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Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillstyrker remissen med följande synpunkter på 
rubricerat betänkande.  

 

20.1.3 Former för stöd och analys för att stärka kommunernas 
kapacitet  
IVO ställer sig positiv till utredningens förlag om att IVO ska delta i samverkan med 
Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Detta för att tillsammans undersöka 
möjligheterna till att utveckla statistik som mäter kvalitet i kommunernas verksamheter, 
samt diskutera om det finns delar i IVO:s statistik som är meningsfullt att redovisa på 
kommun och kommunkategorinivå. Det är angeläget för IVO, precis som utredningen 
också tar upp, att det i så fall är relevanta mått för att mäta det verksamheten enligt lag och 
förordningar ska åstadkomma. IVO:s datatillgångar ger inte en fullständig bild av riskerna 
och bristerna och därför behöver informationen i IVO:s ärenden ofta kombineras med 
andra externa datakällor.  
  

20.5.2 Rättsligt beredningsorgan 
IVO är positiv till utredningens förslag att ett rättsligt beredningsorgan ska tillsättas av 
regeringen vilket kan bereda underlag för anpassning av gällande rätt, så att den möjliggör 
accelererad digitalisering och förbättrad digital informationsförsörjning i kommunerna. 
Utredningen lyfter att digitaliseringen har stor potential inom flera områden men att 
arbetet med författningsändringar kan förbättras, så att sådana ändringar kan åstadkommas 
i rätt tid och i lämplig omfattning för att inte hindra eller hämma önskad digital utveckling 
i kommunerna. IVO instämmer i att det finns ett behov av att befintliga regelverk anpassas 
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till den digitala utvecklingen. I detta arbete anser IVO att det är viktigt att patienter och 
brukares trygghet, säkerhet och personliga integritet beaktas. 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Sofia Wallström. I den slutliga 
handläggningen har avdelningscheferna Anna Sundberg och Marie Åberg och 
chefsjuristen Linda Almqvist deltagit. Utredaren Derya Akcan har varit föredragande. 
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