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§ 42 Dnr 2019/00438  

Motion - utdrag ur belastningsregistret vid anställning 
inom vård och omsorg 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första attsats med hänvisning till 
vård- och omsorgsnämndens samt personalavdelningens bedömning.    

2. Kommunfullmäktige konstaterar att motionens andra attsats redan 
genomförs med hänvisning till befintlig lag och bedömer därmed att denna 
attsats därmed är besvarad.  

Sammanfattning  
Sverigedemokraterna i Håbo har inkommit med en motion avseende krav på 
utdrag ur belastningsregistret för anställning inom äldreomsorgen samt inom 
omsorgen för personer med funktionsvariation. Motionen föreslår följande:  

Att det vid anställningar inom den kommunala äldreomsorgen införs krav på 
utdrag ur polisens belastningsregister.  

Att det vid anställningar inom omsorgen för personer med 
funktionsvariation i gruppboenden, boenden med service samt personlig 
assistans införs krav på utdrag ur polisens belastningsregister.  

Vård- och omsorgsnämnden har berett tillfälle att yttra sig över motionen. 
Nämnden utgår ifrån vad som är obligatoriskt enligt lag och begär i 
dagsläget utdrag ut belastningsregistret vid nyanställningar inom samtliga 
verksamheter i egen regi inom LSS och socialpsykiatri. Detta utöver 
intervjuer och referenstagning. Inom äldreomsorg och kommunal hälso- och 
sjukvård begärs i dagsläget inget utdrag vid rekrytering, men däremot 
genomförs intervjuer och referenstagning. Nämnden ställer sig positiv till att 
utöka detta även till andra verksamheter men påtalar behovet av 
kommunövergripande riktlinjer.  

Kommunens personalavdelning har också sett över motionen och ställer sig 
positiv till förslaget. Personalavdelningen anför också att det redan finns ett 
uppbyggt system för att inhämta underlag ur belastningsregistret, vilket 
medför att det inte skulle vara problematiskt att utöka kontrollen enligt 
motionens förslag.  

Därmed föreslås att motionens första attsats ska bifallas, medan motionens 
andra attsats föreslås vara besvarad med hänvisning till att åtgärden redan 
vidtas.  
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Beslutsunderlag 
KS 2021-03-15 § 72 
KSAU 2021-03-01 § 59 
Tjänsteskrivelse 
Motion  
Beslut och yttrande från vård och omsorgsnämnden 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Rubbestad (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande Björn Erling (M) Frågar om kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att så sker.  

______________ 

Beslutet skickas till: 
Motionären 
Personalavdelningen för verkställighet 
Vård- och omsorgsnämnden för verkställighet 
Uppragslista 
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