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1. Förslag

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att planeringsramarna för 2018-
2020 såsom de har aviserats i budgetpropositionen1 motsvarar de behov som 
myndigheten har för närvarande.  

IVO föreslår därför att regeringen 

föreslår riksdagen att fastställa anslaget för utgiftsområde 9 Hälsovård, 
sjukvård och social omsorg, 8:2 Inspektionen för vård och omsorg till 697 
miljoner kronor för år 2018, 697 miljoner kronor för år 2019 och 702 miljoner 
kronor för år 2020,  

fastställer en låneram som uppgår till 35 miljoner kronor för investeringar i 
anläggningstillgångar för åren 2018-2021, 

fastställer en anslagskredit för respektive år under perioden 2018-2020, under 
förutsättning att yrkade medel tillställs IVO, som får uppgå till tre procent av 
tilldelat anslag, samt 

fastställer att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 30 
miljoner kronor.  

Det samlade förslaget till finansiering för åren 2018-2020 redovisas i avsnitt 4. 
Övriga förslag redovisas i avsnitt 5. IVO:s totala investeringsbehov i 
anläggningstillgångar framgår av avsnitt 6.  

1 Prop.2016/17:1, Budgetpropositionen UO9 
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2. Kort om IVO

IVO inrättades den 1 juni 2013. Innan dess låg tillsyns- och tillståndsverksamheten 
på Socialstyrelsen. Regeringen såg dock behov av att inrätta en renodlad tillsyns- 
och tillståndsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Avsikten var att 
skilja tillsynen från normering, kunskapsutveckling och bidragsgivning. Tillsynen 
skulle bli starkare, tydligare och effektivare.  

IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso- och 
sjukvård och därmed jämförlig verksamhet, socialtjänst och verksamhet enligt 
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 
Tillsynsuppdraget omfattar även handläggning av anmälningar, till exempel enligt 
lex Sarah och lex Maria, enskilda personers klagomål på hälso- och sjukvård och 
socialtjänst och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. 
Myndigheten ansvarar också för register över verksamheter enligt 
patientsäkerhetslagen (2010:659), socialtjänstlagen (2001:453) och LSS.  

Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och syftet med verksamheten är att 
genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, 
har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter. Vår vision 
är att vi har koll, att vi skapar lärande och att vi gör vården och omsorgen säkrare 
och bättre. Den lagstiftning som styr vår verksamhet är i huvudsak 
patientsäkerhetslagen, socialtjänstlagen och LSS. 
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3. Utgångspunkter

Regeringen har i budgetpropositionen för 2017 hörsammat IVO:s behov av medel 
som myndigheten uttryckte i föregående års budgetunderlag. Detta skapar för de 
närmsta åren den långsiktighet i finansieringen som är nödvändig för att möta de 
krav och behov som kan förutses i tillsynen och tillståndsprövningen på vård- och 
omsorgsområdet just nu. Nedan beskriver IVO viktiga utgångspunkter för 
verksamheten nu och framöver.  

Träffsäker tillsyn av områden och objekt där IVO kan göra störst skillnad 
IVO ska enligt myndighetens instruktion bedriva riskbaserad tillsyn om inte annat 
följer av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen. Med detta avses att vi 
ska rikta tillsynsinsatserna mot de områden och objekt med stora brister eller 
missförhållanden och som därmed är mest angelägna att granska. Olika regelverk 
på socialtjänstområdet och hälso- och sjukvårdsområdet gör dock att myndighetens 
utrymme att fokusera på sådan tillsyn som utgår från riskanalys är begränsat.  

En justering av IVO:s anslag bidrar till bättre förutsättningar för myndigheten att 
bedriva riskbaserad tillsyn där vi riktar in oss mot de områden som är mest 
angelägna för patienter och brukare och där dessa grupper riskerar att bli utsatta för 
olika former av brister. Utifrån myndighetens omvärldsbevakning och riskanalys 
har en prioritering av identifierade problemområden gjorts. Inom respektive 
problemområde kommer riskobjektanalys att genomföras för att identifiera vilka 
specifika verksamheter som är mest angelägna att inspektera. För 2017 planerar 
IVO att granska följande områden i den riskbaserade egeninitierade tillsynen:  

Multisjuka äldre som vårdas i hemmet  
Detta är en utsatt grupp som har omfattande vårdbehov och vårdas 
många gånger av personal från olika verksamheter som slutenvården, 
primärvården och kommunal hälso- och sjukvård. Information om 
patienten följer inte alltid med denne mellan olika vårdinstanser och 
det brister i samverkan mellan olika yrkesgrupper. 
Patientgrupper som ges sämre förutsättningar för jämlik vård 
Fokus på personer med funktionsnedsättning. När dessa personer får 
somatiska besvär tas deras besvär inte alltid på allvar. Deras 
grunddiagnoser tycks försvåra bedömning och behandling av de 
somatiska besvären, vilket kan resultera i att vård på lika villkor inte 
ges till dessa personer.  
Brister i vårdens tillgänglighet  
Detta kan vara ett problem för många patienter. Det kan leda till att 
patienter inte får den vård de behöver eller blir hänvisade till en annan 
vårdnivå eller egenvård i hemmet. Det förekommer att icke legitimerad 
personal arbetar självständigt utan handledning vilket kan leda till 
felaktiga bedömningar. Det kan också vara så att användningen av 
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tillfälligt anställda läkare gör det svårt att upprätta läkarkontinuitet för 
patienter.  
Brister i tandvården  
IVO har noterat att det förekommer icke patientsäker tandvård bland 
vissa ensampraktiserande tandläkare och hos somliga nystartade 
vårdgivare i storstadsområdena. Vissa tandläkare har bristande 
odontologisk kompetens vilket kan leda till felaktiga behandlingar.  

Utöver ovanstående har IVO också tilldelats medel för tillsyn och 
tillståndsprövning avseende anordnare av personlig assistans. En viktig del i detta 
är att utveckla lämplighetsprövningen genom att stärka myndighetens ekonomiska 
kompetens, utveckla arbetssätt, skapa förutsättningar för enhetliga bedömningar 
samt utveckla riskanalys för att bättre kunna identifiera oseriösa utförare.  

Barn och unga 
Regeringen har även uppmärksammat att IVO:s verksamhet har påverkats av de 
omfattande migrationsströmmarna och det ökande antalet ensamkommande barn. 
IVO har därför tilldelats tillfälliga medel för att möjliggöra handläggning och 
frekvenstillsyn samt motverka undanträngningseffekter inom den övriga 
verksamheten.  

Eftersom det är reglerat i förordning att vi ska inspektera samtliga hem för vård och 
boende (HVB) och stödboende för barn och unga minst en gång per år kan vi inte 
utifrån en analys av riskerna för klienter och brukare avgöra var det är mest 
angeläget att fokusera resurserna. De tillfälliga medlen medger därför möjlighet för 
IVO att rikta fokus mot de områden där vi ser risker men inte haft utrymmet att 
tillsyna. Utifrån myndighetens omvärldsbevakning och riskanalys har fler 
identifierade problemområden gjorts rörande barn och unga framför allt på 
socialtjänstens område. För innevarande år planerar IVO därför att särskilt granska  
brister i socialtjänstens uppföljningar av placerade barn.  

Strategiskt utvecklingsarbete för att möta samtidens och framtidens 
utmaningar 
För att IVO i större utsträckning ska kunna medverka till att göra vården och 
omsorgen säkrare och bättre behöver vi öka förmågan och kapaciteten att bedriva 
en lärande tillsyn som bidrar till verksamhetsutveckling. I detta krävs ett långsiktigt 
utvecklingsarbete för att möta aktuella och förestående utmaningar. Samma behov 
finns inom tillståndsprövningen. 

IVO och övriga statsförvaltningen liksom vård, omsorg och samhället i stort står 
inför en strategisk omställning till följd av de möjligheter som den allt intensivare 
digitaliseringen ger. Vård- och omsorgsgivarna använder sig av olika former av 
tjänster för att utveckla vården och omsorgen. Det kan handla om digitala 
tillsynstjänster nattetid på äldreboenden, digitala vårdmöten inom vården, 
vårdcentraler på nätet osv.  
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För att möta dessa utmaningar och anpassa verksamheten till den omvärld IVO har 
att förhålla sig till både inom tillsyn och tillståndsprövning bedrivs myndighetens 
långsiktiga strategiska utvecklingsarbete, IVO 2020, i programform under en 5-års 
period. Målet med utvecklingsarbetet är att åstadkomma en effektivare 
tillståndsprövning och tillsynsverksamhet. För att lyckas med detta behöver IVO 
bättre utnyttja den potential för effektivitet som IT erbjuder, sätta ökat fokus på 
insatser som ger värden för myndighetens intressenter och förflytta ledarskap och 
medarbetarskap för att kunna hantera en verksamhet i ständig utveckling. 
Utgångspunkten i detta utvecklingsarbete är en effektiv tillsyn med fokus på 
patienter och brukare, en ändamålsenlig tillståndsprövning samt rimliga 
ärendebalanser som motsvarar våra intressenters förväntningar. Ytterst handlar det 
om att på ett effektivt sätt möta omvärldens behov och utveckling i form av 
digitalisering, flexibilitet, tydlighet och återkoppling. 

Utvecklad informationshantering 
IVO har tagit fram en ny modell för informationsförvaltning där målet är att 
säkerställa att endast efterfrågad och relevant information av hög kvalitet samlas in 
i rätt tid.  En gemensam informationsstruktur och enhetliga termer och begrepp är 
en förutsättning för att kunna samköra information och för att få hög kvalitet i data 
som man vill ta ut. Det pågående arbetet med att skapa en bättre 
informationshantering ska också bidra till ett effektivt informationsutbyte med våra 
intressenter. I slutändan bidrar detta till en utvecklad analys och återföring och en 
mer effektiv hantering av vår information. Därtill har vi under 2016 utvecklat och 
testat en BI-tjänst för att kunna visualisera och tillgängliggöra verksamhetsstatistik 
för uppföljning. Tjänsten ska sättas i drift under 2017.  

Värdeskapande effektiva processer och tillförlitliga tjänster 
Vi har tagit fram ett förslag på handläggnings- och beslutsstöd med ett första utkast 
på en applikation som IVO framöver kan komma att använda vid inspektioner 
inom frekvenstillsynen. Arbetet ska bland annat möjliggöra att fatta beslut på plats. 
Ett annat exempel är den pågående utvecklingen av en e-tjänst för inrapportering av 
anmälningar enligt lex Maria som inkommer till myndigheten. Vi arbetar också 
med att ta fram en e-tjänst för ansökan om tillstånd.  En anledning till detta är att 
bättre möta det stora antalet tillståndsansökningar som kommer till IVO. Vi 
kommer även att ta fram ett handläggnings- och beslutsstöd rörande 
tillståndsprövningen. Det ska bidra till en effektiv hantering av de ansökningar som 
kommer via den nya e-tjänsten.  En viktig del i detta är att de som ansöker om 
tillstånd ska uppleva processen som mer effektiv och transparent med samlad 
ärendeöversikt.  

Organisationskultur och ledar- och medarbetarskap – kompetensförsörjning  
För att möjliggöra anpassningen till en föränderlig omgivning och krav på 
digitalisering behöver även kompetensförsörjning, organisationskultur med 
medarbetarskap och ledarskap gå i takt. Det är en förutsättning att en effektiv 
tillsyn och ändamålsenlig tillståndsprövning förhåller sig till den utveckling 
samhället genomgår.  
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Vi har tagit fram en kursplan för tillsynsutbildning som ska genomföras första 
gången under 2017.  Vi har även etablerat standardiserade lokala 
introduktionsprogram för nyanställda. Syftet är enhetlighet och stringens i de 
introduktioner som nya inom myndigheten tar del av på IVO:s avdelningar. Därtill 
har vi under 2016 i enlighet med myndighetens kompetensförsörjningsstrategi 
utvecklat kompetensprofiler som ska användas vid underlag för rekrytering i syfte 
att möta de krav på flexibilitet som omvärlden kräver. Dessa kompetensprofiler 
används nu i rekryteringarna.  

Ett strategiskt arbete med kompetensförsörjning är fortsatt viktigt för att kunna 
möta de krav som förändringar i omvärlden ställer på kompetensen i myndigheten.  
En konsekvens av det omställningsarbete som IVO bedrev under 2016 för att ställa 
om verksamheten till tidigare aviserad minskning av anslaget är de eftersläpningar 
vi ser i kompetensförsörjningen. Under det föregående året avslutades 
visstidsanställningar samt att vi i stort inte ersättningsrekryterade, inte heller för 
pensionsavgångar eller andra anledningar till avslut av tjänst.   

Nu och framöver behöver vi därför genomföra de ersättningsrekryteringar som inte 
förra året medgav för att upprätthålla produktionen och utvecklingen av 
verksamheten.  I detta ser vi behov av att bredda vår befintliga kompetensbas med 
kompletterande kompetens. Det handlar om ekonomisk och samhällsvetenskaplig 
kompetens med inriktning ledning, styrning och organisation. Inte sällan är de 
utmaningar vi ser i vården och omsorgen av styrnings- och ledningskaraktär. För 
att kunna göra sammanvägda bedömningar av kvalitet och säkerhet och för att IVO 
ska kunna vara en del av lösningen – som ofta finns i styrning, ledning och 
uppföljning – måste vi själva besitta den kompetensen i än större utsträckning. 
Behovet av att stärka vår ekonomiska kompetens ligger också i linje med fokus på 
lämplighetsprövningen som anges ovan. 

Ytterligare pågående förändringar som påverkar IVO 
Som anges ovan är vård- och omsorgsområdet under ständig förändring vilket 
naturligtvis den tillsynande och tillståndsprövande myndigheten måste anpassa sig 
till. Kopplat till detta sker även förändringar vad gäller regelverk som har påverkan 
på IVO:s ansvarsområde. Ett urval av dessa anges nedan.  

För drygt ett år sedan inrättades en ny placeringsform för barn och unga, 
stödboende.  Detta har utvidgat antalet verksamheter som myndigheten har att 
tillsyna i frekvenstillsynen på socialtjänstområdet. Även tillståndsprövningen har 
påverkats av den nya placeringsformen. Under 2016 ökade antalet inkomna 
tillståndsansökningar med cirka 27 % från 2 709 till 3 428 jämfört med 2015. 
Ökningen beror främst på det nya ärendeslaget stödboende, men även ökningen av 
tillståndsärenden avseende HVB med inriktning ensamkommande barn och unga. 

I slutet av 2016 lämnade regeringen propositionen Trygg och säker vård för barn 
och unga som vårdas utanför det egna hemmet (prop 2016/17:59) till riksdagen. 
Förslagen innebär att sådan verksamhet inom socialtjänsten, som kommunen 
överlämnar genom avtal, ska ha tillståndsplikt. Det föreslås också tillståndsplikt för 
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verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem. IVO är den 
myndighet som föreslås genomföra tillståndsprövningen. I propositionen föreslås 
ökat fokus på IVO:s tillsyn inom detta område. 

På hälso- och sjukvårdsområdet har regeringen nyligen beslutat en lagrådsremiss 
för ett mer ändamålsenligt system för hantering av klagomål mot hälso- och 
sjukvården och dess personal. Förslagen innebär bland annat ett förtydligande av 
att det i första hand ska vara vårdgivarna som tar emot och bemöter klagomål från 
patienter och deras närstående. Eftersom vårdgivarnas ansvar för 
klagomålshanteringen förtydligas förändras även ansvaret för IVO genom en 
begränsning av IVO:s utredningsskyldighet i klagomålsärenden. Enligt förslaget 
ska myndigheten fortsättningsvis vara skyldig att utreda ärenden där patienten, i 
samband med hälso- och sjukvård, har fått en sjukdom eller skada som är 
bestående och inte ringa, eller har lett till ett väsentligt ökat vårdbehov eller att 
patienten har avlidit. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. 
Lagrådsremissen följer Klagomålsutredningens förslag2 som IVO tillstyrker i stort. 
Däremot delar IVO inte utredningens bedömning om hur mycket pengar som 
frigörs hos IVO för riskbaserad tillsyn genom den föreslagna förändringen och där 
en del föreslås överföras från IVO:s anslag till patientnämnderna.  

En annan förändring på hälso- och sjukvårdsområdet aktualiserades i mitten av 
april 2016 då Sverige anslöt sig till IMI, Informationssystemet för den inre 
marknaden, där länder inom EU/EES skickar varningar till varandra om bland 
annat legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. I Sverige är det Socialstyrelsen och 
domstolarna som ansvarar för att skicka varningar och IVO som har det 
huvudsakliga ansvaret för att ta emot och hantera varningar om legitimerad hälso- 
och sjukvårdspersonal från andra länder. Från mitten av april till slutet av december 
2016 inkom det till IVO drygt 11 500 varningar vilket innebär att det inkom drygt 
300 varningar per vecka. Alla varningar måste hanteras och granskas då det inte 
framgår initialt vad varningen avser. I november utvecklades dock IMI- systemet 
vilket innebar att man kunde utläsa mer i den initiala informationen och därmed 
effektivisera hanteringen något. I hanteringen av varningarna ingår att kontrollera 
om individerna i en viss typ av varningar innehar svensk legitimation. Detta görs 
genom en förfrågan till Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal, HOSP. Därefter måste IVO ta ställning till om myndigheten 
behöver inleda tillsyn. Ärendehanteringen är ny för IVO så myndigheten har därför 
inte kunnat förutse dess initiala utveckling, men den har redan inneburit en ökad 
belastning på IVO. I dagsläget är inte alla EU/EES länder anslutna till IMI. Allt 
eftersom fler länder beräknas ansluta sig till systemet så kommer det på sikt att 
innebära en ökad arbetsbelastning för myndigheten, som noga följer utvecklingen.  

2 Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102) 
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4. Förslag till finansiering

IVO föreslår följande finansiering för åren 2018-2020, i 2016 års prisnivå. I 
angivna belopp för 2018-2020 har IVO utgått från förslag till förvaltningsanslag i 
budgetpropositionen för år 2017. Beloppen är avrundande till närmaste miljon.  

TABELL 1: FÖRSLAG TILL FINANSIERING AV VERKSAMHETEN DE TRE NÄRMAST 
FÖLJANDE ÅREN  

(TKR) ÅR 2016 
UTFALL 

ÅR 2017 
PROGNOS 

ÅR 2018 
BERÄKN. 

ÅR 2019 
BERÄKN. 

ÅR 2020 
BERÄKN. 

Anslag 

Utgiftsområde 9, 
anslag 8.2 

598 961 717 293* 697 000 697 000 702 000 

Avgiftsintäkter som 
disponeras, enligt den 
indelning regeringen 
beslutat 

- - - - - 

Övriga intäkter som 
disponeras* 

545** 500 500 500 500 

Summa 599 506 717 793 697 500 697 500 702 500 

Avgiftsintäkter som 
redovisas mot 
inkomsttitel, enligt den 
indelning regeringen 
beslutat 

2714 223 
Vitesförelägganden 

43 328 45 000 45 000 45 000 45 000 

2552 603 
Blodverksamhet 

1 512 1 500 1 500 1 500 1 500 

2552 607 Vävnads- 
och cellverksamhet 

1 326 1 300 1 300 1 300 1 300 

* I prognos för 2017 ingår ett anslagssparade från 2016 om cirka 19 miljoner
kronor.
** Övriga intäkter 2016 avser endast intäkter enligt avgiftsförordningen samt
ersättning lön. Som kan utläsas ur IVO:s årsredovisning 2016 har intäkter från
tillsynsforum redovisats. Då dessa intäkter avser ett tillfälligt ordförandeskap har
beloppet inte medräknats i tabellen.

Övriga intäkter som disponeras avser intäkter enligt avgiftsförordningen och 
beräknade utifrån tidigare års utfall. 

Intäkter som redovisas mot inkomsttitel avser dels sanktionsavgifter i processen för 
ej verkställda beslut och del avgifter med fullkostnadstäckning avseende blod- och 
vävnadsverksamheter. Den som ansöker om tillstånd till att bedriva 
blodverksamhet ska enligt blodsäkerhetslagen betala en ansökningsavgift om 2 000 
kronor till IVO. Likaså gäller för den som söker om tillstånd för att bedriva en 
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vävnadsinrättning, enligt förordningen (2008:414) om kvalitets- och 
säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler. När tillstånd 
innehas betalas en årsavgift till IVO motsvarande 18 000 kronor. 

TABELL 2: AVGIFTSBELAGD VERKSAMHET ENLIGT INDELNING I REGLERINGSBREV 2017 

(TKR) 2016 
UTFALL 

2017 
PROGNOS 

2018 
BERÄKN. 

2019 
BERÄKN. 

2020 
BERÄKN. 

Inkomsttitel 2552  
Blodverksamhet, 603 

Intäkter 1 512 1 500 1 500 1 500 1 500 

Kostnader   634    700    700    700    700 

Ackumulerat 
resultat, 
utgående 

2 226 3 026 3 826 4 626 5 426 

Inkomsttitel 2552  
Vävnads-och cellverksamhet, 607 

Intäkter 1 326 1 300 1 300 1 200 1 200 

Kostnader    563    550     550    550    550 

Ackumulerat 
resultat, 
utgående 

1 919 2 669 3 419 4 069 4 719 

Kostnaderna i tabellen avser kostnader för tillståndsprövning i dessa ärendeslag. 
Kostnader för vidare tillsyn av verksamheterna ingår alltså inte i kostnaderna och 
diskussioner har inletts mellan IVO och Socialdepartementet för att under 2017 
klargöra vad som ska medräknas.  

Räntekontokredit och anslagskredit 
Myndigheten föreslår att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret för respektive 
år under perioden 2018-2020 uppgår till 30 miljoner kronor.  

Myndigheten föreslår vidare att en anslagskredit sätts till 3 procent av tilldelat 
anslag för respektive år under perioden 2018-2020. 
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5. Övriga förslag  

Genom att effektivisera ordningen för kommunernas rapporteringsskyldighet till 
IVO om ej verkställda beslut kan ökat utrymme frigöras för IVO att bedriva mer 
riskbaserad tillsyn. Det minskar också kommunernas administrativa hantering av 
ärendena.  

 
I rapporten ”Hur länge ska man behöva vänta?”3 presenterade vi resultatet från 
uppföljningen av införda förändringar i SoL och LSS om kommunal 
rapporteringsskyldighet avseende ej verkställda beslut. Den införda lagstiftningen 
om rapporteringsskyldighet har lett till en större medvetenhet i kommunerna om 
rättighetslagstiftningen och om behovet av planering och uppföljning av beslutade 
insatser. Denna medvetenhet har dock inte undanröjt svårigheterna att verkställa 
beslut. Det är inte färre beslut som rapporterats som ej verkställda till 
tillsynsmyndigheten under senare år och väntetiderna har heller inte minskat. I vår 
uppföljning har vi också uppmärksammat några oönskade konsekvenser av 
lagstiftningen som uppstått i samverkan med andra påverkansfaktorer. Vår samlade 
bedömning är att den införda lagstiftningen har haft en begränsad effekt. Vi 
bedömer att lagstiftningen inte har kunnat motverka de bakomliggande faktorer 
som styr kommunernas möjligheter att kunna verkställa beslut inom skälig tid. 

 
IVO föreslår att rapporteringsskyldigheten till revisorer och kommunfullmäktige 
behålls men att rapporteringsskyldigheten till IVO tas bort. Vi föreslår också att 
den särskilda avgiften behålls men med vissa förändringar. Förslaget innebär att vi 
frigör resurser motsvarande 15-20 miljoner kronor för att bedriva riskbaserad 
tillsyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3http://access.edita.se/optimaker//interface//stream/mabstream.asp?filetype=1&orderlistmainid=5472&printfileid=5472&fil
ex=8223043042368  

http://access.edita.se/optimaker/interface/stream/mabstream.asp?filetype=1&orderlistmainid=5472&printfileid=5472&filex=8223043042368
http://access.edita.se/optimaker/interface/stream/mabstream.asp?filetype=1&orderlistmainid=5472&printfileid=5472&filex=8223043042368
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6. Investeringar i anläggningstillgångar 

TABELL 3: PLANERADE VERKSAMHETSINVESTERINGAR  

(TKR) ÅR 2016 
UTFALL 

ÅR 2017 
PROGNOS 

ÅR 2018 
BERÄKN. 

ÅR 2019 
BERÄKN. 

ÅR 2020 
BERÄKN. 

ÅR 2021 
BERÄKN. 

Immateriella 
investeringar 

0 0 0 0 0 0 

Datasystem, 
rättigheter mm 

0 0 0 0 0 0 

Materiella 
investeringar  

136 1 000 8 000 2 000 2 500 1 000 

Maskiner, 
inventarier och 
installationer mm 

136 500 2 000 500 1 000 1 000 

Byggnader, mark 
och annan fast 
egendom 

0 0 0 0 0 0 

Övriga 
verksamhets-
investeringar 
(FBU) 

0 500 6 000 1 500 1 500 0 

Summa 
verksamhets-
investeringar 

136 1 000 8 000 2 000 2 500 1 000 

Finansiering       

Lån i 
Riksgäldskontoret 

136 1 000 8 000 2 000 2 500 1 000 

Bidrag 0 0 0 0 0 0 

Finansiell leasing 0 0 0 0 0 0 

Anslag (efter 
medgivande av 
regeringen) 

0 0 0 0 0 0 

Summa 
finansiering 

136 1 000 8 000 2 000 2 500 1 000 

 
 
Nyupplåningen avser omställning av lokaler men är avhängig IVO:s beslut om 
långsiktig lokalförsörjning. Utifrån inriktningen i lokalförsörjningen kan befintliga 
lokaler behöva ställas om för att bättre passa verksamheten samt för att 
yteffektivisera. Nyupplåningen består till största del av förbättringsutgift på annans 
fastighet samt en mindre del inventarier (möbler). Då inga regionplaner är 
beslutade är siffrorna preliminära och kan komma att ändras till beloppet och/eller 
budgetår.  
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TABELL 4: LÅNERAM OCH RÄNTOR FÖR VERKSAMHETSINVESTERINGAR  

(TKR) ÅR 2016 
UTFALL 

ÅR 2017 
PROGNOS 

ÅR 2018 
BERÄKN. 

ÅR 2019 
BERÄKN. 

ÅR 2020 
BERÄKN. 

ÅR 2021 
BERÄKN. 

IB lån i 
Riksgäldskontoret 

25 950 20 854 18 154 22 154 20 154 18 654 

Nyupplåning 232 1 000 8 000 2 000 2 500 1 000 

Amorteringar 5 328 3 700 4 000 4 000 4 000 4 000 

UB lån i Riksgälds-
kontoret 

20 854 18 154 22 154 20 154 18 654 15 654 

Beslutad/föreslagen 
låneram 

35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

Ränteutgifter 345 400 400 400 400 400 

Finansiering av 
räntor och 
avskrivningar 

      

Utgiftsområde 9 
anslag 8.2 

345 400 400 400 400 400 

Övrig finansiering 0 0 0 0 0 0 

 
IVO föreslår att låneramen även fortsättningsvis fastställs till 35 miljoner kronor.  

IVO har inga objekt där investeringar planeras som överstiger ett 
anskaffningsvärde om 20 miljoner kronor.  
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7. Lokalförsörjning  

IVO har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Örebro och Umeå. 
Myndigheten arbetar med att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsstrategi och har 
förhoppningar att kunna fatta ett strategiskt beslut under våren 2017.  

 
Lokalförsörjningsstrategin ska harmonisera med det strategiska utvecklingsarbetet 
som bedrivs på myndigheten (IVO 2020) och främja ett framtida arbetssätt. 
Förändring av lokaler ska även innebära att IVO blir mer yteffektiva, vilket 
kommer generera omställningskostnader i befintliga lokaler eller flytt till nya 
lokaler.  
 
Nuvarande sex hyreskontrakt löper ut under perioden från 2017- 12-31 till 2020-
08-31. Förändringar av lokaler kommer således att få full effekt först 2020. 
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