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Kommunstyrelsen

Svar på motion från Eva Bergman (SD) om trygghet
inom LSS och övrig kommunal omsorg och boende
Ärende
Eva Bergman (SD) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 17
december 2018 (§ 218) väckt en motion med vilken det föreslås att:
− Danderyds kommun inför krav på utdrag ur belastningsregistret för
alla som arbetar med vård och omsorg i egen regi inom kommunen
− Danderyds kommun vid upphandling av platser på privata boenden
för vård och omsorg kräver att entreprenören ska kräva utdrag ur
belastningsregistret för berörda anställda
− Danderyds kommun ser över möjligheterna att retroaktivt kräva in
utdrag ur belastningsregistret för de som arbetar med vård och
omsorg i egen regi inom kommunen
− Danderyds kommun ser över möjligheterna att omförhandla avtalen
med privata entreprenörer man köper boendeplatser för inom vård
och omsorg så att krav på utdrag ur belastningsregistret införs för
berörda anställda.
Ärendet har remitterats till socialnämnden. Socialkontoret redogör i sitt
yttrande för kommunens regler för avtal med utförare av vård och omsorg.
Socialnämnden beslutade den 17 juni (§ 94) att genom socialkontorets
yttrande anse motionen vara besvarad.
Kommunledningskontoret delar socialkontorets samlade bedömning och
föreslår att motionen bör anses vara besvarad.
Kommunledningskontorets förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.
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Bakgrund
Eva Bergman (SD) har väckt en motion om trygghet inom LSS och övrig
kommunal omsorg och boende. Ärendet har remitterats till socialnämnden.
Socialkontoret redogör i sitt remissyttrande för kontorets gällande praxis
och kravställning vid avtal med utförare av verksamheter inom vård och
omsorg. Kommunen har länge bland annat påtalat utförarens ansvar för
rutiner och kontroller av att de personer som rekryteras är lämpliga för
arbetet: Kraven har i avtal formulerats som nedan:
− erforderlig kontroll så att personal är lämplig att arbeta inom
verksamhetsområdet
− misstanke om brott
− säkerhet, bl.a. alkohol och/eller drogproblematik
Socialnämnden beslutade vid sammanträdet 2019-03-06 § 49, om ett
förtydligande att med erforderlig kontroll avses utdrag ur
belastningsregistret enligt en ny kravformulering:
”Som en del i arbetet med att skapa en trygg och säker verksamhet för de
enskilda ska utföraren innan rekrytering oavsett anställningsform genomföra
erforderlig kontroll genom att begära utdrag från polisens
belastningsregister motsvarande det som tas ut för arbete på HVB-hem
(familjehem).”
Kravställningen är samma för både egenregi och för privata utförare.
Socialkontoret bedömer inte att det är genomförbart att i efterhand göra
begäran om utdrag ur belastningsregistret ur arbetsrättslig synpunkt.
Socialnämnden beslutade den 17 juni 2019 att motionen skulle anses vara
besvarad.
Kommunledningskontorets utredning
Kommunen har sedan länge haft kravställning genom avtal och regler på
samtliga utförare inom vård och omsorg. Kommunledningskontoret anser
dock att det är bra att socialnämnden i mars beslutade om ett förtydligande
om utdrag ur belastningsregister i samband med anställning inom vård och
omsorg. Det skrevs även in att i de fall ett sådant krav saknas i äldre avtal
kommer detta krav att upprättas som ett tilläggsavtal.
Kommunledningskontoret bedömer att socialkontorets avtalsregler och
kontrollmekanismer i dagsläget är goda för att upprätthålla säkerhet och
kvalitét vid nyrekryteringar såväl som vid tillfälliga anställningar.
Kommunledningskontoret delar socialkontorets bedömning om att
retroaktiva utdrag ur belastningsregistret inte är förenligt med gällande
arbetsrättsliga regler (registerutdraget får inte vara äldre än 1 år).
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Kommunledningskontoret föreslår därmed att motionen bör anses vara
besvarad.

Åsa Heribertson
Kommundirektör

Johan Lindberg
Administrativ direktör

Handlingar i ärendet:
1. Tjänsteutlåtande, Svar på motion från Eva Bergman (SD) om trygghet
inom LSS och övrig kommunal omsorg och boende
2. Motion om trygghet inom LSS och övrig kommunal omsorg och boende
3. Socialnämndens beslut, 2019-06-17 § 94, Remissvar – Motion om
trygghet inom LSS och övrig kommunal omsorg och boende
4. Socialkontorets tjänsteutlåtande, 2019-05-08
5. Socialnämndens beslut, SN 2019-03-06 § 49, Utdrag ur
belastningsregister i samband med anställning inom vård och omsorg
Expedieras:
Socialnämnden
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