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Utredningar avseende vissa skador och dödsfall
(Ds 2017:47), ert dnr S2017/05521/FST
Sammanfattning
Utredningsverksamheten avseende vissa dödsfall rör samhällets ansvar för att förstärka
skyddet för barn och vuxna i de allra mest utsatta situationerna. En verksamhet där de
olika aktörerna arbetar tillsammans och utifrån sina respektive kompetensområden torde
ha störst möjlighet att faktiskt upptäcka luckor i skyddsnätet och komma med konstruktiva
förslag till förändringar. För att uppnå ett effektivt samarbete är det viktigt att uppgifter
och ansvar är tydliga och att arbetsuppgifter inte överlappar varandra.
IVO bedömer att myndighetens ansvar är tydligt reglerat såsom det formuleras idag. När
uppgifter inkommer till IVO görs alltid en prövning av om en tillsyn ska inledas. IVO
ifrågasätter därför behovet av förslaget om skrivningen att ”tillsyn bör inledas”. Istället
förespråkar vi en reglering som anger att tillsynsmyndigheten ska få information från
utredningsmyndigheten. Vi ser att detta skulle bibehålla tydligheten i myndigheternas
olika ansvar vilket är angeläget.
När det gäller Socialstyrelsens nuvarande roll som utredningsmyndighet och dess arbete
med utredningsverksamheten konstaterar IVO att Socialstyrelsen under det senaste året
har utvecklat verksamheten på ett mycket positivt sätt. Med anledning av detta anser IVO
att det självklara vore att invänta resultaten från de nya arbetssätten innan förändringar i
regleringen görs. På samma sätt som hittills kommer IVO givetvis även framöver att
bidra i arbetet när det efterfrågas.

8.5 Ansvarig myndighet
IVO tillstyrker förslaget om att Socialstyrelsen tills vidare ska vara ansvarig
utredningsmyndighet, och instämmer i de argument som förts fram som motivering.
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IVO vill dock framhålla följande. Sedan början av 2017 har Socialstyrelsen ett nytt
arbetssätt för utredningsarbetet. Arbetssättet utgår från en händelseanalys, där berörda
myndigheter bjuds in och deltar i en gemensam analys. IVO har mycket goda erfarenheter
av detta arbetssätt. Vid de analysmöten myndigheten deltagit har det uppstått goda
förutsättningar att lyfta frågorna till en mer övergripande nivå, där det i rummet ges en
gemensam bild av hur samhällets insatser har fungerat eller inte fungerat. Vid förändringar
i regleringen bör påverkan på Socialstyrelsens möjligheter att bibehålla kvaliteten i
analysarbetet beaktas. IVO vill också poängtera att Socialstyrelsens nya arbetssätt är
nyligen påbörjat och ännu inte har utvärderats. Det vore önskvärt att vänta in resultaten av
den nya arbetsmetoden innan större förändringar i regleringen görs.

8.7 Uppgiftsskyldighet
IVO tillstyrker förslaget om utökad uppgiftsskyldighet vad gäller rätten för utredningsmyndigheten att inhämta sådana uppgifter om gärningspersonen som behövs för
utredningen. Utifrån de fall där IVO deltagit i utredningarna har det varit uppenbart att det
funnits behov av att få tillgång till uppgifter om gärningspersonen. I annat fall riskerar
utredningarna att bli ofullständiga.

8.8 Kompetensen i utredningsverksamheten
IVO tillstyrker förslaget om att utredningsmyndigheten får anlita experter och sakkunniga.
Vad gäller skyldigheten att efter begäran från utredningsmyndigheten ställa experter till
förfogande, ifrågasätter IVO att en sådan reglering behövs. Om regleringen anses behövlig
ser IVO inga skäl till att den ska vara begränsad till enbart myndigheter som bedriver
tillsyn.
Möjligheten för utredningsmyndigheten att förfoga över och använda den kompetens som
beskrivs är avgörande för att hålla en hög kvalitet på utredningarna och verka för syftet
med utredningsverksamheten. IVO anser dock att den bedömning regeringen gjorde inför
nu gällande lag alltjämt är giltig, dvs. att den generella skyldigheten för varje myndighet
att lämna andra myndigheter hjälp som följer av 6 § förvaltningslagen (1986:223) är
tillräcklig för att åstadkomma andra myndigheters medverkan i utredningarna. Krav på
samarbete och samverkan myndigheter emellan finns även i 6 § myndighetsförordningen
(2007:515) och i kommande ny förvaltningslag som träder i kraft 2018. IVO har hittills
deltagit i utredningsarbetet i den utsträckning som efterfrågats, och har inte fått
uppfattningen att andra myndigheter hanterat förfrågningar på annat sätt. IVO har därför
svårt att se skäl att den föreslagna skyldigheten fyller något egentligt syfte.
I det multiprofessionella arbetssätt Socialstyrelsen initierat, och som beskrivs i
utredningen, deltar experter från många olika myndigheter med varierande kompetens och
ansvar. I detta arbete har tillsynsmyndigheterna inte någon särställning i fråga om kunskap
och perspektiv som behövs för utredningsmyndighetens analysarbete. Skulle en skyldighet
att ställa experter till förfogande bedömas nödvändig för att säkerställa kompetensen, trots
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de skäl som talar häremot, borde den omfatta samtliga myndigheter som genom sitt
ansvarsområde har specifik kompetens som behövs för utredningsarbetet.

8.9 Utredningens genomförande
IVO tillstyrker att utredningsmyndigheten ska informera den myndighet som bedriver
tillsyn om att ett ärende har inletts och att tillsynsmyndigheten ska underrätta utredningsmyndigheten om sina iakttagelser. Att IVO får del av information från utredningsmyndigheten, och sedan återkopplar iakttagelser kan förväntas ge effekt dels i form av
tillsyn av verksamheter med brister som annars inte kommit till IVO:s kännedom, dels i ett
förbättrat underlag för utredningsmyndighetens analyser. Vad gäller formuleringen om att
tillsyn bör genomföras anser IVO att det är bra och nödvändigt att det inte formulerats
som ett ”ska”-krav, men menar att det utifrån perspektiven effektivitet, ändamålsenlighet
och tillit kan ifrågasättas om skrivningen behövs.
För att myndigheternas resurser ska användas på ett effektivt sätt och göra verklig nytta i
de frågor utredningsverksamheten rör är det viktigt att undvika onödigt dubbelarbete och
tydligt klargöra de olika aktörernas ansvar. För att uppnå effektivitet i arbetet bedömer
IVO att det blir avgörande vilken information som sänds från utredningsmyndigheten till
tillsynsmyndigheterna, och att tillsynsmyndigheterna ges förutsättningar att ta ställning till
om när tillsyn ska inledas utifrån förhållandena i det enskilda fallet.
IVO tolkar formuleringen ”Utredningsmyndigheten ska informera den myndighet som
bedriver tillsyn att ett ärende inletts” som att information ska tillställas den tillsynsmyndighet vars tillsynsobjekt är aktuella i en aktuell utredning. Det torde förutsätta att
utredningsmyndigheten först konstaterat att de berörda personerna haft mer än en helt
försumbar kontakt med den verksamhet det gäller. Ett sådant förfarande, där
utredningsmyndigheten informerar tillsynsmyndigheten på förekommen anledning,
minskar risken för dubbelarbete på respektive myndighet.
Vad gäller tillsyn med anledning av inkommen information är det bra att utredningen
beskriver att tillsynen ska bedrivas i vanlig ordning av de myndigheter som bedriver
tillsyn, och utifrån de förutsättningar myndigheterna har fått. Syftet med IVO:s tillsyn är
att granska att befolkningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och
bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. I enlighet med myndighetens
instruktion och uttalanden i de förarbeten1 som föregick inrättandet av IVO ska tillsynen
som huvudregel planeras och genomföras med utgångspunkt i egna riskanalyser.
När uppgifter inkommer till IVO görs alltid en prövning av om en tillsyn ska inledas. Det
ligger i myndighetens uppdrag och IVO ser inga behov av annan reglering än det som
gäller idag. Vid bedömningen av om tillsyn ska inledas beaktas bl.a. om det finns
uppgifter som tyder på att rättssäkerheten åsidosatts, eller att det förekommit uppenbara
avsteg från gällande lagstiftning. Utifrån de allvarliga konsekvenser eventuella brister hos
1

Se bl.a. prop. 2008/09:160 s. 53 och prop. 2012/13:20 s. 93
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tillsynsobjekten fått i dessa ärenden, är det sannolikt att tillsyn skulle komma att inledas
när myndigheten får information om händelseförloppet. Det kan därför ifrågasättas om
skrivningen om att ”tillsyn bör inledas” behövs. En reglering som stannar vid att
tillsynsmyndigheten ska få information skulle ge ett närliggande resultat men med en
bibehållen tydlighet i de olika myndigheternas ansvar.
IVO vill också poängtera att ett system där tillsyn genomförs i högre utsträckning och
resultaten av denna inväntas av utredningsmyndigheten kan komma att förlänga
utredningstiderna ytterligare.

9.1.1 Ekonomiska konsekvenser – kostnader för staten
IVO bedömer att uppskattningen av kostnader för tillsyn enligt förslaget är kraftigt
underskattad.
Handläggningen av ett ärende enligt förslaget skulle för IVO motsvara ett ärende för den
egeninitierande tillsynen. Det är ett varierande ärendeslag där ärendena kan skilja sig
mycket åt. Det kan handla om en kort granskning av något begränsat till ett betydligt
större ärende med omfattande tillsynsinsatser. Detta torde motsvara den variation av
ärenden som skulle inkomma från Socialstyrelsen.
Utifrån aktuellt förslag skulle IVO komma att bedöma samtliga inkomna uppgifter från
Socialstyrelsen och bedöma hur vi ska gå vidare. Vissa inkomna underrättelser skulle
troligtvis efter genomgång kunna hanteras relativt snabbt, om bedömning görs att det inte
finns anledning att gå vidare. Även en sådan hantering kräver dock handläggning,
ställningstagande och återkoppling till Socialstyrelsen. Andra ärenden från Socialstyrelsen
kommer föranleda betydligt mer omfattande tillsynsinsatser. Samtliga underrättelser från
Socialstyrelsen kommer att behöva hanteras, även om omfattningen kommer variera.
Inom den egeninitierade tillsynen har IVO precis denna spännvidd i variationen av
ärenden. Den genomsnittliga kostnaden för ett egeninitierat tillsynsärende är 63 000
kronor, beräknat utifrån ett genomsnitt för tre år. Dessa ärenden kan omfatta allt från en
kort handläggning, till en omfattande tillsynsinsats. Kostnaden avser tillsyn inom ett
ärende inom antingen hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Denna genomsnittliga kostnad
skulle vara aktuell även för ärenden som inkommer från Socialstyrelsen. Enligt tidigare
uppgift från Socialstyrelsen skulle cirka 50 % av inkomna underrättelser gälla både hälsooch sjukvård och socialtjänst och därmed vara en typ av blandärende där mer än ett ärende
uppstår per underrättelse.
Med utgångspunkten att IVO kommer ta emot 95 underrättelser per år från
Socialstyrelsen, och att 50 % av dessa är blandärenden som föranleder tillsyn av både
socialtjänst och hälso- och sjukvård blir antalet ärenden per år för IVO 95x1,5=142,5
ärenden per år. Vi uppskattar därför den totala kostnaden för IVO:s tillsynsinsatser utifrån
föreliggande förslag till 8 977 500 kronor (63 000x142.5). Skulle antalet underrättelser
från Socialstyrelsen bli färre skulle kostnaderna förstås bli lägre.
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9.3 Konsekvenser för brottsligheten och det förebyggande arbetet
I texten anges ”…och att det ska göras en tillsyn av behörigt tillsynsorgan i varje enskilt
ärende medför att…”. Formuleringen med ska bör ändras så att den stämmer med förslaget
i övrigt.

10.1 Författningskommentar
3 a §, s. 134
I beskrivningen av tillsynens uppdrag anges att denna bör ”i vart fall inriktas på vilka
åtgärder som vidtagits eller kunnat vidtas för att förhindra den aktuella händelsen”. Denna
skrivning leder fel och bör omformuleras.
Tillsynens ramar är reglerade i lag. Tillsyn av socialtjänst enligt socialtjänstlagen innebär
”granskning av att den verksamhet som avses i 1 § uppfyller krav och mål enligt lagar och
andra föreskrifter samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter2.” Enligt
patientsäkerhetslagen innebär tillsyn ”att den verksamhet och den personal som avses i
1 och 2 §§ uppfyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har
meddelats med stöd av sådana föreskrifter3”. Tillsynen utgår således från ett nuläge och
gällande rätt. Att utforma tillsynens omfattning utifrån syftet att motverka brott skulle
innebära ett avsteg från myndighetens uppdrag och förutsätter en analys av orsakssamband
som tillsynsmyndigheten inte rimligen är rätt aktör att göra. Denna analys ankommer
snarast på utredningsmyndigheten, i samverkan med deltagande experter och sakkunniga.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Gunilla Hult Backlund. I den slutliga
handläggningen har avdelningscheferna Monica Axelsson, Thomas Mehralizade och
Sabina Wikgren Orstam samt chefsjuristen Linda Almqvist deltagit. Juristen Monica
Jacobson har varit föredragande.

Gunilla Hult Backlund
Monica Jacobson

2
3

13 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453)
7 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659)

