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Postadress: Uppsala kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 

E-post: vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se  
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Svar på remiss om att tillgängliggöra och 
upprätta ett nationellt register över HVB och 
stödboenden för barn och unga samt särskilda 
ungdomshem  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att gemensamt med socialnämnden avge yttrande till Socialdepartementet 
enligt bilaga 1. 

Ärendet 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utrett möjligheten att upprätta och 

tillgängliggöra information ur deras register över Hem för vård och boende (HVB), 
stödboende för barn och unga och särskilda ungdomshem. Uppsala kommun har givits 

möjlighet att yttra sig över utredning och de förslag som IVO lämnat. 

Socialnämnden beslutade 1 september 2022 att avge ett likalydande yttrande till 

Socialdepartementet. 

Beredning 

Ärendet har beretts av tjänstepersoner på vård- och omsorgsförvaltningen i samarbete 
med tjänstepersoner på socialförvaltningen. 

Omsorgsnämnden  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden 2022-08-29 OSN-2022-00378 

  
Handläggare:  

Evelyn Widenfalk Ehlin, Jessica Dahl 
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Föredragning 

Inför placeringar av barn i HVB och stödboende behöver nämnden kontrollera att det 

finns gällande tillstånd och att verksamheten inte är under utredning. Sedan juni 2022 
kan företagens tillstånd kontrolleras via en digital tjänst hos IVO. Tjänsten visar bara 
om verksamheten har tillstånd, övrig information om ev. utredningar och 

anmärkningar måste beställas manuellt genom att mejla eller ringa till IVO som sedan 

mejlar aktuell information till frågeställaren. Tidigare togs all kontakt med IVO om 
tillstånd via mejl eller telefon vilket ibland innebar en fördröjning av svar.  

I slutrapporten framgår att IVO önskar tillgängliggöra ytterligare information för 
kommunerna och därmed ytterligare öka tillgången till relevant och aktuell 

information om verksamheterna inom HVB, stödboende och Statens 

institutionsstyrelse (SIS). Slutrapporten föreslår bland annat en sekretessbrytande 

bestämmelse och ett förslag om en bestämmelse med syfte att möjliggöra 
personuppgiftsbehandling. Uppsala kommun ser positivt på att få tillgång till relevant 
och aktuell information digitalt i samband med att en placering ska göras och att 

informationen på så vis blir tillgänglig dygnet runt.   

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Om IVO:s förslag genomförs kan 

administrationen kring placering av barn i HVB och stödboende förenklas och snabbas 

på. Tillgången till aktuell information kan i förlängningen eventuellt minska risken för 

omplaceringar. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2022 

• Bilaga, Yttrande till Socialdepartementet 

Remissunderlagen finns att läsa på regeringens webbplats: 

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 samt särskilda ungdomshem - Regeringen.se 

 

 

 

Omsorgsnämnden 

 

 

Lenita Granlund  

Förvaltningsdirektör  
 

https://www.regeringen.se/remisser/2022/06/remiss-av-inspektionen-for-vard-och-omsorgs-redovisning-av-uppdrag-att-tillgangliggora-och-uppratta-ett-nationellt-register-over-hvb-och-stodboenden-for-barn-och-unga-samt-sarskilda-ungdomshem/
https://www.regeringen.se/remisser/2022/06/remiss-av-inspektionen-for-vard-och-omsorgs-redovisning-av-uppdrag-att-tillgangliggora-och-uppratta-ett-nationellt-register-over-hvb-och-stodboenden-for-barn-och-unga-samt-sarskilda-ungdomshem/
https://www.regeringen.se/remisser/2022/06/remiss-av-inspektionen-for-vard-och-omsorgs-redovisning-av-uppdrag-att-tillgangliggora-och-uppratta-ett-nationellt-register-over-hvb-och-stodboenden-for-barn-och-unga-samt-sarskilda-ungdomshem/
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Postadress: Uppsala kommun, omsorgsnämnden, 753 75 Uppsala 

Besöksadress:  Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: omsorgsnamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Svar på remiss om att tillgängliggöra och 

upprätta ett nationellt register över HVB och 

stödboenden för barn och unga samt särskilda 

ungdomshem 

Uppsala kommun har givits möjlighet att yttra sig över remissen om att upprätta och 

tillgängliggöra ett nationellt register över Hem för vård och boende (HVB), stödboende 
rörande barn och unga och särskilda ungdomshem samt de förändringsförslag som 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) föreslår.  

Uppsala kommun ser positivt på att ett register upprättas och tillgängliggörs och anser 

att de regeländringar IVO föreslår är rimliga för att tillgodose behovet av kommunens 
uppgifter.  

Uppsala kommun ser att administrationen kring informationsinhämtning kan minska 

och att ge tillgång till relevant och aktuell information inför placering av barn i HVB och 

stödboende dygnet runt om föreslagna förändringar införs.  

 

 

Uppsala 2022-09-28 

 

 

 

Angelique Prinz Blix Asal Gohari 
Ordförande omsorgsnämnden Ordförande socialnämnden 

Datum: Diarienummer: 

2022-08-29 OSN-2022-00378 

Omsorgsnämnden Socialdepartementet 

diarienummer S2021/02373 

s.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till 

s.sof@regeringskansliet.se och 

malin.sedvallsson@regeringskansliet.se 

 

 

Yttrande 

 
Handläggare:  

Evelyn Widenfalk Ehlin, Jessica Dahl 
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