
 

 
         

 

 

 

 
  

 

  

 

   

    
     

        
   

 
  

 

 

 

 

     
  
  

   
  

   

  

 
 

 

   
 

 
 
 

Socialnämnden 

Ordförandemissiv 

Julia Leliévre 
Ordförande 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 27 oktober 2022 

Socialnämndens yttrande om redovisning av Uppdrag 
att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register 
över HVB och stödboenden för barn och unga samt 
särskilda ungdomshem, dnr 00198/2022 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i delredovisning av Uppdrag att 
tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden 
för barn och unga samt särskilda ungdomshem (S2021/02373) lämnat två 
förslag: dels ett förslag om en sekretessbrytande bestämmelse, dels ett förslag 
om en bestämmelse med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling. I 
slutrapporteringen av regeringsuppdraget (S2021/02373) har IVO lämnat 
förslag om en reviderad bestämmelse om personuppgiftsbehandling 
(registerbestämmelsen) för att i högre grad svara mot de behov IVO 
identifierade i delrapporten. 

I ärendet finns följande handlingar 
• Tjänsteskrivelse 
• Remiss 

Förslag till beslut 
Ordförande instämmer i förvaltningens bedömning. 

Ordförandens förslag till socialnämnden är 

att till Socialdepartementet översända yttrande enligt upprättat förslag. 

Julia Leliévre 
Ordförande 

Beslutet ska skickas till 
Handläggaren 
Socialdepartementet 

Socialnämnden • 251 89 • Helsingborg • Telefon 042 - 10 50 00 • socialnamnden@helsingborg.se 
helsingborg.se 

https://helsingborg.se
mailto:socialnamnden@helsingborg.se


 

 
        

 

 

 

 
 

  
 

  

 

   

    
     

        
   

 
  

  

 

 

 

 
 

 

     
  

   
   

  

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Socialförvaltningen 
Kvalitetsenheten 

Tjänsteskrivelse 

Berat Meholli 
Nämndsekreterare 

Socialnämnden 

Sammanträdesdatum 27 oktober 2022 

Socialnämndens yttrande om redovisning av Uppdrag 
att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register 
över HVB och stödboenden för barn och unga samt 
särskilda ungdomshem, dnr 00198/2022 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i delredovisning av Uppdrag att 
tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden 
för barn och unga samt särskilda ungdomshem (S2021/02373) lämnat två 
förslag: dels ett förslag om en sekretessbrytande bestämmelse, dels ett förslag 
om en bestämmelse med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling. I 
slutrapporteringen av regeringsuppdraget (S2021/02373) har IVO lämnat 
förslag om en reviderad bestämmelse om personuppgiftsbehandling 
(registerbestämmelsen) för att i högre grad svara mot de behov IVO 
identifierade i delrapporten. 

Beredning 
I beredningen av detta ärende har placeringssamordnare Filippa Langenheim 
deltagit. 

I ärendet finns följande handlingar 
• Remiss 

Förslag till beslut 
Socialförvaltningens förslag till socialnämnden är 

att till Socialdepartementet översända yttrande enligt upprättat förslag. 

Socialnämndens yttrande 
Socialnämnden i Helsingborgs stad har inget att erinra mot förslagen från 
Inspektionen för vård och omsorg. 

Emelie Erixon Gunilla Christiansson 
Socialdirektör Kvalitetschef 

Kvalitetsenheten 

Socialförvaltningen • 251 89 • Helsingborg • Telefon 042 - 10 50 00 • socialnamnden@helsingborg.se 
helsingborg.se 

https://helsingborg.se
mailto:socialnamnden@helsingborg.se


 

 
 

  

 
 

 
        

 

 

   
 

 
 

Tjänsteskrivelse 
Sid 2 (2) 

Beslutet ska skickas till 
Handläggaren 
Socialdepartementet 

Socialförvaltningen • 251 89 • Helsingborg • Telefon 042 - 10 50 00 • socialnamnden@helsingborg.se 
helsingborg.se 

https://helsingborg.se
mailto:socialnamnden@helsingborg.se


 

 
   

 

 

 

 

    

 

  

       
        

        
 

 
   

 

  

 
 

 

  
 

 

  

   
  

  

  
  

    
 

 

 

Socialnämnden 

Protokoll 
27 oktober 2022 

§ 220 Dnr 00198/2022 

Socialnämndens yttrande om redovisning av uppdrag att 
tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB 
och stödboenden för barn och unga samt särskilda 
ungdomshem 

Sammanfattning 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i delredovisning av Uppdrag att 
tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden 
för barn och unga samt särskilda ungdomshem (S2021/02373) lämnat två 
förslag: dels ett förslag om en sekretessbrytande bestämmelse, dels ett förslag 
om en bestämmelse med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling. I 
slutrapporteringen av regeringsuppdraget (S2021/02373) har IVO lämnat 
förslag om en reviderad bestämmelse om personuppgiftsbehandling 
(registerbestämmelsen) för att i högre grad svara mot de behov IVO 
identifierade i delrapporten. 

Ordförandens förslag 
Ordförande instämmer i förvaltningens bedömning. 

Ordförandens förslag till socialnämnden är 

att till Socialdepartementet översända yttrande enligt upprättat förslag. 

Behandling av förslag 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag. 

Socialnämnden beslutar 
att till Socialdepartementet översända yttrande enligt upprättat förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Handläggaren 
Inspektionen för vård och omsorg 

Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1 
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