
 
 

 

 

 

 

 

MOTION TILL UMEÅ KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Begär registerutdrag inom vård, omsorg 
och LSS för +18 år 
Enligt lag ska den som erbjuds en anställning i staten, en kommun, en region, ett företag eller en organisation 

ska, om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn, på begäran av den som erbjuder 

anställningen visa upp ett utdrag ur det register som förs enligt lagen om belastningsregister. När det gäller 

verksamheter för personer 18 år och äldre, finns inte samma krav men det finns möjlighet för arbetsgivaren 

att be om ett utdrag.  

I ett remissvar till regeringen angående utredningen ”Registerutdrag i arbetslivet” (SOU 2014:48), ställde sig 

bland annat Vårdförbundet positivt till att möjliggöra registerutdrag. Myndigheten för delaktighet (MFD) 

har i ett remissvar till utredningen ”Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat 

författningsstöd” (SOU 2019:19), ställts sig positiv till utredningen, men ifrågasatt om utdraget ska vara 

frivilligt för arbetsgivaren, samt föreslagit att utdragen ska omfatta alla anställda som kommer i direkt 

kontakt med brukaren eller dennes hem.  

Det är viktigt att ett utdrag ur belastningsregistret aldrig ensamt ska ligga till grund för en anställning, utan 

måste vara en del i en sammanlagd avvägning om personen är lämplig att arbeta i en viss miljö. Ett brott kan 

dels vara upp till 10 år gammalt, personen kan ha förändrats och/eller är på väg ut i arbetslivet och så vidare. 

Denna sammanlagda bedömning ligger – och ska ligga – hos den som ansvarar för rekryteringen. 

MFD påpekar också att utredningens påstående om att den administrativa bördan skulle bli stor för 

arbetsgivaren, inte kan överväga behovet av en trygg boendemiljö. MFD menar att hög personalomsättning 

med korttidsvikariat med mera, snarare talar för att registerutdrag är en viktig del i rekryteringsprocessen. 

Yrkande 
att kommunfullmäktige beslutar att Umeå kommun, vid tillsättning av tjänster inom vård, omsorg, LSS ska 

be om ett utdrag ur belastningsregistret, i enlighet med motionens intentioner. 

 

Umeå den 13 augusti 2020 

Björn Kjellsson 

ledamot i kommunfullmäktige (L) 


