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Miljö- och energidepartementet

Avdelningen för analys och utveckling
Tove Gemzell
tove.gemzell@ivo.se

Remissvar avseende informationsansvar enligt
det s k Inspiredirektivet; ändringar i förordningen
(2010:1770) om geografisk miljöinformation
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har anmodats att svara på rubricerade remiss.
Det remitterade förslaget innehåller inga förändringar i den del av förordningstexten som
gäller IVO. Vi har inga synpunkter på de förslagna ändringarna.
IVO har däremot vissa synpunkter på den gällande förordningstexten avseende dels
terminologi och dels lämpligheten i det gällande informationsansvaret för IVO.

Yttrande förordningstext
Gällande förordningstexten i 3 kap. 19 § förordningen (2010:1770) om geografisk
miljöinformation anförs följande. I första stycket punkten 1 anges ”Inspektionen för vård
och omsorg i fråga om hem för vård eller behandling, äldreboende, sjukhus och
vårdcentraler…”. Det som torde avses är dels hem för vård eller boende, så som
verksamhetsformen beskrivs i 6 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) och dels särskilda
boendeformer för äldre så som verksamhetsformen beskrivs i 5 kap. 5 § socialtjänstlagen.
Därutöver är det en fråga att ta ställning till om den sedan årsskiftet införda boendeformen
stödboende enligt samma lag ska omfattas av direktivet.

Övrigt
IVO vill i sammanhanget framföra vissa farhågor i fråga om det informationsansvar IVO
har och enligt förslaget föreslås fortsätta ha. Informationsansvaret omfattar såvitt vi
bedömer det verksamhetsformen hem för vård eller boende. Vad gäller denna typ av
boenden finns det sedan i varje fall hösten 2015 ett förhöjt säkerhetsläge med anledning av
upprepade attentat mot boenden för ensamkommande barn. IVO har därför bedömt det
vara nödvändigt att ta bort information om dessa boenden ur den publika delen av
myndighetens register. Denna bedömning har bekräftats av polismyndigheten. Det bör
därför göras en bedömning av om den information IVO ska lämna kan komma att spridas
på ett sådant sätt att den kan äventyra säkerheten för boende och personal vid dessa hem
för vård eller boende.
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Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Gunilla Hulth-Backlund. I den
slutliga handläggningen har avdelningschefen Patric Winther, samt tillförordnade
chefsjuristen Linda Almqvist deltagit. Enhetschefen Tove Gemzell har varit föredragande.
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