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Granskningsrapport: Granskning Registerkontrollsn av personal inom förskoleverksamhet,
skolbarnomsorg och grundskola som omfaffas av lagens klav på registerkontroll samt familjehem,
HVB-hem och andra boenden för funktionshindrade barn.

Revisorerna i Köpings kommun har granskat registerkontrollen av personal inom
förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola som omfattas av lagens krav på
registerkontroll samt familjehem, HVBhem och andra boenden för funktionshindrade bam.

Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2016.

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att det finns vissa brister i registerkontrollen i Köpings
kommun inom sarntliga verksamheter törutom för HVB-verksamheten som har en ändamålsenlig
rcgisterkontroll utifrån intervju och aktgranskning. Kommunens styrning och uppföljning av
berörda verksamheters registerkontroll behöver förbättras.

Vi rekommenderar;

- Att den framtag¡ra rutinen für registerkontroll för verksamhetsförlagd utbildning för
lärarstudenter, VFU, kommunicems med berörda samt att bam och utbildningsnämnden
sâkerställer att registerkontrollen utförs.

Att barn- och utbildningsförvaltningen genomför en gemensam information till samtliga
berörda med regler ftjr inhämtning av registerutclrag samt att barn- och
utbildningsnämnden säkerställer att rutinen ft)r registerkontroll efterlevs.

Att Bemanningsenheten inom vård- och omsorg sel'över sina rutiner för att säkerställa
att enbart timvikarier som visat registerutdrag kan bokas för arbete.

Att samtliga berörda inom vård- och omsorgsftirvaltningen fär information om
lagstiftningen gällande registerkontroll samt att vård- och omsorgsnämnden säkerställer
att rutinen for registerkontloll efterlevs.

Att kultur- och fritidsförvaltningen med stöd av lagen om registerkontroll av personer
som ska arbeta med barn begär registerutdrag för de som arbetar direkt och regelbundet
med barn
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Att kultur- och fritidsfcirvaltningen tar fram rutiner för registerkontroll, att rutinema
kommuniceras till berörda i förvaltningen samt att kultur- och fritidsnämnden säkerställer
att registerkontrollen efterlevs.

Att Kolsva kommundel ser över sin rutin fül registerkontroll för att säkerställa att
registerutdrag visas i sarnband med alt anställning erbjuds samt att Kolsva
kommundelsnämnd såíkerställer att rutinen for registerkontroll efterlevs.

Att samtliga nämnder säkerställer att verksamheterna även i efterhand kan styrka att lagen

ftiljts och att utdraget verkligen har visats upp vid anställning eller anlitats i verksamheter
som omfattas av registerkontroll. Det kan göras genom att alla anställningsavtal oavsett
anställningsform kornplettas med lcyssrntan för att marker¿ att registerkontroll gjorts
samt datum för kontroll,

Kommunrevisionen överlämnar rapporten till granskade närnnder och begär svar senast
den 3l mars 2Al7 på vilka åtgärder nämnderna har för avsikt att vidta med anledning av
granskningen och de synpunkter och rekommendationer som lämnas i rapporten.

För konlrnunrevjsionerr i Kôpings ktlrnnrrrrr

á,,ffi'á"*
Ceore¿övelius
Sa2lïTankallande i revisionen
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I 1. Slutsatser
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Sammanfattning
KPMG har av Köpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska registerkontrollen av personal

inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola som omfattas av lagens krav på

registerkontroll samt familjehem, HVB-hem och andra bocnden för funktionshindrade barn.

Uppdraget ingår i revisionsplanen ftir år 2016.

Syftet med granskningen har varit att övergripande undersöka om kommunen upprättat riktlinjer
fcir hur man skall uppfylla de tre lagarnas krav på registerkontroll samt granska om lagarnas kav
och eventuella riktlinjer ftljs. Granskningen avser barn- och utbildningsnämnden, vfu'd- och
omsorgsnämnden, social- och arbelsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Kolsva
kommundelsnämnd,

Granskningen har genomförts genom intervjuer med tjärrstemän, dokumentationsstuclier och

aktgranskning. Dokumentationsstudier av kommunens underlag i fonn av rutiner sarnt övrig
information som berör registerkoutroll. Aktgranskning har gjorts ftir att verifìera att registerkontroll
gjofis i samband med anställningsfìirfarandet.

L,agstiftnirrg om registerkontroll syftar till att stärka barn och ungas skydd mot sexuella och andra

grova brott. Registerutdraget åil'en del av bedömningsundcrlaget för om en person är lärnplig ftir
arbetet.

Utifrån genomförd granskning bcclömer vi att det finns vissa brister i registerkonlrollen i Köpings
kornmun inom samtliga verksarnheter förutom för HVB-verksamheten som har en ändarnålsenlig
registerkontroll utifrån intervju och aktgranskning. Kommunens styrning och uppföljning av

[lcrörda verksamheters registerkontroll behöver ftirbättras.

Vi rekommenderar;

Att clen framtagna rutinen {ìir registerkontroll för verksamhetsförlagd utbildning für
lärarstudenter, VFU, kornmuniceras med berörda samt att barn och utbildningsnämnden
säkerställer att registerkontrollen utförs,

Att barn- och utbildningsför'valtningen genornfür en gemensam information till samtliga

berörda med regler ftir inhämtning av registerutdrag samt att barn- och utbildningsnämnden
säkerställer att rutinen för registerkontroll efterlevs.

Att Bemanningsenheten inom vårcl- och omsorg ser över sina rutiner för'att säkerställa att

enbart timvikarier som visat registcrutdrag kan bokas för arbete.

Att sarntliga berörda inom vård- och omsorgsförvaltningen får information om

lagstiftningen gällande registerkontroll samt att vårc1- och omsorgsnämnden säkelstälier att

rutinen för registerkontrol I efterlevs.

Att kultur- och fritidsförvaltningerr med stöd av lagen om registerkontroll av personer som

ska arbeta med barn begär registerutdrag för de som arbetar direkt och regelbunclct med

barn

Revisionsrapport Registerkontroll Köpings
O 2016 KPMG AB, a

kommun .docx
Swsdlsh llmited liability æmpany and a msmber lirm of the

KPMG nelwork of lndependent member firns afil¡atêd wjth KPMG lnternal¡onal
Cooperât¡vo ('KPMG lnternalional"), € Sw¡ss ontily All rights reseru€d
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Att kultur- och fritidsförvaltningen tar fram rutiner ftir registerkontroll, att rutinerna
kommuniceras till ber'örda i förvaltningen samt att kultur- och fritidsnämnden säkerstätler
att registerkontrollen efterlevs,

Att Kolsva kommunclel ser över sin rutin för registerkontroll frlr att säkerställa att
registerutdrag visas i samband med att anställning erbjuds samt att Kolsva
kommundelsnämnd säkerställer att rutincn för registerkontroll efrerlevs.

Att samtliga nâmnder säkcrställer att verksamheterna åiven i efterhand kan styrka att lagen
följts och att utdraget verkligen har visats upp vid anställning ellel anlitats i verksamheter
som omfattas av registerkontroll. Det kan göras genom att alla anställningsavtal oavsett
anståillningsform kornplettas mecl kryssrutan för att markera att registerkontroll gjorts samt
datum för kontroll.

Bakgrund
Vi har av Köpings kommuns revisorer fått i uppdrag att granska registerkontrollen av personal inom
förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola som omfattas av lagens krav på

registerkontroll samt familjehem, HVB-hem och andra boenden fiir funktionshindrade barn.

Sedan I januari 2001 skall personer sorn blivit erbjudna anställning inom förskoleverksamhet,
skolbarnomsorg och skola visa ett utdrag ur polisens belastningsregister innan de får börja sin

anställning.

F'rån och med 2008 har en skärpning gjorts i lagstiftningen (numera regleras det i skollagen) som

innebåir att fler kategorier som äl'verksamma inom ftirskola, skolbamomsorg och skola omfattas av
registerkontrollen t.ex. inhyrd personal från bemanningslìiretag, de som utför så kallade
stödfunktioner som lokalvårdare och vaktmästare, praktikanter och personer som frnns inom
verksamheten genom olika typer av arbetsmarknadsåtgärcler. 2010 stiftades en liknande lag som

även omfattar registerkontroll av personal sorn utför vissa insatser åt barn med funktionshinder
samt 2007 en lag registerkontroll av personal vicl hem för vård av barn och unga. 2013 skärptes

kaven ytterligare att omfatta all personal som arbetar med bal'n, även ideella föreningar.

l,agarna kan sägas bestå av två mycket viktiga skyddsintressen - sþddet av barn mot övergrepp
och skyddet av den personliga integriteten. Syftet med lagarna är att stärka barns och ungdomars
skydd mot främst sexuella övergrepp genom att förhinclra att personer som dömts för vissa brott
anställs inom de aktuella verksamhcterna.

Enligt lag ansvarar Rikspolisstyrelsen för belastningsregistret och misstankeregistret. Dessa

register innehåller uppgifter om den som fått påföljder för brott och som är skilligen misstänkt för
brott. Begäran om utdrag sker genom blanketten hos Rikspolisstyrelsen är avsedd ftir personer som

o erbjuds anställning cller tilldclas arbete inom förskoleverksamhet, skola eller skolbarnomsorg.

¡ undet utbildning till en lärar- eller forskoleexamen, yrkesutbildning inom kommunal
vuxenutbildning eller deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program ocli därigenom tilldelas
plats för arbetspraktik

Revisionsrapport Registerkontroll Köpings komrnun .docx
@ 2016 KPMG AB, a Swêd¡sh l¡mited l¡abil¡ty æmpany and a m€mb€r firm of tho
KPMG n€twork of independent member firms afüliated with KPMG lnternational

Cæperalivê ("KPMG lnternalional"), I gw¡ss ênt¡ty All rlghts reserued

J



tM

3

Köpings kommun
Registerkontoll

2016-12-t4

¡ erbjuds eller tilldelas arbete inom ovanstående verksamheter under omständigheter liknande
ett anställningsftirhållande om det sker genom uppdrag eller anställning hos någon, t.ex. vid
ett bem annin gsföretag.

. erbjuds anställning, uppdrag eller praktiktjänstgöring om det åir ett arbete som innebär direkt
och regelbunden kontakt med barn (2013).

Mot bakgrund av ovanstående har revisorerna i Köpings kommun beslutat att granska på vilket
sätt Köpings komrnun har vidtagit åtgärder for att säkerställa att lagarna ftiljs.

Köping kommuns revisorer bedömer att det kan finnas en risk alt registerkontroll inte genomförs i
enlighet med lagstiftningen. Konsekvenserna kan bli vcisentliga för kommunen om en skada
uppkommer på grund av att det har funnits bristsr i registerkontrollen.

Syfte
Syftet med granskningen har varit att övergripande undersöka om kommunen har upprättat
riktlinjer für hur man skall uppfylla de tre lagarnas krav på registerkontroll samt granska om
lagarnas krav och eventuella riktlinjer följs.

Vi har därftir granskat

. oln det finns gemensamma och dokumenterade rutiner inom verksamhetsområdet ftir til-
tämpningen av "lagen om registerkontroll"

r hur har informationcn lämnats till verksarnhetsansvariga

. om hur kontrollen av registerutdragen dokumenteras

. om rappoftering sker till nämnden av antal erhållna registerutdrag

Avgränsning
Granskningen har omfattat en det finns styrdokument och riktlinjer for att kontrollera anställningar
inorn förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och grundskola sorn omfattas av lagens krav på
registerkontroll samt familjehem, FIVB-hem och andra bocndcn för funktionshindrade barn.

Revisionskriterier
Vi har bedömt om rutinerna för anståillda att lämna registerutdrag uppfytler;

. Lagat om registerkontroll av personal

- Skollagen (2010:800) 2 kap, $$ 3 l-33 registerkontroll av personal

- Lag (2010:419) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med
funktionshìnder

Revisionsrapport Registerkontroll Köpings kommun .docx
O 2016 KPMG AB, â Swedish liÍited liabil¡9 compaoy and a momber tirm of the
KPMG network of ¡ndependent mêmb€r f¡rro af¡l¡ated with KPMG lnternational

Cooperative ("KPMG lnt€malional'), I Sw¡ss entity All r¡ghls roserved
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- Lag(2007:171) om registerkontroll av personal vid sådant hem ftir vård eller boende som

tar emot barn

- Lag(2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn (gäller även för
ideella bamverksamheter)

Kommunens egna riktlinjer och rutiner för inhämtande av uppgifter om registerutdrag från

belastningsregistret.

6,

7.

8.

Ansvarig nämnd
Granskningen har avsett barn- och utbiidningsnämnden, Kolsva kommundel, våt'd- och

omsorgsnämndcn, social- och arbetsmarknadsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.

Rapportcn åir sakl ighetsgranskad av samtliga intervj uacle.

Metod
Granskningen har genomförts genom:

¡ Intervjuer med centralt berörda tjänstemän inom respektive kontor

- Enhetschefvård- och bemanning

- Enhetschef HVB-hem Lagunen

- Personalsekreterare barn- och utbildning

- Assistent förskolan, Kolsva

- Rektor grundskolan, Kolsva

- Kultur- och fritidschef

- Enhetschefkorttidsboende

- Verksamhetsansvarig familjehemsenheten

o Verifiering i form av slumpmässigt urval från personalakterna

e Dokumentstudie av relevanta dokument

Projektorganisation
Granskningen har genomförts av Petra Ribba, kommuual revisor under ledning av Karin Helin-
Lindkvist, kundansvarig.

Revisionslapport Registerkontroll Köpings kommun .docx- @ 2016 KPMd AB:8 Sw€dish limited liabil¡ty mmpany and a member f¡rm of the
KPMG n6twork of lndepêndênt mmberfirms êff¡llst€d wilh KPIVIG lnlernatjon6l
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Lagstiftning om registerkontroll
Lagstiftningen om registerkontroll syftar till att stärka barns och ungas sþdd mot sexuella och
andra grova broü. Reglerna bygger på en jämkning av två viktiga skyddsintressen - skyddandet av
barn mot övergrepp och skyddet av den personliga integriteten.

Registerutdraget är en del av bedömningsunclerlaget lör om en person är lämplig for arbetet. Aven
oln en person saknar anteckningar om brott ska man vara noggrann i den övriga kontrollen av
personens lämplighet för arbetet vid exernpelvis referenser. Lagstiftningen innebär inte något
förbud att låta någon som har lämnat ett registerutdrag meci anteckning om brott arbeta i
verksamheten. Däremot bör den som beslutar om detta vara mycket försiktig och noggrann med
övrig kontroll innan man fattar ett sådant beslut. Barnens trygghet och säkerhet måste alltid komma
i Íörsta hand.

Informaf i on i re gis t er utdr age t
Utdraget visar om en person blivit dömd för viss¿ allvalliga brott, i regel uncler de senaste tio åren.
Utdraget begränsas till uppgifter om sexualbrotl och barnpornografibrott samt mord, dråp, grov
misshandel, människorov och grovt rån dvs. brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av
andra människor. Ett utdrag får vara upp till ett år' gammalt, mecl undantag för registerutdrag ftir
persoual vid hem för vård oclr boe¡rde som tar emot bam där högst sex rnånader gäller. Det framgår
av registerutdragen om personen fÌirekommer i registret eller inte.

Nör registerutdrag skavisas upp
Det är endast den person som valts ut ftir att anställas, anlitas eller för att tas emot i verksarnheten
som ska visa registerutdrag. Det är alltså inte meningen att registerutdraget ska begäras tidigare i
processcn, cxempclvis i samband med ansökan eller ntu man kallar cft urval sökande till intervju.
På samma s¿itt är det först när clct är klart vem som tilldclats arbcte i verksamheten, exempelvis av
ett bemanningsföretag, som registerutdrag ska begåiras. Ett erbjudancle av tjänst eller praktik, kan
alltså lärnpligen innefatta ett förbehåll för vad registerutdraget kan komma att visa. Arbetsgivaren
har inget lagstöd för att begära att personer som anställts, anlitats eller tagits emot i verksamheten
vid senare tilllÌille ska visa ytterligare registerutdrag.

Vid planeringen av tillsåittningar av anställningar måste arbetsgivalerr ta hänsyn till den ticl det tar
att begära in ett registelutdrag. Registerkontrollen gäller emellertid även vid tillsättningar av hastigt
uppkomna vakanser. Vid sådana situationer kan dock tiden det tar att begära in registerutdrag
medföra problem. Rekommendationen i ftirarbetena är att organisationen har beredskap för detta
exempelvis genom att tillf?illigt flytta personal inom verksamheten, en annan möjlighet sonr
ftireslås är att använda personer som tidigare varit anställcla av arbetsgivaren rnder det senaste året
och därför inte behöver visa något nytt registerutclrâg.

Han tering av r egist erutdr ag
Registerutdragen har utformats för att vara svåra att ftirfalska. Originalen känns lättast igen på det
kaftiga, gulaktiga arkivpappret, vattenståimplat med Rikspolisstyrelsens vapen. Om en person som
lämnat ett registerutdrag begär det, måste registerutdraget återlämnas i original. Samtidigt rnåste
det kunna styrkas i efterhand att lagen foljts 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 kopia på utdraget eller genom en tjänsteanteckning som sparas.

Revisionsrapport Registerkontroll Köpings kommun .docx
O 2016 KPMG Ag, a Sw€dish limited llâbility @mpany and a memb3r Î¡rm of the
KPMG nêtwork of independent memberfirms atfiliated w¡th KPMG lntoÍnationêl

C@perat¡ve ('KPMG lnternational"), a Sw¡ss ent¡ty All r¡ghts reserued
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I/em s om konlrollerar regisÍerutdraget
Arbetsgivaen är skyldig att genomföra registerkontroll av den som erbjuds arrställning. Detsamma
gäller den som beslutar om att anlita eller ta emot någon i vel*samheter som täcks av

registerkontroll,

Skollagen (2010:800)

För att få en anställning inom förskolan, förskoleklasscn, fritidshemrnet, grundskolan,
grundsärskolan, specialskolan, sameskolan eller annan pedagogisk verksamhet, krävs att personen

visar ctt utclrag ur belastningsregistret som beståills av Rikspolisstyrelsen. Utdraget får vara högst

ett år gammalt. l)en som inte visat registerr.rtdrag får enligt skollagen inte anställas i verksamheten.

På begäran av den som har lämnat registerutdrag ska det återlämnas i original.

Den som beslutar att anställa, anlita eller ta emot någon i verksamheten ansvarar för att ntdraget

har visats. Den sorn erbjuds en anställning ska lärnna ett utdrag ur belastningsregistret till den som

erbjuder anställningen. Kontrolleu gäller för alla yrkeskategorier inom verksamheterna, det innebär

att adrninistrativ personal, skolvaktmästare och kökspersonal även inkluderas i registerkontrollen.

Registerutdrag ska även lämnas av personer som erbjuds eller tilldelas arbete på i huvudsak samma

villkor som en anställd. I den gruppen av personer ingåt;

. personer som är anstâllda hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten

om att sköta stödfunktioner såsorn städning, fastighetsskötsel eller skolskjuts på

entreprenad,

¡ anstÍillclapåbemanningsföretag,

. enskildauppdragstagarc,

¡ anställda inom kommunen som tillhör en annan nämndförvaltning t.ex. fritidsförvaltningen
el ler fàstighetslörvaltningen.

Utdrag ur belastningsregistret ska ävcn lämnas av personer som;

. under utbildning till en lärar- eller fÕrskollärarexamen enligt högskolelagen, eller
yrkesutbilclning inom kommunal vuxenutbildning tilldelas plats för verksamhetsftirlagd del

av utbildning, eller
. gerlollt deltagande i ett arbetsmarknaclspolitiskt program tilldelas plats för arbetspraktik

eller annan prograrninsats inom de verksamheter som täcks av registerkontrollen

Kraven på registerkontroll gäller inte den som redan arbetat inom de verksamheter som omfattas

av lagstifrningen, eller som haft anställning, uppdrag, praktik eller liknande och inom ett år erbjuds

en förnyad möjlighet att arbeta i samma verksamhet, Likaså undantas föräldrar som deltar i
verksamheter där deras egna barn vistas exempelvis vid föräldrakooperativ, barns och elevers

personliga assistenter samt vuxna familjemecllemmar till dagbarnvårdarc. Färdtjänstschaufförer
och bussförafe i linjetrafik undantas också då det enligt regeringen anses om praktiskt

svårgenomförbart att gcnomföra registerkontroll av dessa.
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Utdrag ur polisens belastningsregister kan gallras efter ett år enligt SKL:s gallLingsråd för
kommuners, landstings och regioners utbildningsväscnde, under füruts?ittning att dokumentation
finns som visar att arbetsgivaren tagit del av registerutdraget.

Om lagen inte föijs kan ett beslut att anstlilla eller ta emot någon i verksamheten som inte visat upp
ett giltigt registerutdrag upphävas om det överklagas. Skolinspektionen kan för både offentliga och

enskilda huvudmän vidta sanktioner om lagstiftningen om registerkontroll inte följs.

Lag(2007tI71) om registerkontroll av personal vid vissâ boenden som tar
emot barn

l,agen om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller b<lende som tar emot barn
(HVB) omfattar sedan 1 januari 2016 också stödboende som tar emot barn.

Lagen innebär en obligatorisk registerkontroll för personer sorn erbjuds anställning, uppdrag,
praktiktjänstgöring eller liknande. Registerkontrollen avser både belastnings- och
misstankeregistret

Vem tir ansvarig

Den som ansvarar ftir verksamheten svarar också för att registerkontroll utförs. Den som erbjuds

anställning ska lämna utdrag till den som erbjuder anställning. Det innebär att clen som vill ansöka

om en anståillning eller liknande på ett HVB eller stödboende som tar emot barn kan välja att avstå

fråt att ansöka om han eller hon inte vill lämna ett utdrag. Det a¡rses lämpligt att informera om

skyldigheten att länna registerutdrag redan i utannonsetingen av plats ellel uppdrag.

Vilka personer omfattas av registerkontroll
Alla som erbjuds anställning såväl tillsviclareanställning sorn tidsbegränsad anställning, olnfattas.
Kravet på registerkontroll gäller även om det inte är fråga om anställning, oln en person ska utföra
arbetsuppgifter som har anknytning till hernmets verksamhet och som inte är av tillftillig art. Det

kan till exempel gälla en person soln har sin anställning vid ett bernannirrgsföretag som anlitas av

hemmet, en uppdragstagare eller personer som fullgör praktiktjänstgöring eller liknande. Alla
personalkategorier omlattas. Det krävs clock att det är tì'åga om ett kontinuerligt uppdrag och inte

cndast cn tillf?illig kontakt eller ett rnycket kortvarigt arbete.

Det ür endast den sorn erbjuds en anställning soln behöver lämna ett registerutdrag, clet behövs inte

redan vid ansökan om anställning. Ett erbjudande om anställning kan göras under forbehåll att det

inte under registerkontrollen kommer fiam något som visar att personen är olämplig ftir den

tilltänkta uppgiften. Utdraget får vara högst sex månader gammalt. Skyldigheten att göra

registerkontroll gåiller inte redan anställda personer.

Undantag från kravet på registerkontroll får göras för den som inom sex månader erbjuds en ftirnyad
anställning hos samma arbetsgivare eller en förnyad möjlighet att på annat sätt delta i vcrksamheten

anställas, anlitas eller erbjudas arbete, uppdrag, praktiktjänstgöring cller liknande ulan

registerkonffoll. Unclantaget gäller under ft)rutsättning att det gäl1er arbete eller uppgifter ftir
samma arbetsgivare och att erbjuclandet lämnas inom sex månader från det att den füna
anståillningen eller avtalet upphörde. Undantagsbestämmelsen innebär att det inte finns något krav

Revisionsrapport Reg¡sterkonttoll Köpings kommun .docx
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på registerkontroll i dessa fall, Hemmet har dock möjlighet att hämta in ett registerutdrag om de

önskar,

Anstdllningsforbud
HVB eller stödboende fär inte anställa någon om inte registerkontroll har gjorts. l)tiremot Èir clet

inte ftirbjudet att anställa någon som har en anteckning i något av registren. l)ock förutsätts det a1t

arbetsgivare är mycket fìirsiktiga när dct gäller att anställa personer som har någon
registeranteckning.

Sankfíoner

Länsstyrelsen får förbjuda fortsatt verksamhct om kravet på registerkontroll inte iakttas och om
denna underlåtenhet är av allvarligt slag enligt socialtjänstlagen, l3 kap. 7 $.

Lag (2010t479) om registerkontroll av personal som utfiir vissa insatser
åt barn med funktionshinder

Enligt lagen sorn trädde i kraft I januari 201 I får den som bedrivcr verksamhet som omfattar stöd-
och serviceinsatser åt barn med funktionshinder inte anställa någon för sådana insatser utan att först
kontrollera registerutdrag från belastningsregistret. Registerutdraget får inte vara äldre än ett år.

Skyldigheten omfattar inte enbart verksamheter ftir barn utan även verksamheter som vänder sig
till bådc barn och vuxna. Med barn avses personer under l8 år.

Vilka cir sþldíga qtî lcimna registerutdrag?

Det är enbart personer sorn erbjuds en anställning (tillsvidare eller tidsbegränsad), ett uppdrag eller
en praktiktjänstgöring som är skyldig att lämna registerutdrag. Detsamma gäller den är ansttilld hos

eft bemanningsföretag eller alrnat som ingått avtal mecl cn som bedriver verksamheten. Likaså om
en person, utan att anställas i verksamheten ska utfÌira arbetsr"rppgifter på samma sätt som en

anställd.

Barn som hal en personlig assistent är ofta beroende av denne. Barnen är ofta ensamma mecl

assistenten utan att ha kontakt med någon annan vuxen. Rekrytering av personliga assistcnter måste

ske med stor omsorg. Den som anställs som personlig assistent åt barn som inte är arbetsgivare åt

sina egna assistenter är'också inkluderad i registerkontrollen.

Vem rir ansvarig

l)et är den enskilde som erbjuds anställning, uppdrag ellel praktiktjänstgöring som är skyldig att
lämna ett utclrag ur belastningsregistret till arbets- eller uppdragsgivaren.

Undant ag.fr' ån r e gis t er kontr o llen

Förälder som ulfÌir insatser åt sitt eget barn samt den personal som redan frnns i LSS-verksamheten
är undantagen. Personal som enbart sysslar med annat än stöd- och serviceinsatser exempelvis
kontorsanställda, kökspersonal och vaktmästare omfattas inte av kontrollskyldigheten. Likaså om

uppdraget är av tillfÌillig natur dvs. en titlfüllig kontakt ellcr ctt engångsuppdmg.

Revisionsrapport Registerkontroll Köpings konrmun,docx
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Registerkorfroll behöver heller inte göras om de som erbjuds en förnyad anställning, uppdrag eller

praktiktjänstgöring under förutsättning att han ellcr hon för mindre än ett år sedan var anställd hos

samma arbetsgivare eller deltog i verksamhetcn på samma sätt.

Återlrimnande och bevqrande av regßterutdrag

Ett utdrag ska återlämnas i original till den som lämnat det om denna begär det. Registerutdraget

eller en kopia bör sparas i minst två år. Även om arbetet avslutas innan två år har gått ska handlingen

sparas. Detta ftir att Socialstyrelscn, som är tillsynsmyndighet, ska kunna kontrollera att

registerkontroll har skett.

Anställningsþrbud
Den som bedriver LSS-verksamhet får inte anställa någon, anlita någon för ett uppdrag eller ta emot

någon für praktiktjänstgöring eller tillclela någon arbetsuppgifter som omfattar insatser åt barn utan

att göra registerkontroll.

Sanktioner

Vid altvarlig underlåtelse att begära in registerutdrag kan tiilståndet för att bedriva verksamhet

enligt LSS dras tillbaka.

Lag (2013:852) om registerkontroll av personal som ska arbeta med barn

Lagen började gälla 18 december 2013 och avser att komplettera befintlig lagstiftning. Den ger

arbetsgivar.e och rrppclragsgivare möjlighet att inhämta registerutdrag ftir personer som ska arbeta

med bam. Exempelvis kompletterar den skollagen genom att den ger rätt ftir arbetsgivare att

inhämta registerutdrag vid rekytering av personal till gymnasieskola samt gymnasiesärskola. I de

fall det fìnns annan lag eller förordning soln reglerar registerkontroll ska cle bestämmelserna

tillämpas.

Det fdreligger ingen obligatorisk skyldighet frir arbetsgivaren och uppdragsgivaren att begära in ett

registerutdrag ur belastrringsregistret. Men när registerkontloll begürs är den som erbjrrds

anställningen, uppdraget eller praktiktjänstgöringen skyldig att visa upp ett giltigt registerutdrag.

Registerutdlaget får vara höst ett år gammalt.

Vilka omfattas?

I)en soln erbjuds en anställning oavsett anställningsfortn i staten, en kornmun, ett landsting, et
företag eller en ideell eller ekonomisk f<irening ska, om arbetet innebär en direkt och regelbunden

kontakt med barn, på begäran av den som crbjr-rder anställningen visa upp ett registerutdrag ur

belastningsregistret.

Detsamma gäller praktiktjänstgöring samt personer som erbjuds eller tilldelats uppgifter genom

uppdrag cller anställning i ett bemanningsföretag som har avtal med den soln bedriver

veiksarnheten. Det gäller åiven personer som i sin yrkesutövning kommer i kontâkt med barn eller

personer som är ledare i itlrottslðreningar eller anclra verksamheter samt föräldrar som erbjuds

anställning eller uppdrag i en grupp som det egna barnet ingår i.

Vad avses med direkt och regelbunden kontakt?
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Arbeten där arbetsuppgifterna i väsentlig grad består i att huvudsakligen utan vårdnadshavarens

eller någon annan vuxens närvaro, fostra, undervisa, sköta eller ta hand om barn eller på annat sätt

arbeta i personlig kontakt mecl barn. Kravet på regelbundenhet innebär återkommande

direktkontakt med barn och bedöms med hänsyn till dcn aktuella verksamheten. Relevanta

omständigheter att ta mecl i bedömningen är även vilken typ av kontakter det rör sig om, vilken

intensitet kontakterna har samt och med utÍtirs i närvaro av annan vuxen eller vårdnadshavare.

Återl àmnande av r e gis I e rutdr ag

Arbetsgivaren och uppdlagsgivaren har ingen rätt att behålla registerutdl'aget eller en kopia av det.

Ett registerutdrag som visats upp får enbart dokumcnteras genom en anteckning att utdraget har

visats upp.

10. Registerkontroll i Köpings kommun

Barn- och utbildning
lnom barn- och utbildningsförvaltningen finns totalt ca 1200 anställda, varav ca 870 avser

tillsvidareanstä|lda. Barn- och utbildning ansvarar fiir förskola, grundskola, förskoleklass,

gymnasieskola, särskola, måltidsservice samt musikskola.

På kommunens lntranät finns en dokumenterad rutin, Regislerkonlroll, 2014-09-11, för

verksamheterna förskola, familjedaghem, öppen förskola, förskoleklass, grundskola, obligatorisk

förskola, specialskola, friticlshem, öppen fritidsverksamhet, verksarnhet som utför stöd och service

åt barn med funktionshinder, Där framgår att registerutdrag ska begäras strax flore beslut om att

erbjuda anställning eller praktik. Personen sour berörs av registerkontrollelì ska själv begär'a

registerutdraget ftán rikspolisstyrelsen. Originalet ska överlämnas och får intc vara över ett år

geunmalt. Om personen begär att få tillbaka originalet ska kopia tas Ítir att kunna styrka att lagen

töljts.

Vicl intervjuer framkom att rektor, förskolechef eller kostchef är anställandc och de som inforlnerar

att r.egister.utdrag ska visas vid erbjuden tjänst. I rekryteringsannonser hänvisas även till lagen om

registerkontroll. Registenrtdrag ska alltid begäras vid anställning rnen ruttinertla för rcgisterkontroll

är.olika beroende på om det är en tillsvidareanställd eller tirn- och visstidsanställd. Att det är olika

rutiner beror på att Bemanningen har hand om registerkontroll för tim- och visstidsanställda' Vid

intervjuer fiamkom att anställningsavtal har skrivits utan att registerutdrag visats. Vid de tillftillena
har berärd rektor/chef informerats att det inte är acceptabelt och registerutdrag har begärts i

efterhand. När registerutdrag visas kontrolleras att det är giltigt och i original. Unclerlag fìir

anställningsavtal för tillsvidaleanställd skrivs av verksamhetschef. På ansttillningsavtalet finns en

kryssruta för att belastningsregister är visat samt en ruta för att fylla i datum för "belastningsregister

kontrollcrat datum". Vid intervjuer framkom att rutan kryssmarkeras och datum som framgår på

registerutclraget skrivs i rutan vid t"tp¡tvisat registerutdrag.

Rutin för hanteling av registerkontroll för tillsvidare- och visstidsanställda mer än tre månader via

Bemanningen har dokumenterâts genom Rutin anstcillníngsavtal via Bemanningen/ Avslutsblankett

till lönekantoret (2015-08-19), Enligt rutinen ska "underlag för anställningsavtal" f,llas i av chef i
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verksamheten och skickas till bemanningcn. På underlaget framgår att bilaga i fortn av

registerutdrag bifogas ftir att ordningstäliande av anställningsavtal ska kunna göras. Rutin för
registerkontroll avseende timvikarier har dokumenterats genom Bemanningens rutin för
anstcillnircgsunderlag timavlönade (2015-08-19 reviderad 2016-09-07). Enligt rutinen ska mallen

"Anställningsunderlag timavlönad" fyllas i och lämnas till Bemanningen efter att registemtdrag har

lämnats.

Vid intervjuer framkom att tirnanställd visar registerutdrag i samband med att anställning erbjuds

och att anställningsinfonnation inte skrivs fiirens registerutdrag kontrollerats. Samtliga
timanställda hanteras i systemet'l'ime Care Pool, systemet har en flik där information om att utdmg

ur belastningsregister visats registreras. Enheten har en Excel lista med visstidsanståillda inom

bemamingen i skolan. I listan finns samtliga vikarier på skolorna för att få en överskådlig bild. I
Excellistan frnns även notering att belastningsregister har visats och datum. Vid intervjuer framkom
att timanställning går över till visstidsanställning efter tre månader som timanställd. För dessa

begärs registerutdrag årligen om anställning gått över till visstidsanställning.

Vid intervjuer framkom att rutinen för ftirnyad anställning är svår att hantera administrativt sätt.

Därför görs registerkontroll på nytt oavsett anställningstyp vid förnyad anstälining. Enligt lagen

orn registerkontroll tir den som inom ett år erbjuds en fornyad anställning hos samma arbetsgivare

undantagen för ny registerkontroll.

Lärarstudenter tas in flir verksamhetsförlagd utbildning (VFtÐ. Vid intervjuer framkom att rutinen
efterlevs gällande förskolan. Respektive ftirskolechef tar in registerutdrag från studenten innan

praktikperioden påbörjas och gör kontroll av att registcrutdraget inte är åildre än ett år. För
grundskolan frankom att förvaltningen behöver arbeta med rutinen.

Nyanst2illda chefer infonneras om lagen om registerkontroll vid introcluktion av

personalavdelningen. Vid intervjuer framkom att man även har enskilcla samtal med chefer på

förvaltningen för att säkerställa att registerkontroll görs. Utifrån det anses samtliga chefer känna

till rutinen. Det finns ingen särskild utbiidning/genomgång av lagstiftningen till vatftir
registerutdrag krävs.

Lönekontoret sparar registenrtdrag fÌir tillsvidareanställda. Timanställda och visstidsanställdas

registerutdrag ftirvaras i pär'mar hos Bemanningen.

Det sker ingen rapporteLing till nätnnden av antal erhållna registerutdrag.

Aktgranskning

För barn-och utbildning giordes ett delvis slumpmässigt ru'val av akter för granskning. Från varje
skola, inklusive särskola och kultr.rrskola, valdes en akt ut slurnpmässigt. I tu'valet fanns totalt nio

akter, fy.a tillsvidareanställda och fem vikarier. I samtliga akfer fanns utdrag ur
belastningsregistret. I ett fall har en av de tillsvidareanställda dock påbörjat sin anställning fèm

dagar innan utdraget från belastningsregistret är daterat.

För fürskolan valdes tre akter ut Íör granskning baserat på ett delvis slumpmässigt urval. En akt

vardera från grupperna timvikalier, tillsvidareanställda, och kökspersonal valdes ut slumpmässigt.

Utdrag ur belastningsregister fanns för timvikarien och kökspersonalen. Utifrån timvikariens akt är
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det oklart vilket datum denna påbörjade sin vikarietjänst, det registerutdrag som finns i akten är

daterat åtta dagar efter att vikarieavtalet skrivits under. Utifrån den tillsvidareanställclas avtal

framgår aft tegisterkontroll har gjorts och att utdlaget från belastningsregistret förvaras hos

förskolechefen på Fyrklövern.

Kommentar

På anställningsavtalet finns en kyssruta fcir markering när rcgisterkontroll gjorts samt ruta íÌir att

notem datum för kontloll. Vi har note¡'at att barn- och utbildning noterat det datum som framgår av

legisterutdraget i rutan på anställningsavtalet som syftar till att notera datum för när registerutdrag
kontrollerats. Dct har inte gjorts någon notering för när registerutdraget har visats. Vi ftireslår att

rutinen Zindras till att notera datum för när registeruldraget visats i enlighet med vad som efterfrågas

på anställningsavtalet, på så sätt kan det i elterhand styrkas att giltigt registerutdrag visats innan

anställningen påbörjats.

Vi ser allvarligt på att registerkontroll ftir VFU brister inom grundskolan. Enligt skollagen ska

registerutdrag lämnas av den som under utbildning tilldelats plats för VFU innan praktiken

påbörjas. Den frarntagna rutinen för registerkontroll behöver kommuniceras till berörda. Vi
rekommenderar barn- och utbildningsnämnden säkerställer att rutinen för registerkontroll efterlevs

för VFU.

Vi finner att rutinen för registerkontroll inte alltid efterlevs då vissa rektorer/chefer enligt intervjuer

inte gjort registerkontroll i enlighet mcd rutinen när anställningsavtal skrevs. I de fallen har berörda

kontaktats och registerutdrag inhämtats i efterhand. Aktgranskning {iir grundskolan visar även att i
en av de tolv slumpmässigt utvalda akterna har den anstäilde påbörjat sin tjänst fem dagar innan

utdraget från belastningsregistret är daterat. Vi ser allvarligt på att registerkontroll inte giorts i

samband med att $änst erbjuds ooh flnner att rutinen behöver ses över för att säkerställa att

registerutdrag visas i samband med anställning erbjuds. Kommunen brister enligt skollagen som

säger att registerkontroll tir obligatorisk innan påbörjad tjänst. Skolinspcktionen kan för både

offentliga och enskilcla huvudmän vidta sanktioner om lagstiftning om registerkontroll inte följs.
Utifrån det rekommenderal'vi att det ges en gelnensam information till samtliga berörda med regler

för inhämtnirrg av registerutdrag. Vi rekommendcrar även att bam- och utbildningsnümnden

säkerställer att rutinen för registerkontroll etìerlcvs.

Vård- och omsorg

Inorn vård- och omsorgsför'vahningen fìnns 900 anställda. Förvaltningen ansvarar för kommunens

insatser ftir äidre och pcrsoner mecl funktionsnedsättning. Inom vård- och olìlsorg omfattas

kortticlsboenclet samt bemanningsenheten av registerkontrollen inom LSS.

Rcgisterkontroll för verksalnhet som utför stöd och service åt barn med funktionshinder är

dokumenterad på kommunens Intranät genom Regislerkontroll,20l4-09-ll. Där framgår att

registerutdrag ska begäras strax före beslut om att erbjuda anställning eller praktik. Personen som

berörs av registelkontrollen ska själv begära registerutdraget från rikspolisstyrelsen. Originalet ska

överlämnas och får inte vara över ett år gammalt. Om personen begär att få tillbaka originalet ska

kopia tas föt' att kunna styrka att lagen f<iljts.
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Vicl intervjuer framkom att det finns åtta tillsvidareanställda och två vikarier på korttidsboendet
Kristinelundsvägen 6. Enhetschef och samordnare är anställande och kontrollerar registerutdrag
om det inte ticligare gjorts av bemanningsenheten i de fall vikarien kommit från
bemanningsenheten, Enligt rutin ska de arbetssökande informeras i samband med första
intervjutillÍÌillet att registerutdrag ska lämnas. Det finns även information i reklyteringsannons om
att registerutdrag krävs frir anställning. Vid intervjuer fi'ankom att registerkontroll alltid görs innan
anställningsavtai skrivs och att utch'agets giltighet kontrolleras i samband med det. Det framkom
även att kyssrutan på anställningsavtalet för månadsanställda" belastningsregister kontrollerat
datum" inte används. Original sparas i personalakt tillsammans med anställningsunclerlag i ett
låsbart skåp på enhetschefens kontor. Vid intervjurr fi'amkom att skåpct såillan låses.

Vid fiirnyad anställning uppges rcgistclutdrag kontrolleras på nytt. För exempelvis
scmcsteruikarier giordes registerkontroll på sarntliga semestervikarier på nytt även om det inte gått
ett år. Vicl intervjuer fi'amkom en osäkerhet på orn registerkontroll giorts avseende praktikanter.

Vid intervjucr framkom att verksamheten för korttidsboendet inte haft någon utbildning eller
gcnomgång av lagstiftningen. Information om registerkontroll ftr verksamheten hanterades vid
överlämnandet från förra enhetschefen.

Dct skcr ingcn rapportcring till nämnclen av antal erhållna registerutdrag.

Bemanningsenheten

Bemanningsenheten anställer vikarier för verksarnheterna SÄBO, hemtjänst, personlig assistans,

psykiatrin och LSS, varav LSS omfattas av registerkontroll. Inom Bemanningsenheten finns ca 300

anställda varav två uppges albeta med barn, Sedan hösten 20 1 5 finns beslut av ftirvaltningschefför
vård och omsorg att samtliga vikarier ska anställas av bemanningsenheten enligt tjänsteskivelse
2016-04-05, för att säkerställa att registerutdrag görs,

Bemanningsenheten arbetar efter den dokumenterade rutinen för registerkontroll som fìnns på

Intranätet, Registerkonlroll 2014-09-11 . Bemanningsenheten har även dokumenterat rutinen för
registerkontroll genom Rekryleringsprocess {w timvikarier, 2U5-A2-27 där det frarngår att den

sökande ska beställa utdrag från belastningsregistret l.SS - utföra vissa insatser åt barn med

funktionshinder (442.9) samt att anställningsunderlag ska skrivas när den sökande har uppvisat ett

utdrag från belastningsregister som är ok.

Vicl intervjuer framkom att registerkontroll görs på samtliga arbetssökande vid erbjuden tjänst på

bemanningsenheten av HR-generalist eller bemanningsassistent. Inför att anställningsavtal ska

skrivas informeras den arbetssökande att ta med registerutdragel. "LSS - utÍtjra visa insatser åt barn

rnecl funktionshinder (442.9). När utdraget visats, kryssmarkeras en ruta isystemet Time Care

Pool under fliken "Belastningsregistern' att belastningsregister visats och giltighetsdatum för
utdraget fylls i. Per automatik frarngår vem som f,llt i uppgiften samt datum. Vici inteLvjuer

framkom att man tillåter öppet kuvert mecl utdraget av belastningsregister samt att det görs en

noggrann kontroll av att samtliga siclor är med. Kopia på utdraget sparas för de som arbetar med

barn i de anställdas personalakter. För dc som inte arbetar mecl barrr kontrolleras registerutdrag men

ingen kopia sparas. Om vikarien i efterhand ska arbeta mecl barn görs registerkontroll på nytt och

kopia sparas i personalakten.
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Om registerutdrag inte visas när anställningsavtal skrivs noteras den anställdes namn på en lista

som påminnelsc alt timvikarien måste visa registerutdrag innan den bokas för arbete. Det är en

manuell hantering. Vid intervju framkom att bernanningsenheten gör registerkontroll vade år på

samtliga som arbetar med barn. I{R-generalisl och bemanningsassistent uppges ha fått utbildning i
registerkontroli av HR-specialist på persotralavdelningen i kommunen.

Aktgranskning

Av de åtta tillsvidareanställda på korttidsboendet fanns fèm akter på enhetschefens kontor. Var de

övriga akterna fanns var oklaÍ. De akter som saknas avser anställningar innan enhetschefpåbörjat

sin dänst. Samtliga fem akter som fànns tillgängliga granskacles. Samtliga granskade akter saknade

utdrag ur belastningsregistret, det fanns inte heller någon aunatr markering i akterna om att

registerkontroll gjorts. Samtliga anställdes år 201 I eller senare.

Utövel de tillsvidareanställda arbetar två vikarier från bemanningsenheten i verksamheten. Utdrag

ur belastningsregister finns för en av vikarierna.

Kommentar

Vård- och omsorgsförvaltningen har dokumenterade rutiner för registerkontroll inom verksamhet

som utför stöd och service åt barn med funktionshinder vilket vi bedömer som positivt.

Vi ser en risk med Bemanningsenhetens manuella hantering för att hantera timvikarier som inte

visat registerutclrag vid erbjuden tjänst. Trots att timvikariema inte har visat registerutdragen är de

registreracle i Time Care Pool och är bokningsbara. Vi rekommenderar att Bemanningsenhctcn scr

över sina rutiner för att såikerställa att enbart timvikarier som visat registerutdrag kan bokas för
arbete.

Vi har noterat kyssrutan på anståillningsavtalet ftir månadsanställda" belastningsregister

kontrollerat datum" inte markeras fÒr att visa att registerutclrag har gjorts. Kryssrutan var vid

tidpunkt ftir intcrvju okäncl i verksamheten. Vi rekommenderar att kyssrutan markeras i samband

med att rcgisterutclrag visas samt att datum för kontroll noteras.

F,nligt intervjuer finns rutin i att alltid begära registerutdrag, lnen aktgranskning visar att utdrag

saknas för sarntliga anställda i korttidsboendet där personalakter fanns. Det fìnns ingen notering i

akterna på registerkontroll valpå verksamheten inte kan styrka att registerkontroll g!orts. Sarntlig

personal har anställts år 201 I eller senare och borde därför ha låimnat utclrag ur bclastningsregister

vid anställning oavsett om de anställts på bemanningsenheten till bödan eller korttidsboendet.

Aktgranskning visar även att utdrag saknas för en vikarie. Det fÌnns ingen notering i Time Care

Pool att utdrag har visats eller att denna är uppskiven på clen såirskilda listan för att vikarien ska

visa registerutdrag innan vikalicn bokas för arbete. Utifrån ovan bedömer vi att rutinen för

rcgisterkontroll inte eft erlevs.

Vi ser mycket allvarligt på att utdrag ur belastningsregister saknas för de anställda där personalakter

finns i urvalet. Vi ser även mycket allvarligt på att det vid aktgranskning saknas personalakter.

Enligt lagen om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn med funktionshinder,

kan tillståndet att bedriva verksamhet enligt LSS dras tillbaka vid allvarlig underlåtelse att begära

in registerutdrag,
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Vidare fìnner vi att rutinerna för registerkontroll avseende praktiktjänstgöring behöver ses över då

det är oklart om det har utförts. Vi rekommenderar att samtliga berörda inom vård- och

omsorgsförvaltningen får information om lagstiftningen glillande registerkontroll samt att vård- och

omsorgsnämnden säkerstliller att rutinen för registerkontroll efterlevs.

Social- och arbetsmarknad

Social- och arbetsmarknad har 185 anställda och ansvar blancl annat fiir kommunens individ- och

familjeomsorg. Här finns ansvaret för det kommunala boendet {ör ensamkommande flyktingbarn
HVB Lagunen samt farniljehem via familjehemsenheten,

HVB-hemmet

Rutinen för registerkontroll i vcrksamheten har dokumenteras genom Rutin registerkontroll för
stodboende - griller verksamhetsområde stöd och behandling,2016-06-10, beslutad av social- och

arbetsmarknadsnämnden. I rutinen framgår information om lagen för registerkontroll, att chef som

anställer är ansvarig för att registerkontroll utfrirs samt eu checklista för registerkontroll rned

aktivitet och ansvarig. På checklistan frangår att belastrringsregister für HVB-hem (442.1) ska

begäras vid erbjuden tjänst, uppdrag praktiktjänstgöring eller liknande, utdraget får vara max sex

månader gammalt, kopia tas och original återlämnas. Kopian sparas i den anställcles personalakt

där dokumentet sparas i minst två år ftir att kunna styrka att utdraget har visats upp.

Enhetschef for FIVB-hem eller biträdande enhetschef 2ir anställande i verksamheten. Vid intervjuer

framkom att de arbetssökande informeras att lämna registerutdrag i samband med att

anställningsavtalet skrivs. Det framgår även av rekryteringsannons att registerkontroll görs fìit'

anställning. Det framkom att vissa arbetssökande enbart har med sig utdrag från belastningsregister

vid registerkontrollen. Enligt registerkontrollen frir HVB-hern ska utdrag ur Polismyndighetens

misstanke- och belastningsregister kontrolleras. Den arbetssökande får begära nytt utdrag enligt

442.7 ochåterkomma för ny registerkontroll. Vid kontroll av registerutdrag är man noggrann med

att utdraget ska vala i ett oöppnat kuvert och att det får vara max sex mfurader gammalt. När kontroll
gjorts kryssmarkeras rutan i anställningsavtalet att belastningsregister kontrollerats samt datum för
kontloll.

För att säkerställa att registerutdrag alltid visas vid nyanståillningar har man som rutin att inte skiva
anställningsavtal förens registerkontroll gjorts. lJnder vintern 201512A1.ó giordes uudantag med

hänsyn till personalbristen som uppstod vid den rådandc situationen rned flyktingrnottagandet. Då

skrevs några anställningskontrakt med en ktausul att belastningsregister skulle visas innan

anställningcn påbörjades. Vid intervjuer framkom att det inte finns någon rutin vid förnyad

anställning då det inte har inträffat. Men om det skulle inträfla skulle nytt giltigt registerutdrag tas

in.

Vid intervjuer framkom att verksamheten informerades om lagen om registerkontroll i samband

med att HVB-hemmet startades april 2013. Det var tydligt för samtliga vid uppstarten av HVB-

hemmet att registerkontroll var obligatoriskt. Förvaltningschefen var den som infonneradc nåir

rutiner sattes för boendet.
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Registerutdragen sparas i original eller kopia inlåsta i ett skåp tillsammans med anställningsavtalen.
Vid intervjuer fiamkom att den aclministrativa enheten även har kopia på utdragen.

Det sker ingen rapportering till närnnden av antal erhållna registerutdrag.

Familjehem

Det firurs ca 65 farniljehern i Köpings kommun. På farniljeenheten finns en framtagen rutin för
registerkontroll av tilltänka familjehemsftiräldrar. Rutinen har dokumenterats genom
Registerurdrag 2Arc-A5-19. Enligt rutinen ska familjehemssekrcterare registrera familjen i
verksamhetssystemet ProCapita, administratör ska sarnla in medgivarblankett ftir begäran om
registerutdrag som sparas för att göra årliga kontroller. Alla awikelser ska snarast rapporteras till
respektive utledare för känneclom.

Vid intervjuer framkorn att de tilltänkta familjehemsförälclrarna infonneras om registerkontroll i
samband med att de får en intresseanmälan från en kontaktfamilj. De tilltänka
familjehemslörälclrurna undeúecknar medgivandeblankett dåir de ger samtycke till att kommunen
begär utdrag ur Polismyrdighetens misstanke- och belastningsregister. Utdrag görs för de tilltänka
familjehemsföräldrarna, det finns ingen rutin i att göra registerkontroll för hemmaboende barn.
Sarntliga rnedgivandeblanketter sparas i en pärm hos administratör på enheten. Administratör begär
utdrag hos Polisrnyndigheten. När utdrag inkommer från Polismyndigheten görs registerkontroll
samt notering i respektive joumal med "utclrag ur belastnings- och misstankeregister med/utan
anmärkning + datum". Om det finns anteckning från belastnings- eller misstankeregister informeras
handlåiggare. Registerutdragen ftirstörs sedan i en dokumentförstörare.

Registcrkontroll görs ävcn årligen av pågåendc uppdrag. På medgivandeblanketten godkänns att
kommunen gör en årlig registerkontroll. Administratör skickar ut medgivandeblankett på nytt till
fam i lj ehemsfäräldrar som undertecknar för med givande.

Aktgranskning

tsland personalen i HVB-hemmet valdes sex akter ut för granskning genom ett delvis slumpmlissigt
urval varv två avsåg timanställcla. Sarntliga granskade akter innehåller registerutdrag ur
belastningsregistret och misstarrkeregistret,

Ingen aktgranskning har giorts avseende familjehem.

Kommentar

Social- och arbetsmarknad har dokumenterat sina rutiner för registerkontroll inom sina
verksamheter för HVB-hemmet samt familjehem. Vi finnel att båda verksamheternas rutiner
eftcrlcvs.

Vi frnner att HVB-hcmmcts rutin är informativ och tycllig. Eventuellt skulle den kunna
kompletteras med rutinen fcir ftirnyad anställning då den inte är rnedtagen. Checklistan kan även
kompletteras med att anställningsal'talet ska kyssmarkeras i rutan för att belastningsregister visats
samt datum för kontroll, då det är en rutin som finns i verksamheten.
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HVB-hemmet har som rutin att registerutdrag ska medtagas i ett oöppnat kuvert vid

registerkontrollen. Det finns inget stöcl i lagen att kuvertet ska vara oöppnat. Enligt SKL cirkulär

16:14 från 2016-04-05 framgår att registerutdrag från Polismyndigheten är vattenstämplat samt

sidnumrerat och behöver därför inte visas upp ftir arbetsgivaren i ett obrutet kuvert'

Utifrån intervjuer och aktgranskning bedömer vi att FlVB-hemmet har en ändamålsenlig rutin för

registerkontroll i verksamheten.

Vi finner att fämiljehemsenhetens rutin för registerutdrag bör kompletteras med vilka utdrag som

ska inhämtas fr'ån Polismyndigheten, av rutinen framgår inte vilken blankctt som ska användas eller

vilka uttlrag som ska inhämtas.

SOFS 2012:11 reglerar socialnåimndens ansvar ftir bam och ttnga i familjeltern, jourhem eller hem

för vård eller boende. Det allmänna rådet rekommcnderar att uppgifter ur rikspolisstyrelsens

belastnings- och misstankeregister bör håimtas in. Familjeenheten har en rutin för registerkontroll

av de tilltänka familjehemsföräldlarna, men inte ftir hemmaboende bat'n. Socialstyrelsens

upplysningstjänst säger att utrcdningen får visa huruvicla registerutdrag bör hämtas in Ítir
hèmmaboende barn eller inte. Enligt SOFS 2Al2:ll fiamgår' enbart att utredningen bör beaktas

vilkcn inställning barn och unga som redan bor i familjehelntnet har till att barn ellel unga placeras

ciär. Utifrån det bör man även fundera över att begära registerutcù'ag på hemmaboende barn under

18 år.

Utifrån intervjuer bedömer vi att farniljehemsenheten har en ändamålsenlig rutin ftir
registerkontroll i verksamhetelr.

Kultur- och fritid
Inom kultur- och frititisforvaitrringen fìnns sex verksamhetcl'; barn- och nngdomsenhetett,

biblioteket, museet, anläggningsenheten med sportfültet, bad, hallar och föreningsstöd sarnt

turistenheten. Utöver dessa enheter fìnns även en kultursekreterarfunktion samt en administration.

Vid intervjuer framkom att samtliga verksamheter förutom turistenheten arbetar på något sätt med

barn. Inom kultur- och fritidsförvaltningcn finns ca 55 anstälida varav ca 45 arbetar tned barn.

Förvaltningen tal' även crnot praktikanter eller sommarvikarier på flera av enlìeterna.

Det finns ingen rutin att begära registcrutdrag vid anställning. Vid intervjuer framkom att

registerutcirag sporadiskt visats på egct initiativ till enhetschef när anställning erbjudits. Likaså

framkom att praktikanter medtagit registerutdrag. De registerutdrag som visats har inte tidigare

registrerats i något system. Några registerutdrag hat sparats i de anställdas personakter.

Vid i¡tervjuer framkom att förvaltningen haft diskussion om att införa registerkonlroll for samtliga

som arbetar med bam. Det har ärnu inte tagits ställningtill att inftira sådan rutin, men man är öppen

för det,

Det har inte givits någon information till chefer i förvaltningen om lagetr om registerkontroll

Komtnentar

tM

Rcvisiottsrapport Registcrkontroll Kiipirrgs konrmun'docxrÑYrr¡v¡¡DrqPl'v" ""-'"''"'özor6KPMGAB.oswed¡shlimitedliabi¡ilyæmpanyândamsmberlirmof lhe
KpMG notwork of independent memb€r l¡ms afllialed w¡th KPIllG lntêrnaümal

Cooperative ("KPMG Internalionâ|"), a Sw¡ss enlity All rights reserued

18



tIM

10.5

10.5.1

Köpings kommun
Registerkontroll

201 6-12^t4

Registerkontroll inom verksamheten är inte obligatorisk. Men med stöd av lagen om

registetkontroll av personer som ska arbeta mcd barn, kan kommunen begära registerutdrag för de

soin arbetar direkt och regelbundet med bam. Vi rekommenderar att det görs. Vi ser positivt till att

kultur- och fritidsförvaltningen är öppna ñr att kontrollera registerutdrag i samband med

anställning och praktik då stora delal av verksamheten har regelbunden och direkt kontakt med

barn. Vi rckommenderar vidare att rutiner tas fram fijr ?indamålet, att rutinerna kommuniceras lill
berörcla i förvaltningen salnt att kullur- och fritidsnämnden säkerställer att registerkontrollen

efterlevs.

Enligt Lag (2013:852) orn registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, får endast en

anteðkning göras att kontroll av registerutdrag har giorts. Dock bör noteras att anställda i

ñrvaltningen som tilldelas arbete i verksamhet som tillhör skolan lydcr under Skollagen

(20 I 0:800).

Kolsva kommundel

Kolsva kommundel ä' en lokal kommunal förvaltning med ansvar för förskola, grundskola,

fritidshem, ungdomsgård, bibliotek, fritidsanläggningar och äldrcomsorg.Inom förvaltningen fìrms

300 anställda.

Förskolan

Inorn verksamhctcn för ftirskolan finns 45 tillsvidareanställda och ca fem timvikarier' Förskolan

har en doktrmentera<f rutin för Registerkontroll av personaL2AT5-01-19 för Kolsva kommundel. I

rutìncn framgår syftet med lagen, vilka verksamheter som omfattas av lagen, vem som ska begära

och lärnna registerutdraget, registerutdragets giltighetstid mm. Rutinen för registerkontroll är äveü

dokumenterad genom rutinerna Anstcillning 2015-01-15 dåir det framgår att den som erbjttds

anställning i förskoleverksamheten ska visa upp ett registerutdrag samt Anstllllning av

kçrttidsvikarier,2015-01-15 där det fi'amgår att utdrag ur polisrcgister ska förnyas varje år.

Vid intervjuer flamkom att inforrnation om registerkontroll låimnas för tillsvidareanställda vid

erbjuden tjänst och för tirnanställda vid informationsmötet ftir anställning. Förskolechef, eller

administratOr vilken anställer tirnvikarier, utför registerkontroll i samband mecl att anställningsavtal

skivs. Vid kontrollen säkerställs att utdraget är i orìginal och giltigt. Om den som erbjudits tjänsten

inte hunnit få registclutclraget till anställningsavtalet ska skrivas, skrivs anställningsavtal utan

underskift och kornplctteras med underskriften i elterhand när registerkontroll giorfs. När

rcgisterkontroll har gjorts kryssmarkeras rutan på anställningsavtalet att registerkontroll giorts samt

datum ftir kontLoll noteras.

Förskolan tar även in vuxna praktikanter exempelvis via atbetsmarknadsåtgärd och VFU. Vid

intervjuer framkom att det alltid görs kontroll av registerLrtdrag för dessa i enlighet med rutinen.

Enligf skollagen är den som erbjuds en förnyad anställning inom ett år hos samma arbetsgivare

tundantagen från att visa registerutdrag på nytt. Vid förnyaci anståillning uppges vid intervjun att det

görs koñtroll av när registerutdrag senast kontrollerades. Om registerutdraget är äldre än ett år

begars registerutdrag på nytt. Verksamheten har även som rtttin att utdrag ur polisregister ska
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förnyas varje år för korttidsvikarier. För tillfÌillet finns inga korttidsvikarier i verksamheten och det

uppges vara få korttidsvikarier som stannar tillräckligt länge för att omfattas av rutinen.

Registerutdragen sparas i original i den anställdes personalakt. Personalakterna förvaras inlåsta i

arkivskåp. Om den som erbjudits tjänsten vill ha tillbaka originalet tas en kopia och sparas.

Vid intervjuer framkom afr samtliga chefer ñtt genomgång av lagen om registerkontroll av

förvaltningschef i sambarul med att Skollagen kom. Förvaltningschef har även vid andra tillfiillen
informerat om lagtexten samt syftet med lagen.

Det sker ingen rapportering till nämnden av antal erhållna registerutdrag.

10.5.2 Grundskolan

Inom verksamheten för grundskolan finns 95 anställda. Ca 75-80 av dessa är tillsvidareanställda

och resterade visstidsanställda. Det finns två rektorer som tit anställande. Rutinen för

registerkontroll är dokumenterud genom rutinen för Registerkon*oll,20l4'09-71.

Vid intervjuer framkom att registerkontroll alltid görs i verksamheten. Den arbetssökande

informeras om registcrkontfoll efter intervju när tjänst erbjuds. Vid det tillftillet har den

arbetssökandc mecl sig registerutdrag. Registerutdraget behålls på skolan och i samband med att

anställningsunderlag skrivs görs kryssmarkering för att registerutdrag har kontrollerats samt datum

fOr kontroll av registerutdrag f,lls i. Det görs även en noggrann kontroll av giltigheten på

registerutdragen, det hal hänt att gamla registerutdrag har inkommit, då har den arbetssökande frtt
begara nytt registerutdrag och komma tillbaka och visa på nytt. För att säkerställa att

registerkontloll görs undeñecknas inget anställningsavtal förens registerutdrag kontrollerats'

Grundskolan tar in VFU praktikanter i sin verksamhet. Det fìnns ett samarbete mecl Mälarilalens

högskola samt Örebro Universitet där studenten gör sin VFU praktik på samma skola under hela

studietiden vid två tillfÌillen per år. Registerkontroll görs första dagen på praktiken av studentens

handleclare. Handledaren gör en notering i en checklista för mottagandet av VFU studenter och

återlåimnar originalet av registerutdraget till stuclenten. Registerkontroll görs enbart vid första

tillfället studentcn påböriar sin praktik. Vicl några få tillftillen har grundskolan även tagit in
arbetsträning från Försäkringskassan, det är samma rutin för dessa med registerkontroll som VFU.

Registerutclrag sparas i original i den anställdes personalakt inlåst i ett brandklassat arkivskåp i ett

låsbart rum. Vid intervjuer framkom att det ibland händer att vikarier enbart visar registerutdrag

och inte lämnar kvar det.

Vid intervjuer framkom att information om registerkontrollen har ffitts på rektorsr'rtbildning. Det tir

en tre-årig utbildning där 30 poäng skoljuridik har studerats.

Det sker ingen rapportering till nämnden av antal eúållna legisterutdrag'

10.5.3 Aktgranskning

Från ftirskolan valdes tre akter från ordinarie pcrsonal ut för granskning, urvalet gjordes genom att

var 14:e akt i arkivskåpet valdes ut. För samtliga i urvalet fanns utdrag ur belastningsregistret. I ett
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av de granskade fallen framgår från a\4alet aft den anställde påbörjat sìn anställning en månad innan

utdraget från belastningsregistret är daterat. Ytterligare en awikelse finns då en anställd arbetat

som vikarie 2A12-2014, under denna tid frnns endast ett utdrag från belastningsregistret frän2012.
Samma anståillda blev, enligt anställningsavtal, tillsvidareanställd under 2015. Inför
visstidsanstä[ningen har registerkontroll utÍìirts, enligt avtalet, men det finns inget utdrag i akten.

Utöver den ordinarie personalen hos förskolan granskades även akterna för två timvikarier, urvalet
gjordes genom att var 7:e akt i arkivskåpet valdes ut. I en av akterna saknas utdrag ur'

belastningsregistret eller annan markering att registerkontroll utfÌirts.

Frân skolan i Kolsva granskades 5 personalakter. Urvalet gjordes genom att var 20:e akt från

arkivskåpet togs ut för granskning. De akter som granskats rör en koútidsvikarie, en med

tidsbegränsad anställning satnt 3 tillsvidareanställda. I tre av akterna fanns utdrag ur

belastningsregister. De aktet som saknar utdrag rör anställningar som gjordes innan 2010.

Kommenlar

Vi firurer att både förskolan och grundskolan i Kolsva kommundel har dokumenterade rutiner ftir
registerkontroll fcir sina verksamheter.

Utifrån intervjuer finner vi att förskolan i stort har en fungerande rutin för' registerkontroll.

Aktgranskning visar att en anställd har påbörjat sin anställning en månad innan utdraget från

belastningsregistret är daterat vilket awiker från rutinen och skollagcn som säger att

registerkontroll är obligatolisk innan påbörjad tjänst. Rutinen behöver ses över fär att säkerställa

att registerutdrag visas i sambancl mccl anställning erbjuds. Skolinspektionen kan ftir både offentliga
och enskilda huvudmän vidta sanktioner om lagstiftnirg orn registerkontroll inte följs. Utifrån det

rekommenderar vi att Kolsva kommundelsnämnd säkerstälier att rutinen for registerkontroll
efterlevs.

Avseende grundskolan har rutinen för registerkontroll ibland frångåtts gällande vikarier. Enligt
rutinen f<ir registerkontroll ska kopia tas av originalet orn den atbetssökande begär att få tillbaka
originalet. Orn det dessutom saknas notering i akten för att registerkontroll utförts kan

verksamheten inte styrka att registerkontroll gjorts. Aktgranskningen för grundskolan visade att

registerkontroll har giorts på samtliga där registerkontroll hal'krävts.

Vi finner det positivt att fòrvaltningschef hade genomgång av registerkontroll i sambancl med att

Skollagen kom. Vi ser ett fortsatt informationsbehov i verksamheten lor att säkerställa att

registerkontroll görs.

Utifrån aktgranskningen för ftirskolan och grundskolan i Kolsva kommundel bedömer vi att det

finns vissa brister i registerkontrollen.

Slutsatser
Sammanfattande slutsatser utifrån revisionsfrågorna;

KPMG lntêm6tionâl
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Om det finns gemcnsamma och dokumenterade rutiner inom verksamhetsornrådet för

tillämpningen av "lagen om registerkonû'oll"

Granslmingen har visat att det inte Jìnns någon central rutin kring registerkontroll i

kommunen.

Rutinför registerkontrr¡ll avseende þrskota, fami$edaghem, öppenförskola, lörskolekløss,
grundskol{ obligatorisk forskola, specialskola, fritidshem, öppen frítiùverksamhet samt

ierksamhet to* uyö, stdd och service åt barn med finktionshinder, fnns på kornmunens

Inlranät senast uppdaterad 2014-09-l 1.

Socíal- och arbetsmarlcnadsforvaltningen har dokumenterat sina rutiner för
registerkontroll genom "Rutin registerkontroll fA, sþdboende gtiller

verksamhetsområde stöd och behanclling", 2016-06-10 för HVB-hemmet samt genom

" Registerutdrag " 2 0 I 6 -05 - I 9 þr familj ehem.

Kultur och .fritidsfitrvaltníngen har inga framtagna rutiner for registerkontroll'

Registerkonlrlolt ¡nom verksamheten dr inte obligatorisk, men kommunen kan med stöd av

h{en om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, begcira registerutdragJör

de som arbitar d,irekt och regelbundet med barn. Vid det fallet rekommenderas att rutiner

för àndamålet tas fram.

2. Hur har informationen lämnats till verksamhetsansvariga

Informafion/utbitdning till chefer avseende registerkontroll har skett i varíerande grad i

de olika þttaltningarna i Köpings kommun,

Chefer inom bqrn- och utbitdningsforvahningen, bemanníngsenheten ìnont vård- och

omiorgsforvakningen, HVB-hemmet inom sociql- och arbetsmarlmads/örvaltningen saml

farskotã och gruidskola i Kalsvq kommundel har fått in/'ormation/utbildning kring

registerkontrollen. Karttidsboendet inom vård och omsorgsþrvaltningen uppges inte ha

fåí någon information om registerkontroll mer rin vid överldmnandet från förra
enhetschefen.

3. Om hur kontrollen av registerutdragen dokrrmenteras

Fòr lillsvidareanst(illdq anvrinder samtlìga verkssmheter h"yssrutan på

anslcillningsavlaletför att markerq att registerutdraghar visats forutomvård- ach omsorg'

Dessa har ingen dokumentation av att registerutdrag har visats'

For timanstcillda inom barn- och utbildning sawt på vård- och omsorgs bemanningsenhet

dokumenteras registerkonlrollen i systemet Tíme Care Pool med en lcryssruta att utdrag

har tisats. För timanst(iltda påförskolan i Kolsva kommundel görs ingen notering att

registerkontroll gi orts.

För tilttcinka famitjehemsforàldt'ar dokumenteras registerkontrollen med en antecktting i
r e sp ekt iv e .i ournal í v erks amhe t s sysl emet pr oC api t a'

För VFU gör Kc>lsva kommundel en notering på checklista för mottagandet av VFU

studenter àtt registerkontroll giorts. Det finns ingen rutin þr barn' och utbildning all

dokumentera atl registerkonlroll giorts for VFU.
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För att styrka att registerkontroll giorts rekommenderar vi att samiliga anstcillningsavtal

komplefiàras ned rutønför att belastningsregister kontrollerats samt datum far kontroll.

4. Om rappofiering sker till nämnden av antal erhållna registerutdrag

Det sker ingen återrapportering till varken barn- och utbildningsnönnden, vård' och

omsorgsnamnden, social- och arbetsmarknadsndmnden, kultur' och fritidsnömnden eller

Kolsva kommundelsnlimnd av antal erhållna regßterutdrag'

Datum som ovan
KPMG AB

Petra Ribba
Kommunal revisor

Helin- Lindkvist
Kundansvar ig Köpings kommun
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