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Rutin gällande kontroll och hantering av utdrag ur 

belastningsregister 

Som arbetsgivare har vi i vissa fall rätt att ta del av ett utdrag från belastnings-

registret i samband med anställning. Det finns olika regler för olika typer av ar-

beten. I denna rutin finns därför en sammanställning av vilka regler som gäller 

för Hultsfreds kommuns olika verksamheter. Rutinen gäller för alla typer av 

anställningsformer, uppdragstagare samt praktikanter.  

 

Om lagkrav för att inhämta utdrag från belastningsregistret saknas har vi som 

arbetsgivare inte rätt att begära att personen i fråga uppvisar detta utdrag. Finns 

inte din verksamhet specificerad i denna rutin så finns det som regel inte heller 

någon laglig grund för att inhämta dessa uppgifter. Om du har några frågor 

kring vad som gäller i din verksamhet kan du vända dig till förvaltningens HR-

konsult för stöd. 

 

Detta gäller för samtliga registerutdrag 

• Enbart personer som du har valt att anställa eller på annat sätt anlita ska 

visa registerutdrag.  

• Du måste lämna tillbaka registerutdraget i original om arbetstagaren be-

gär det. 

• Registerkontroll gäller även vid tillsättning av hastigt uppkomna vakan-

ser, vilket skulle kunna innebära att en anställning inte kan påbörja som 

utdrag ej kan uppvisas. 

• Meningen med utdragen är inte att göra en årlig kontroll av de personer 

som redan arbetar i organisationen. Utdragen ska heller inte användas 

som kontroll av anställda som erbjuds en förnyad tjänst i samma verk-

samhet inom ett år. 

• Ett utdrag från belastningsregistret utgör endast en del av bedömningen 

om en person är lämplig för arbetet. Om en person har anmärkningar 

om brott eller inte betyder inte att man kan vara mindre noggrann i den 

övriga bedömningen av en persons lämplighet.  

• Personer som är medborgare i ett EU-land eller Storbritannien kontroll-

eras även mot kriminalregistret i det aktuella landet. Det framgår av re-

gisterutdraget om en sådan kontroll har utförts. 

• Det finns inga krav på att den som ska visa registerutdrag ska lämna ut-

draget i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har 

alltså rätt att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan du som arbets-

givare får det. 
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Rutin vid anställning 

1. Anställande chef kontrollerar uppvisat eller inskickat utdrag 

2. Datumet på utdraget antecknas i särskild ruta på anställningsavtal  

3. Registerutdraget återlämnas i original till medarbetaren alternativs för-

faras i personakt (se särskilda rutiner för respektive verksamhet) 

 

 

Registerkontroll ska inte användas som kontroll av anställda som erbjuds en 

förnyad tjänst eller motsvarande i samma verksamhet inom 12 månader.  

I dessa lägen ska det noteras i avsedd ruta på avtalen att det ej var aktuellt att 

kontrollera utdraget. 
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Barn- och utbildningsförvaltningen 

Enligt skollagen (2010:800) ska kontroll av registerutdrag alltid göras inför 

samtliga anställningar inom skola och barnomsorg. Registerutdraget får inte 

vara äldre än 1 år.  

 

Kontroll av registerutdrag ska utföras av anställande chef och dokumenteras 

genom en anteckning om att utdraget visats upp för den som beslutar om att an-

ställa. Anteckningen görs på medarbetarens anställningsavtal enligt ovanstå-

ende rutin. Ingen annan dokumentation av registerkontrollen får göras. Varken 

original eller kopia av utdraget får sparas, utan återlämnas till medarbetaren. 

 

Socialförvaltningen 

Arbete med barn med funktionsnedsättning 

Registerutdraget omfattar alla LSS-verksamheter som avses i lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionsnedsättningar, och som utför insatser åt 

barn. Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.  

Registerkontrollen omfattar inte administrativ personal som inte kommer i kon-

takt med barnet. 

Kontroll av registerutdrag ska utföras av anställande chef och dokumenteras 

genom en anteckning om att utdraget visats upp för den som beslutar om att an-

ställa. Anteckningen görs på medarbetarens anställningsavtal enligt ovanstå-

ende rutin. Originalet eller kopia av utdraget skickas sedan till förvaltningens 

HR-konsult som förvarar utdraget i medarbetarens personakt.  

 

Utdrag för arbete på HVB-hem och stödboende 

Enligt lag (2007:171) om registerkontroll har vi som arbetsgivare rätt att be-

gära registerutdrag för medarbetare som arbetar vid vissa boenden som tar 

emot barn.  

 

Ska du anställa personal till ett HVB-hem har du rätt att få ta del av ett utdrag 

ur belastningsregistret och misstankeregistret. Registerutdraget får inte vara 

äldre än 6 månader.  

 

Kontroll av registerutdrag ska utföras av anställande chef och dokumenteras 

genom en anteckning om att utdraget visats upp för den som beslutar om att an-

ställa. Anteckningen görs på medarbetarens anställningsavtal enligt ovanstå-

ende rutin. Originalet eller kopia av utdraget skickas sedan till förvaltningens 

HR-konsult som förvarar utdraget i medarbetarens personakt.  
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Arbetsmarknadsenheten 

Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt för att, med hjälp av olika arbetsmark-

nadspolitiska åtgärder, få människor att komma in på arbetsmarknaden exem-

pelvis inom skola och barnomsorg. Denna rutin är då tillämplig för respektive 

område som medarbetaren ska arbeta inom. 

 

Serviceenheten 

I enlighet med skollagen (2010:800) ska kontroll av registerutdrag göras inför 

samtliga anställningar för medarbetare inom Serviceenheten med anledning av 

att de i sin anställning kan komma att ha regelbunden och nära kontakt med 

barn och ungdomar. Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år.  

 

Kontroll av registerutdrag ska utföras av anställande chef och dokumenteras 

genom en anteckning om att utdraget visats upp för den som beslutar om att an-

ställa. Anteckningen görs på medarbetarens anställningsavtal enligt ovanstå-

ende rutin. Ingen annan dokumentation av registerkontrollen får göras. Varken 

original eller kopia av utdraget får sparas, utan återlämnas till medarbetaren. 

 

Kultur och fritid 

I enlighet med skollagen (2010:800) ska kontroll av registerutdrag göras inför 

samtliga anställningar för medarbetare på Hagadal, bibliotek och ungdomsen-

heten med anledning av att de i sin anställning kan komma att ha regelbunden 

och nära kontakt med barn och ungdomar. Registerutdraget får inte vara äldre 

än 1 år.  

 

Kontroll av registerutdrag ska utföras av anställande chef och dokumenteras 

genom en anteckning om att utdraget visats upp för den som beslutar om att an-

ställa. Anteckningen görs på medarbetarens anställningsavtal enligt ovanstå-

ende rutin. Ingen annan dokumentation av registerkontrollen får göras. Varken 

original eller kopia av utdraget får sparas, utan återlämnas till medarbetaren. 
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ABHB 

I enlighet med lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska ar-

beta med barn har arbetsgivaren en möjlighet att inhämta registerutdrag för 

medarbetare som arbetar inom ABHB. Denna lag ger arbetsgivaren rätt, men 

inte en skyldighet att inhämta registerutdrag. Arbetsgivaren ska beakta om det 

av arbetsuppgifterna framgår en direkt och regelbunden kontakt med barn. Om 

du som chef anser att detta kan vara aktuellt, ta kontakt med din HR-konsult 

för gemensam bedömning. Registerutdraget får inte vara äldre än 1 år. 

 

Kontroll av registerutdrag ska utföras av anställande chef och dokumenteras 

genom en anteckning om att utdraget visats upp för den som beslutar om att an-

ställa. Anteckningen görs på medarbetarens anställningsavtal enligt ovanstå-

ende rutin. Ingen annan dokumentation av registerkontrollen ska göras. Varken 

original eller kopia av utdraget får sparas, utan återlämnas till medarbetaren. 

 

 


