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Remissvar over IVO:s redovisning av Uppdrag att
tillgängliggöra och uppratta ett nationeilt register
Over HVB och stödboenden for barn och unga
samt särskilda ungdomshem
Med aniedning av att IVO har lämnat siutredovisning av
regeringsuppdraget 2021/02373 viii Famna Riksorganisationen
for idéburen väifärd och Fremia iämnar detta gemensamma
remissvar, dã vra organisationer har flera gemensamma nämnare
och mediemmar.
-

Fremia företräder 5 600 mediemsorganisationer som gemensamt
har cirka 150 000 anstälida. Mediemmarna är i huvudsak organisationer mom idéburen välfärd, civilsamhaliesorganisationer samt
kooperativa och varderingsstyrda foretag.
Famna Riksorganisationen for idéburen välfärd har ca 100 medlemmar som alla bedriver välfärd utan vinstsyfte. Vi har mànga
mediemmar mom fäitet som lange erbjudit medborgare och medmänniskor sociala tjänster, kvaiificerad yard och omsorg utan
-

vinstsyfte.
Bade Fremia och Famna har medlemmar som driver HVB och/eiier
stödboenden fOr barn och unga.

Sammanfattningsvis tilistyrker Famna och Fremia fOrsiaget om ett
nationeiit register over HVB och stödboenden for barn och unga.
Det är av yttersta vikt att placeringar sker i verksamheter som har
tiilstând, uppfyiler myndigheters krav och riktlinjer samt ger

omsorg av hog kvalitet. Vi ser dock behov av viktiga forndringar
i det digitala placeringsstodets utformnirig.
IVO fick i uppdrag av regeringen att upprätta och tillgängliggOra
ett nationelit register fOr HVB och stOdboenden for barn och unga,
vilket flu har blivit ett digitalt placeringsstOd for kommunerna.
Systemet bar dock utvecklats utan dialog med fristâende utförare
och infOrts fOre remissiristansers yttrande. Ingen av utfOrarorganisationerna VrdfOretagarna, Famna, Fremia, Sobona eller Svenska
Vrd, är heller remissinstans. Detta trots att tta av tio HVB och
stödboenden drivs i fristâende regi. Vi anser att det är anmärkningsvärt.

VârdfOretagarna har i ett remissvar till regeringen pekat pt att
som systemet beskrivs I redovisningen riskerar viktig information
att utelämnas och godtyckliga beslut fattas. Famna och Fremia in
stammer I VrdfOretagarnas uppfattning och inkommer därfOr
med synpunkter, trots att vi formeilt inte är remissinstanser.
-

Synpunkter

pa tillgangliggorandet av registret

Fanma och Fremia tilistyrker delvis fOrslag till justeringar av
sekretessbrytande besthmmelser i syfte att tilthandahlla nOdvändig information till placerande kommuner.
Skydd av personuppgifter
Famna och Fremia instämmer i VârdfOretagarnas avstyrkande av

fOrslaget om justeringar av den sâ kallade registerbestammelsen
vars syfte är att kunna publicera fOrestándarens personriummer i
placeringsstOdet. Uppgifterna är kända for ivo och av skyddsvärd
karaktär. Det är tveksamt om dessa uppgifter även behOver
publiceras i ett placeringsstOd fOr kommunerna.
Ett register som underlättar men inte förenklar
I slutrapporten (s 8) beskrivs systemet Overgripande. "Till varje

verksamhetfinns en sammanfattande text. For att underlätta lasningen
och for attfO en snabb overblickfinns visualiseringar iform avfargmarkeringar och symboler. Till exempel markeras en tillsyn utan brister
med grOnfarg. I tjanstenfinnsJlera olikafiltreringsmojligheter, till cxempel typ av boende, mdlgrupp, lan, kommun, aktiva verksamheter, nedlagda verksamheter samt verksamheter där TVO titerkallat tillstándet".
Famnia och Fremia instämmer i VrdfOretagarnas uppfattning att
placeringsstodet bör underlätta, men inte fOrenkla, den viktiga be
slutsprocessen fOr placerande kommun. I stäilet for att använda ett
trafikljussystem bör systemet tillgängliggOra viktiga dokument,
som kommunen själv ska kunna läsa eller ladda ner, utan att
-

behöva begara Ut dessa manuelit. Det senaste tillstindet, tilisynsbeslut samt eventuella skriftliga yttranden fran verksanihetsinnehavaren är exempel pa nödvändig information. Om det pàgàr
en överklagandeprocess kring en verksamhet bör det finnas en no
tering om det i registret. Placerande kommun màste ges mojlighet
att utifrn informationen i registret göra en vardering av en verksamhets eventuella atgarder for att komma till rätta med brister i
verksan-theten, om sâdana uppmärksammats vid exempelvis en
tillsyn.

-

Registret bör vara tillgangligt även for berörd
verksamhetsutovare
Som Vârdforetagama pàpekar i sitt remissvar anser även Famna
och Fremia att fristâende utförare bör fâ digital tillgang till den
information som presenteras i systemet, for den egna verksamheten. Det är forstas mOjligt att idag begära Ut motsvarande
information och handlingar manuelit. Men om tusentals verksamheter aterkommande ska begara ut sidana handlingar skapas en
administrativ börda som riskerar att ta resurser frin andra omrà
den iriom myndigheten. Det är inte Onskvärt.
-

Vi hoppas avslutningsvis att
satta

vara synpunkter beaktas i den fort

processen.
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