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Socialdepartementet
Enheten för socialtjänst och funktionshinderpolitik

Remissvar avseende Socialstyrelsens
författningsförslag om att göra anmälningar som
gäller barn sökbara (S2019/02544)
Länsstyrelsen Östergötland välkomnar förslaget om att göra anmälningar som gäller barn
sökbara, och vill särskilt instämma med Socialstyrelsens etiska råd i att skyddet av barn väger
betydligt tyngre än den personliga integriteten.
Vi vill även betona det som framgår av konsekvensanalysen av förslaget (sid. 74), att
förslaget i sig inte innebär att de barn som behöver skydd får det. För att barnen
ska få skydd är det en förutsättning att socialnämnden genast inleder utredning
när det behövs och att barnen får adekvata insatser utifrån sin situation.

Allmänt om barn utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck
Länsstyrelsen vill inledningsvis särskilt lyfta fram barn utsatta för hedersrelaterat våld och
förtryck, som inte sällan är föremål för återkommande orosanmälningar hos socialtjänsten.
Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck, vid Länsstyrelsen
Östergötland, bedriver en nationell stödtelefon för yrkesverksamma och kan utifrån samtalen
konstatera att det inte är ovanligt att exempelvis skolpersonal berättar att de har gjort flera
orosanmälningar kring ett barn, utan att det verkar ha lett till någon åtgärd från socialtjänsten.
Även en nationell kartläggning kring bortförda personer i hederskontext 1 som genomfördes
häromåret visade att i en betydande del av fallen hade socialtjänsten haft kännedom om de
bortförda barnen innan bortförandet, exempelvis genom orosanmälningar.
Att göra orosanmälningarna sökbara kan ge socialtjänsten bättre förutsättningar att
uppmärksamma ett utsatt barn i ett tidigare skede. För att kunna kartlägga antalet
orosanmälningar, liksom hur många barn som återaktualiseras hos socialtjänsten, menar
Länsstyrelsen även att det finns skäl att överväga att göra sådan data tillgänglig även på ett
nationellt plan.
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Länsstyrelsen Östergötland, Nationell kartläggning. Bortförda personer i en hederskontext samt barn som
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Överväganden och förslag
Länsstyrelsen tillstyrker det förslag som presenteras i rapporten, i sin helhet. Vi noterar också
att de kommuner som tillfrågats inom ramen för uppdraget själva framför många goda skäl för
ett system där samtliga orosanmälningar i en kommun är sökbara. Att såväl anmälan som
förhandsbedömningen ska vara sökbar är en nödvändighet, då båda kan innehålla uppgifter av
betydelse.
Samtidigt menar vi att möjligheten att göra orosanmälningar sökbara även på ett nationellt
plan bör utredas vidare. För som konstateras i rapporten löser det aktuella förslaget
exempelvis inte ”hur socialnämnden ska upptäcka barn som behöver skydd eller stöd i familjer
som flyttar till en annan kommun” (sid. 44).

Ärendets beredning
I den slutliga handläggningen av detta ärende har, utöver beslutande, följande deltagit:
Enhetschef Sten Olsson samt sakkunnig Hanna Linell, Nationella kompetensteamet mot
hedersrelaterat våld och förtryck, vid Länsstyrelsen Östergötland.

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Ann Holmlid
Länsråd

Matilda Eriksson
Sakkunnig hedersrelaterat våld och förtryck

Så här hanterar länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

