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Remissyttrande till socialdepartementet 
gällande Inspektionen för vård och omsorgs 
redovisning av uppdrag att tillgängliggöra och 
upprätta ett nationellt register över HVB och 
stödboenden för barn och unga samt särskilda 
ungdomshem 
 

Borlänge kommun har givits möjlighet att yttra sig över remissen om att tillgängliggöra och 
upprätta och ett nationellt register över Hem för vård och boende (HVB) och stödboende 
för barn och unga samt särskilda ungdomshem samt de förändringsförslag som 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) föreslår.  

Borlänge kommun ser positivt på att ett register upprättas och tillgängliggörs och anser att 
de regeländringar IVO föreslår är rimliga för att tillgodose behovet av kommunens 
uppgifter. Genom att upprätta ett nationellt register underlättas kommunens arbete och 
bidrar till bättre och säkrare underlag vid placeringar av barn och unga vilket föranleder 
möjlighet till ökad trygghet för barn och unga i behov av stöd genom placering. 

Borlänge kommun ser att administrationen kring informationsinhämtning kan minska och 
ge tillgång till relevant och aktuell information inför placering av barn i HVB och 
stödboende dygnet runt om föreslagna förändringar införs. 
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§ 92 Svar på remiss - Inspektionen för vård och omsorgs redovisning av 
Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och 
stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem / 2022/959 

 
 
Beslut 
Remissyttrandet till socialdepartementet angående Inspektionen för vård och omsorgs förslag avseende 
nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem antas.  
 
Ärendet 
Borlänge Kommun har givits möjligheten att yttra sig som remissinstans i Inspektionen för vård och 
omsorgs uppdrag om att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och 
stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem.  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått i uppdrag av regeringen att tillgängliggöra och 
upprätta ett nationellt register över hem för vård eller boende (HVB) och stödboenden för barn och 
unga samt särskilda ungdomshem. I uppdraget beskrivs att IVO ska driftsätta en tjänst för 
automatiskt tillgängliggörande av information som ska tillgängliggöras för kommuner.  
 
IVO har i en delredovisning redogjort för de rättsliga och tekniska förutsättningarna för att skapa en 
informationsinfrastruktur. IVO lämnade i delredovisningen två författningsförslag – en 
sekretessbrytande bestämmelse och en bestämmelse med syfte att möjliggöra person-
uppgiftsbehandling. IVOs slutsats i delredovisningen är att myndigheten, med stöd av dessa två 
bestämmelser, har möjlighet att skapa en digital tjänst som helst står i överensstämmelse med 
kommunernas behov.  
 
Borlänge Kommun genom socialnämnden ställer sig positiv till att ett nationellt register upprättas 
och anser att de regeländringar som IVO föreslår är rimliga för att tillgodose kommunens behov. 
 
Beslutet är enligt arbetsutskottets förslag. 
 

Beslutsunderlag 
- Remissyttrande 2022-10-10 
- Sociala sektorns tjänsteskrivelse 2022-10-10 
- Arbetsutskottets beslut § 268 2022-10-20 
- Muntlig information av Lisa Teledahl  

 
Skickas till:  
Socialdepartementet 
Kommunstyrelsen 
Pernilla Söderlund, Sektorchef sociala sektorn 
Tomas Ahlin, Verksamhetschef IFO 
Lisa Teledahl Utvecklare sociala sektorn  
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