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Justerandes sign Utdragsbestyrkande

KS § 141 Dnr KS/2021:513-034

Motion från Maud Richthoff (SD) om utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning av personal i 
Strängnäs kommun

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. avslå Sverigedemokraternas motion gällande utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning av personal i äldrevården.

Yrkanden
Maud Richtoff (SD) och Linda Hefvelin (SD) yrkar bifall till motionen, dvs. avslag 
till liggande förslag.

Ewa Thalén Finné (M) yrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen har bifallit 
liggande förslag.

Beskrivning av ärendet
Maud Richthoff (SD) har i motion 2019-09-20, som dessvärre tappats bort bland 
ärendena, föreslagit att Strängnäs kommun ska begära utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning av personal i äldrevården

Motionären framhåller att det idag redan krävs utdrag ur belastningsregistret för 
arbete med barn inom barnomsorg, skolverksamheten och som god man för äldre 
med en demenssjukdom. Vid anställning för arbete med äldre begärs idag inget 
utdrag ur belastningsregistret vilket motionären vill att Strängnäs kommun alltid 
ska kräva.

Användning av utdrag från belastningsregistret i Strängnäs kommun
Som motionären till viss del beskriver, begär Strängnäs kommun utdrag från 
belastningsregistret, innan anställning för arbete inom förskoleverksamhet, 
skola och skolbarnomsorg. Denna typ av registerkontroll är obligatorisk enligt 
skollagen (2010:800). 
Strängnäs kommun tillämpar även den obligatoriska registerkontrollen enligt 
skollagen för uppdragstagare med flera, lärarstudenter och vissa 
vuxenstuderande samt deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. 
Strängnäs kommun följer även de motsvarande skyldigheterna att kontrollera 
registerutdrag enligt lagen (2001:171) om registerkontroll av personal vid vissa 
boende som tar emot barn, lagen (2010:479) om registerkontroll av personal 
som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder samt lagen (2013:852) om 
registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.
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Yrkanden
Sverigedemokraterna har yrkat på förändring i regler vid anställning som innebär 
att Strängnäs kommun alltid ska kräva utdrag ur belastningsregistret vid 
anställning. Vidare yrkar motionären att Strängnäs kommun fortlöpande ska 
kräva in utdrag från den anställde t.ex. vid årligt medarbetarsamtal.

I enlighet med rådande lagstiftning finns det idag inga juridiska hinder för 
Strängnäs kommun att begära ut registerutdrag även för personer som söker 
arbete inom äldreomsorgen eller övriga verksamheter. 

Dock finns det olika aspekter att beakta. 
De två statliga utredningarna, 2014 och 2019, den personalpolitiska aspekten 
samt attraktiviteten som arbetsgivare och arbetsplats.
I utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) föreslås det att det 
ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en 
arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret. I 
beaktandet framhålls det stärkta skyddet för den enskilde arbetssökandes 
personliga integritet. 
I utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19) har 
lämnats förslag om att utöka författningsstödet för registerkontroll i arbetslivet 
med en ny ”lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i 
hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning”. 

Båda betänkanden har ännu inte lett till lagstiftning. 

Förslag till beslut
Med anledning av pågående statliga utredningar och avvaktan på beslut i frågan 
föreslås att motionen som helhet avslås. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-03-17
Motion från Maud Richthoff (SD) gällande utdrag gällande utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning av personal i äldrevården, 2019-09-20

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
HR-avdelningen
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/Kommunstyrelsen

Svar på motion från Maud Richthoff (SD) gällande utdrag 
ur belastningsregistret vid anställning av personal i 
äldrevården

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. avslå Sverigedemokraternas motion gällande utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning av personal i äldrevården.

Beskrivning av ärendet
Maud Richthoff (SD) har i motion 2019-09-20, som dessvärre tappats bort bland 
ärendena, föreslagit att Strängnäs kommun ska begära utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning av personal i äldrevården

Motionären framhåller att det idag redan krävs utdrag ur belastningsregistret för 
arbete med barn inom barnomsorg, skolverksamheten och som god man för äldre 
med en demenssjukdom. Vid anställning för arbete med äldre begärs idag inget 
utdrag ur belastningsregistret vilket motionären vill att Strängnäs kommun alltid 
ska kräva.

Användning av utdrag från belastningsregistret i Strängnäs kommun
Som motionären till viss del beskriver, begär Strängnäs kommun utdrag från 
belastningsregistret, innan anställning för arbete inom förskoleverksamhet, 
skola och skolbarnomsorg. Denna typ av registerkontroll är obligatorisk enligt 
skollagen (2010:800). 
Strängnäs kommun tillämpar även den obligatoriska registerkontrollen enligt 
skollagen för uppdragstagare med flera, lärarstudenter och vissa 
vuxenstuderande samt deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. 
Strängnäs kommun följer även de motsvarande skyldigheterna att kontrollera 
registerutdrag enligt lagen (2001:171) om registerkontroll av personal vid vissa 
boende som tar emot barn, lagen (2010:479) om registerkontroll av personal 
som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder samt lagen (2013:852) om 
registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Yrkanden
Sverigedemokraterna har yrkat på förändring i regler vid anställning som innebär 
att Strängnäs kommun alltid ska kräva utdrag ur belastningsregistret vid 
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anställning. Vidare yrkar motionären att Strängnäs kommun fortlöpande ska 
kräva in utdrag från den anställde t.ex. vid årligt medarbetarsamtal.

I enlighet med rådande lagstiftning finns det idag inga juridiska hinder för 
Strängnäs kommun att begära ut registerutdrag även för personer som söker 
arbete inom äldreomsorgen eller övriga verksamheter. 

Dock finns det olika aspekter att beakta. 
De två statliga utredningarna, 2014 och 2019, den personalpolitiska aspekten 
samt attraktiviteten som arbetsgivare och arbetsplats.
I utredningen om registerutdrag i arbetslivet (SOU 2014:48) föreslås det att det 
ska vara förbjudet för arbetsgivare att utan författningsstöd begära att en 
arbetssökande ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret. I 
beaktandet framhålls det stärkta skyddet för den enskilde arbetssökandes 
personliga integritet. 
I utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19) har 
lämnats förslag om att utöka författningsstödet för registerkontroll i arbetslivet 
med en ny ”lag om registerkontroll av personal som utför vissa insatser i 
hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning”. 

Båda betänkanden har ännu inte lett till lagstiftning. 

Förslag till beslut
Med anledning av pågående statliga utredningar och avvaktan på beslut i frågan 
föreslås att motionen som helhet avslås. 

Ekonomiska konsekvenser för kommunen
Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen.

Övriga konsekvenser
Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

Uppföljning
Ingen uppföljning krävs.

Beslutsunderlag
Motion från Maud Richthoff (SD) gällande utdrag gällande utdrag ur 
belastningsregistret vid anställning av personal i äldrevården, 2019-09-20.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
HR-avdelningen
  

Lena Thelin Melissa Ojeda Mayta
HR-chef HR-utvecklare



                                  
Mariefred 20190917

Motion angående utdrag ur belastningsregistret vid anställning av personal i äldrevården

Idag krävs utdrag ur belastningsregistret för arbete inom kommunen då man arbetar med barn inom 
barnomsorgen, skolverksamheten och även om man söker som god man till äldre med en demens, 
men inte inom äldrevården.

Denna skillnad är helt oacceptabel , då våra gamla är precis lika utsatta och oskyddade som våra barn.
Våra gamla är värda denna omsorg och möjligheten att en kriminellt belastad person  arbetar med äldre 
är inte varken rätt och säkert. Denna trygghet är vi skyldiga att ge dem.

Med bakgrund till det så yrkar jag på följande förändring i regler vid anställning:

- Att Strängnäs kommun alltid kräver utdrag ur belastningsregistret vid anställning.

- Att Strängnäs kommun fortlöpande kräver in utdrag från den anställde t ex . vid årligt medarbetarsamtal.

För Sverigedemokraterna i Strängnäs

Maud Richthoff


