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Remissinstanser 

1 Akademikerförbundet SSR 

2 Barnens rätt i samhället 

3 Barnombudsmannen 

4 Barnrättsbyrån 

5 Borlänge kommun 

6 Borås kommun 

7 Gotlands kommun 

8 Gävle kommun 

9 Göteborgs kommun 

10 Halmstads kommun 

11 Helsingborgs kommun 

12 Huddinge kommun 

13 Humana 

14 Föreningen Sveriges socialchefer 

15 Integritetsskyddsmyndigheten 

16 Justitiekanslern (JK) 

17 Jönköpings kommun 
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18 Kalmar kommun 

19 Kammarrätten i Göteborg 

20 Karlskoga kommun 

21 Karlstads kommun 

22 Kommunal 

23 Kungsbacka kommun 

24 Luleå kommun 

25 Lunds kommun 

26 Malmö kommun 

27 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 

28 Nacka kommun 

29 Norrköpings kommun 

30 Riksdagens ombudsmän (JO) 

31 Riksrevisionen 

32 Socialstyrelsen 

33 Sollentuna kommun 

34 Statens institutionsstyrelse 

35 Statskontoret 

36 Stockholms universitet, Juridiska fakulteten 

37 Stiftelsen Allmänna Barnhuset 

38 Stockholms kommun 

39 Sveriges Kommuner och Regioner 

40 Söderhamns kommun 

41 Umeå kommun 

42 Upplands Väsby kommun  

43 Uppsala kommun 

44 Vetlanda kommun 

45 Västerås kommun 

46 Örebro kommun 

47 Örnsköldsviks kommun 
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48 Östersunds kommun 

49 Vision 

50 Växjö kommun 

 

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 personuppgifts-

behandling. I slutrapporteringen av regeringsuppdraget (S2021/02373) har 

IVO lämnat förslag om en reviderad bestämmelse om personuppgifts-

behandling (registerbestämmelsen) 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.  

Remissvaren ska ha kommit in till Socialdepartementet senast  

den 24 oktober 2022. Svaren bör lämnas per e-post till 

s.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 

s.sof@regeringskansliet.se och malin.sedvallsson@regeringskansliet.se.  

Ange diarienummer S2021/02373 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Svaret bör lämnas i två versioner: den ena i ett bearbetningsbart format (t.ex. 

Word), den andra i ett format (t.ex. pdf) som följer tillgänglighetskraven 

enligt lagen (2018:1937) om tillgänglighet till digital offentlig service. Remiss-

instansens namn ska anges i namnet på respektive dokument. Remissvaren 

kommer att publiceras på regeringens webbplats. 

Frågor under remisstiden besvaras av Malin Sedvallsson, Socialdeparte-

mentet, Enheten för socialtjänst och funktionshinderspolitik  

(telefon: 08-405 45 02, e-post: malin.sedvallsson@regeringskansliet.se). 

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En 

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att 

redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att 

svaret ger besked om detta. 



 

4 (4) 

 
 

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna 

synpunkter.  

IVO:s redovisningar av regeringsuppdraget om ett HVB-register kan laddas 

ned från Regeringskansliets webbplats: www.regeringen.se. 

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens 

promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 

2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats 

www.regeringen.se. 

 

 

Tony Malmborg 

Departementsråd 
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