiner kring
belastningsregisterkontroll i väntan på att förslaget till "lag om registerkontroll av personal som
utför vissa insatser i hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning" i den
statliga utredningen Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat författningsstöd (SOU
2019:19), som föreslås gälla från 1 januari 2021, träder ikraft.
Ansvariga

Gisela Green Förvaltningschef

