Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
kommunstyrelsen i Falkenberg
2016-12-06

§ 360
Motion om utdrag ur belastningsregistret. KS 2015-366

KF

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Informera motionären om att kommunen redan begär registerutdrag ur
belastningsregistret i de fall lagstiftning så kräver.
2 Barn- och utbildningsnämnden ska begära utdrag från belastningsregistret vid
nyanställningar på Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola.
3 Därmed anse motionen behandlad.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-10-31
Motion om utdrag ur belastningsregistret, 2015-11-20.
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27, § 2.
Yttrande från socialnämnden 2016-03-29, § 36.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-05-24, § 179.
Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-31, § 97.
Sammanfattning av ärendet
Motionären skriver i sin motion att man skall kräva obligatoriskt utdrag ur
belastningsregistret för all personal som arbetar inom kommunal verksamhet inom skola,
vård och omsorg oavsett om det gäller timtjänst, vikariat, längre praktiker,
tillsvidaretjänster osv. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har inlämnat
yttranden över motionen.
Inom socialnämndens verksamhetsområde regleras registerutdrag i lag om registerkontroll
av personer vid vissa boenden som tar emot barn samt i lag om registerkontroll av personal
som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. En person får inte anställas, erbjudas
uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande om inte registerutdrag kontrollerats. Av
socialnämndens yttrande framgår att nämnden följer gällande lagstiftning. Utöver de krav
lagen ställer kräver nämnden registerutdrag vid anställning av en person som ska utföra
arbetsuppgifter som i hög grad består av personlig kontakt med barn. Det kan t.ex. handla
om handläggning av ärenden rörande ensamkommande barn eller andra ärenden rörande
barn och unga.
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Forts § 360
Av skollagen 2 kap 31 § framgår att den som erbjuds en anställning inom förskolan,
förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i skollagen 25 kap, ska
lämna ett registerutdrag till den som erbjuder anställningen. Det utdrag som lämnas får
vara högst ett år gammalt. Den som inte lämnat registerutdrag får inte anställas.
Kravet på registerutdrag gäller all personal som arbetar eller praktiserar i verksamheten,
även t.ex. rektorer, syokonsulenter, administrativ personal, vaktmästare, lokalvårdare,
kökspersonal m.fl. Med anställning jämställs uppdragstagare eller anställda hos någon som
ingått avtal med den som bedriver verksamheten, lärarstudenter och vissa vuxenstuderande
samt deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattas inte av regleringen i 2 kap. 31 §
skollagen. Arbetsgivaren kan dock kräva in ett utdrag ur belastningsregistret även vid
anställning i gymnasieskolan med hänvisning till lagen om registerkontroll av personer
som ska arbeta med barn. Denna lag kan alla arbetsgivare hänvisa till när det gäller
verksamhet där personer ska arbeta med barn.
Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande från den 28 januari 2016 att nämnden
följer skollagens krav på registerutdrag. Krav ställs på registerutdrag i enlighet med 2 kap.
31 § skollagen. Krav ställs inte på registerutdrag i gymnasieskolans eller
gymnasiesärskolans verksamhet.
Vid kommunsstyrelsens arbetsutskotts möte den 24 maj 2016 uppkom frågor kring varför
barn- och utbildningsnämnden inte ställer krav på registerutdrag i gymnasieskolans eller
gymnasiesärskolans verksamhet. Ärendet återremitterades därför till
kommunstyrelseförvaltningen för komplettering av beslutsunderlaget.
Kommunstyrelseförvaltningen kontaktade barn- och utbildningsförvaltningen och bad om
en motivering. Den 31 augusti 2016 fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att
föreslå kommunfullmäktige att besluta att rutin ska införas så att utdrag från
belastningsregistret begärs vid nyanställningar på Falkenbergs gymnasieskola och
gymnasiesärskola.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden framgår att man följer
gällande lagstiftning avseende utdrag ur belastningsregistret och att man i vissa fall även
går utöver det lagen kräver. Barn- och utbildningsförvaltningen anser även att
kommunfullmäktige ska besluta att rutin ska införas så att utdrag från belastningsregistret
begärs vid nyanställningar på Falkenbergs gymnasieskola och gymnasiesärskola.
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Forts § 360
Att ställa krav på ytterligare kontroller anses inte påkallat.
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-12-07 och anslaget 2016-12-08.
Utdragsbestyrkande
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MOTION OM UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET

Vi kan idag via media ofta ta del av övergrepp mot barn, ungdomar,
funktionsnedsatta, äldre och dess följder.
Detta är inte acceptabelt och här är det viktigt att vi som kommun gör allt
för att skydda våra barn, ungdomar och alla andra människor som behöver
hjälp på något sätt från kommunanställd personal, för att kunna minimera
som nämnt ovan samt annan brottslighet som t ex snatteri.
Vi inom SD Falkenberg ser allvarligt på dessa brott och vill skapa åtgärder
för att förebygga brott.
Därför föreslår vi Sverigedemokrater Falkenberg:
Att man skall kräva obligatoriskt utdrag ur belastningsregistret för all
personal som arbetar inom kommunal verksamhet inom skola, vård och
omsorg oavsett om det gäller timtjänst, vikariat, längre praktiker,
tillsvidaretjänster osv.

Sara-Lena älkö
SD Falkenberg

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med
barn- och utbildningsnämnden i Falkenberg
2016-01-27

§2
Motion om utdrag ur belastningsregistret. Dnr 2015.362/60
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden beslutar
1 Redovisa yttrandet genom att meddela att Falkenbergs kommun förhåller sig till de
befintliga lagar och regler som finns gällande anställning av personal inom kommunal
utbildningsverksamhet.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-01-15
Yttrande över motionen Motion om utdrag ur belastningsregistret 2015-12-28
Motion om utdrag ur belastningsregistret 2015-11-24
Sammanfattning
Sara-Lena Bjälkö (SD) har inkommit med en motion om att utdrag från belastningsregistret
inom bland annat den kommunala utbildningsverksamheten ska bli ett obligatorium vid
samtliga anställningsformer. Motionären menar att övergrepp i olika former mot bland
annat barn och unga inte är acceptabla, vilket därför huvudmannen ska verka för att
minimera. Att kräva obligatoriskt utdrag ur belastningsregistret är en förebyggande åtgärd
mot brottsliga handlingar inom den kommunala sektorn, enligt motionären.
Då Falkenbergs kommun lever upp till skyldigheten att följa skollagens bestämmelser
säkerställs kravet att begära utdrag ur belastningsregistret.
Övervägande
Barn- och utbildningsnämnden menar att Falkenbergs kommun förhåller sig till de
befintliga lagar och regler som finns gällande anställning av personal inom kommunal
utbildningsverksamhet.
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Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-01-29 och anslaget samma dag.
Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Kanslienheten
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§ 36
Motion om utdrag ur belastningsregistret. Dnr SN 2015-206
Beslut
Socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår socialnämnden besluta
1 Anta yttrandet som sitt eget och meddela att socialförvaltningen inom Falkenbergs
kommun följer de lagar och regler som finns utfärdade kring anställning av personal
inom kommunal vård- och omsorg.
Beslutsunderlag
Yttrande över motion om utdrag ur belastningsregistret.
Motion om utdrag ur belastningsregistret.
Sammanfattning av ärendet
En motion från (SD) har inkommit till socialnämnden för yttrande. Motionen tar upp
frågan om att göra utdrag ur belastningsregistret obligatoriskt vid anställning av personal
inom Falkenbergs kommuns verksamheter såsom exempelvis vård och omsorg.
Obligatoriet skulle i sådant fall avse samtliga anställningsformer. Motionären menar att en
sådan kontroll skulle verka förebyggande samt minimera risken för att grupper såsom
exempelvis barn och ungdomar vid behov av hjälp från Falkenbergs kommun utsätts för
brottsliga handlingar.
Falkenbergs kommuns socialförvaltning följer de lagar och regler som finns utfärdade
kring utdrag ur belastningsregistret.
Övervägande
Socialnämnden anser att eftersom de lagar och regler som finns kring anställning av
personal inom socialförvaltningens verksamheter efterlevs behövs inga ytterligare
kontroller. Utdrag ur register är därför ej påkallat.
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Yrkanden
Louise Ekstrand (SD) och Maria Larsson (C) yrkar bifall till motionen. Shlomo Gavie (C)
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden ställer proposition på yrkandena och
finner att socialnämnden beslutat enligt arbetsutskottets förslag.
Reservation
Louise Ekstrand (SD) reserverar sig mot beslutet.

Vid protokollet

Anders Hedenby
Protokollet justerat 2016-03-29 och anslaget samma dag.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen
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§ 179
Motion om utdrag ur belastningsregistret.
KS 2015-366
Beslut
Arbetsutskottet beslutar
1 Återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för att komplettera
beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
Beslutsförslag 2016-05-11
Motion om utdrag ur belastningsregistret, Sara-Lena Bjälkö (SD) 2015-11-20.
Yttrande från barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27, § 2
Yttrande från socialnämnden 2016-03-29, § 36.
Sammanfattning av ärendet
Motionären skriver i sin motion att ”man skall kräva obligatoriskt utdrag ur
belastningsregistret för att personal som arbetar inom kommunal verksamhet inom skola
vård och omsorg oavsett om det gäller timtjänst, vikariat, längre praktiker,
tillsvidaretjänster osv.” Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har beretts
möjlighet att yttra sig.
Av skollagen 2 kap 31 § framgår att den som erbjuds en anställning inom förskolan,
förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och
sameskolan samt inom annan pedagogisk verksamhet som avses i skollagen 25 kap, till den
som erbjuder anställningen ska lämna ett registerutdrag. Det utdrag som lämnas får vara
högst ett år gammalt. Den som inte lämnat registerutdrag får inte anställas. Kravet på
registerutdrag gäller all personal som arbetar eller praktiserar i verksamheten, även t.ex.
rektorer, syokonsulenter, administrativ personal, vaktmästare, lokalvårdare, kökspersonal
m.fl. Med anställning jämställs uppdragstagare eller anställda hos någon som ingått avtal
med den som bedriver verksamheten, lärarstudenter och vissa vuxenstuderande samt
deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program.
Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattas inte av regleringen i 2 kap. 31 §
skollagen. Arbetsgivaren kan dock kräva in ett utdrag ur belastningsregistret även vid
anställning i gymnasieskolan med hänvisning till lagen om registerkontroll av personer
som ska arbeta med barn. Denna lag kan alla arbetsgivare hänvisa till när det gäller
verksamhet där personer ska arbeta med barn.
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Forts § 179
Barn- och utbildningsnämnden skriver i sitt yttrande att nämnden följer skollagens krav på
registerutdrag. Krav ställs på registerutdrag i enlighet med 2 kap. 31 § skollagen. Krav
ställs inte på registerutdrag i gymnasieskolans eller gymnasiesärskolans verksamhet.
Inom socialnämndens verksamhetsområde regleras registerutdrag i lag om registerkontroll
av personer vid vissa boenden som tar emot barn samt i lag om registerkontroll av personal
som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder. En person får inte anställas, erbjudas
uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande om inte registerutdrag kontrollerats.
Av socialnämndens yttrande framgår att nämnden följer gällande lagstiftning. Utöver de
krav lagen ställer kräver nämnden registerutdrag vid anställning av en person som ska
utföra arbetsuppgifter som i hög grad består av personlig kontakt med barn. Det kan t.ex.
handla om handläggning av ensamkommande barn eller de som handlägger ärenden med
barn och unga.
Ekonomi
Förslaget påverkar inte kommunens ekonomi.
Övervägande
Av socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens yttranden framgår att man följer
gällande lagstiftning avseende utdrag ur belastningsregistret och att man i vissa fall även
går utöver det lagen kräver. Att ställa krav på ytterligare kontroller anses inte påkallat. Med
hänvisning till nämndernas yttranden föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska
avslås.

Yrkande
Mari-Louise Wernersson (C) yrkar att ärendet återremitteras till
kommunstyrelseförvaltningen för att komplettera beslutsunderlaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande mot avslag och
finner att arbetsutskottet beslutar enligt Mari-Louise Wernerssons (C) yrkande.
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Forts § 179
Vid protokollet
Johan Ahlberg
Protokollet justerat 2016-05-25 och 2016-05-25.
Utdragsbestyrkande

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen
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