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Remiss från Socialdepartementet av Inspektionen för vård och 

omsorgs (IVO) (SN/2022:152) 

Socialnämndens beslut 

Socialnämnden instämmer i IVO:s förslag om: 

  en sekretessbrytande bestämmelse  

 en bestämmelse med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling   

 reviderad bestämmelse om personuppgiftsbehandling 

Remissvaret skickas till Socialdepartementet. 

_____ 

Beskrivning av ärendet 

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 för kommuner. Informationen ska bidra till att förenkla 

kommuners placeringar samt minska risken för att placering sker på ett olämpligt HVB eller 

stödboende. Informationen ska ge en överblick över privata och offentligt bedrivna HVB och 

stödboendeverksamheter samt de särskilda ungdomshemmen.  

IVO har upprättat en digital tjänst för kommuner över dessa verksamheter och tillgängliggjort den 

information som är möjlig med nuvarande rättsliga förutsättningar. IVO bedömer att delar kvarstår 

för att den digitala tjänsten fullt ut ska stå i överensstämmelse med kommunernas behov och med 

regeringens uppdrag. IVO har i redovisning av uppdraget lämnat förslag om en sekretessbrytande 

bestämmelse, ett förslag om en bestämmelse med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling 

samt ett förslag om en reviderad bestämmelse om personuppgiftsbehandling 

(registerbestämmelsen) för att i högre grad svara mot de behov som har identifierats.  
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Regeringen önskar remissinstansernas synpunkter på IVO:s förslag avseende ovan nämnda 

bestämmelser. Myndigheter under regeringen är skyldiga att lämna svar på remissen. Upplands 

Väsby kommun tillhör de remissinstanser som inbjuds att lämna synpunkter. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.  

Barnrättsperspektivet 

För de barn som behöver vård utanför det egna hemmet har socialnämnderna ett ansvar att hitta ett 

familjehem, HVB eller stödboende som passar barnets behov. Placerade barn och unga är en 

särskilt utsatt grupp. Syftet med IVO:s förslag är att öka tryggheten för placerade barn och unga 

genom att ge kommuner bättre underlag vid beslut om placeringar och därmed minska risken för att 

barn placeras på ett HVB eller stödboende som saknar tillstånd eller har allvarliga brister. 

Förslag till beslut 

Socialnämnden instämmer i IVO:s förslag om: 

  en sekretessbrytande bestämmelse  

 en bestämmelse med syfte att möjliggöra personuppgiftsbehandling   

 reviderad bestämmelse om personuppgiftsbehandling 

Remissvaret skickas till Socialdepartementet. 

Ordförandens förslag till beslut 

Enligt kontorets förslag.  
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_____ 

Beslutet skickas till: 

Beslutsunderlag 

 Slutredovisning IVO regeringsuppdrag nationellt register över HVB och stödboende för 

barn och unga samt särskilda ungdomshem  

 Delredovisning regeringsuppdrag 2021-06-30 

 Bilaga 1 Juridiska förutsättningar för tillgängliggörandet  

 Bilaga 2 Tekniska förutsättningar 
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