
MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2016-02-18

Omsorgsnämnden

Sekreterare .................................................
Åsa Johansson

Ordförande ................................................       ……………………………………….
Gunnel Johansson

Underskrifter

Justerande ................................................       ……………………………………….
Dorothea Nilsson

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Omsorgsnämnden
Sammanträdesdatum 2016-02-18
Datum för anslags 
uppsättande

Datum för anslags 
nedtagande

Förvaringsplats för 
protokollet

Kommunledningskontoret

.................................................Underskrift

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet kl. 08:00-09:25

Beslutande ledamöter Gunnel Johansson (S) (ordförande), Leif Smith (S) (1:e vice ordförande), Tommy 
Edenholm (KV) (2:e vice ordförande), Dorothea Nilsson (M), Ingemar Steneteg 
(C), Agneta Johansson (L), Wiveca Noren (SPI)

Ej tjänstgörande ersättare Ingrid Johansen (S)

Övriga närvarande Berit Winbladh (omsorgschef), Cecilia Harley (medicinskt ansvarig 
sjuksköterska), Christina Svensson (enhetschef), Åsa Johansson 
(nämndsekreterare), Ann-Kristin Isacsson (ekonom), Hannah Wallgren  
(kvalitetsutvecklare)

Utses att justera Dorothea Nilsson

Justeringens plats och tid Hyltebruk ,  2016-02-18   

Protokollet omfattar §10
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Mötesdatum

Omsorgsnämnden 2016-02-18

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§10

Svar på granskning av registerkontroll 

2016 ON0012

Beslut
Omsorgsnämnden har tagit del av rapporten och fört en dialog kring de förbättringsområden/ 
rekommendationer som identifierats och lämnar över svar till revisorerna.

Beskrivning av ärendet
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna 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. Av granskningen framgår att det inte finns något lagkrav på att 
personal inom hemtjänsten ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret vid anställning. 
Omsorgsnämnden ställer heller inte det kravet vid anställning av personal till omsorg i hemmet. 
Däremot följer omsorgsnämnden utvecklingen angående eventuell ny lagstiftning på området och 
kommer att se över riktlinjer för anställning av personal till omsorg i hemmet om beslut om ny 
lagstiftning kommer.

Handlingar i ärendet
 Svar på revisorernas granskning av registerkontroll
 Missiv Revisionen Registerkontroll

Beslutet skickas till 
Revisorerna Hylte kommun
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