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§ 69

Skrivelse om utdrag ur belastningsregistret

Dnr VOO 2019/0263

Sammanfattning
På arbetsutskottet den 4 juni 2019 informerade vård- och
omsorgsdirektören Anna Borgius om följande:
1) Utredningen om registerkontroll föreslår att det ska införas ett
generellt förbud mot registerkontroll. Lagförslaget föreslås träda i
kraft (efter lagrådsremiss och beslut) den 1 januari 2021.
2) Med hänvisning till ovan. I betänkandet
”Belastningsregisterkontroll i arbetslivet - behovet av utökat
författningsstöd” lämnas förslag om möjlighet av registerkontroll för
offentliga och enskilda aktörer som utför vård- och omsorgsinsatser i
hemmet åt äldre personer eller personer med funktionsnedsättning.
Dvs om det blir ett generellt förbud mot registerkontroll ska detta
öppna upp för möjligheten till registerkontroll.
Arbetsutskottet fattade därefter beslutet
att föreslå vård- och omsorgsnämnden besluta att uppdra till
förvaltningen att komma med ett förslag på att införa utdrag ur
belastningsregistret inom hemtjänsten i enlighet med skrivelsen från
pensionärsorganisationerna, företrädda i kommunala
pensionärsrådet, av den 27 november 2018.

Beslutsunderlag
Pensionärsorganisationerna Skrivelse 2018-11-27 Utdrag ur
belastningsregistret inom hemtjänst
KPR beslut 2019-03-26 § 8
KPR Protokoll 2019-05-14 § 5 p. 8
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott (2019-06-04 §37)

Yrkanden
Inga-Kerstin Eriksson (C) med instämmande av samtliga
ledamöter yrkar att vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att komma med ett förslag på att införa
utdrag ur belastningsregistret inom hemtjänsten i enlighet med
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skrivelsen från pensionärsorganisationerna, företrädda i kommunala
pensionärsrådet, av den 27 november 2018 samt
att förvaltningens förslag redovisas på arbetsutskottet den 9 oktober
2019 och behandlas på nämndens möte den 23 oktober 2019.

Beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att komma med ett förslag på att införa
utdrag ur belastningsregistret inom hemtjänsten i enlighet med
skrivelsen från pensionärsorganisationerna, företrädda i
kommunala pensionärsrådet, av den 27 november 2018 samt
att förvaltningens förslag redovisas på arbetsutskottet den 9
oktober 2019 och behandlas på nämndens möte den 23
oktober 2019.

Protokollsanteckningar
Lars Wirtén (MP) med instämmande av Anette Nilsson (FI), Martin
Stensson (V), Andreas Brodin (S) och Mai Almén (S) inger en
protokollsanteckning med följande lydelse: Vi vill understryka vikten
av att det måste finnas tydliga riktlinjer och kriterier för hanteringen
av uppgifter från brottsregistret för att undvika godtyckliga beslut./
Lars Wirtén (MP)
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Vård- och omsorgsnämnden
Plats och tid

Habo gård, Habovägen 6, Lomma, 2019-06-19 klockan 17.00–
18.50

Ledamöter

Inga-Kerstin Eriksson (C), ordförande
Dan Ishaq (M), vice ordförande
Tove Persson (FNL)
Dan Backman (KD)
Mai Almén (S), from § 65
Martin Stensson (V)
Annika Nilsson (FI)
Nike Förster (SD)

Ersättare

Josefine Temrell (L), tjänstgör för Tove Klette (L)
Inga-Lisa Sjödin (M)
Thomas Åkesson (M)
Pia Askman (C)
Andreas Brodin (S), tjänstgör för Pär-Ola Nilsson (S)
Lars Wirtén (MP), tjänstgör för Anette Mårtensson (MP)
Gunilla Wahlberg (V), tjänstgör för Mai Almén (S) tom § 64
Lena Lindman (SD), from § 65

Övriga

Anna Borgius, Vård- och omsorgsdirektör
Bo Svensson, ekonomichef, tom § 64
Helena Falk, nämndsekreterare
Lena Carlereus, myndighetschef
Veronica Welin, verksamhetschef, tom § 73
Annika Plym Olsson, Kommunal, tom § 73
Lars Öst, Vision, tom § 73
Johanna Bredmar, HR-chef, tom § 73

Justerare

Martin Stensson (V)

Paragrafer

§ 61–74

Plats och tid för justering

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, 2019-06-26 kl.
10:00
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Underskrifter
Sekreterare

Helena Falk

Ordförande

Inga-Kerstin Eriksson (C)

Justerare

Martin Stensson (V)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
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Datum då anslaget sätts upp

2019-06-28

Förvaringsplats för protokollet

Vård- och omsorgsförvaltningen, Bangatan 10 A, Lund

Datum då anslaget tas ned

Underskrift

Helena Falk
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2019-07-22

