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Förslag på ändring i socialtjänstförordningen
(2001 :937)
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) föreslår att 4 kap. l a § socialtjänstfårordningen
(2001 :937) ändras på så sätt att de obligatoriska uppgifterna som en anmälan enligt 7 kap.
l § tredje stycket socialtjänstlagen ska innehålla begränsas. Övriga uppgifter som en
anmälan i nuläget ska innehållafår IVO istället möjlighet att begära in vid behov.

Bakgrund
Kommuner och landsting som bedriver verksamhet enligt 7 kap. l § 1-4 socialtjänstlagen
(SoL) och 9 § 2, 6-10 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska
anmäla verksamheten till Inspektionen får vård och omsorg (IVO).
I p rop. 2008/09:160 s. 97 f. anger regeringen att det är viktigt att den myndighet som
ansvarar får tillsynen har kännedom om de tillsynsobjekt som den har att utöva tillsyn
över. Vidare anges att anmälningsplikten inte bör vara får komplicerad och omfattande.
Syftet med anmälningsplikten är att IVO ska veta vilka tillsynsobjekt som finns och var de
är lokaliserade. IVO ska fåra ett register över de verksamheter som bedrivs enligt SoL
och LSS och som omfattas av IVO:s tillsyn. Registret publiceras på IVO:s hemsida.
Vissa uppgifter som IVO begär in i enlighet med 4 kap. l a § socialtjänstfårordningen är
inte nödvändiga får att IVO ska kunna bedriva en effektiv tillsyn. Dessutom blir uppgifter
om t.ex. personalens utbildning och erfarenhet blir snabbt inaktuella p.g.a. hög omsättning
av personal.

Föreslagen förändring
De uppgifter IVO även fortsättningsvis föreslår ska vara obligatoriska är:

c

l) vem som bedriver verksamheten,
2) hur verksamheten bedrivs och dess omfattning,
3) får vilka grupper verksamheten är avsedd samt
4) vem som förestår verksamheten.
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De uppgifter som IVO fareslår ska få tas in vid behov är:
l) uppgifter om personalen samt dess utbildning och erfarenhet,
2) ritningar över verksamhetens lokaler samt
3) uppgifter om hur brandskyddet är ordnat
4) Om verksamheten bedrivs av ett bolag, en fdrening, en samfållighet eller en
stiftelse; bolagsordningen eller stadgarna samt uppgifter om vem som är behörig
att fdreträda bolaget, föreningen, samfålligheten eller stiftelsen.

Siwlen till föreslagen förändring
IVO gör bedömningen att de uppgifter som fdreslås vara obligatoriska är tillräckliga for
att syftet med anmälningsplikten ska uppfyllas, dvs. att IVO ska få kännedom om de
tillsynsobjekt som IVO har ansvar över.
De uppgifter som fdreslås vara obligatoriska är de uppgifter som idag fors i det registret
över verksamheter som bedrivs enligt SoL och LSS som IVO ansvarar över.
IVO anser att anmälningsplikten enligt nuvarande bestämmelse är onödigt betungande. En
ändamålsenlig anmälningsplikt kan även, som en positiv bieffekt, leda till att
anmälningsfrekvensen ökar.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Gunilla Hult Backlund. I den slutliga
handläggningen har avdelningschefen Klas Öberg och chefsjuristen Anna Sundberg
deltagit. Juristen Linda Hindberg har varit foredragande.
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Bilaga
IVO föreslår att regeringen ändrar 4 kap. l a § socialtjänstf<irordningen.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
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5. personalen samt deras utbildning
och erfarenhet.
Ritningar över verksamhetens lokaler
samt uppgifter om hur brandskyddet är
ordnat ska fogas till anmälan.
Om verksamheten bedrivs av
ett bolag, en förening, en samfållighet eller
en stiftelse ska bolagsordningen eller
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4
Kap

l b§

Inspektionen för vård och omsorg får
vid behov även begära in följande
uppgifter och handlingar

l. uppgifter om personalen samt dess
utbildning och erfarenhet,
2. ritningar över verksamhetens
lokaler samt
3. uppgifter om hur brandskyddet är
ordnat
4.

Om verksamheten bedrivs av ett
bolag, en fårening, en samfällighet
eller en stiftelse; bolagsordningen
eller stadgama samt uppgifter om
vem som är behörig att fåreträda
bolaget, fåreningen, samfälligheten
eller stiftelsen.

