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Riktlinjer för registerkontroll inom Heby kommun och
Hebyfastgheter AB
Kommunstyrelsen beslutade 25 augusti 2015 1 om följande riktlinjer.

Lagrum
Kontroll av belastningsregistret regleras i:
• Skollagen (2010:800) 2 kap. 31-33 §§
• Lag (2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt
barn med funktionshinder.
• Lag (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådant hem för vård eller
boende som tar emot barn.
• Lag (2013:852) om registerkontroll för personer som ska arbeta med barn.
Lagarna värnar två viktiga skyddsintressen – skydd mot övergrepp av barn och skydd av den personliga
integriteten. Lagarnas huvudsakliga syfte är att stärka barns och ungdomars skydd mot främst sexuella
övergrepp genom att förhindra att personer som dömts för vissa brott anställs inom de aktuella
verksamheterna.

Berörda personalkategorier, praktkanter och uppdragstagare
Alla verksamheter, där personalen kommer i kontakt med barn, ska tillämpa aktuella lagar om
registerkontroll och dessa riktlinjer när personal ska anställas i verksamheten. Likaså ska registerkontroll
genomföras när praktikanter tas emot i dessa verksamheter liksom andra uppdragstagare, såsom
exempelvis personal från bemanningsföretag och hem för vård eller boende som tar emot barn.

Avtal med entreprenörer
I avtal med entreprenörer, som anlitas för verksamheter där personalen kommer i kontakt med barn, ska
krav ställas på att registerkontroll görs i enlighet med aktuella lagar om registerkontroll och dessa
riktlinjer.

Rutner
Förvaltning ska upprätta anvisningar för registerkontrollen. Dessa ska minst innehålla beskrivningar för
hur information och dokumentation ska gå till, hur registerutdragen ska hanteras, vilka tidsfrister som
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Ks § 152/2015. PM,25 juni 2015. U.2015.1885.
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gäller, hur anställningsrutinen ska anpassas så att registerkontrollen genomförs och hur uppföljningen ska
genomföras.

Kontroll och återrapportering
Varje nämnd ska försäkra sig om att registerkontrollen genomförs på ett lagligt sätt samt att riktlinjerna
och anvisningarna följs.
Uppföljning av registerkontrollen ska årligen ske till respektive nämnd och kommunstyrelsens
personalutskott.

Dessa riktlinjer träder i kraft den 25 augusti 2015.

Marie Wilén
Ordförande i kommunstyrelsen
Peter Lund
kommunchef
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