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Den 1 juni 2013 bildas den nya myndigheten Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO), som tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. 
Därmed är det IVO som utövar tillsyn över hälso- och sjukvård, social-
tjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS). Den nya myndigheten kommer också att ansvara för 
tillståndsprövning inom dessa områden. 

Huvuduppgiften för IVO blir att granska att befolk-
ningen får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet 
och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter    
(regeringens proposition 2012/13:20). IVO tar över den 
personal som idag arbetar på Socialstyrelsens tillsyns-
avdelning och inom aktuell tillståndsverksamhet, och 
därmed också den kompetens och erfarenhet som är 
knuten till verksamheten.

Samma lagstiftning som tidigare men utvecklad analys och  
vägledning
Den lagstiftning som styr IVO:s verksamhet när det 
gäller tillsyn och tillståndsprövning är densamma som 
den Social styrelsen  har haft att tillämpa. Däremot 
vill regeringen att den nya myndigheten ska utvecklas  
inom följande områden:

Analys. IVO ska regelbundet analy sera   
och dra generella slutsatser av de bris-
ter   och missförhållanden som myn-
digheten ser i verksam heterna    inom 
hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Tillsynsåterföring. IVO ska återföra  
brett vad myndigheten ser i till-
synen för ett systematiskt lärande 
och för att undvika att brister och 
missförhållanden upprepas. 

Vägledning. IVO ska inom ramen för 
sin tillsyn lämna råd och ge vägled-
ning till verksamheterna i vård och 
omsorg.
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Fakta om Inspektionen för vård och omsorg 
Generaldirektör är Gunilla Hult Backlund.
       

Vilka uppgifter tar IVO över från Socialstyrelsen?
IVO kommer att från den 1 juni 2013 utöva tillsyn över hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvårds-
personal samt socialtjänst och LSS-verksamhet. Tillsynsuppdraget omfattar även fortsättningsvis 
handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria, och kommunernas skyldighet att 
rapportera ej verkställda beslut. 

IVO kommer också att pröva ansökningar om tillstånd för enskilda verksamheter enligt socialtjänst-
lagen och LSS, samt ansvara för de register som behövs för att utöva verksamheten.

Organisation och kontakt
Tillsynsverksamheten bedrivs på de regionala avdelningarna med kontor i Umeå (Nord), Örebro 
(Mitt),  Stockholm (Öst),  Jönköping  (Sydöst), Göteborg (Sydväst) och Malmö (Syd). Tillståndsverk-
samheten bedrivs på den regionala avdelningen i Stockholm (Öst). Generaldirektören och myndig-
hetens övergripande avdelningar har kontor i Stockholm.

Från den 1 juni 2013 finns kontaktuppgifterna till IVO på webbadressen: www.ivo.se

Gunilla Hult Backlund, generaldirektör för Inspektionen för vård och omsorg


