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Yttrande över remissen av Socialstyrelsens
rapport Att göra anmälningar som gäller barn
sökbara
Ert dnr S2019/02544
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillstyrker Socialstyrelsens förslag i huvudsak,
med följande synpunkter.
IVO anser att det bör övervägas om inte gallringsfristen för den aktuella dokumentationen
av orosanmälningar och omedelbara skyddsbedömningar bör vara fem år, och inte tre år
som Socialstyrelsen föreslår. Detta med beaktande av främst ett jämlikhetsperspektiv, då
dokumentation av motsvarande uppgifter avseende barn vilka har en personakt hos
socialnämnden kommer att gallras tidigast efter fem år. Men även mot bakgrund av att
viss forskning pekar på att många barn som anmälts, men där ingen utredning har inletts,
har återaktualiserats för utredning inom fem år. Den längre gallringsfristen kan också
motiveras av att författningsförslagen omfattar endast anmälningar rörande barn, och inte
unga. Dvs. när någon som fyllt 18 år, men inte 21 år, aktualiseras hos socialnämnden, kan
den längre gallringsfristen ge större möjlighet att fortfarande finna orosanmälningar
avseende samma person från dennes omyndiga tonårstid.
IVO förordar att det vore önskvärt att ha ett nationellt register över orosanmälningar och
tillhörande bedömningar. Det skulle stärka barns möjlighet att få skydd och stöd efter flytt
över kommungränser. Det skulle också förenkla sammanställningen av nationell statistik.
IVO instämmer i att förutsättningarna för ett sådant register behöver utredas i större
omfattning, men vill uppmana till att en sådan utredning tillsätts.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Sofia Wallström. Tf
avdelningschefen Anna Sundberg, avdelningscheferna Maria Björklund och Peder
Carlsson samt chefsjuristen Linda Almqvist har deltagit i den slutliga handläggningen.
Juristen Ulrika Holfelt har varit föredragande.
Beslutet har godkänts elektroniskt via epost, dag som ovan.

