
 
  

 

 

 

Handläggare Datum 

Ann-Charlotte Hedström 2022-07-30 

Socialdepartementet 

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

Bakgrund 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i delredovisningen av 
Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över 
HVB och stödboende för barn och unga samt särskilda 
ungdomshem 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 har IVO lämnat förslag 
om en reviderad bestämmelse om personuppgiftbehandling för att 
i högre grad svara mot de behov IVO identifierade i delrapporten. 
Regeringen önskar remissinstansernas synpunkter på IVO:s 
förslag avseende ovan nämnda bestämmelser. 
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Remissvar 
Kalmar kommun är positiva till IVO:s förslag att bestämmelsen 
med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling bör förses med 
ett par mindre justeringar och tillägg för att i högre grad svara mot 
de behov som identifierats i delrapporten. Dessa förändringar 
möjliggör en uppgradering och förbättring i ett nytt nationellt 
register över HVB och stödboende för barn och unga samt 
särskilda ungdomshem. 
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UTDRAG 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Kommunstyrelsen 

§ 156 

Yttrande över 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 

Dnr KS 2022/0629 

Handlingar 
Utdrag ur socialnämndens protokoll den 30 augusti 2022, § 137. 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 16 augusti 2022. 

Remissvar. 

Remiss. 

Bakgrund 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har i delredovisningen av Uppdrag att 
tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboende 
för barn och unga samt särskilda ungdomshem 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 har IVO lämnat förslag om en 
reviderad bestämmelse om personuppgiftbehandling för att i högre grad svara 
mot de behov IVO identifierade i delrapporten. Regeringen önskar 
remissinstansernas synpunkter på IVO:s förslag avseende ovan nämnda 
bestämmelser. 

Socialnämnden har tagit fram ett förslag till yttrande över remissen. 

Beslut 
Kommunstyrelsen antar socialnämndens förslag till yttrande som sitt och 
överlämnar det till Inspektionen för vård och omsorg som Kalmar kommuns 
svar på redovisning av Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett nationellt 
register över HVB och stödboenden för barn och unga samt särskilda 
ungdomshem. 

Anslaget på kommunens anslagstavla den 14 oktober 2022. 
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Kommunstyrelsen UTDRAG 

Sammanträdesdatum 
2022-10-04 

Sekreterare 

Anette Mellström 

Justeras 

Johan Persson Peter Akinder 
ordförande 
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