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Initiativärende
Avseende införande av rutin vid anställning inom Socialnämndens verksamhets område
För att vara ett steg före så våra brukare ej utsätts för brott så vill vi sverigedemokrater
införa en rutin vid nyanställning inom förvaltningen.
Alla nyanställda ska lämna belastningsregister vid anställningens start.
Vi ser en ökning runt om i landet med brott som begås mot brukare av personal samtidigt
ser vi en ökning med stölder av narkotika klassade läkemedel.
Vi anser att det ska vara ett krav att vi kräver ett utdrag ur belastningsregister vid
nyanställning.
Vi kan då stoppa eventuella brott mot våra brukare när vi ny anställer personal.
Detta bör vara en självklar rutin då det höjer patient säkerheten och vi som arbetsgivare
visar nolltolerans mot brott mot brukarna. Det är preventions arbete då vi kan öka chansen
att förhindra stölder och andra former av brott mot brukarna genom att begära ett utdrag
från belastningsregistret vid nyanställning det görs i andra kommunala verksamheter och
där är det en självklarhet.
Det är inte lämpligt att vara dömd för stöld, narkotikabrott eller bedrägeri där det är ett
aktivt brottsregister (dömda inom Sår) brottets art ska vägas in i den tänkta tjänsten även
om individen t.ex. genomgått en behandling för ett missbruk då har individen gjort
förändringar som ska övervägas till individens fördel.
Vi ser även en fördel att dokumentera och föra register av brott mot våra brukare Ju mer vi
vet ju mer riktiga åtgärder kan vi sätta in för att förhindra brott.

sverigedemokraterna yrkar med anledning av ovanstående:
Att Socialnämnden uppdrar åt socialförvaltningen att omgående se över anställnings
rutinerna och implementera belastnings registerutdrag vid anställning.
Att om det inte redan finns, upprätta ett register där alla brott mot brukare registreras.
Att upprättat register delas upp på olika brottskategorier, t.ex. våldsbrott, egendomsbrott,
sexualbrott, stölder
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