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Enheten fOr arbetsrätt och arbetsmiljö
arbetsmarknadsdepartementet.registrator@
regeringskansliet.se

Registerutdrag I arbetslivet, A2014-246 5 -ARM

Arbetsgivaralliansen och Arbetsgivarforeningen KFO (KFO) àr tv fristende och med-
lemsstyrda arbetsgivarorganisationer sorn tillsammans organiserar cirka 6 700 arbets-
givare av kooperativ, ideell och idéburen karaktär med cirka 116 000 arbetstagare. Till -

sammans representerar vi arbetsgivare mom branscherna fristéende skolor, fOrskolor
och fritidshem, utbildning och lolkbildning, samt personlig assistans, v5rd och omsorg.
Dessutom representerar vi forsäkringsverksamhet, handel, idrott, industri och fastig-
hetsfOrvaltning, petroleumhandel, tjansteforetag, trossamfund och ekumeniska organi-
sationer, upplevelse och kultur.

Utredningen
Utredningen föreslr främst en ny lag om färbund mot registerkontroll I arbetslivet. Del
ska vara fOrbjudet for arbetsgivare att utan forfattningsstod begãra att en arbetssökande
ska visa upp eller överlämna ett utdrag ur belastningsregistret.

Utredningens forslag I förhàllan de till personhig assistans, sociala verksamheter
och hemtjänst

Sammanfattuing
Vi instämmer inte I utredningens forsiag beträffande begransning av mOjligheten alt

begara registerutdrag fOr sektorerna personlig assistans, hemtjänst och v3rd och
omsorg.

Vi avstyrker att det införs ett fOrbud mot att arbetsgivare begar att arbetstagare/
arbetssOkande Overlärnnar ett utdrag ur belastningsregistret utan uttryckligt stöd i
forfattning.

Arbetsgivar Box 16355, 103 26 Stockholm.

/#a1Iianseri Besoksadress: Kiara södr kyrkogat 1.
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¯ Vi anser att om utredningens forsiag leder till lagstiftning s är mste det vara av-
hängigt av att man ser Over möjiigheten att infOra lagstod for registerkontroil infOr
anlitande av personlig assistans, anstallning mom social verksamhet och hemtjänst.

Personlig assistans
Arbetet mom personlig assistans i hemmet fOr personer sam ibland har mycket stora

funktionsnedsattningar hamnar i en stark och manga ganger extrem beroendesituation
till den sam utfOr tjansten. Dessa personers behov av trygghet väger mycket tungt. For
barn finns det redan en särskild iagstiftning men fOr personer med stort behov av om-
sorgsinsatser som inte har stOrre mojlighet an en minder5rig att ta tillvara sin rätt och
freda sig finns ingen särskild lagstiftning. Den enskiides behov av att känna sitt trygg I
sitt hem och med den person som assisterar den funktionsnedsatte maste rimligen väga
tyngre an den personliga integriteten hos den som star i begrepp att anställas elier den
redan anstälide, i)etsamma gailer for samtiiga rubricerade verksamheter.

Vi anser att det inte finns behov av att infOra ett förbud mot registerkontroll. Vara med-
lemsverksamheter viii ha kvar mojligheten att i enstaka fall - med restriktivitet - gOra
kontroiler infOr och under anstaiining. Utifrân vara erfarenheter fran vara respektive
organisationers medlemsverksamheter morn rubricerade omrâden viii vi framfOra att en
arbetsgivare inte begär utdrag ur belastningsregister slentrianmassigt. Vara medlems-
verksamheter gOr detta med restriktivitet, varfOr vi anser att det inte finns nagot behov
av den foreslagna lagen. Vira rnedlemsverksamheter anser att det kan finnas behov av
att i enskilda fall gOra en kontroli i beiastningsregistret utifran vissa skyddsintressen. Det
är dã frãga am brukares skyddsintresse. -brukare av personlig assistans. Dessa brukare
kan ha bade psykiska och fysiska funktionshinder. Det kan I enskilda fail uppstallas krav
fran personer som har god man samt personer under fOrvaltarskap att det icke är tidi-
gare dOmda personer sam anlitas som personlig assistent fOr personer med stora Intel -

lektuella funktionshinder. Vi anser inte att den intresseavvägning som utredningen gjort
tar hansyn till dessa personers skyddsmntressen. Brukare av personlig assistans har
skyddsvärda intressen sam inte tiligodoses i lag idag. Detta bOr beaktas särskilt.

Sociala verksamheter och hem tjänst
Vi viii fortsatt ha mOjligheten att begära utdrag ur polisregistret for verksamheter sorn

arbetar med mdnniskor i utsatthet, I dag begar vara medlemsverksamheter utdrag ur
belastningsregister vid anstalining till sociala verksamheter samt till hemtjänsten.
Ett utdrag ur registret är ingen garanti men det ger vara medlemsverksamheter en viss
trygghet vid rekrytering. Nâr det gäller vara sociala medlemsverksamheter, sasom till
exenipel stadsmissionerna, sa arbetar man här med vãldigt utsatta människor. Arbetsgi-
vare mom dessa verksarnheter viii inte riskera att de har medarbetare som ar dOmda fOr
narkotikabrott eller sexualbrott. Arbetsgivaren sam bedriver social verksamhet arbetar
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med människor som är I missbruk. Skulle de ha medarbetare som sysslar eller har syss -

tat med t.ex. narkotikahandel innebär detta att medarbetaren har valdigt nära till sina
kunder. Att ha personer som är dömda for sexualbrott skulle innebära att de utsätter,

redan väldigt utsatta kvinnor och barn, for en stor risk. Det hai' till oss bland annat givits
exempel pa ett fall där en av de boende kände en av medarbetaren sedan de suttit i fang-

else tillsammans. Det var efter detta som just den verksamheten infOrde en rutin att be -

gara utdrag ur polisregistret I samband med anstallning just där. Det saknas lagstod fOr
en sadan kontroll.

När det gaiter herntjdnsten gäller samma sak. Att vara sociala verksamheter sorn t.ex.
stadsmissionerna utför arbetar med valdigt utsatta människor mom hemtjansten. Deras
v5rdtagare är i stor utsträckning utlämnade till tredje man. Vãra medlemsverksamheters
medarbetare gar in i deras hem och de har nycklar till huset eller lagenheten. Manga av
vardtagarna är dementa och/eller har syn- och horselnedsättningar. Utdrag ur belast-
ningsregistret är ingen garanti men detger vara medlemsverksamheter en viss trygghet.
Det är svart att rekrytera medarbetare till hemtjänsten och att hitta rätt kompetens.
Detta gOr att vra arbetsgivare anstáller ganska manga utan tidigare arbetslivserfarenhet
och man har ingen mOjlighet att ta referenser fr5n tidigare arbetsgivare. När det galler
hemtjãnsten sa är det vardtagarna som anlitar vâra medlemsverksamheter. Det är av
stOrsta vikt att v5rdtagarna kãnner trygghet när de anlitar vara medlernsverksarnheter.

Se over mojligheten att infora Iagstod for registerkontroll iflera verksamheter
For det fall den foreslagna lagen blir aktuaiitet sa anser vi att man maste se Over mojlig-
heten att infOra lagstod for registerkontroil infOr anlitande av personlig assistans, infOr
anställning mom sociala verksarnheter och hemtjänst. En mojlighet till registerkontroll
mom dessa beskrivna sektorer ãr proportionerlig I fOrhllande till sitt ändamil namligen
trygghet for individen.

Stockholm den 7 november 2014

FOrbundsdirektör
Arbetsgivaralliansen

Petter Skogar
FörbundsdirektOr
Arbetsgivarforeningen KFO


