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Ds 2020:16 Stärkt barnrättsperspektiv för barn i 
skyddat boende – förslag till bestämmelser rörande 
bl.a. omedelbar placering, sekretess och skolgång 
(S2020/05758/SOF) 
 
Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet. 
 
  
 
2.6 Förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen 
(2009:400) 
 
Sekretess ska gälla hos kommun eller region för uppgift om adress till skyddat 
boende eller hem för vård eller boende som bedriver verksamhet i form av skyddat 
boende om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med verksamheten 
skadas. Det föreslås att en ny bestämmelse införs som gör det möjligt att 
sekretessbelägga uppgifter om adress till skyddade boende och HVB som bedriver 
verksamhet som motsvarar skyddat boende. Med hänvisning till att det finns ett 
allmänt intresse av att uppgifter om adress, fastighetsbeteckning och tomträtt 
omfattas av sekretess föreslås bestämmelsen att införas i 18 kap. OSL som reglerar i 
vilka situationer som sekretess kan gälla främst till skydd för intresset av att 
förebygga eller beivra brott.  
 
Personer med placering i skyddat boende som söker ersättning hos 
Försäkringskassan kan komma att uppge sina adressuppgifter. I dessa situationer 
aktualiseras det något svagare sekretesskyddet i 28 kap. 1 § OSL, i stället för det nya 
förslaget i 18 kap. 7 a § OSL om adress till det skyddade boendet. Försäkringskassan 
vill belysa att sekretesskyddet inom myndigheten riskerar att bli lägre än vad 
förslaget syftar till.  
 
I övrigt tillstyrker Försäkringskassan utredningens förslag och slutsatser. 
 
Beslut i detta ärende har fattats av t.f. rättschef Michael Erliksson i närvaro av 
verksamhetsområdeschef Peter Andrén, enhetschef Heini Möller och 
verksamhetsutvecklare Farnaz Jabbari, den senare som föredragande. 
 
 
 
Michael Erliksson 
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