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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 (S2021/02373) 

 

Med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, lämnat slutredovisning av 
regeringsuppdraget 2021/02373 vill Vårdföretagarna lämna följande yttrande. 

Sammanfattande kommentar 

Vårdföretagarna tillstyrker förslaget om ett nationellt register över HVB och stödboenden 
för barn och unga. Det är av yttersta vikt att placeringar sker i verksamheter som har 
tillstånd, uppfyller myndigheters krav och riktlinjer samt ger en god omsorg av hög 
kvalitet.    

Vårdföretagarna vill härmed bidra med ytterligare förslag för hur ett placeringsstöd kan 
utvecklas. 

 

Inledning 
Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och branschorganisation för privat och idéburen vård 
och omsorg. Vårdföretagarna har cirka 2 000 medlemmar med drygt 100 000 
årsanställda. Alla medlemmar har kollektivavtal och bedriver vård och omsorg i hela 
landet. Av dessa är cirka 470 företag och organisationer med 27 000 årsanställda 
verksamma inom individ och familjeomsorg, där HVB och Stödboende ingår.  

Vårdföretagarna har under en längre tid förespråkat ett nationellt register över HVB och 
stödboenden för barn och unga samt särskilda ungdomshem. IVO har fått i uppdrag att 
tillgängliggöra och upprätta ett sådant nationellt register.  

Myndigheten har genomfört uppdraget som resulterat i ett digitalt placeringsstöd för 
kommunerna. Systemet har dock utvecklats utan dialog med privata utförare och införts 
före remissinstansers yttrande. Ingen av utförarorganisationerna Vårdföretagarna, 
Famna, Fremia, Sobona eller Svenska Vård, är remissinstans. Detta trots att åtta av tio 
HVB och stödboende är privatdrivna. En annan ordning hade varit önskvärd.  

Som systemet beskrivs riskerar viktig information att utelämnas och godtyckliga beslut 
fattas. Därför inkommer Vårdföretagarna med synpunkter trots att vi formellt inte är 
remissinstans.  
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Vårdföretagarnas synpunkter 

Vårdföretagarna tillstyrker delvis förslag till justeringar om sekretessbrytande 
bestämmelser i syfte att tillhandahålla nödvändig information till placerande kommuner. 

Vårdföretagarna avstyrker förslag om justeringar av den så kallade registerbestämmelsen 
vars syfte är att kunna publicera föreståndarens personnummer i placeringsstödet. 
Uppgifterna är kända för IVO och av skyddsvärd karaktär. Det är tveksamt om dessa 
uppgifter även behöver publiceras i ett placeringsstöd för kommunerna. 

 

Utveckla placeringsstödet  

I slutrapporten beskrivs systemet övergripande. ”Till varje verksamhet finns en 
sammanfattande text. För att underlätta läsningen och för att få en snabb överblick finns 
visualiseringar i form av färgmarkeringar och symboler. Till exempel markeras en tillsyn 
utan brister med grön färg. I tjänsten finns flera olika filtreringsmöjligheter, till exempel typ 
av boende, målgrupp, län, kommun, aktiva verksamheter, nedlagda verksamheter samt 
verksamheter där IVO återkallat tillståndet”. 

Vårdföretagarna menar att placeringsstödet bör underlätta, men inte förenkla, den viktiga 
beslutsprocessen för placerande kommun. I stället för att använda ett trafikljussystem bör 
systemet tillgängliggöra viktiga dokument, som kommunen själv ska kunna läsa eller 
ladda ner, utan att behöva begära ut dessa manuellt. Senaste tillståndet, tillsynsbeslut 
samt eventuella skriftliga yttranden från verksamheten själv är exempel på nödvändig 
information. Vårdföretagarna och våra medlemsföretag bidrar gärna i det fortsatta 
utvecklingsarbetet med tjänsten i denna riktning. 

 

Ökad transparens i systemet 

Privata utförare bör få digital tillgång till den information som presenteras i systemet, för 
den egna verksamheten. Det är förstås möjligt att idag begära ut motsvarande 
information och handlingar manuellt. Men om tusentals verksamheter återkommande ska 
begära ut sådana handlingar skapas en administrativ börda som riskerar att ta resurser 
från andra områden inom myndigheten. Det är inte önskvärt.  

 

Avslutning 

Vårdföretagarna instämmer i de synpunkter som framförs i Humana AB remissvar. 
Vårdföretagarna har härutöver inga ytterligare synpunkter. 

 

Med vänlig hälsning 

Antje Dedering 
 
Förbundsdirektör  

Johan Lahne  

Näringspolitisk expert  

 


