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i) L LEDNINGSUTSKDTTET

KOMMUN Sammanträdesdatum

2017-04-18

Dnr 2017/4721),

§ 96 Hantering av utdrag ur polisens belastningsregister 442.3
INLEDNING
Vård och Omsorg lägger fram ett förslag om att ta bort registerutdrag 442.3, då detta
är verkningslöst och förlänger rekryteringsprocessen.

Beredning
Bilaga KS2017/90/1, tjänsteskrivelse

Personalchef Stefan Jacobsenföredrar ärendet.

Yrkanden
Carola Gunnarsson [C] yrkar
att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsens beslutar
a_ttta bort krav på registerutdrag 442.3 då detta är verkningslöst samt förlänger re-
kryteringsprocessen.

BESLUT
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_ttta bort krav på registerutdrag 442.3 då detta är verkningslöst samt förlänger re-
kryteringsprocessen.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Juster ndeásign_ Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE

HANTERHMIAVREG$TERUTDRAG44Z3

FÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT
Ledningsutskottet hemställer att kommunstyrelsen beslutar att ta bort
registerutdrag 442.3 då detta är verkningslöst samt förlänger
rekryteringsprocessen.

BESLUTSUNDERLAG
Tjänsteskrivelse

ÄRENDET
Sedan11 oktober 2012 finns ett beslut i Kommunstyrelsen § 213 diarienummer
2012/275 som innebär att utdrag ur belastningsregistret ska omfatta
verksamheterna inom Vård och omsorgsförvaltningen samt verksamheterna inom
gymnasieskolan vid Skolförvaltningen.
Beslutet gäller från och med 2013-01-01 på all personal som erbjuds olika former av
anställning samt de personer som via arbetsmarknadspolitiska åtgärder placerats
i11o1ndessaverksamhetsområden. Belastningsregister 442.3 gäller enligt beslut i
Kommunstyrelsen för anställning på gymnasieskolan vid Skolförvaltningen och vid
anställning påVård och Dmsorgsförvaltningen.

Syftet med belastningsregistret 442.3 är dock att man som enskild person skakunna
kontrollera sina uppgifter i belastningsregistret och det är inte lagstiftarens mening
att utdraget ska användassom ett intyg för att visa att man ostraffad.

Inom Vård 81omsorg har man begärt belastningsregister 442.3 i oöppnat kuvert av
aktuell kandidat innan man erbjudit en anställning, det finns dock inga Iagkrav på
att den som ska visa belastningsregistret ska lämna utdraget i ett oöppnat kuvert.
Denperson som belastningsregistret gäller har alltså rätt att själv ta del av
uppgifterna i utdraget före det lämnas till arbetsgivaren.
Sidorna i belastningsregister 442.3 är inte numrerade och kandidaten har möjlighet
att ta bort de bilagor som anger om personen är straffad, därav blir' det
verkningslöst för osssom arbetsgivare att kräva att belastningsregistret ska lämnas
m.

Fråganom belastningsregister i arbetslivet har varit föremål för diskussion under
lång tid, och vid flertalet tillfällen har regeringen meddelat at man avser att lägga
fram förslag om en lag om belastningsregister' i arbetslivet. [ princip kommer
lagförslaget, som nu planeras till maj 2017, att handla om att belastningsregister
endast ska tillåtas i de fall då lagstiftningen antingen kräver att arbetsgivaren begär
belastningsregister före anställningen eller tillåter att belastningsregister begärsav
en arbetssökande inför tilltänk anställning.

SALAKOMMUN Besöksadress:Fredsgatan 23, Sala Anna Lundell
Vård och omsorg Växel:0224M4470 00 PA-Handläggare
Box304 Fax:0224-192 93 anna.lundelI@sala.se
?33 25 Sala vardnmsorg@sala.se

wwwlsalase


