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34

Uppdrag att ta fram förslag på arbetssätt för kontroll av
belastningsregisterutdrag inför nyanställning

HVO-2020-1299
Sammanfattning

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens målgrupper kan utgöra en utsatt grupp med anledning
av exempelvis hälsotillstånd eller funktionsnedsättning. Ett led i att öka känslan av trygghet
hos nämndens brukare och att öka möjligheten att förhindra brott mot boende och
hemtjänsttagare kan vara att införa kontroll av belastningsregisterutdrag inför nyanställning i
förvaltningens verksamheter.
Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden har tidigare fattat beslutet: ”Hälsa-, vård- och
omsorgsnämnden avvaktar 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.” (§ 71, 2019-05-23). Det finns inga tecken
från regeringen på att ett sådant lagförslag kommer att presenteras så att det kan börja gälla
den 1 januari 2021.
Förvaltningen föreslås därför få i uppdrag att ta fram förslag på ett arbetssätt där utdrag ur
belastningsregister ska uppvisas och kontrolleras inför nyanställning i förvaltningen. I
uppdraget ingår bland annat att ta fram rutiner och utreda eventuella avgränsningar.
Beslut

1. Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott ger hälsa-, vård- och
omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på ett arbetssätt där utdrag ur
belastningsregister ska uppvisas och kontrolleras inför nyanställning i förvaltningen
och att återkomma med förslaget till nämnden för beslut.
Beslutsunderlag
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