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REMISSVAR -

Belastningsregisterkontroll i arbetslivet (SOU 2019:19)

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen är en fristàende och medlemsstyrda arbetsgivarorganisat-
ion som tilisammans organiserar cirka 3 400 arbetsgivare av ideell, idéburen
och kooperativ karaktär med tilisammans cirka 39 000 anställda. Tilisammans
representerar Arbetsgivaralliansen arbetsgivare mom branschema, ideella och
idébuma organisationer, idrott, TRIA-social tregrenig i arbetslivet, trossamfund
och ekumeniska organisationer, upplevelse och kultur, utbildning och folkbild-

fling samt yard och omsorg.

Sammanfattning

Arbetsgivaralliansen motsätter sig alltjämt ett fOrbud mot aft arbetsgivare ber
arbetssökande uppvisa belastningsregisterutdrag. Om eft sâdant ftSrbud ska in-

fOras, tillstyrker Arbetsgivaralliansen de lagda forsiagen om undantag fOr vissa
verksamhetsomràden fran fcSrbudet men anser samtidigt aft ytterligare verksam-
heter borde omfaftas; tillika borde lopande registerkontroller vara tillátna.

Motivering

2014 árs £drbudsfOrslag
Arbetsgivaralliansen avstyrkte i sift remissvar till SOU 20 14:48 Registerutdrag
i arbetslivet utredningens fl5rslag aft ftSrbjuda arbetsgivare aft kräva av an-

ställda och arbetssökande (med flera) aft de uppvisar utdrag ur belastningsre-
gisterutdrag (bilaga 1). Arbetsgivaralliansen ansâg aft om ett sàdant lagfOrslag
ändá skulle genomföras, borde branscherna personlig assistans, sociala verk-
samheter och hemtjänst ges lagliga rattigheter till registerkontroll.

Om eft fcSrbud av det slag som fcSreslogs i 2014 ãrs utredning ska infOras, kvar-

star Arbetsgivaralliansens avstyrkande. Skyldigheten aft áteranpassa brotts-
domda är statens ansvar och besthr av eft flertal antal mojliga âtgarder. Det
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samhalleliga intresset av aft brottsdömda inte pa ett omotiverat sätt ska fOrhind-
ras aft erhâiia anstallning är flirvisso av vikt i detta sammanhang. A andra
sidan har en arbetsgivare ett lopande ansvar fOr aft skydda sin egendom, sina
anställda och sina kunder. Av detta skäl bör arbetsgivaren kunna utöva sin raft
aft frift anställa den lampligaste kandidaten vid rekryteringar, utan onodigt
hindrande regieringar sá lángt som är mojligt.

Aft en arbetssökande inte har ett fiäckfritt fOrfiutet behöver ails icke utesluta aft
anstalining kan erhállas; de fiesta arbetsgivare torde vara £drmogna aft skiija
mellan stort och smátt. Den arbetssökande som anser aft ett utdragsuppvisande
är alitfcSr integritetssârande kan dess-utom välja aft avstâ. Tillika bör nämnas aft
beiastningsregistret galiras och aft en brottsbelastad person sA smãningom biir
av med sift syndaregister.

Sammantaget anser Arbetsgivaralliansen aft arbetsgivarens skyddsintresse
vager tyngre an den enskildes intresse av integritet.

2019 ãrs forsiag om utökat lcSrfaftningsstod
Forslaget innebär aft Arbetsgivaralliansens andrahandsfdrslag fran 2014 tiilgo-

doses sâtilivida aft vid verksanthet som innebr aft yard och omsorg ges i hem-

met till äldre och funktionsvarierade personer ges arbetsgivaren rätt aft även
fortsaftningsvis begara aft arbetssokande uppvisar registerutdrag.

Arbetsgivaralliansen anser dock aft defta undantag inte endast bor gaila vid
yard och omsorg som ftsrmedlas i hemmet utan även vid yard och omsorg som
fOrmedlas ges utanfc5r hemmet. Den aktuella personkategorin är lika skydds-

yard utanfcSr hemmet, aven om det - sâsom utredningen framftSr - mãhanda är
större risk aft drabbas av samvetslösa människor i hemmet an i verksamhet fir-

lagd utanflir hemmet (till exempel en daglig verksamhet).

Dessutom finns det yfterligare verksamheter som inte avser v&d och omsorg
enligt lagfdrslagets definition men som andá ar uk skyddsvärda och därfOr
ocksâ borde ingá i undantaget, sásom privata städtjanster och liknande.

Aft räften aft begara registerutdrag enligt fOrsiaget endast galler vid anställ-
ningstillfiullet (eller motsvarande fir uppdragstagare/inhyrda) är ett bekymmer.
Anstallningar kan págá under mycket lànga perioder och även om arbetsgiva-
ren under en pâgâende anstallning har en lopande mojlighet aft bedöma en an-

ställds personliga lamplighet fOr arbetsuppgifterna, kan information om en in-

träffad lagfdring skänka information till arbetsgivaren som är värdefull fOr aft
bevaka verksamhetens intressen, inklusive kundernas. Saklig grund-begreppet i
lagen (1982:80) om anstallningsskydd kan i sadana situationer fOrvisso hindra
aft en arbetstagare skiljs fran sin tjänst, men arbetsgivaren f.r i vart fall mojlig-

het aft vid behov riskminimera pa andra sätt (genom exempelvis fc5rfiyttning
till andra arbetsuppgifter). En losning med mojlighet till lopande kontroller



skulle dessutom ha fcSrde1en aft inkludera anställda som mom ramen fOr en pa-

gâende anstalining omplaceras till arbetsuppgifter som omfattar skyddsvarda
personer.
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