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Granskning av registerkontroll 

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun granskat hanteringen 
av utdrag ur belastningsregistret inom verksamheterna förskola, grundskola, hemtjänst och 
överförmyndarverksamhet. Det övergripande syftet var att granska om ansvariga nämnder 
säkerställer att lagstiftning och eventuella kommunala riktlinjer och bestämmelser om 
registerkontroll implementerats och fungerar effektivt. 
 
Det finns inget lagkrav på att personal inom hemtjänsten inför anställning ska uppvisa utdrag 
ur belastningsregistret. Av granskningen framgår att utdrag ur belastningsregistret inte utgör 
en grund för bedömning av lämplighet inför anställning inom hemtjänsten. Således finns inga 
riktlinjer eller rutiner för hantering av sådan kontroll. På uppdrag av 
arbetsmarknadsdepartementet har utredning av registerkontroll i arbetslivet resulterat i 
betänkande SOU 2014:48, vilken föreslår att en ny lag ska förbjuda att arbetsgivare utan 
författningsstöd kräver registerkontroll. Av SKL:s remissvar framgår dock att instansen 
föreslår att likt möjligheten att begära uppvisande av registerutdrag enligt Lag (2013:852) om 
registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, bör även registerkontroll vara möjligt 
inom hemtjänst, personlig assistans och äldreomsorg. Under hösten 2015 förväntas Sveriges 
riksdag fatta beslut om en ny lagstiftning rörande registerutdrag med anledning av 
betänkande Registerutdrag i arbetslivet (2014:48).  

Inom nämnden för överförmyndare i samverkan finns en dokumenterad rutin för kontroll av 
utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering av ställföreträdare. Vi bedömer att det genom 
den kontinuerliga kontrollen av ställföreträdare bedrivs en intern kontroll inom verksamheten. 
Det har inte genomförts någon särskild intern kontroll avseende kontrollen av registerutdrag, 
dock har risken beaktats inför upprättandet av den interna kontrollplanen 2015. 

Det finns inget lagkrav när det gäller Stiftelsen Hyltebostäder på registerkontroll dock bör 
man vara observant på att egen personal och entreprenörer är syselsatt i de ovan relaterade 
verksamheterna. 
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Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande: 

 Barn- och ungdomsnämnden bör tillse att ansvaret för kontrollen av registerutdrag för 
personal anställd inom annan nämnds ansvarsområde tydliggörs.  
 

 Barn- och ungdomsnämnden bör stärka sin interna kontroll avseende externa 
entreprenörers genomförande av registerkontroll av de anställda som berörs. 
 

 
 Omsorgsnämnden bör följa utvecklingen beträffande eventuell ny lagstiftning på 

området och utifrån kommande beslut se över hanteringen inom 
hemtjänstverksamheten i Hylte kommun. 
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1. Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hylte kommun granskat hanteringen
av utdrag ur belastningsregistret inom verksamheterna förskola, grundskola, hemtjänst och
överförmyndarverksamhet. Det övergripande syftet var att granska om ansvariga nämnder
säkerställer att lagstiftning och eventuelle kommunale riktlinjer och bestämmelser om
registerkontroll implementerats och fungerer effektivt.

Den sammenfattende bedömningen auseende barn- och ungdomsnämnden är att nämnden
bedrivit utvecklingsarbete i syfte att säkerställa att lagstiftning om registerkontroll
implementeres och fungerer effektivt inom förskola och grundskola. Vi bedömer dock att
nämnden fram till och med 2015 haft en svag styrning och uppföljning av registerkontrollen
samt att den interne kontrollen finte varit tillräcklig. Vi kan konstatere att kontrollen av
registerutdrag för personal anställd inom annan nämnds ansvarsområde samt tillsyn av
kontroller utförda av externs aktörer utgör ett utvecklingsområde. Granskningen tyder på att
sådan kontroll genomförs men ansvaret för denne kontroll bör tydliggöras och nämndens
finterna kontroll bör enligt vår bedömning stärkas.

Det finns inget lagkrav på att personal inom hemtjänsten inför anställning ska uppvisa utdrag
ur belastningsregistret. Av granskningen framgår att utdrag ur belastningsregistret finte utgör
en grund för bedömning av lämplighet inför anställning inom hemtjänsten. Således finns inga
riktlinjer eller rutiner för hantering av sådan kontroll. På uppdrag av
arbetsmarknadsdepartementet har utredning av registerkontroll i arbetslivet resulterat i
betänkande SOU 2014:48, vilken föreslår att en ny lag ska förbjuda att arbetsgivare utan
författningsstöd kräver registerkontroll. Av SKL:s remissvar framgår dock att instansen
föreslår att likt möjligheten att begära uppvisande av registerutdrag enligt Lag (2013:852) om
registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, bör även registerkontroll vara möjligt
inom hemtjänst, personlig assistans och äldreomsorg. Under hösten 2015 förväntas Sveriges
riksdag fatta beslut om en ny lagstiftning rörande registerutdrag med anledning av
betänkande Registerutdrag i arbetslivet (2014:48).

Inom nämnden för överförmyndare i samverken finns en dokumenterad rutin för kontroll av
utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering av stäliföreträdare. Vi bedömer att det genom
den kontinuerlige kontrollen av ställföreträdare bedrivs en intern kontroll inom verksamheten.
Det har finte genomförts någon särskild intern kontroll auseende kontrollen av registerutdrag,
dock har risken beaktats inför upprättandet av den finterna kontrollplanen 2015.

Våra identifierade förbättringsområden/rekommendationer är enligt följande

Barn- och ungdomsnämnden bör tiilse att ansvaret för kontrollen av registerutdrag för
personal anställd inom annan nämnds ansvarsområde tydliggörs.
Barn- och ungdomsnämnden bör stärka sin finterna kontroll auseende externs
entreprenörers genomförande av registerkontroll av de anställda som berörs.
Omsorgsnämnden bör följa utvecklingen beträffande eventuell ny lagstiftning på
området och utifrån kommande beslut se över hanteringen inom
hemtjänstverksamheten iHylte kommun.
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2. Inledning

2.1. Bakgrund

Lämpligheten är vid alla rekryteringar en central faktor och inom vissa verksamheter kan
bristande lämplighet få ödesdigra konsekvenser. Registerutdrag kan utgöra en del av
bedömningsunderlaget för om en person är lämplig för arbetet. I skoflagen regleras att vid
anställning eller praktik i förskola, grundskola och motsvarande skotformer samt fritidshem
och annan pedagogisk verksamhet så är arbetsgivaren skyldig att kontrollere vederbörandes
belastningsregister. Denne obligatoriske registerkontroll avser alla typer av yrkeskategorier
inom de verksamheter som anges ovan. I den kontrollen görs alltså ingen skillnad på om
personen ifråga kommer ha direkt kontakt med barn eller tillhöra andra personalkategorier
som till exempel administrativ personal, skolvaktmästare eller kökspersonal.

Inom verksamheterna hemtjänst, personlig assistans och äldreomsorg är det vanligt
förekommande att arbetsgivaren begär belastningsregisterutdrag från arbetssökande inför
anställning i syfte att säkerställa personens lämplighet. Detta är dock finte en åtgärd som
finns reglerad i någon lagstiftning. Ett annat verksamhetsområde där det finns en praxis att
begära utdrag ur belastningsregistret är överförmyndarverksamheten. Detta sker i samband
med rekryteringen av gode män och förvaitare.

Revisorerna i Hylte kommun har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys beslutat att granska
kommunens hantering av registerkontroll. Eventuelle brister kan leda till att barn, äldre och
huvudmän utsätts för onödiga risker som också kan komma att skada allmänhetens
förtroende för den kommunale verksamheten.

2.2. Syfte och revisionsfrågor

Syftet är att granska om ansvariga nämnder säkerställer att lagstiftning och eventuelle
kommunale riktlinjer och bestämmelser om registerkontroll implementerats och fungerer
effektivt inom förskola, grundskola, hemtjänst och överförmyndarverksamheten.

granskningen besvares följande revisionsfrågor:

Finns dokumenterad policy/riktlinje för hanteringen av registerkontrollen?
Bedriver nämnderna en intern kontroll auseende efterlevnaden av lagstiftning
respektive eventuell policy/riktlinje?
Bedriver barn- och ungdomsnämnden en intern kontroll auseende genomförande av
registerkontroll på personal som förekommer i verksamheten, men som har sin
anstäilning hos en extern entreprenör?

2.3. Metod och avgränsning

Granskningen grundar sig på intervjuer, dokumentgranskning och stickprovskontroll.
Intervjuer har genomförts med barn- och ungdomschef, utredere på barn- och
ungdomskontoret, enhetschef vid omsorgskontoret och kanslichef för överFörmyndarkansliet i
Halmstad. Avstämningar har genomförts med kommunens kostchef, enhetschef för
lokalvårdsverksamheten, personalkonsulent samt ett flertal rektorer i kommunen. Vidare har
skolskjutsansvarig för Hallandstrafiken tillhandahållit information.
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Inom ramarna för granskningen haren stickprovsgranskning av personalakter genomförts.
Se stycke 4.4 för mer detaljerad information om metod, urval och resultat.

Samtliga intervjuade, inklusive kommunens kostchef och enhetschef för
lokalvårdsverksamheten har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.

2.4. Revisionskriterier

Med revisionskriterier auses bedömningsgrunder som används i granskningen som
utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Nedan finns en kort beskrivning av de
revisionskriterier som är aktuella för denna granskning.

2.4.1. Kommunallagen

Enligt kommunallegen kap 6 § 7 ska nämnden inom sitt område se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter
som gäller för verksamheten. Nämnden ska också se till att den interne kontrollen är
tillräcklig samt att verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt.

2.4.2. Skollagen (2010:800)

Av 31 § följer att den som erbjuds en anställning inom förskolan, förskoleklassen,
fritidshemmet, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolen samt inom
annan pedagogisk verksamhet som auses i 25 kap. ska till den som erbjuder anställningen
lämna ett utdrag ur det register som förs enligt legen (1998:620) om belastningsregister.
Utdraget ska vara högst ett år gammalt och den som finte har lämnat registerutdrag får finte
anställas. Den obligatoriske registerkontrollen avser alla typer av yrkeskategorier inom de
verksamheter som anges ovan. Den obligatoriske registerkontrollen ska även göras på
personer som erbjuds eller tilldelas arbete på i huvudsak samme villkor som en anställd i de
verksamheter som täcks av registerkontrollen. Detta om det sker genom uppdrag, anställning
hos någon som fingått avtal med den som bedriver verksamheten eller anställning inom
annan kommunal verksamhet. I den här kategorin ingår:

Personer som är anställda hos någov som fingått avta) med den som bedriver verksamheten om att
sköta stödfunktioner som till exempel städning, fastighetsskötsel eller skolskjuts på entreprenad, liksom
anställda på bemanningsföretag.

Enskilda uppdragstagare.

Kommunanställda som tillhör en annan nämndförvaltning än den som ansvarar för kommunens
verksamhet vad gäller förskola, skola, fritidshero och annan pedagogisk verksamhet, men som på grund
av kommunens organisation tilldelas arbetsuppgifter inom dessa verksamheter. Det kan till exempel
gälla personal från fritidsförvaltningen eller fastighetsförvaltningen.

Personal i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattes av den frivillige
registerkontrollen. Den frivillige registerkontrollen är aktuell endast om arbetet innebär direkt
och regelbunden kontakt med barn. Det är ytterst upp till den enskilde arbetsgivaren att
bedöma om en persons arbetsuppgifter kan anses innefatta direkte och regelbundne
kontakter med barn.
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2.4.3. Lag (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola
och sko/barnsomsorg

Av 1 § följer att den som erbjuds en anställning inom förskoleverksamhet och
skolbarnsomsorg som anordnas av det allmänna eller inom förskoleklassen, grundskolan,
den obligatoriske särskolan, specialskolan eller sameskolen skall till den som erbjuder
anställningen lämna ett utdrag ur det register som förs enligt legen (1998:620) om
belastningsregister. Utdraget skall vara högst ett år gammalt. Den som finte har lämnat
registerutdrag enligt första stycket får finte anställas. Under 2008 utvidgades legen till att
omfatta fler personalkategorier som arbetar eller praktiserer inom verksamheterna
oberoende av driftsform.

Registerutdraget ska i de fall som auses i andra stycket lämnas till den inom verksamheten
som beslutar om att enlita eller ta emot någon på ett sådant sätt som auses där. Den som
finte har lämnat ett sådant registerutdrag får finte anlitas eller tas emot i verksamheten

2.4.4. Lag (2073:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn

Denne nya lag har tillkommit för att alla arbetssökanden/uppdragssökanden som finte
omfattes av dessa tre lagar ska kunna kontrolleres på samme sätt som de som omfattes av
de tre Jagarna. Den nya legen är således ett komplement till reden befintliga lagar.

2.4.5. Mer om registerkontroll av personal - Juridisk vägledning från skotverket

Den obligatoriske registerkontrollen avser alla typer av yrkeskategorier inom de
verksamheter som anges ovan. I den kontrollen görs alltså ingen skillnad på om personen
har direkt kontakt med barn eller tilihör andra personalkategorier som till exempel
administrativ personal, skolvaktmästare eller kökspersonal. Kontrollen ger däremot finte stöd
för att begära in ett utdrag reden när någon anmäler sig till en vikariepool. Arbetsgivaren har
finte heller något lagstöd för att begära att personer som anställts, anlitats eller tagits emot i
verksamheten vid senere tillfälle ska visa ytterligere registerutdrag.

Det är, enligt regeringen, praktiskt svårgenomförbart att genomföra registerkontroll av
färdtjänstchaufförer och bussförare i linjetrafik. Dessa omfattes därför finte av
registerkontrollen.

Om en person som lämnat ett obligatoriskt registerutdrag begär det, måste registerutdraget
återlämnas i original. Samtidigt måste det kunna styrkes i erterhand att Jagen följts och att
utdraget verkligen visats upp när någon anställts, anlitats eller tagits emot i de verksamheter
som täcks av registerkontroll. Detta görs till exempel genom att ta en kopla på utdraget eller
genom en tjänsteanteckning som spares. Kontrollen av ett frivilligt registerutdrag får finte
dokumenteres på något annat sätt än genom en anteckning om att utdraget har visats upp.

När det gäller kommuner och landsting kan ett beslut att anställa eller ta emot någon i
verksamheten som finte viset upp ett obligatoriskt registerutdrag upphävas om beslutet
överklagas enligt 10 kap.
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2.4.6. Föräldraba/ken

Från och med 1 januari 2015 gäller enligt föräldrabalkens 11 kap 12 §att

"Till god man eller förvaltare ska utses en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person. Föreslår den
enskilde en viss person som god man eller förvaltare, ska den personen förordnas, om han eller hon
är lämplig och vill åta sig uppdraget. Detsamma gäller om en god man ska förordnas att bevaka en
underårigs eller bortavarandes rätt i ett dödsbo och den avlidne har gett till känna vem den avlidne
önskar till god man. Innan någov förordnas till god man eller förvaltare ska hans eller hennes
lämplighet kontrolleres i den utsträckning som behövs. "

Av propositionen framgår följande:

"Gode män och förvaltare gör en mycket värdefull insets för den enskilde som de företräder. 1 ensteka
fall kan det dock inträffa att en ställföreträdare missköter sitt uppdrag, något som i möjligaste mån
behöver undvikas".

Regeringen betoner att överförmyndaren bör utnyttja sin möjlighet att kontrollere såväl
belastningsregistret som Kronofogdemyndighetens register inför verje förordnande. Därmed
undviks att personer som gjort sig skyldige till brott eller misskött sin egen ekonomi utses till
ställföreträdare.
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3. Barn- och ungdomsnämnden

3.1. Styrdokument och riktlinjer

Sedan den 19 maj 2015 finns det en dokumenterad rutin för kontroll av utdrag ur
belastningsregistret. Rutinen omfattar barn- och ungdomskontoret och i rutinen fastslås att
den som finte visat registerutdrag finte får anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten.
Vidare påpekas att ett utdrag högst får vara ett år gammalt då det visas upp.

Av rutinen framgår att det är den som ansvarar för anställningen av månadsavlönad som ska
kontrolleia registerutdraget. Det påpekas att det i efterhand måste kunna styrkas att utdraget
faktiskt visats upp inför anställning. Detta ska ske genom att den nyligen framtagna
nyanställningsblanketten fylls i och skickas till personalavdelningen för arkivering i
personalakten. Blanketten är framtapen av kommunledningskontoret och på blanketten
fintypar ansvarig för anställningen att angiven medarbetare uppvisat utdrag ur
belastningsregistret. Den som ansvarar för anställningen rekommenderas att ta en kopla på
utdraget och förvara på lämpligt sätt. Därtill hanterar blanketten frågor så som
identitetshandling, arbetstil~stånd, eventuelle bisysslor samt den anställdes försäkran om
tystnadsplikt.

Av riktlinjen framgår även hur registerutdrag ska gå till vid anställning av timavlönad så som
korttidsanställda vid respektive enhet, vikerier i den Gentrala vikariepoolen samt studenter
som genomgår verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbiidning.

Vi noterer att rutinen finte hanterar ansvars- och rollfördelning auseende kontroll av
registerutdrag för sådans personalgrupper som arbetar i verksamheten trots att de finte är
anställda av barn- och ungdomskontoret.

3.2. Kommunanställda inom barn- och ungdomsnämndens ansvarsområde

Av granskningen framgår att den nya dokumenterade rutinen för kontroll av utdrag ur
belastningsregistret är känd bland rektorevna. Rektorevna uppger att registerutdraget
förvaras i särskild pärm hos rektor. En del rektorer uppger att de behåller originalet och
andra uppger att de behåller en kopla av utdraget. I vissa fall gör vektovn endast en notering
om att vederbörande sett utdraget. Samme förFarande uppges gälla för de vikerier som rektor
enliter lokalt vid skotenheten.

Kontroll av vikerier i den Gentrala vikariepoolen sköts av skotassistenten på barn - och
ungdomskontoret. För vikerier begärs utdrag in löpande. De som finte kan uppvisa ett utdrag
ur belastningsregistret kan enligt uppgift finte hamna på den Gentrala vikarielistan. Det
förekommer att rektor anställer vikerier direkt till enheten, i dessa fall uppmanas rektor att
skicka in en kopla på utdraget till barn- och ungdomskontoret. Ansvarig skotassistent
bevakar att samtlige vikerier har uppvisat giltiga utdrag.

Samtlige VFU- studenter samordnes av utredere vid barn- och ungdomskontoret. Utrederen
ensvaier således även för att studentevna viset upp utdrag ur belastningsregistret inför att de
påbörjar sin praktik på någon av kommunens skolor.
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3.3. Kommunanställda inom annan nämnds ansvarsområde

Det finns ingen dokumenterad rutin eller riktlinje som tydliggör ansvaret för kontroll av
registerutdrag för yrkesgrupper i verksamheten som är anställda av annan förvaltning,
exempelvis lokalvårdare och måltidspersonal.

Vid intervjuerna med enhetscheferna för dessa verksamheter framgår dock att det finns en
praxis att inför anstälining kontrollera utdrag ur belastningsregistret. Enligt uppgift sparar
enhetscheferna originalen i en pärm som de förvarar på sitt kontor. Dock har de finte någon
sådan pärm tillgänglig auseende sådans anställningar som genomförts av enhetschefernas
företrädare. Enligt uppgift har det från barn- och ungdomskontoret finte kommunicerats någon
riktlinje auseende denna hantering. Det har heller finte varit en fråga som diskuterats
förvaltningarna emellan. Av intervjuerna med representanter från barn- och ungdomskontoret
framgår att de förutsätter att eventuell kontroll av registerutdrag genomförs av den förvaltning
som anställer.

3.4. Anställda hos externs utförare

Registerkontrollskyldigheten innefatter även personer anställda hos externs entreprenörer
som sköter stödfunktioner inom förskola och grundskola exempelvis skolskjuts. Skyldigheten
omfattar även personal anställda vid private förskolor.

3.4.1. Sko/- och särsko/eskjutstrafik

Hylte kommun har upphandlat skot- och särskoleskjutsverksamheten. Nuvarande avtal
mellan Hylte kommun och Hallandstrafiken AB avser trafikstart hösterminen 2014. Avtalet
löper till dess att uppsägning sker från någon av parterna och uppsägningen ska ske till den
1 juli med en löpande uppsägning om 18 månader. Bilaga 2 i avtalet om skot- och
särskoleskjutstrafik hanterar frågor auseende personal. Av bilagen framgår att en förare inför
utförande av uppdrag inom förskolans eller skolens verksamheter ska lämna ett utdrag från
polisens belastningsregister till operatören för kontroll och godkännande.

Enligt kommunens skolskjutssamordnare begärdes utdrag på samtlige förare som körde
skolskjuts hos kommunens operatörer i samband med att Isgen om registerkontroll inom
förskoleverksamhet, skola och barnomsorg med nya bestämmelser trädde i kraft den 1 april
2008. Handlingarna finns arkiverade på barn- och ungdomskontoret. Av granskningen
framgår dock att kommunen därefter finte genomfört någon egen uppföljning auseende
huruvida entreprenörerna genomför registerkontroll på personal som anställs inom
skolskjutsverksamheten. Detta regleras enligt uppgift i avtalet och avtalsföljsamheten har finte
följts upp i detta auseende.

Kommunens kontaktperson vid Hallandstrafiken, tillike skoltrafiksansvarig, har inom ramen
för granskningen tillhandahållit en sammanställning över de uppgifter som vederbörande har
auseende operatörernas kontroll av sins anställda. I tillhandahållna filer uppges att samtlige
anställda har uppvisat registerutdrag. Det påpekes att det pågår ett arbete med att
standardisere denne hantering. Enligt skoltrafikansvarig går många operatörer längre än vad
Isgen kräver och begär in utdrag verje år.
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3.4.2. Fristående försko/or

Nämnden har tillsynsansvaret för en fristående förskola. Inom ramen för tillsynen har det finte
genomförts någon kontroll av förskolans hantering av utdrag ur belastningsregistret. Frågan
uppges dock har ställts och förskolan har uppgett att sådan rutin följs.

3.5. Stickprovskontroll

Nedan redogörs för resultatet av vår stickprovskontroll av kommunens dokumentation av
genomförd registerkontroll av anställda inom barn- och ungdomsnämndens
verksamhetsområde samt inom samhällsbyggnadsnämndens verksamhet. Dokumentation
av genomförd registerkontroll i personalakter har kontrollerats på plats auseende 39
anställda. (29 personer inom barn- och ungdomskontorets verksamhet och 10 personer som
arbetar inom måltidsservice och lokalvård). Urvalet har skett slumpmässigt och omfattar
både tillsvidare-och visstidsanställda.

3.5.1. Resultat

tabell 1 och tabell 2 i bilaga 2 framgår mer utförlig dokumentation auseende genomförd
stickprovsgranskning. Av granskningen kan vi dock på övergripande nivå konstatera att:

~ 128 av 39 fall saknas anteckning om registerkontroll ipersonalakten
28 av 39 fall saknas utdrag i personalakten
2 av 11 tillämpliga fall är utdraget som finns i akten mindre än ett år gammalt

Med anledning av resultatet vill vi påpeka att rutinen om att skicka in ansökningsblanketten
till personalavdelningen där anteckning om kontroll av registerutdrag framgår är ny sedan
maj 2015. Detta gör att sådan anteckning finte finns i granskat urval. Att utdragen finte finns i
personalakten på personalavdelningen innebär dock nödvändigtvis finte att de finte finns
dokumenterade. Sådan arkivering kan ha skett ute på respektive enhet.

Eftersom anteckning i personalakterna saknas framgår det finte huruvida registerutdraget
uppvisats inför anställning eller efter. Det förekommer flera fall där samma person anställts
ett flertal gånger och där befintligt registerutdrag finte är giltigt för den senaste anställningen.
Med undantag för ett ärende kan vi konstatere att kontroll av utdrag i belastningsregistret för
personal inom lokalvånd och måltidsservice finte finns dokumenterad.

3.6. Uppföljning och intern kontroll

Det har finte vid granskningstilifället genomförts någon systematiskt övergripande uppföljning
av hanteringen av registerutdrag. Rentering av registerkontrollen utgör dock en av punkterna
i nämndens finterna kontrollplan 2015. Kontrollen ska genomföras ute på enskilda enheter.
Kontroll av att kopla på utdrag alternativt anteckning om uppvisning av utdrag ska
genomföras och är planerad att ske i december 2015. Vid intervjun påpekes att kontrollen
även kommer innefatta sådan personal som finte är anställd vid granskad enhet så som
måltidspersonal, lokalvåndene och modersmålslärare.
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3.7. Vår bedömning

Den sammanfattande bedömningen är att barn- och ungdomsnämnden bedrivit
utvecklingsarbete isyfte att säkerställa att lagstiftning om registerkontroll implementeras och
fungerar effektivt inom förskola och grundskola. Vi bedömer dock att nämnden fram till och
med 2015 haft en svag styrning och uppföljning av registerkontrollen samt att den interns
kontrollen finte varit tillräcklig. Vi kan konstatera att kontrollen av registerutdrag för personal
anställd inom annan nämnds ansvarsområde samt tillsynen av externs aktörers kontroll utgör
ett utvecklingsområde. Granskningen tyder på att sådan kontroll genomförs men ansvaret för
denna kontroll bör tydliggöras.

Finns dokumenterad policy/riktlinje för hanteringen av registerkontrollen?
Ja, fr.o.m. den 19 maj 2015 finns det en dokumenterad rutin för kontroll av utdrag ur
belastningsregistret. Rutinen är dock finte beslutad av nämnden. Granskningen visar att det
innan dess funnits en uttalad praxis auseende respektive rektors ansvar för att kontrollera
utdrag inför anställning.

Genom den nyligen framtagna dokumenterade rutinen för registerkontroll bedömer vi att
barn- och ungdomsnämnden förbättrat förutsättningarna för att säkerställa att skollagens
bestämmelser om registerkontroll följs ute i verksamheten. Den nya rutinen med Gentralt
utformad ansökningsblankett där anteckning om kontroll av registerutdrag ska dokumenteras
och arkiveras i personalakten bedömer vi som ändamålsenlig.

Bedriver nämnden en intern kontroll auseende efterlevnaden av lagstiftning respektive
eventuell policy/riktlinje?
Då rutinen vid granskningstillfället är ny är det finte möjligt att utifrån stickprovsresultatet
bedöma om rutinen implementerats och fungerar effektivt inom förskola och grundskola.

Stickprovsgranskningen visar dock att möjligheterna för nämnden att bedriva en intern
kontroll auseende registerkontroll inom barn- och ungdomsnämndens ansvarområde tidigare
varit begränsade. Utifrån vad som framgår i granskningen är det vår bedömning att barn- och
ungdomsnämnden fram till och med 2015 finte bedrivit någon uppföljning eller intern kontroll
auseende efterlevnaden av i granskningen aktuell lagstiftning. I nämndens finterna
kontrollplan 2015 uppmärksammas dock detta riskområde och genom beslutad
internkontrollplan bedömer vi att nämnden bedriver en intern kontroll.

Bedriver barn- och ungdomsnämnden en intern kontroll auseende genomförande av
registerkontroll på personal som förekommer i verksamheten, men som har sin
anställning hos en extern entreprenör?
Kommunen behöver som huvudman se till att registerkontroll genomförs på personal som
förekommer i verksamheten, men som har sin anställning hos en extern entreprenör.
avtalet rörande skolskjuts anges att entreprenören ansvarar för att utdrag ur
belastningsregistret kontrolleras. Det har dock finte genomförts någon kontroll av
avtalsföljsamheten på detta område. Auseende förskolorna har det finte heller skett någon
kontroll av att denna kontroll genomförs. Vi bedömer att nämnden bör stärka sin finterna
kontroll auseende externs entreprenörers genomförande av registerkontroll av de anställda
som berörs.
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4. Omsorgsnämnden

4.1. Styrdokument och praxis

Det finns inget lagkrav på att personal inom hemtjänsten inför anställning ska uppvisa utdrag
ur belastningsregistret. Enligt uppgift har det i nämnden diskuterats huruvida utdrag ur
belastningsregistret ska begäras vid anställning och diskussionen har resulterat i att detta
finte ska vara en grund för bedömning av lämplighet inför anställning inom hemtjänsten.
Nämnden har dock finte fattat ett beslut i frågan. Således finns inga riktlinjer eller rutiner för
hantering av sådan kontroll.

Av intervjun framgår att nämnden diskuterat huruvida utdrag ur belastningsregistret ska
genomföras vid anstälining. En aspekt som framförallt diskuterats uppges vara hur eventuell
information i utdraget ska bedömas vid eventuell anställning. Enligt uppgift har nämnd och
förvaltning rådfrågat SKL i denna fråga och utifrån deras svar beslutat att finte inkludera
denna kontroll i anställningsprocessen. Vid intervjun framförs att bedömningen av lämplighet
istället grundar sig på utbildningsbakgrund, arbetslivserfarenhet, intervjuer och referenser.

Samtliga nyanställda får vid anställning "Introduktion till nyanställda inom omsorgskontoret i
Hylte kommun". I dokumentet presenteras bland annat ordningsregler, bemötandepolicy och
etiska regler.

4.2. Vår bedömning

På uppdrag av arbetsmarknadsdepartementet har utredning av registerkontroll i arbetslivet
resulterat i betänkande SOU 2014:48, vilken föreslår att en ny lag ska förbjuda att
arbetsgivare utan författningsstöd kräver registerkontroll. Lagförslaget föranleds av att
arbetsgivare i allt större utsträckning kräver att arbetssökande inför anställning visar upp
utdrag ur belastningsregistret, vilket utan författningsstöd bedöms som en inskränkning i den
enskildes integritet. Frågan om förbud mot arbetsgivares krav på registerkontroll har tidigare
behandlats i SOU 2009:44, dock utan vidare lagstiftning till följd. Av
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2014/15: AU4 framgår att SOU 2014:48 har
remissbehandlats av arbetsmarknadens parter. Enligt arbetsmarknadsdepartementet råder
bred enighet om att lagförslaget om ett generellt förbud mot registerkontroll bör träda i kraft.
Av SKL:s remissvar framgår dock att instansen föreslår att likt möjligheten att begära
uppvisande av registerutdrag enligt Lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska
arbeta med barn, bör även registerkontroll vara möjligt inom hemtjänst, personlig assistans
och äldreomsorg. Förslaget förutsätter att kontrollen utförs på ett sätt som finte är
diskriminerande eller strider mot god sed på arbetsmarknaden. Under hösten 2015 förväntas
Sveriges riksdag fatta beslut om en ny lagstiftning rörande registerutdrag med anledning av
betänkande Registerutdrag i arbetslivet (2014:48).

Vi bedömer att omsorgsnämnden bör följa utvecklingen i denna fråga och utifrån beslutet
eventuelt se över hanteringen i Hylte kommun.
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5. Nämnden för överförmyndare i samverkan

Från och med 2 januari 2015 har Halmstads, Hyltes och Laholms kommuner en gemensam
nämnd inom överförmyndarverksamheten.

5.1. Styrdokument

Av dokumentet "Föreläggande från tingsrätten - Ansökan" framgår att handläggaren ska
kontrollera tilltänkt god man/förvaltare hos kronofogden och i belastningsregistret. Det finns
även en dokumenterad rutin auseende det praktfiska förFarandet vid rekrytering av
ställföreträdare. Ett steg i rutinen är formulerat enligt följande:

"Kontrollere personen hos polis via mail. Skriv en förfrågan på blanketten "rekvisition av
utdrag ur belastningsregistret'. Scanna in blanketten och maila till mrbr@polisen.se. Lägg in
blanketten i plastfickan tillsammans med intresseanmälan"

5.2. Organisation, ansvarsfördelning och rutiner för registerkontroll

Det gemensamma överförmyndarkansliet ingår i Halmstads kommuns organisation och tillhör
där stadskontoret. Enligt kanslichefen för överförmyndarkansliet är rutinen om att begära in
utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering av ställföreträdare väl inarbetad och känd bland
handläggarna. Vidare uppges att det finns en praxis där handläggarna kontrollerer befintliga
ställföreträdare inför att de åtar sig ett nytt uppdrag i de fall det gått mer än sex månader
sedan det seneste utdraget begärdes in. Dokumentationen av denne kontroll utgörs av att
handläggaren gör en notering i verksamhetssystemet Wärna om att utdrag inkommit och att
det kontrollerats och godkänts. Denne rutin kommer framöver inkluderes i den
dokumenterade rutinbeskrivningen för rekrytering av ställföreträdare.

Kanslichefen bedömer finte att utdrag ur belastningsregistret utgör ett riskområde eftersom
detta är en väl fungerande och inarbetad rutin. Således ingår detta finte som ett
kontrollmoment i nämndens finterna kontrollplan 2015.

5.3. Länsstyrelsens tillsyn

Av tillsynsprotokollen 2013 och 2014 framgår finte något som tyder på att rekryteringen av
ställföreträdare finte fungerer på ett tillfredsställande sätt. I protokollet från 2014 gör
Länsstyrelsen bedömningen att handläggningen sköts på ett mycket bra sätt med en hög
ambitionsnivå.
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5.4. Vår bedömning

Inom nämnden för överförmyndare i samverken finns en dokumenterad rutin för kontroll av
utdrag ur belastningsregistret vid rekrytering av ställföreträdare. Vi bedömer att det genom
den kontinuerlige kontrollen av ställföreträdare bedrivs en intern kontroll inom verksamheten.

Det har finte genomförts någon särskild intern kontroll auseende kontrollen av registerutdrag,
dock har risken beaktats inför upprättandet av den finterna kontrollplanen 2015.

Hylte den 17 september 2015

!~ Sofie Oldfield Anna Hamm
Verksamhetsrevisor VerksamhetrE
EY EY ~
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Bilaga 1: Källförteckning

Intervjuade

Stigert Pettersson —Barn- och ungdomschef.

Martin Boberg- Utredare på barn- och ungdomskontoret.

Maria Larsson - Skotassistent och administratör

Christina Svensson - Enhetschef/utredare/utvecklare på omsorgskontoret

Därutöver har aystämningar skett med följande personer:

Karoline Winkler - Kanslichef för överförmyndarkansliet, Stadskontoret i Halmstad
kommun.

~ Joakim Sjöström — Personalkonsulent

I~ Elisabet Lindeblad — Kostchef

~ Anita Zukanovic - Enhetschef för lokalvårdsverksamheten

Daniel Bernhardt — Skoltrafikansvarig på Hallandstrafiken
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Bilaga 2 — Stickprovsgranskning

Tabell 1

Barn-ochungdomskontoret- Anställnin förskolaochgrundskola

Anställning

Anteckningi

personalakten

Utdragi

personalakten Utdrag mindre än ettår gammalt

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Ja Ja Nej

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Ja 1a Nej,utdragetvargiltligtförursprungliganställning. Dockejförsenareanställningsformer

XXXXXX Ja Ja Nej, utdragetvargiltligtförursprungliganställning. Dockejförsenareanställningsformer

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Ja Ja Nej

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Ja Ja Nej

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX 1a Ja Ja
XXXXXX Ja Ja Nej

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Ja Ja Nej

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX 1a 1a Ja

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Ja Ja Nej,utdregetvargiltligtförursprungliganställning. Dockejförsenareanställningsformer

Tabell 2

Samhäl Isbyggnadsnämnden - Anställning inom lokalvård och kostverksamheten

Anställning

Anteckning i

personalakten

Utdreg i

personalakten Utdrag mindre än ett år gammalt

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Ja Ja Nej,utdragetvargiltligtförursprungliganstä~Ining. Dockejförsenareanställningsformer

XXXXXX Nej Nej ET

XXXXXX Nej Nej ET
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