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§ 184 
 
Yttrande över remiss av Inspektionen för vård och omsorgs 
redovisning av Uppdrag att tillgängliggöra och upprätta ett 
nationellt register över HVB och stödboenden för barn och 
unga 
Ärendenr 2022/881-1.3.1.5 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet och avge nedanstående som Luleå 
kommuns svar till Socialdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Om regeringsuppdraget 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fått i uppdrag av regeringen att 
tillgängliggöra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden 
för barn och unga samt särskilda ungdomshem. I uppdraget beskrivs att IVO 
ska driftsätta en tjänst för automatiskt tillgängliggörande av information till 
kommuner.  
 
Luleå kommun har getts möjlighet att vara remissinstans gällande det förslag 
som IVO avlämnat gällande förslag om en sekretessbrytande bestämmelse och 
dels ett förslag om en bestämmelse med syfte att möjliggöra personuppgifts-
behandling. Informationen ska möjliggöra en förenkling för kommunerna i 
samband med placeringar och minska risken för placeringar på olämpliga 
HVB eller stödboenden. 
 
Av Artikel 26 i FNs konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, 
framgår att konventionsstaterna ska erkänna varje barns rätt att åtnjuta social 
trygghet och ska vidta nödvändiga åtgärder för att till fullo förverkliga denna 
rätt i enlighet med nationell lagstiftning. Enligt artikel 20 har dessutom barn 
som berövats sin familjemiljö rätt till särskild skydd från statens sida.  
 
Det är många aktörer som är inblandade i säkerställandet av barn och ungas 
trygghet när de placerats utanför hemmet. Socialnämnden ansvarar för att 
utreda det enskilda barnets behov av skydd och stöd och att besluta om lämp-
lig insats. Socialstyrelsen som kunskapsmyndighet normerar och bidrar med 
kunskapsstöd. IVO beskriver i sin slutrapport att den föreslagna digitala tjäns-
ten kommer att vara ett sätt för IVO att bidra till arbetet med att stärka trygg-
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heten för placerade barn och att minska risken för att barn placeras på ett HVB 
eller stödboende som saknar tillstånd eller har allvarliga brister. 
 
Luleå kommuns yttrande 
Socialförvaltningen i Luleå kommun ställer sig positiv till att IVO inför en 
digital tjänst med syfte att underlätta för kommunerna att kvalitetssäkra de 
HVB eller stödboenden där vi placerar våra barn och unga. Barn och unga 
som placeras i ett hem för vård eller boende är en särskilt utsatt grupp och det 
är av vikt att säkerställa deras trygghet. 
 
Socialförvaltningen i Luleå kommun ser stora fördelar med att en sådan tjänst 
då det innebär en ökad tillgänglighet.  
 
Socialförvaltningen i Luleå kommun har inte några synpunkter rörande för-
slaget om en sekretessbrytande bestämmelse eller om bestämmelse med syfte 
att möjliggöra personuppgiftsbehandling. 
 
Socialnämndens arbetsutskott har 2022-09-15 § 81 förslagit socialnämnden 
besluta att anta yttrandet och avge ovanstående som Luleå kommuns svar till 
Socialdepartementet. 
 
Sammanträdet 
Socialförvaltningen föredrar ärendet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att 
socialnämnden bifaller förslaget. 
 
Dialog: 
Dialog har skett med enhetschefer på barn- och ungaenheten. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt 
och resurser 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet. 
 
Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet 
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Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt 
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet 
 
Beslutsunderlag 

• Nationellt register över HVB och stödboenden för barn och unga samt 
särskilda ungdomshem - Slutrapport av regeringsuppdrag,  
SOC Hid: 2022.2009 

• Socialförvaltningens förslag gällande yttrande över remiss - Inspekt-
ionen för vård och omsorgs redovisning av Uppdrag att tillgänglig-
göra och upprätta ett nationellt register över HVB och stödboenden för 
barn och unga, SOC Hid: 2022.2750 

• Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2022-09-15 § 81,  
SOC Hid: 2022.2833 

 
Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
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