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Abstract 

In the last few years, the number of refugees entering Sweden has increased dramatically. This 

large number has put pressure on the authorities and counties responsible to locate these 

incoming refugees as quickly as possible. Resultantly, HVB’s – a form of housing that supplies 

care and accommodation for vulnerable people of different kinds – were opened faster than ever. 

A new form of housing – stödboende – was also introduced to cope with the alarming situation. 

Specifically, these stödboenden are meant to house young people between 16 to 20 years old 

who require a different form of care and are soon ready to take the step into adulthood. However, 

serious wrongdoings have been reported from these homes where refugees live. The staff has not 

always had the requisite education, and children have been forced to live under despicable 

circumstances. This situation has increased the need of supervision in the field, which is the topic 

of this thesis.    

Inspektionen för vård och omsorg, or IVO, is the supervisory authority in the field of healthcare 

and social services in Sweden. It is IVO’s duty to ensure that HVB and stödboenden meet the 

standards set by laws and statutory provisions. The main question of this thesis is whether or not 

IVO has the potential to fulfill the purpose of the supervision, which is to guarantee those living 

in HVB’s and stödboenden safe and high quality care.  

Presently, IVO is obliged to inspect each and every HVB and stödboende once per year. This is a 

minimum requirement and more inspections should be performed if needed. If any wrongdoing 

is observed, IVO has the right to command the businesses to adjust their routines so that any 

negative consequences can be avoided. If the wrongdoing is severe, IVO can shut the businesses 

down immediately.  

It is suggested that the law requiring IVO to inspect every single HVB and stödboende each year 

should be abolished. IVO knows best how its job should be carried out and is capable of 

spending its limited resources as efficiently as possible. Additionally, it is important for IVO to 

expand and improve its educational services to ensure that the number of poorly-performing 

businesses decreases. IVO’s supervisory task will get easier with a greater number of well-

performing HVB and stödboenden. Ultimately, this is the key to a better life for the children and 

others that spend parts of their lives in these homes. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har våldsamma konflikter tvingat miljontals människor till flykt. Bland de som 

drabbats värst finns de barn som slitits från sina familjer. I fjol kom det enligt Migrationsverket 

drygt 160 000 personer till Sverige för att söka skydd. Av dessa var drygt 35 000 ensam-

kommande flyktingbarn.1 

Det har varit en utmaning för Sverige att hantera den stora mängd flyktingar som kommit till 

landet. För att kunna ge husrum åt alla och lösa den akuta bostadsbrist som uppstått har 

Migrationsverket varit tvungna att finna snabba lösningar. Migrationsverkets och kommunernas 

upphandlingar har kritiserats för att vara dåligt genomförda och onödigt dyra. Pengar har betalats 

ut utan exakt vetskap om vad som givits i gengäld.2 Detta har lett till att regeringen har sett över 

och förändrat ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Det nya 

ersättningssystemet ska träda i kraft 1 den juli 2017.3 Samtidigt som aktörer på asylbostads-

marknaden har tjänat stora summor har missförhållanden från boenden rapporterats, vilket lett 

till föreläggande av vite eller nedstängning av verksamheter.4 Den stora ökningen av antalet 

boendeplatser innebär ett ökat behov av kontroll och tillsyn av de verksamheter som bedrivs.  

Ensamkommande barn placeras ofta på så kallade hem för vård eller boende, eller HVB. Den 

1 januari 2016 tillkom en ny boendeform, stödboende, för att tillfredsställa behovet av en 

boendeform för barn och unga som saknar ett sådant vårdbehov som de som placeras i HVB ofta 

har.5 På HVB kan förutom ensamkommande barn även barn och ungdomar med missbruks- eller 

beroendeproblem placeras. Det har förekommit att personer med olika bakgrundsproblematik har 

placerats på samma boende. Detta innebär att särskilt höga krav måste ställas på boendena för de 

                                                 
1 Migrationsverket, inkomna ansökningar om asyl, 2015. 
2 Hellekant, Johan, Svenska Dagbladet, Experter sågar hantering av asylupphandlingar, 2015-12-20, tillgänglig på 

http://www.svd.se/experter-sagar-hantering-av-asylupphandlingar.  
3 Se Regeringskansliet, Ett nytt ersättningssystem för ensamkommande barn och unga, promemoria, 2016-06-21, 

tillgänglig på http://www.regeringen.se/49e724/contentassets/200774d5e2de4a3e8c7ca 8ec00ff1c20/ett-nytt-

ersattningssystem-for-mottagandet-av-ensamkommande-barn-och-unga.  
4 Karlsson, Johanna, Gefle Dagblad, Tog emot ensamkommande barn utan tillstånd – nu stängs HVB-hemmet i 

Kungsgården, 2015-09-30, tillgänglig på http://www.gd.se/gastrikland/sandviken/tog-emot-ensamkommande-barn-

utan-tillstand-nu-stangs-hvb-hemmet-i-kungsgarden. 
5 IVO, HVB och stödboende för ensamkommande barn, tillgänglig på http://www.ivo.se/ensamkommande-barn/ 

(2016-11-30). 
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boendes skull. Det är viktigt med en väl fungerande tillsyn av boendena här i landet för att ge de 

som redan bor här och de som söker sig hit en värdig tillvaro. 

Inspektionen för vård och omsorg, eller IVO, är den tillsynsmyndighet som är ansvarig för 

tillsynen av HVB och stödboenden. Vikten av att IVO ofta och genomgående kontrollerar så att 

verksamheter bedrivs i enlighet med de krav som ställs på dem för att garantera allas välmående 

går inte att understryka nog. Är inte situationen på dessa boenden hållbar skadas tusentals redan 

utsatta unga individer för livet och den viktiga integrationsprocessen för de ensamkommande 

barnen försvåras. Det är den här tillsynsfrågan som denna uppsats ska behandla.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka och utreda vilka befogenheter och 

skyldigheter IVO har i sin tillsyn över HVB-hem och stödboenden samt analysera huruvida 

tillsynen är välfungerande eller inte. Uppsatsen syftar även till att diskutera om tillsynen är 

effektiv, det vill säga huruvida syftet med tillsynen uppfylls eller inte. Uppsatsen ämnar även 

analysera och diskutera om några förändringar kan eller bör ske för att effektivisera IVO:s 

tillsynsarbete av HVB-hem och stödboenden.  

För att uppnå detta syfte ska följande frågor besvaras: 

- Vilka uppgifter har IVO och vad är HVB och stödboenden för typ av boenden? 

- Vilka krav ställs på HVB och stödboenden? 

- Hur ser IVO:s tillsyn av HVB och stödboenden ut? 

- Vilka befogenheter har IVO i sitt tillsynsarbete? 

- Är IVO:s tillsynsarbete effektivt, på så sätt att syftet med tillsynen uppfylls?  

- Om tillsynen inte är välfungerande, vilka förändringar kan ske för att effektivisera den? 

1.3 Målgrupp 

Målgruppen som arbetet riktar sig till är tänkt att främst vara Inspektionen för vård och omsorg 

som är den myndighet vars tillsyn och arbetsuppgifter behandlas i uppsatsen. Även utbildade 

jurister som saknar djupare kunskap om ämnet och en juridiskt intresserad allmänhet kommer 

kunna ta till sig uppsatsen och förstå dess innehåll. Vanligt förekommande juridiska begrepp 

kommer inte förklaras närmare utan läsandet förutsätter vissa förkunskaper.  
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1.4 Material och metod 

Den klassiska rättsdogmatiska metoden kommer utgöra grunden för arbetet med uppsatsen. En 

rättsdogmatiker söker svaren i de traditionellt accepterade rättskällorna, det vill säga i 

lagstiftning och dess förarbeten, rättspraxis samt i den juridiska doktrinen. Med hjälp av dessa 

källor ska gällande rätt fastställas. En rättsdogmatisk arbetsmetod innebär emellertid inte 

nödvändigtvis uteslutande en beskrivning av rättskällornas innehåll och innebörd. Det är även 

möjligt att bedriva kritisk rättsdogmatisk forskning. Utifrån de slutsatser som dragits om 

innehållet i gällande rätt förs då med hjälp av fristående ändamålsargument en diskussion om 

huruvida rättsläget är tillfredställande eller inte och om behov för förändring föreligger.6 Enligt 

Lavin bör inte en rättsvetenskaplig undersökning stanna vid att fastställa vad som gäller, utan bör 

även utvärdera undersökningens resultat. I utvärderingen ligger ett granskningsmoment men 

slutsatserna behöver inte nödvändigtvis alltid vara att det finns fel eller brister i det regelsystem 

som undersökts. Inte heller behöver det faktum att brister identifieras innebära att en bättre 

alternativ lösning kan föreslås.7   

Socialtjänstlagen utgör en så kallad ramlag. Lagen är allmänt hållen och saknar ett i förväg 

fastställt rättsligt innehåll utan detta bestäms i stället i tillämpningen av lagen. En ramlag är 

genom detta flexibel vilket anses positivt på områden som förändras fort. Flexibiliteten är även 

tilltalande ur ett politiskt perspektiv. Lagstiftaren sätter alltså upp innehållet i lagens ramar, men 

det är myndigheterna som har att precisera innehållet.8 Lagstiftningen kring IVO:s tillsynsarbete 

är förhållandevis allmänt hållen och myndigheten har lämnats frihet att anpassa arbetet utefter 

rådande läget i samhället. Vissa krav uppställs men hur arbetsmetoderna ska se ut avgör IVO 

själva. 

I allmänt hållna lagar, som ramlagar, är behovet av rättspraxis för att tydliggöra det faktiska 

innehållet i lagen stort. I stället för att lagstiftaren klart bestämmer innehållet i lagen är det 

domstolarna som ansvarar för normbildningen.9 Vad gäller IVO:s tillsyn över HVB och 

stödboende är dock mängden rättspraxis begränsad. Parallellt med att uppsatsen skrivits har 

uppsatspraktik genomförts på Kammarrätten i Stockholm. Min förhoppning var att där kunna 

                                                 
6 Korling, Fredric & Zamboni, Mauro, Juridisk metodlära, s. 21 f.  och 39.  
7 Lavin, Rune, Är den förvaltningsrättsliga forskningen rättsdogmatisk?, Förvaltningsrättslig tidskrift, häfte  

nr 3 1989, s. 115-129.  
8 Warnling-Nerep, Wiweka, Vad är rätt? s. 60 f.  
9 Ibid., s. 74. 
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arbeta med frågor som rörde IVO:s tillsynsarbete. Förhållandevis fort kunde jag dock konstatera 

att det är en ovanlig måltyp som sällan når kammarrätt. Mina kollegors kunskaper om ämnet var 

begränsade på grund av dess ovanlighet. Tillståndsfrågor dök upp inte alltför sällan medan 

tillsynsfrågor var mycket ovanliga. Något prejudikat från Högsta förvaltningsdomstolen som 

behandlar IVO:s tillsynsarbete av HVB och stödboende finns inte heller. Inte heller har JO 

uttalat några allmänt gällande ståndpunkter i något beslut. Det beslut jag har kunnat hitta 

avseende HVB eller stödboende har rört förhållandena i det enskilda fallet och JO kommer inte 

till några allmänt giltiga slutsatser som kan ha påverkat IVO:s arbete i någon större 

utsträckning.10 Under arbetets gång har även kunnat konstaterats att den juridiska doktrinen inte 

behandlar de frågeställningar som arbetet behandlar i någon större utsträckning. Då varken 

praxis eller doktrin har kunnat bidra till utredningen i någon betydande mån har lagens 

ordalydelse och dess motiv utgjort viktiga källor.  

Ämnesområdet som uppsatsen behandlat har mot bakgrund av vad som ovan konstaterats krävt 

att hänsyn tas även till andra källor än de klassiskt rättsdogmatiska.11 IVO:s egna skrivelser, 

rapporter och de ärenden som IVO har hanterat har haft stor betydelse för att utröna hur arbetet 

ser ut och om syftet med tillsynen uppnås. Uppsatsen innehåller flera exempel från IVO:s 

genomförda inspektioner för att visa på hur tillsynsarbetet ser ut och hur myndigheten arbetar för 

att åstadkomma förändring. Analysen av dessa källor sker inom ramen för den av Sandgren så 

kallade rättsanalytiska metoden. En rättsanalytisk studie kan utgå från ett problem i verkligheten 

och inhämtar information från andra källor än de traditionellt rättsdogmatiska källorna för att 

söka svar på problemet. En rättsanalytisk metod är mer öppen än den rättsdogmatiska för att ge 

utrymme för värderingar. Analysen stannar inte vid frågan vad gällande rätt säger, det vill säga 

vilka befogenheter och skyldigheter IVO har i sin tillsyn. Diskussionen går steget längre och 

undersöker om ändamålet med IVO:s tillsyn i dagsläget uppfylls eller om några förändringar 

                                                 
10 Se exempelvis JO 2012/13 s. 281, dnr 6003–2010. I beslutet riktade JO kritik mot den dåvarande 

tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen. JO ansåg att Socialstyrelsens kritik mot en HVB-verksamhet saknade grund. 

Vidare var det enligt JO oacceptabelt att det av dokumentationen i tillsynsärendet inte framgick vilket underlag 

Socialstyrelsen haft för sitt beslut.  
11 Jfr dock Peczenik, Aleksander, Om den förvaltningsrättsliga forskningen och rättsdogmatiken – en replik, 

Förvaltningsrättslig tidskrift, 1990, s. 41–52, där Peczenik anför att den svenska rättsdogmatikens rättskällekatalog 

är långt mer omfattande än dessa angivna rättskällor.  
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borde genomföras för att effektivisera tillsynsarbetet så att det säkerställs att så många boende 

som möjligt får den vård och omsorg de har rätt till.12  

Uppsatsen innehåller även rättspolitiska inslag. Sandgren anför att en sådan argumentation har 

som huvudsyfte att analysera om gällande rätt ska reformeras för att ett visst intresse eller 

ändamål bättre tillgodoses. Analysen kan utgå ifrån att gällande rätt är bristfällig och är i behov 

av reformering men kan även vara förutsättningslös och ta sin utgångspunkt i ett samhälleligt 

problem. I en sådan analys är det möjligt att, till skillnad från vad rättsdogmatikern gör, sätta i 

fråga lagstiftningens syften och konsekvenser och diskutera vilka ändamål rättssystemet bör 

tillgodose.13  

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer endast behandla IVO:s tillsyn av HVB-verksamheter och stödboende. Någon 

indelning av olika typer av HVB och stödboende har inte gjorts utan samtliga typer ingår i 

arbetet. Boenden som drivs av Statens institutionsstyrelse, så kallade SiS-hem, ingår i 

definitionen för HVB. Sådana boenden tillhandahålls dock enligt 6 kap. 3 § SoL av staten och 

har således en annan huvudman än HVB och stödboenden, som drivs i enskild regi eller av 

kommun. Mot denna bakgrund kommer SiS-hem ej behandlas i uppsatsen.  Familjehem kommer 

inte behandlas även om sådana hem ingår i IVO:s tillsynsansvar eftersom familjehem enligt 

definitionen i 3 kap. 2 § SoF inte får drivas affärsmässigt, vilket särskiljer familjehem från HVB 

och stödboende. I IVO:s tillsynsansvar ingår även granskning av kommunerna och dess social-

nämnder. Detta är i och för sig intressant men ryms inte i en uppsats av den här omfattningen. 

Anledningen till att bara IVO:s tillsyn ska behandlas är att deras tillsyn rör just kvaliteten på 

boendena. Det finns andra myndigheter med tillsyn över andra områden, exempelvis bygglovs- 

och upphandlingsfrågor, som inte är lämpliga att hantera i ett och samma arbete. Kommunernas 

socialnämnder har ett visst tillsynsansvar av HVB och stödboende. För detta kommer endast en 

kort redogörelse göras. 

                                                 
12 Sandgren, Claes, Rättsanalytisk metod. En väg framåt?, Festskrift till Rosén, Jan, 2016.  
13 Ibid. 
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2. IVO, HVB och stödboende 

2.1 Introduktion 

Uppsatsens andra kapitel ger en introduktion till den statliga myndigheten IVO:s uppdrag och 

arbete. För att ge en tydligare överblick över ansvarsfördelningen mellan IVO och kommunerna 

görs även en kort redogörelse av socialnämndernas uppgifter. Kapitlet presenterar även 

placeringsformerna HVB och stödboende och vilka krav som ställs på dessa. Avsnittet avslutas 

med en diskussion och kommentarer av det som framgått i underlaget.  

2.2 Inspektionen för vård och omsorg 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inrättades 1 juni 2013 och är alltså en relativt nybildad 

myndighet. Myndigheten övertog ansvaret för bland annat tillsynen och tillståndsprövningen 

inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten från Socialstyrelsen.14  

Uppdraget styrs framför allt genom socialtjänstlagen (2001:453) (SoL), patientsäkerhetslagen 

(2010:659) (PSL) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

IVO har ansvar för tillsynen över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst 

och verksamheter enligt LSS. Myndigheten har också tagit över ansvaret för handläggningen av 

bland annat anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria och allmänhetens klagomål över vård- 

och omsorg. I uppdraget ingår även ansvaret över register över verksamheter som drivs enligt 

SoL och LSS.15 

Syftet med inrättandet av IVO var att säkerställa att en välfungerande tillsyn över vård- och 

omsorg finns så att kvinnor och män får en säker vård av hög kvalitet som bedrivs i enlighet med 

vad som föreskrivs i lag och föreskrifter. I förarbetena till inrättandet av IVO framhöll 

regeringen behovet av en förbättrad och mer kraftfull tillsyn. Regeringen menade att det mot 

bakgrund av ökad mångfald och förändringstakt var viktigt att kraven på kvaliteten hos både 

kommunala verksamheter och verksamheter som drivs i enskild regi efterföljs och att eventuella 

brister åtgärdas snabbt och effektivt. Tillsynen ska utföras med integritet, tydlighet och 

likabehandling gentemot den eller de som tillsynen avser. Socialstyrelsens dåvarande 

                                                 
14 Socialstyrelsen, Nu bildas Inspektionen för vård och omsorg, 2013-05-29, tillgänglig på 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2013maj/nubildasinspektionenforvardochomsorg .  
15 Se 1 § förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg. Se även IVO, Uppdrag, 

tillgänglig på http://www.ivo.se/om-ivo/uppdrag/ för ytterligare information (2016-09-30).  
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tillsynsverksamhet ansågs bristfällig på flera punkter.16 Socialstyrelsen saknade effektiva system 

för att följa upp tillsynsverksamheten vilket försvårade myndighetens analyser av ärendebalanser 

och handläggningstider. För effektivitet i tillsyn krävs att olika ärendetyper och svårigheter 

identifieras löpande så att lämpliga åtgärder kan sättas in beroende på behov. Socialstyrelsen 

bedömdes också sakna möjlighet att vara tydlig, samordnad och effektiv i sin tillsyn, bland annat 

på grund av att tillsynsverksamheten saknade distinkt särställning gentemot Socialstyrelsens 

övriga uppdrag. De krav som man avsåg att ställa på tillsynen ansågs på grund av detta inte vara 

möjliga för Socialstyrelsen att uppfylla. Socialstyrelsen ansågs inte ha möjlighet att garantera de 

kvalitetsnivåer som ska gälla för verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten. 

Genom att inrätta IVO som ny tillsynsmyndighet avsåg regeringen komma till rätta med dessa 

brister. En renodlad inspektionsmyndighet över hälso- och omsorgssektorn skulle skapa 

möjligheter att bättre styra tillsynsområdet inom socialtjänst, LSS-verksamhet och hälso- och 

sjukvård. Myndighetens uppdrag skulle specificeras tydligt i dess instruktion.17 Enligt regeringen 

behövde den nya myndigheten, det vill säga IVO, utveckla rutiner och metoder för att möjliggöra 

en effektiv styrning, prioritering och uppföljning av tillsynsärendena. Handläggningstider och 

resultatuppföljning skulle förbättras. Allt detta syftade till att förbättra tillsynsverksamheten i 

jämförelse med Socialstyrelsens otillfredsställande arbete.18  

Förutom att ägna sig åt granskning av verksamheter ska IVO enligt förarbetena ägna sig åt 

uppföljning av ärenden och säkerställa att brister och missförhållanden åtgärdas. Den kunskap 

och de erfarenheter som tillsynen ger ska förmedlas till aktörerna. Olika typer av aktiviteter som 

ska vara lärande, förebyggande och stödjande ingår även i myndighetens uppdrag och ska 

komplettera tillsynsverksamheten. Rådgivning och vägledning kring tillsynen anses vara viktiga 

uppgifter för myndigheten.19  

I förarbetena framhåller regeringen vikten av att alla IVO:s resurser inte är intecknade redan vid 

årets start. För att få större flexibilitet och för att kunna agera vid oväntade och extraordinära 

händelser bör IVO ha möjligheten att anpassa tillsynen till olika behov och omständigheter. 

                                                 
16 Regeringens proposition 2012/13:20, Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och 

sjukvård och socialtjänst, s. 90 f. 
17 Prop. 2012/13:20, s. 86 ff. 
18 Ibid., s. 90. 
19 Ibid., s. 91 f. 
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Regeringen understryker behovet av rutiner för att kunna planera tillsynen på ett bättre sätt 

utifrån riskanalyser, något som Socialstyrelsen inte gjorde tillräckligt väl.20   

IVO bedriver sitt arbete genom sex stycken regionala avdelningar i landet. Respektive avdelning 

ansvarar för tillsynsarbetet och hanteringen av klagomål från enskilda inom sitt geografiska 

område. Avdelningen för tillståndsprövning för enskilda verksamheter enligt bland annat SoL är 

centraliserad och placerad i Stockholm.21  

2.3 Socialnämndens ansvar 

För att ge en tydligare helhetsbild av inblandade aktörer är det motiverat att ge en kort 

introduktion till kommunernas och socialnämndernas ansvar för de som placeras på HVB och 

stödboenden. Socialnämnderna har ett övergripande ansvar för de barn och unga som, placeras, 

bor och vårdas i HVB och stödboende.22 Av 6 kap. 1 § SoL framgår att det är socialnämnden i 

respektive kommun som har ansvaret för att den som behöver bo eller vårdas utanför hemmet 

placeras i exempelvis ett HVB eller stödboende. Av samma bestämmelse framgår att nämnden 

ansvarar för att den som har placerats i HVB eller stödboende får god vård. Nämnden ska även 

enligt 6 kap. 7 § SoL medverka till att den placerade får god vård och fostran och i övrigt 

gynnsamma uppväxtförhållanden. Det är även nämndens uppgift att, som 6 kap 7 b § SoL 

stadgar, följa vården av de barn och unga som har placerats genom samtal och besök. I detta 

arbete ska särskild uppmärksamhet fästas vid barnets och den unges hälsa och utveckling samt 

sociala beteende. Socialnämnden ska dessutom enligt 11 kap 3 § SoL upprätta en vård- och 

genomförandeplan för placerade på HVB och stödboende. Socialnämnden har även att följa 

föreskrifterna i SOSFS 2012:11. Föreskrifterna ställer bland annat krav på att behovet av HVB 

kartläggs både på lång och kort sikt för att kunna säkerställa att det finns placeringar av god 

kvalitet tillgängliga samt innehåller bestämmelser om hur en tilltänkt placering ska bedömas 

utifrån de placerades förutsättningar och behov. 

                                                 
20 Prop. 2012/13:20, s. 92.  
21 IVO, Organisation, tillgänglig på http://www.ivo.se/om-ivo/organisation/ (2016-09-30) och IVO, Det här är 

Inspektionen för vård och omsorg.  
22 Prop. 2015/16:43 s. 44.  
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2.4 Hem för vård eller boende 

Ett hem för vård eller boende (HVB) är ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för 

vård eller behandling i förening med ett boende. Det är en yrkesmässigt bedriven vårdform i en 

kollektiv miljö som ska ge omsorg dygnet runt för verksamhetens boende. Boendena kan vara av 

olika storlek, inrikta sig på olika saker och vänder sig till olika målgrupper med olika behov och 

grundproblematik.23 Olika målgrupper kan bli aktuella för placering på HVB. Barn, ungdomar, 

vuxna eller familjer som har något behov som ligger inom socialtjänstens ansvarsområde, till 

exempel missbruks- eller beroendeproblematik, kan placeras på HVB. Även ensamkommande 

barn som söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd placeras i stor utsträckning på ett 

HVB.24  

HVB definieras i socialtjänstförordningen (2001:937) (SoF) 3 kap. 1 § på följande sätt. 

Med hem för vård eller boende avses ett hem inom socialtjänsten som tar emot enskilda för vård 

eller behandling i förening med ett boende. Om ett sådant hem drivs av ett bolag, en förening, en 

samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten bedrivs 

yrkesmässigt. 

Som hem för vård eller boende räknas inte sådana särskilda boendeformer som avses i 5 kap. 5 § 

andra stycket eller 5 kap. 7 § tredje stycket socialtjänstlagen. 

Genom det andra stycket i paragrafen undantas bland annat ålderdomshem, servicehus, 

gruppboenden och sjukhem för långtidssjukvård från definitionen av HVB.25  

HVB kan drivas antingen i enskild regi eller av kommun eller landsting. Verksamhet kan också 

drivas genom entreprenadavtal med kommunen i enlighet med 2 kap. 5 § SoL. Beroende på hur 

verksamheten drivs ställs olika krav på verksamheten. Enligt 7 kap. 1 § första stycket SoL måste 

ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ ansöka om tillstånd 

hos IVO för att få bedriva HVB-verksamhet. För kommuner, landsting och de som bedriver 

verksamhet genom entreprenadavtal med kommunen räcker det med att anmäla verksamheten till 

                                                 
23 Socialstyrelsen, konsekvensutredning – förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller 

boende, 2016-02-12, Dnr 934/2016, s. 2. 
24 IVO, Hem för vård eller boende (HVB), tillgänglig på http://www.ivo.se/tillstand-och-register/sol-tillstand/hem-

for-vard-eller-boende-hvb/ (2016-10-12).  
25 Clevesköld, Lars, Karnov lagkommentarer, 5 kap. 5 § SoL. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K5P5S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K5P5S2
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm#K5P7S3
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IVO, se 7 kap. 1 § tredje stycket SoL. Vad en ansökan och anmälan ska innehålla framgår av      

4 kap. 1 och 1 a § § SoF.26  

En typisk grupp som placeras på HVB är ungdomar som placeras enligt lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Enligt lagens 2 och 3 § § ska utsatta barn och 

ungdomar vårdas om det på grund av något förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att 

den unges hälsa eller utveckling skadas eller om den unge genom socialt nedbrytande beteende 

utsätter sig själv för en påtaglig risk att skadas.  

En annan grupp som placeras på HVB är personer med missbruksproblem som tvångsvårdas 

enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Enligt lagens 4 § omhändertas 

personer som på grund av missbruk av exempelvis alkohol eller narkotika utsätter sig själva för 

fara och är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk.  

En tredje stor grupp som placeras i HVB och som ökat kraftigt den senaste tiden är de 

ensamkommande flyktingbarnen. Ensamkommande flyktingbarn kan placeras antingen i ett 

HVB eller på ett stödboende.27 Under 2015 sökte drygt 35 000 ensamkommande flyktingbarn 

asyl i Sverige. 28 Hittills i år har drygt 2 000 asylansökningar från ensamkommande barn 

inkommit.29 Fjolårets omfattande flyktingströmmar har lett till en stor ökning av antalet HVB för 

ensamkommande i Sverige.  

På grund av situationen kring de ensamkommande barnen publicerar IVO särskild statistik om 

antalet HVB och stödboenden i Sverige för ensamkommande barn. I december 2016 fanns det 

knappt 1 600 HVB-verksamheter med totalt cirka 25 000 platser för ensamkommande barn. 

Detta att jämföra med den sista december 2014 då det fanns 506 HVB-verksamheter för 

ensamkommande i landet, med drygt 7 000 platser. Sedan januari 2016 har nästan 600 HVB-hem 

tillkommit. Cirka 75 procent av HVB för ensamkommande drivs kommunalt eller genom 

entreprenadavtal. Resterande drivs i enskild regi. Under de sista månaderna 2016 sjönk antalet 

HVB-verksamheter och antalet platser på HVB för ensamkommande för första gången på länge. 

Mellan mitten av oktober och mitten av december minskade antalet HVB-placeringar för 

                                                 
26 Se vidare om detta i avsnitt 2.4.1. 
27 IVO, HVB och stödboende för ensamkommande barn, tillgänglig på http://www.ivo.se/ensamkommande-barn/ 

(2016-11-30). 
28 Inkomna ansökningar om asyl, 2015, migrationsverket statistik från 2015.  
29 Inkomna ansökningar om asyl, 2016, aktuell statistik migrationsverket , hämtad 2016-12-13. 
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ensamkommande med över 1 000 platser.30 År 2015 fanns det totalt 1 775 registrerade HVB-

verksamheter i Sverige.31 

2.5 Stödboende 

Den 1 januari 2016 inrättades en ny placeringsform, kallad stödboende. I förarbetena till 

införandet av den nya placeringsformen anges att det framför allt var den stora ökningen av 

asylsökande i Sverige 2015 som innebar att ett behov av en ny placeringsform uppstod. Det 

behövdes fler placeringsplatser och fler placeringsalternativ. Ytterligare en placeringsform 

underlättar för kommunerna att hitta en placering åt barn och unga. Ensamkommande barn och 

unga har generellt sett ett annat behov än det som tillfredsställs genom placering i HVB. Ändå 

placeras många i HVB av kommunerna.32 Enligt en kartläggning av ensamkommande barns och 

ungas behov som gjordes av Socialstyrelsen 2013 framkom att personal på HVB ansåg att 

verksamheterna ofta var för stora och att det var därför svårt för personalen att skapa hemlika 

förhållanden för de boende.33  Behovet av en placeringsform med ett mer individanpassat stöd 

med ett annat innehåll jämfört med HVB var därför stort.34  

Definitionen av stödboende hittar man, likt den av HVB, i SoF. I SoF 1 a § anges följande. 

Med ett stödboende avses en verksamhet inom socialtjänsten som tar emot enskilda i åldern 16–

20 år i ett eget boende med individanpassat stöd. Om en sådan verksamhet drivs av ett bolag, en 

förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ krävs dessutom att verksamheten 

bedrivs yrkesmässigt. 

Huvudsyftet med ett stödboende är förbereda barn och unga för ett självständigt boende och 

vuxenliv. Stödboenden ska svara mot barnens och de ungas faktiska behov och utgöra en mindre 

ingripande placeringsform jämfört med HVB. De som bedöms kunna bo på egen hand med 

anpassat stöd och som inte har det vårdbehov eller behov av behandling som motiverar placering 

i HVB ska i stället kunna placeras i ett stödboende. Barn och unga som placeras på stödboende är 

                                                 
30 IVO, Statistik ensamkommande barn, 2016-12-13, s. 5 f.  
31 IVO, Årsredovisning 2015, s. 22. 
32 Prop. 2015/16:43 s.33. 
33 Socialstyrelsen, Ensamkommande barns och ungas behov - En kartläggning, s. 16.  
34 Prop. 2015/16:43 s.33.  
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bättre fungerande socialt och har endast ett mindre vårdbehov i jämförelse med de som placeras 

på HVB.35  

I förarbetena anges några olika tänkbara grupper som kan placeras på stödboende. För barn och 

unga som tidigare varit placerade på HVB eller i familjehem kan stödboende fylla en viktig 

funktion i utslussnings- och eftervårdssammanhang. Att successivt slussas ut från familjehem 

eller HVB och tränas inför vuxenlivet med eget boende är viktigt för denna målgrupp. En annan 

tilltänkt målgrupp som ska kunna placeras i stödboende är som redan nämnts ensamkommande 

barn och unga. Ensamkommande flyktingbarn och unga placeras i stor utsträckning i HVB. 

Vissa saknar ett vårdbehov och kan i stället vara i behov av ett mer självständigt boende och ett 

mer individanpassat stöd. Ytterligare en grupp som omnämns i förarbetena är barn och unga som 

lever i konfliktfyllda eller oroliga hemmiljöer. För att undvika att situationen eskalerar och 

minska riskerna för framtida behov av insatser kan stödboende vara ett bra alternativ. Framför 

allt personer som samtyckt till sina insatser och som placeras på frivillig väg enligt SoL är tänkta 

att placeras i stödboende. I förarbetena utesluter man dock inte att även tvångsplacerade unga 

enligt 2 § LVU kan hamna på stödboende. Det rör sig alltså om fall där ungdomar på grund av 

förhållandena i hemmet behöver tas om hand om för vård. De som vårdas enligt 3 § LVU ska 

inte bli aktuella för placering i stödboende.36   

Av definitionen i SoF framgår att placeringsformen är avsedd för barn och unga i åldern 16–20 

år. I 6 kap. 1 § andra stycket SoL anges att barn i åldern 16–17 år får tas emot i stödboende 

endast om det finns särskilda skäl. Av förarbetena framgår att anledningen till att särskilda skäl 

krävs för placering av omyndiga är att de är extra skyddsvärda. Större försiktighet måste iakttas 

med hänsyn till de risker det kan innebära att placera barn i eget boende med mindre 

personalnärvaro. En bedömning ska göras av den socialnämnd som har placeringsansvar i varje 

enskilt fall. Som exempel på särskilda skäl anges i förarbetena att barnet bedöms vara moget och 

förberett för att bo och leva i eget boende, att barnet anses moget i övrigt och att barnet uttryckt 

en önskan att bo i ett eget boende. Om socialnämnden överväger att placera ett barn i stödboende 

ska barnets bästa alltid beaktas.37  

                                                 
35 Prop. 2015/16:43, s. 36 f. 
36 Ibid., s. 37 f. 
37 Ibid., s. 38 f. 
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Den som placeras i stödboende ska ha ett eget boende, där individen antingen bor ensam eller 

delar med ett annat barn eller ungdom. Placeringsformen ska innebära att den boende får ett 

individanpassat stöd så att personen klarar av ett eget boende och på sikt kan gå vidare till att 

ordna egen bostad, arbete eller studier. Även mentalt stöd ska ges för att förmå barnet eller den 

unga att klara av situationer med upplevd otrygghet eller ensamhet. Det är av stor vikt att 

personal på boendena uppmärksammar de boende som saknar meningsfull sysselsättning och 

spenderar mycket tid ensamma. I förarbetena betonas även vikten av att den unges föräldrar och 

andra närstående involveras i dennes liv för att motverka känslor av ensamhet och få den unge att 

känna sig uppmärksammad. För ensamkommande barn är det särskilt viktigt att boendet 

kompletteras med insatser från andra aktörer i samhället för att garantera dessa ett tryggt boende 

och en säker utveckling.38 

I december 2016 fanns det enligt IVO:s statistik nästan 180 stödboenden för ensamkommande 

barn i Sverige med totalt drygt 2 000 platser. 125 av dessa drevs kommunalt eller genom 

entreprenad och 52 drevs i enskild regi. Totalt 16 HVB-verksamheter har konverterats till 

stödboenden under 2016. Av statistiken kan man utläsa att antalet stödboenden för 

ensamkommande har ökat i princip varje vecka sedan placeringsformen inrättades.39 Någon 

statistik för stödboenden för andra målgrupper än ensamkommande barn finns inte publicerad.40 

Endast de verksamheter som startades innan den 1 maj 2016 kommer att inspekteras under 2016. 

Inspektioner av resterande verksamheter kommer att genomföras under 2017.41  

2.6 Krav på HVB och stödboende 

I lagar och föreskrifter uppställs krav på HVB och stödboenden som aktörerna har att rätta sig 

efter. IVO har till uppgift att kontrollera att dessa krav efterlevs när myndigheten genomför sin 

tillsyn. I SoL uppställs vissa allmänna krav på HVB-verksamheter och stödboenden. Exempelvis 

ska insatser inom socialtjänsten enligt 3 kap. 3 § SoL vara av god kvalitet. I samma bestämmelse 

stadgas att personer som utför uppgifter inom socialtjänsten ska ha lämplig utbildning och 

                                                 
38 Prop. 2015/16:43 s. 40. 
39 IVO, Statistik ensamkommande barn, hämtad 2016-12-13, s. 2 f. Av Socialstyrelsen delrapport Stödboende för 

barn och unga 16–20 år – delrapport november 2016, s. 14, framgår att de konverterade verksamheterna har 

konverterats från HVB till stödboende.  
40 Socialstyrelsen, Stödboende för barn och unga 16–20 år – delrapport november 2016, s. 13.  
41 IVO, IVO har tillsyn över stödboenden, tillgänglig på http://www.ivo.se/nyheter/2016/ivo-har-tillsyn-over-

stodboenden/ (2016-11-25). 

http://www.ivo.se/nyheter/2016/ivo-har-tillsyn-over-stodboenden/
http://www.ivo.se/nyheter/2016/ivo-har-tillsyn-over-stodboenden/
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erfarenhet. Mer specifika krav uppställs i SoF och i socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd. Föreskrifterna är bindande och verksamheterna måste således följa dessa. De allmänna råden 

utgör dock som namnet antyder endast råd. Dessa är alltså inte bindande utan är 

rekommendationer för att underlätta verksamheternas anpassning till föreskrifterna och bidrar till 

en mer uniform rättstillämpning.42  

2.6.1 Krav enligt socialtjänstförordningen 

Tredje kapitlet i SoF innehåller regler om hur HVB och stödboenden ska bedrivas. Enligt 3 § i 

kapitlet ska verksamheten bygga på förtroende och samarbete med den enskilde och utformas så 

att vistelsen upplevs som meningsfull. Den enskildes integritet ska respekteras. De insatser som 

ges ska anpassas till den enskildes behov och förutsättningar.43 Socialtjänstförordningen ställer 

vidare krav på att föreståndaren för verksamheten ska ha lämplig utbildning och att det finns 

sådan personal som behövs för att verksamheten ska kunna bedrivas ändamålsenligt. På HVB 

ska det även finnas ordningsregler som ska syfta till att skapa säkerhet och trygghet för de som 

vistas där.   

Den som avser starta ett HVB eller stödboende måste antingen ansöka om tillstånd eller anmäla 

verksamheten till IVO. Av 4 kap. 1–1 a § § SoF framgår vad en sådan ansökan respektive 

anmälan ska innehålla. HVB-verksamheter och stödboenden som bedrivs yrkesmässigt av ett 

bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ får inte, som framgått av 

ovan, bedrivas utan tillstånd av IVO. Kommuner och sådana enskilda verksamheter som har 

avtal med kommunen enligt 2 kap. 5 § SoL som bedriver ett HVB eller stödboende måste anmäla 

verksamheten till IVO.  

Innehållet i en tillståndsansökan och en anmälan ska i stort sett var detsamma. Bland annat ska 

det framgå vem som ska bedriva verksamheten, hur verksamheten bedrivs och i vilken 

omfattning, vilka grupper verksamheten är avsedd för samt uppgifter om personalen, dess 

utbildning och erfarenhet. En tillståndsansökan ska förutom detta innehålla uppgifter om vilken 

                                                 
42 Bernitz, Ulf m.fl., Finna rätt, s. 49 ff. 
43 I Kammarrätten i Jönköpings dom 2016-03-02 i mål nr 1044–15 avslog kammarrätten ett överklagande av ett 

föreläggande från IVO. Ett HVB hade installerat larm, i form av magnetbrytare, i samtliga bostadsrum utan 

samtycke från de boende. Anledningen till detta var att verksamheten på grund av säkerhetsskäl ville veta var de 

boende befann sig. Detta system tillvaratog inte de boendes rätt till personlig integritet på  sätt som krävs enligt         

3 kap. 3 § SoF. Någon individuell prövning av behovet av larm hade inte heller gjorts eftersom samtliga rum försetts 

med dem. IVO:s föreläggande ansågs därför av kammarrätten vara befogat.  



15 
 

verksamhet som ska bedrivas samt information om hur verksamheten ska finansieras. Vid en 

tillståndsansökan eller anmälan om att bedriva stödboende ska även en förteckning över de 

lägenheter eller motsvarande som ska ingå i verksamheten ges in till IVO.  

Enligt 4 kap. 3 § SoF ska IVO utfärda ett bevis när tillstånd har meddelats där det ska framgå 

uppgifter om vem som ska bedriva verksamheten, för vilken målgrupp tillståndet gäller, det 

högsta antalet boende som får finnas i verksamheten samt övriga villkor för tillståndet. 

Verksamheten måste alltså bedrivas i enlighet med tillståndet för att vara tillåten.  

2.6.2 Krav enligt föreskrifter 

Socialstyrelsen får enligt 8 kap. 1 § SoF meddela sådana föreskrifter inom socialtjänstens område 

som behövs till skydd för enskildas liv, personliga säkerhet eller hälsa i verksamheter som avser 

vissa målgrupper. I bestämmelsen ingår de olika målgrupper som kan placeras i HVB eller 

stödboende. Socialstyrelsen har genom HSLF:FS 2016:55 och HSLF:FS 2016:56 tagit fram 

föreskrifter som gäller för de som bedriver HVB- eller stödboendeverksamhet. Många av 

bestämmelserna i föreskrifterna innehåller även allmänna råd som specificerar hur kraven som 

uppställs kan tillgodoses.  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende, eller HSLF:FS 

2016:55, innehåller mer specifika krav som ställs på HVB. Föreskrifterna trädde ikraft den                   

1 november 2016 och de tidigare föreskrifterna i SOSFS 2003:20 och HSLF-FS 2015:34 

upphävdes i samband med detta. Bland annat specificeras kraven på föreståndarens och 

personalens kompetensnivå i kapitel fem i föreskrifterna. I det sjätte kapitlet ställs vissa krav på 

hur bemanningen ska se ut. På HVB som tar emot barn ska verksamheten vara bemannad dygnet 

runt. Av föreskrifterna framgår även att boendets lokaler måste vara anpassade med hänsyn till 

sitt ändamål och vara utformade på ett sätt som tar hänsyn till de boendes personliga integritet. 

Lokalerna ska även vara anpassade så att de möjliggör en trygg och säker vård. Av de allmänna 

råden på denna punkt framgår att de boende bör ha egna rum. 

IVO har understrukit vikten av att ensamkommande barn får egna rum på HVB för att kunna få 

en vård som är säker och av god kvalitet. Enligt IVO behöver dessa barn ett eget utrymme där de 

kan sova och göra sina läxor ostört. Barnet ska inte heller behöva dela rum med någon barnet är 

rädd för. I vissa situationer kan det gå bra att barn delar rum, exempelvis om de önskar att dela 
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rum med ett syskon eller en kompis. När ett HVB under kort tid får ta emot placerade barn kan 

det också gå bra att de som redan är boende och känner varandra väl delar rum, medan de nya 

placerade får egna rum. Detta är av betydelse för att de nya barnen ska känna sig trygga och för 

att undvika oönskade händelser.44  

Föreskrifterna och de allmänna råden för stödboenden hittar man i HSLF:FS 2016:56 som trädde 

i kraft den 1 juli 2016.  Föreskrifternas utformning liknar i stort de i HSLF:FS 2016:55. Av  

5 kap. 1 § i föreskrifterna framgår att ett stödboende under trygga former ska förbereda barnet 

eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv.  Enligt 2 § i samma kapitel ska barnet 

eller den unge få bestämma över ett eget boende med både praktiskt och känslomässigt stöd av 

personal på boendet. Även i föreskrifterna om stödboende ställs vissa krav på lokalernas 

utformning, bemanningen och på personalens kompetens. Boendet ska vara hemlikt och plats för 

matlagning och hygien ska finnas. Personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. Föreskrifterna 

uppställer även krav på föreståndares och personals utbildningsnivå samt erfarenhet från 

liknande verksamhet. De nya föreskrifterna fick viss kritik av flera remissinstanser. Stockholms 

universitets juridiska fakultetsnämnd anförde bland annat att vissa bestämmelser i föreskrifterna 

var i behov av förtydligande för att möjliggöra för verksamheterna att efterfölja reglerna på ett 

bättre sätt. Otydliga formuleringar riskerar enligt fakultetsnämnden att leda till bristande 

verksamheter. I remissvaret konstateras att föreskrifterna innehåller flertalet kompromisser 

mellan kraven på kvalitet, trygghet och säkerhet å ena sidan och flexibilitet och behovet av att 

möjliggöra för aktörer att snabbt kunna starta upp nya verksamheter å den andra. Den juridiska 

fakultetsnämnden var medveten om behovet av att fler boendeplatser tillkommer, men såg 

samtidigt problem i att kraven ställs lågt på den nya placeringsformen mot bakgrund av de 

allvarliga incidenter som rapporterats från boenden där ensamkommande barn placerats.45  

                                                 
44 IVO, Viktigt att bedöma behoven om barn på HVB ska dela rum, tillgänglig på 

http://www.ivo.se/nyheter/2015/viktigt-att-bedoma-behoven-om-barn-pa-hvb-ska-dela-rum/ (2016-10-12). 
45 Juridiska fakultetsnämnden, Stockholms universitet, Remiss: Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna 

råd om stödboende. Liknande kritik lämnades i fakultetsnämndens remissvar till de nya föreskrifterna om HVB. 

Även här uppmärksammas kompromissen som gjorts i föreskrifterna – kraven på HVB sänks för att fler HVB ska 

kunna öppnas så att behovet av boendeplatser som uppstått efter den kraftiga ökningen av asylsökande 

ensamkommande barn tillfredsställs. Jfr. Juridiska fakultetsnämnden, Stockholms universitet, Remiss: 

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om hem för vård eller boende. 
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2.6.3 Principiella beslut 

Enligt 4 § i myndighetsförordningen (2007:515) ska IVO:s generaldirektör avgöra vissa viktigare 

ärenden samt ärenden av principiell karaktär. Kortare referat av dessa beslut publiceras av IVO 

för att ge en bild av rättsläget för de verksamheter som har att anpassa sig efter IVO:s tillsyn.  Ett 

principiellt beslut kan exempelvis fattas i ärenden inom tillsyns- eller tillståndsverksamheten 

som innebär att myndighetens rättstillämpning ändras. Principiella beslut fattas således i 

samband med IVO:s tillsynsbeslut som tas efter genomförd inspektion. Den juridiska frågan 

behöver inte vara särskilt komplicerad för att ett principiellt beslut ska fattas utan ofta handlar 

det om att det är första gången som IVO ska behandla en viss fråga eller att praxis på ett visst 

område ska ändras. Även beslut som väntas få stor uppmärksamhet fattas ofta av 

generaldirektören.46   

För HVB-verksamheters och stödboendens del har IVO genom principiella beslut bland annat 

bedömt huruvida föreståndare för boenden haft tillräcklig kompetens. Bedömningarna har fått 

olika utfall beroende på hur föreståndarens utbildning och arbetslivserfarenheter har sett ut.47 I 

ett annat beslut fann IVO att det inte finns någon ovillkorlig rätt att få viss kost serverad på ett 

HVB. Fallet rörde frågan om HVB var förpliktade att servera halalslaktat kött. IVO underströk i 

beslutet vikten av att individuell hänsyn ska tas till de enskildas önskemål och behov utifrån 

bland annat religion. Myndigheten uttalade att det är viktigt att de placerade kan påverka sin 

tillvaro och att de har inflytande över frågor i vardagen. Att äta kött är däremot ingen 

förutsättning för att få i sig alla näringsämnen en människa behöver. Eftersom näringsmässigt 

godtagbara alternativ fanns tillgängliga på HVB-verksamheten kunde inte de boende kräva att 

halalkött serverades.48  

2.7 Sammanfattande kommentarer 

Flyktingkrisen under framför allt 2015 har inneburit behov av förändringar på socialtjänstens 

område. IVO sätts ordentligt på prov bara några år efter det att myndigheten inrättades. Den nya 

placeringsformen stödboende är välbehövd och välkomnas av mig av framför allt två 

anledningar. Dels behövs fler placeringsplatser för att ge husrum åt alla de som kommit hit. 

                                                 
46 IVO, Principiella beslut, tillgänglig på http://www.ivo.se/tillsyn/detta-ser-ivo/principiella-beslut/ (2016-11-28). 
47 Se IVO:s beslut 2016-05-04 dnr 6.3.2–18989/2015 och dnr 6.3.2–18672/201 samt IVO:s beslut 2016-06-08 dnr 

6.3.1–4487/2016.   
48 IVO:s beslut 2016-04-06, dnr 8.4.2–25824/2015–2. 
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Dessutom är Sverige i stort behov av förbättrade integrationsåtgärder. Många av de som anländer 

är inte, som beskrivits ovan, i särskilt stort behov av vård eller behandling. För dessa är det 

mycket välkommet med en placeringsform som fokuserar på en snabbare anpassning till 

samhället och vuxenlivet. Eget boende innebär eget ansvar får barn och unga att mogna och växa 

upp. Detta är essentiellt för att individerna ska finna sin plats i det svenska samhället. 

Att kraven som ställs på HVB och stödboende till viss del är oklart formulerade påverkar inte 

bara verksamheternas möjlighet att anpassa sig till dessa, utan även IVO:s tillsynsarbete. För 

både tillsynsobjekten och tillsynsmyndigheten är det viktigt att det är tydligt vad tillsynen avser 

och tar sikte på. Detta leder till att IVO själva genom principiella beslut bidrar till att förtydliga 

vad som gäller i vissa situationer och vilka krav som ställs. Även om det är positivt att IVO 

särskilt publicerar principiella beslut är det inte optimalt att myndigheten skapar sin egen praxis. 

Socialtjänstens karaktär av ramlag ger IVO möjligheten att i stor utsträckning bestämma dess 

innehåll, vilket kan ha sina nackdelar. Överklagandemöjligheten finns givetvis dock alltid där 

vilket i varje fall i teorin säkerställer att IVO inte utvecklar rutiner som direkt strider mot 

lagstiftningen.   

Insatser enligt socialtjänstlagen ges till människor i behov av vård och hjälp i övrigt. Vem som 

helst ska inte kunna öppna ett hem och bedriva verksamhet. Om krav ställs för lågt på 

exempelvis personals kompetens kan det få förödande konsekvenser för de boende som är i 

behov av ett seriöst och professionellt boende. Ju lägre krav som ställs, desto fler aktörer har 

möjlighet att starta verksamheter. Detta har varit ett av målen med de nya föreskrifterna för HVB 

och stödboende. Antalet inspektioner IVO har att utföra ökar när fler verksamheter öppnar. 

Statistiken visar hur fort och i vilken utsträckning antalet HVB och stödboenden har ökat.  

Riskerna för att oseriösa verksamheter öppnas ökar också på grund av sänkta krav och högre 

arbetsbelastning för IVO, vilket ökar relevansen av att noggranna inspektioner genomförs. Med 

andra ord ökar kraven på både kvantiteten och kvaliteten av IVO:s inspektioner.  
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3. IVO:s tillsynsarbete 

3.1 Introduktion 

Det tredje kapitlet i uppsatsen behandlar IVO:s tillsynsarbete. Inledningsvis definieras 

tillsynsbegreppet. Hur IVO:s arbetsmetoder och inspektioner ska genomföras enligt författning, 

rapporter och annat underlag undersöks även. Kapitlet innehåller redogörelser för den så kallade 

frekvenstillsynen samt den egeninitierade tillsynen som baseras på riskanalyser. En diskussion 

avslutar kapitlet. 

3.2 Tillsynsbegreppet 

IVO:s tillsynsarbete är framför allt reglerat i 13 kapitlet i SoL. Av 13 kap. 1 § SoL följer att det 

är IVO som är tillsynsmyndighet och som utövar tillsyn över socialtjänsten. Bestämmelsens 

andra stycke hänvisar till 7 kap. 1 § och 2 kap. 5 § SoL vilket innebär att tillsynsuppdraget 

omfattar såväl HVB som stödboenden som bedrivs i enskild regi, kommunalt eller genom 

entreprenadavtal. År 2009 infördes i samband med propositionen om en samordnad och tydlig 

tillsyn av socialtjänsten en definition av tillsynsbegreppet i SoL med syftet att öka tydligheten, 

följsamheten och rättssäkerheten i tillsynsbesluten. I förarbetena framhölls att en avsaknad av en 

definition innebar en osäkerhet för de som utförde tillsynen, de som var föremål för den samt för 

de med förväntningar på vad tillsynen ska uträtta.49 Tillsynsbegreppet definieras i första stycket 

13 kap. 2 § SoL enligt följande.  

Tillsyn enligt denna lag 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 

föreskrifter. 

IVO ska enligt bestämmelsen granska två saker. Tillsynen ska dels gå ut på att granska hur 

kommuner och andra utförare av verksamheter enligt bl.a. SoL lever upp till de krav som ställs 

upp i lag och andra föreskrifter. Granskningen ska också utröna huruvida de som utför 

verksamheterna lever upp till målen som ställs upp i lagstiftningen. Tillsynen av regelefterlevnad 

ska ske genom inspektioner av olika slag medan granskning av om dylika mål uppfylls mer rör 

sig om förebyggande och främjande tillsyn som inte leder till några sanktioner. I stället ska IVO i 

                                                 
49 Prop. 2008/09:160 s. 70. 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.HTM#K13P1
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sådana fall komma med råd och rekommendationer samt ge vägledning om förbättringsåtgärder. 

Sådana målbestämmelser som ska granskas kan vara svåra att konkretisera genom föreskrifter 

och ger således större utrymme för tolkning. För den typen av tillsyn är det därför viktigt att 

tillsynsmyndigheten, det vill säga IVO, tar hjälp av allmänna råd och bedömningskriterier för att 

få vägledning i hur bestämmelser bör tolkas.50  

Av andra stycket 13 kap. 2 § SoL följer att förelägganden, återkallelse av tillstånd och förbud 

enligt 13 kap. SoL bara kan användas när en verksamhet bryter mot lag eller annan föreskrift.51 

Någon av dessa följder kan alltså inte bli en konsekvens av att en verksamhet inte har levt upp 

till en viss målbestämmelse.  

I förarbetena anför regeringen att det är viktigt att en definition av tillsynsbegreppet inte medför 

en ökad detaljreglering bara för att underlätta tillsynen. Ramlagstiftningen inom socialtjänsten 

behöver ett flexibelt regelsystem. Tillsynen ska därför inte bara omfatta granskning av krav som 

anges i lagar, förordningar och föreskrifter utan även av andra icke bindande anvisningar och 

mål. Detta för att kunna komma till rätta med sådana problem som är svåra reglera på ett tydligt 

sätt genom lagstiftning. En annan risk med en för snäv definition är att arbetet då fokuseras på de 

områden där det går att vara tydlig i tillsynen och att mer oklara områden där utrymmet för 

tolkning är större undviks.52  

3.3 Syftet med IVO:s tillsyn 

Det kan konstateras att syftet med IVO:s tillsyn inte är särskilt noggrant reglerad. Av 2 § 

förordning (2013:76) med instruktion för inspektionen för vård och omsorg framgår att tillsynen 

ska granska landets befolkning får vård och omsorg som är säker och av god kvalitet och bedrivs 

i enlighet med regler och andra föreskrifter. Lagregleringar och föreskrifter i övrigt är 

övergripande i sina målformuleringar. IVO har lämnats utrymme att själva konkretisera 

tillsynsverksamhetens mål.53  

                                                 
50 Prop. 2008/09:160, s. 72 f.  
51 Se mer om dessa tillsynsverktyg i avsnitt 4.  
52 Prop. 2008/09:160 s. 72 f.  
53 Jfr. Statskontoret, Tänk till om tillsynen – om utformningen av statlig tillsyn, s. 9.  
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IVO har tagit fram en tillsynspolicy54 som lägger grunden för myndighetens tillsynsarbete. Av 

policyn framgår vad tillsynen har för syfte, vad den ska fokuseras på, vilka tillsynens 

kännetecken är samt vilka metoder och verktyg som ska användas i tillsynen.  

Syftet med tillsynen är att den ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet och arbeta 

på ett sådant sätt som bäst gagnar vård- och omsorgstagarna. Tillsynen ska fokuseras på vad som 

är viktigt för enskilda och för grupper av människor och ska genomföras ur ett brukar- och 

patientperspektiv. Arbetet ska vara riskbaserat om inte annat framgår av lag och granska det som 

är väsentligt för att bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet. Policyn stadgar även att 

tillsynen ska bedrivas effektivt.  

Kännetecknen för tillsynen ska enligt policyn vara rättssäkerhet, förutsägbarhet och öppenhet, 

oberoende samt professionalitet. Tillsynen ska således utgå från lagar och andra föreskrifter och 

behandla lika fall lika. De som granskas ska förstå varför och hur granskningen sker samt kunna 

förstå innehållet i beslut som IVO fattar och ha möjlighet att rätta sig där efter. IVO:s 

tillsynsarbete ska inte påverkas av olika intressenter utan fokusgruppen ska stå i centrum. 

Tillsynen ska även präglas av professionalitet. Med detta menas att tillsynsarbetet ska vara på 

kunskapsbaserat. 

Vilka metoder och verktyg som ska användas i tillsynen ska avgöras av den förväntade effekten 

de kan ha på tillsynsobjektet samt utifrån vilka möjligheter lagstiftningen ger. Metoderna och 

verktygen kan vara både främjande och kontrollerande. Tillsynen ska vara lärande så att brister 

och missförhållanden undviks i den fortsatta driften av verksamheten. Detta kan ske genom att 

tillsynens resultat, som verksamheter ska få information om, innehåller goda exempel på hur 

verksamheten kan bedrivas. Uppföljning av tillsynens effekt för brukare och patienter ska ske. 

Genom råd som ges utifrån tidigare erfarenheter ska IVO vägleda den personal som arbetar i 

verksamheterna. IVO ska dela med sig av de kunskaper man får från tillsynen till riksdag, 

regering, kommuner, landsting, enskilda verksamheter och andra som berörs av tillsynen. Detta 

ska bidra till en vård och omsorg av god kvalitet. IVO ska även ta hänsyn till vad verksamheter 

har för synpunkter på tillsynen samt IVO:s egna erfarenheter från arbetet och utifrån dessa 

lärdomar utveckla sitt tillsynsarbete.     

                                                 
54 IVO:s policy för tillsyn. 
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3.4 Genomförande av tillsyn 

Hur tillsynen får och ska genomföras regleras i 13 kap. 6 och 7 § § SoL. Såväl regeringsformen 

(1974:152) (RF) som förvaltningslagen (1986:223) (FL) uppställer dock vissa grundläggande 

krav på hur arbetet ska och får gå till.  

3.4.1 Regeringsformen  

RF innehåller vissa grundläggande bestämmelser som innebär vissa begränsningar för hur IVO 

får utföra sina inspektioner och granskningar. Enligt 2 kap. 6 § RF är var och en gentemot det 

allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp, kroppsvisitation, husrannsakan och liknande 

intrång samt mot undersökning av brev eller annan försändelse och mot hemlig avlyssning eller 

upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande. Utöver detta är var och en enligt 

paragrafens andra stycke gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga 

integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den 

enskildes personliga förhållanden. Denna bestämmelse måste IVO ta hänsyn till när myndigheten 

genomför sin tillsyn. Tillsynsarbetet får inte kränka den personliga integriteten hos de placerade 

på boenden som inspekteras. De fri- och rättigheter som behandlas i 2 kap. 6 § RF får enligt 2 

kap. 20–24 § § begränsas genom lag. Något undantag i lag har dock inte gjorts på socialtjänstens 

område.  

3.4.2 Förvaltningslagen 

Inspektionen för vård och omsorg är en förvaltningsmyndighet och ska därför tillämpa FL enligt 

lagens 1 §. IVO ska inom ramen för sin serviceskyldighet enligt 4 § FL lämna upplysningar, 

vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i frågor som rör IVO:s verksamhetsområde. 

Med enskilda menas i FL inte bara enskilda personer utan även företag och andra privaträttsliga 

objekt. Däremot avses inte organ för det allmänna, till exempel kommuner.55 IVO:s 

serviceskyldighet i tillsynsarbetet framgår som bekant även av 13 kap. 3 § SoL, som är tillämplig 

gentemot både enskilda och kommuner, varför 4 § FL främst har betydelse för IVO:s serviceplikt 

gentemot allmänheten.  

I 7 § FL uppställs allmänna krav på handläggningen av ärenden. I ärenden där enskild är part ska 

handläggningen genomföras så enkelt, snabbt och billigt så möjligt utan att riskera att säkerheten 

                                                 
55 Prop. 1985/86:80 s. 59. 
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eftersätts. Bestämmelsen gäller enbart i ärenden och inte i IVO:s faktiska handlande. Även om 

handläggningskraven enligt paragrafen enbart gäller i ärenden där enskild är part är intressena av 

bland annat snabbhet och enkelhet stora även i andra ärenden, det vill säga exempelvis i 

situationer där kommun är motpart. FL uppställer endast en minimistandard för IVO.56 IVO har i 

ett flertal ärenden fått kritik Justitieombudsmannen på grund av långa handläggningstider efter 

det att anmälan om fel i vården inkommit till myndigheten. Majoriteten av ärendena gällde 

anmälningar enligt PSL där IVO enligt JO tog alldeles för lång tid på sig att inleda utredning och 

fatta beslut. Från det att anmälan kom in till dess att beslut fattats hade det tagit som minst två år 

och fyra månader i de ärenden som JO granskade. De långa handläggningstiderna berodde delvis 

på grund av att ärenden överfördes från Socialstyrelsen i samband med att IVO bildades.57 JO 

har dock inte riktat någon kritik mot IVO:s handläggningstider i tillsynsärende som rört HVB 

eller stödboende.  

3.4.3 Inspektionerna 

Att IVO har rätt att genom besök inspektera sådana verksamheter som står under myndighetens 

tillsyn och hur inspektionerna får gå till framgår framför allt av 13 kap. 6 § SoL. Enligt 

bestämmelsen har den som utför inspektionen rätt att få tillträde till lokaler och andra utrymmen 

som används för verksamheten. För att få tillträde till bostäder krävs dock att den eller de boende 

lämnar sitt samtycke till att inspektion genomförs. Inspektören har rätt att tillfälligt ta hand om 

handlingar och annat material som rör verksamheten. Den som bedriver verksamheten ska vara 

behjälplig och bistå med den hjälp som behövs vid inspektionen.  

Originalhandlingar och annat material som omhändertas ska återlämnas så snart det inte är 

nödvändigt för IVO att ha tillgång till det eftersom materialet kan behövas i verksamheten. Den 

rätt till inspektion i form av besök som paragrafen ger är en viktig del i tillsynsarbetet för IVO 

för att myndigheten ska kunna bilda sig en uppfattning om hur verksamheten sköts och snabbt 

finna eventuella brister. Det är dock viktigt att verksamhetens drift inte störs för mycket och att 

de insatser som ges inte påverkas negativt av besök och omhändertagande av handlingar. Även 

annan än IVO kan efter förordnande från myndigheten utföra inspektioner. Den som IVO 

                                                 
56 Se Hellners, Trygve och Malmqvist, Bo, förvaltningslagen, Zeteo, kommentaren till 7 §.  
57 Se JO-beslut, Kritik mot IVO för långsam handläggning av sex ärenden rörande klagomål mot personal inom 

hälso- och sjukvård samt ett ärende rörande verksamhetstillsyn, 2015-10-28, dnr 5787–2014, 6244–2014, 6330–

2014, 7195–2014, 592–2015, 673–2015 och 768–2015. 
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förordnar har rätt att på samma sätt som IVO:s personal inspektera en verksamhet. Finns det 

behov av att en person med expertis inom ett visst område, exempelvis inom ekonomi eller 

medicin, kan IVO förordna en sådan inspektör. 58 

I sitt remissvar till propositionen om införandet av stödboende59 konstaterade IVO att 

myndigheten under sina inspektioner av stödboenden skulle ha det svårt att nå den gruppen unga 

som är placerade i egna lägenheter, eftersom det skulle krävas samtycke för sådana inspektioner. 

Regeringen anförde att IVO i sin tillsyn i första hand kan utgå från den lokal där personal finns. I 

de fall IVO finner det önskvärt att inspektion av barnets eller den unges boende sker måste 

samtycke inhämtas.60 

3.4.4 Assistans av Polismyndigheten 

Enligt 13 kap. 7 § SoL har den som utför inspektionen enligt 13 kap. 6 § SoL rätt att få hjälp av 

Polismyndigheten för att kunna genomföra inspektioner. I förarbetena framhålls vikten av att 

tillsynsmyndigheten får tillgång till lokaler och handlingar för att tillsynsarbetet ska kunna 

genomföras ordentligt. Mot denna bakgrund har IVO givits möjligheten att ta hjälp av 

Polismyndigheten i situationer när tillgång nekas. Tanken är att bestämmelsen ska ha en 

förebyggande effekt. Känner en verksamhet till att Polismyndigheten kan vara behjälplig vid 

genomförandet av tillsynen minskar riskerna för invändningar från verksamheten. Regeringen 

anför i förarbetena att eftersom IVO:s tillsynsområde omfattar såväl offentlig som enskild 

verksamhet är det viktigt att inspektioner kan genomföras och att inga förhinder mot att få 

tillgång till vissa lokaler eller visst material. Detta är särskilt viktigt vad avser de verksamheter 

som bedrivs i enskild regi. Möjligheten att få hjälp av Polismyndigheten är alltså ett viktigt 

verktyg för ett välfungerande tillsynsarbete.61 

3.4.5 Tillsynspersonalen 

I förarbetena till 13 kap. SoL understryker regeringen vikten av att de personer som utför 

inspektioner är professionella och kompetenta. HVB-verksamheters och stödboendens 

utformning och insatser måste anpassas efter individen och situationen. Precis hur insatser ska 

vara utformade går därför inte att formalisera i alltför hög utsträckning. Tillsynsarbetet går heller 
                                                 
58 Prop. 2008/09:160 s. 85 och 113. 
59 Prop. 2015/16:43. 
60 Ibid., s. 42. 
61 Prop. 2008/09:160 s. 85.  
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inte att byråkratisera för mycket på grund av detta. De handläggare och personal som arbetar 

med tillsynen ska ha expertkunskaper inom det område de är verksamma för att ha förmåga att 

bedöma kvaliteten i det arbete som utförs i verksamheterna. Samhället och dess medborgare ska 

kunna uppfatta besluten som legitima eftersom de ska vila på kunskap och hög kompetens.  

Tillsynspersonalens arbete och tillsynens organisation måste vara utformad på ett sätt som 

möjliggör en professionell, kompetent och effektiv tillsyn av socialtjänsten.62 

3.5 Tillsyn av verksamheter som rör barn och unga 

Ett stort antal av de som placeras på HVB eller i stödboende är barn. Särskilda krav gäller på 

IVO vid tillsyn av verksamheter som tar emot barn och unga. Enligt 1 kap. 2 § SoL avses med 

barn varje människa under 18 år. Enligt bestämmelsen ska barnets bästa särskilt ska beaktas vid 

åtgärder som rör barn och vid beslut eller andra åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser 

för barn. Barnets bästa ska komma i främsta rummet. Detta innebär dock inte att barnets bästa 

alltid ska vara utslagsgivande, utan att beslutsfattare ska ha tagit barnperspektivet i beaktande 

och vägt andra intressen mot barnets. Vad som är barnets bästa ska avgöras i varje enskilt fall 

utifrån de omständigheter som där är rådande.63  

Barns egna kunskaper och erfarenheter är betydelsefulla källor till information och spelar en 

viktig roll i IVO:s tillsynsarbete. IVO har därför genom 13 kap. 4 § SoL givits möjligheten att 

höra barn vid tillsyn som rör barnets förhållanden. Detta får ske under även utan att samtycke 

inhämtats från barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavaren behöver inte heller vara närvarande för 

att barnet ska få höras. I förarbetena framhålls vikten av att barnet själv får dela med sig av sina 

åsikter och erfarenheter i frågor som rör dem. Detta intresse har ansetts väga tyngre än 

vårdnadshavarens intresse av att bestämma över sitt barn. Om det kan antas att barnet skadas av 

samtalet ska det dock inte genomföras. Barnets bästa och dess ålder och mognad står i centrum 

när det bedöms hur samtalet ska genomföras. Med hänsyn till hur känsligt det kan vara att 

samtala med barn i deras vårdnadshavares frånvaro förutsätter samtalen särskild kunskap och 

kompetens hos IVO. På grund av detta ska IVO utveckla särskilda metoder för hur tillsyn som 

rör barn och unga ska genomföras. För att säkerställa att samtalen blir av och att barnen får 

möjligheten att höras av IVO måste tillsynstillfällena planeras med beaktande av barnens 

                                                 
62 Prop. 2008/09:160, s. 39 f.  
63 Lundgren, Lars, Sunesson, Per Anders och Thunved, Anders, socialtjänstlagen, 2016-10-12 Zeteo, kommentaren 

till 1 kap. 2 §.   
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förutsättningar. Att tillsynen sker dagtid är till exempel inte alltid lämpligt eftersom barn då ofta 

är i skolan.64 År 2015 hölls totalt drygt 3 200 samtal med barn på HVB vid inspektioner.65  

IVO ska ta fram information som riktar sig till både barn, unga och vårdnadshavare. 

Informationen ska ges till och finnas tillgänglig för alla barn och unga som är föremål för insats 

enligt SoL. Syftet med detta är att ge dessa information om barn och ungas rättigheter, vilka 

uppgifter IVO har samt vem som ansvarar för tillsynen av verksamheten. Av informationen ska 

även framgå att barnen och de unga kan ta kontakt med IVO vid andra tillfällen än endast under 

inspektionerna samt hur man tar kontakt med myndigheten. Det ska även framgå att IVO kan 

samtala med barnen utan deras vårdnadshavares närvaro eller samtycke.66 Sådan information har 

IVO tagit fram och publicerat på sin webbplats. Där finns diverse information riktad till barn 

publicerad. Informationsmaterialet ”Vet du vilka rättigheter du har? För dig som bor i hem för 

vård eller bostad (HVB) eller familjehem” innehåller information om vilka rättigheter barn och 

unga har när de bor i ett HVB eller familjehem.67 Av informationsbladet ”Information till barn 

och ungdomar på HVB”, som finns publicerat på 13 olika språk, framgår hur de inspektioner 

som IVO genomför går till. Bland annat finns information om syftet med inspektionen, att de 

barn som vill kan få samtala med IVO under besöket, hur man kan få kontakt med myndigheten 

när besöket är avslutat samt vad inspektionen kan få för konsekvenser.68  

Även för barn och unga placerade i stödboende finns information om rättigheter publicerade på 

IVO:s webbplats. Något särskilt dokument eller material med information har dock ännu inte 

publicerats. Av IVO:s information framgår bland annat att den boende har rätt att få information 

om saker som rör denne och att personen har rätt till en trygg och säker boendemiljö. Hur och i 

vilka situationer IVO kan kontaktas framgår också.69 IVO har även inrättat en särskild barn- och 

ungdomslinje dit barn och ungdomar kan höra av sig med frågor om sina rättigheter och dela 

med sig sina erfarenheter från socialtjänsten.70 

                                                 
64 Prop. 2008/09:160 s. 56 ff.  
65 IVO, Årsredovisning 2015, s. 25.  
66 Prop. 2008/09:160 s. 58 och 127.  
67 Artikelnummer 2015–96, IVO.se, 2015.  
68 IVO, Informationsmaterial – Hem för vård eller boende, tillgänglig på http://www.ivo.se/for-privatpersoner/for-

placerade-barn-och-unga/hem-for-vard-eller-boende-hvb/information-infor-inspektion/ (2016-11-26). 
69 IVO, Dina rättigheter på ett stödboende, tillgänglig på http://www.ivo.se/for-privatpersoner/for-placerade-barn-

och-unga/stodboende/ (2016-11-26). 
70 IVO, Barn- och ungdomslinjen. 
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3.6 Frekvenstillsyn  

För att förbättra tillsynen och på ett bättre sätt integrera barnperspektivet i tillsynsarbetet infördes 

ett krav i SoF på att tillsynsmyndigheten minst två gånger per år skulle besöka HVB för barn 

eller unga för tillsyn. Detta så kallade frekvenskrav infördes för att komma till rätta med 

problemet att tillsynen inte genomfördes regelbundet och att tiden mellan tillsynsbesöken ibland 

var för lång. När inspektioner väl genomfördes hölls sällan samtal med barnen och de unga. Efter 

ändringen skulle man vid besöken i större utsträckning låta barn höras och få dela med sig av 

sina åsikter och erfarenheter. Besöken skulle ske oftare än två gånger per år om det förelåg ett 

behov. Minst ett av dessa besök skulle vara oanmält.71 Denna bestämmelse har ändrats och har i 

sin förändrade lydelse trätt i kraft 1 januari 2016. Bestämmelsen i 3 kap. 19 § SoF inkluderar nu 

förutom HVB även IVO:s tillsyn stödboenden. Kravet på minst två, varav en oanmäld, 

inspektioner per år har slopats. I stället ska minst en inspektion göras per år. I anslutning till 

inspektionerna ska samtal hållas med de barn och unga som samtycker till det.   

Minimikravet på antalet inspektioner per år förändrades alltså. Anledningen till detta var att 

lagstiftaren ville ge IVO ett större utrymme att själva bedöma när och var inspektioner skulle 

göras. IVO har länge varit kritisk till frekvenskravet och har flera gånger uttryckt en önskan att 

kravet på frekvenstillsyn ska tas bort. I sitt remissyttrande till SOU 2014:372 framhöll IVO syftet 

med att myndigheten bildades. Myndigheten skulle i större utsträckning än den tidigare 

tillsynsmyndigheten Socialstyrelsen planera sin tillsyn utifrån en egen riskanalys och 

bedömning. IVO framförde att den egeninitierade tillsynen baserad på egen riskanalys kan 

fokuseras på de verksamheter som anses vara mest angelägna att granska med hänsyn till de 

risker de kan innebära för barn och unga. IVO var av uppfattningen att frekvenstillsynen 

orsakade en ineffektiv resursfördelning. Genom sina tidigare granskningar ansåg IVO att 

myndigheten var väl medveten om vilka verksamheter som innebar mindre risker och vilka som 

behövde prioriteras mera. Mindre författningsstadgad frekvenstillsyn skulle möjliggöra för IVO 

att arbeta på ett sätt som stärker rättssäkerheten och kvaliteten i vården för barn och unga.73  

                                                 
71 Prop. 2008/09:160 s. 58 ff.  
72 IVO, Remissvar avseende delbetänkandet Boende utanför det egna hemmet - placeringsformer för barn och unga 

(SOU 2014:3). 
73 SOU 2014:3 s. 7 f. 
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Även i IVO:s budgetunderlag för 2016–2018 uttrycker myndigheten en vilja att avskaffa kraven 

på frekvenstillsyn. I underlaget hänvisar IVO till en av sina egna rapporter och menar att det 

genom frekvenstillsynen framgått att de flesta verksamheter sköter sig bra. IVO tvingas på grund 

av frekvenskravet lägga omfattande resurser på verksamheter som de sett sköter sig bra.  För att 

klara av frekvenstillsynen under 2016 bedömde IVO att de skulle vara tvungna att upphöra med 

all egeninitierad, riskbaserad tillsyn.74 Dessutom skulle myndigheten vara tvungen att låta antalet 

anmälningar enligt lex Sarah och klagomål mot socialtjänsten som inte ännu hanterats öka. 

Enligt budgetunderlaget användes 28 procent av myndighetens resurser inom socialtjänstområdet 

av frekvenstillsyn vilket var en oproportionerligt stor del enligt IVO. Endast 12 procent av 

resurserna år 2014 användes till egeninitierad tillsyn av övrig socialtjänst samt hälso- och 

sjukvård.75 

I sin slutrapport och utvärdering av inrättandet av IVO framhöll Statskontoret liknande 

synpunkter. Statskontoret anförde att den riskbaserade tillsynen borde öka. Genom flera års 

frekvenstillsyn ansåg Statskontoret att IVO byggt upp en god kännedom om verksamheterna som 

ska inspekteras. På grund av detta goda underlag ansågs det föreligga skäl att dra ner på 

frekvenstillsynen för att ge utrymme åt ökad tillsyn utifrån sina riskanalyser.76 I IVO:s 

budgetunderlaget för 2015–2017 anges att en inspektion av ett HVB tar ungefär tar åtta dagar i 

anspråk. Under 1 juni-31 december 2013 genomfördes nästan 1 500 inspektioner på hälso- och 

sjukvårdsområdet samt socialtjänstområdet. Av dessa utgjorde en klar majoritet inspektioner på 

HVB-verksamheter för barn och unga.77   

För att upprätthålla en god kännedom om verksamheterna ansåg regeringen att viss 

frekvenstillsyn alltjämt var motiverad. För att ge utrymme åt en tillsyn baserad på riskanalyser 

samt för att åstadkomma en mer effektiv resursanvändning sattes emellertid kravet på antalet 

inspektionstillfällen ned till minst ett per år. Regeringen understryker i förarbetena till ändringen 

att det rör sig just om ett minimikrav, och att IVO förväntas inspektera verksamheter som 

uppvisar brister fler än en gång per år.78 När den nya placeringsformen stödboende inrättades 

ansåg IVO att kravet på frekvenstillsyn inte borde omfatta denna boendeform, bland annat med 

                                                 
74 Då budgetunderlaget publicerades förelåg kravet på minst två inspektioner per år enligt SoF fortfarande.  
75 IVO, Budgetunderlag 2016–2018, s. 7 f.  
76 Statskontoret, Inrättandet av Inspektionen för vård och omsorg, slutrapport, s. 100 ff.  
77 IVO, Budgetunderlag 2015–2017, s. 9. 
78 Prop. 2015/16:43 s. 54 f.  
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hänsyn till svårigheten att nå de som bor i enskilda lägenheter. Regeringen var dock av 

uppfattningen att det var särskilt viktigt att den nya boendeformen omfattas av regelbunden och 

systematisk tillsyn. Stödboenden ska kunna ta emot 16- och 17-åringar och har en mer begränsad 

bemanning än HVB varför regeringen menade att det är av stor vikt att tillsynen säkerställer att 

målen med verksamheten uppnås.79  

I IVO:s budgetunderlag för 2017–2019 belyste myndigheten den påverkan som det stora antalet 

ensamkommande barn har haft och fortfarande har för myndigheten. I underlaget rapporteras om 

undanträngningseffekter där handläggningstider är långa och ärendebalanser ökar. I 

tillsynsverksamheten befarade IVO att tillsynen av övrig socialtjänst, exempelvis den av 

kommunernas myndighetsutövning, skulle lida. Även andra tillsynsansvar som IVO har kommer 

enligt budgetunderlaget att påverkas. Antalet HVB för ensamkommande barn har ökat kraftigt 

vilket enligt IVO inte bara leder till att fler inspektioner måste genomföras utan också behovet av 

tillsyn ökar. IVO bedömer att i snitt en och en halv inspektion kommer att genomföras per 

verksamhet, även om kravet på frekvenstillsyn satts ner till en per år. Hos de många nya 

aktörerna på marknaden finns många brister som kräver fler krav på åtgärder vilket ökar 

handläggningstiderna för IVO. Fler och allvarligare brister kommer också leda till att behovet av 

egeninitierad tillsyn ökar, vilket kräver ytterligare resurser.80  

3.7 Egeninitierad tillsyn utifrån riskanalys 

Som framgått av ovan genomför IVO även så kallad egeninitierad tillsyn utifrån riskanalyser. 

Vid genomförandet av den typen av tillsyn fokuserar IVO på identifierade brister. Poängen är 

inte att hitta så många brister som möjligt utan fokus ligger på att identifiera och åtgärda sådana 

brister som kan förändras för att uppnå syftet med tillsynen.81     

Av förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg framgår att 

IVO:s tillsyn ska ha sin utgång i egen riskanalys om inte annat följer av lag eller annan föreskrift. 

En riskanalys ska identifiera och värdera risker, hitta de bakomliggande orsakerna till riskerna 

samt identifiera de konsekvenser som riskerna kan få. Analysen ska även ge underlag för 

åtgärder som kan eliminera eller minska de identifierade riskerna. Riskanalyser används för att 

                                                 
79 Prop. 2015/16:43, s. 42. 
80 IVO, Budgetunderlag 2017–2019 s. 12 ff. 
81 IVO, Tillsynsrapport 2014, s. 12. 
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minska riskerna för att enskilda drabbas av negativa konsekvenser i ett visst sammanhang. 

Tillsynen ska inriktas på de verksamheter där behovet av granskning är störst. 82  

2015 utarbetade IVO en modell för den övergripande riskanalysen.83 Denna modell lade grunden 

till de olika riskområdena som skulle bli föremål för IVO:s egeninitierade tillsyn under året. 

Bland annat skulle under året särskild fokus läggas på kompetensbrister hos personal inom 

socialtjänst. För att identifiera olika riskområden där vården och omsorgen inte bedrevs i enlighet 

med lagstiftningen, systematiserade och analyserade IVO sina egna och andra relevanta aktörers 

iakttagelser. Riksinventeringen utgick ifrån egna data och rapporter från tidigare år och annat 

material från andra aktörer. IVO identifierade sedan bakomliggande orsaker till brister som 

hittats och valde därefter vissa områden som särskilt skulle prioriteras. Prioriteringen gjordes 

först och främst utifrån människovärdesprincipen, det vill säga alla människors lika värde och 

rätt i samhället, och behovs- och solidaritetsprincipen. Enligt denna princip ska resurser i första 

hand fördelas till de områden där behoven är störst. Ytterligare en princip som kan påverka 

tillsynsplaneringen är kostnadseffektivitetsprincipen. En rimlig relation mellan kostnader och 

effekt ska eftersträvas när beslut om verksamhetsområden och åtgärder fattas. Effekten mäts i 

livskvalitet och hälsa för de som tillsynen syftar att värna om. IVO har valt att tona ned principen 

om kostnadseffektivitet i den nationella riskanalysen. Den används i stället framför allt när IVO 

planerar konkret tillsyn.84  

I underlaget framhåller IVO att det inom socialtjänstområdet inte finns så stor anledning att 

prioritera sådana områden där vissa beslut kan överklagas till förvaltningsdomstol. Enligt IVO 

anses den enskildes rättssäkerhet tillgodosedd genom denna överklagandemöjlighet.85 Inte bara 

IVO:s egna riskanalys påverkar valet av tillsynsområde. Även information från allmänheten eller 

andra myndigheter samt information i media har betydelse när myndigheten väljer 

tillsynsområde och tillsynsobjekt.86   

Varje år har IVO:s tillsyn av HVB ett särskilt fokus. För HVB-verksamheter granskade IVO 

under 2015 särskilt om verksamheterna hade begärt ut utdrag ur misstanke- och 

belastningsregistret innan personal anställts för att minska risken för att någon olämplig anställs 

                                                 
82 Socialstyrelsen, Tillsynsplan 2013–2014, s. 14.  
83 IVO, Underlag för prioritering av den egeninitierade tillsynen 2015. 
84 Ibid., s. 7. 
85 Ibid., s. 7. 
86 IVO, Årsredovisning 2015, s. 16. 
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på boendena.87 År 2016 låg fokus för tillsynen på att granska barnens trygghet och säkerhet. I 

vissa delar av landet skulle ytterligare områden granskas utifrån en regional riskanalys.88 Även 

2017 kommer tillsynsfokus vara utifrån aspekter kring säkerhet och trygghet för de boende.89 

3.7.2.1 Tillsynsplan  

Socialstyrelsen upprättade år 2012 en tillsynsplan för 2013–2014. Av tillsynsplanen framgår hur 

den dåvarande tillsynsmyndigheten gick till väga för att utarbeta ett underlag för riskbaserad 

tillsyn. I tillsynsplanen delas tillsynsuppdragen upp i tre kategorier: A, B och C. Kategori A 

innehåller sådana uppgifter som myndigheten ovillkorligen måste göra varje år. Dit hör bland 

annat frekvenstillsyn av verksamheter med barn inblandade. I B-kategorin placeras sådana 

uppgifter som myndigheten måste göra om den får information om ett missförhållande eller en 

brist. Exempelvis måste tillsynsmyndigheten agera om den efter anmälan eller egeninitierad 

tillsyn blir varse ett missförhållande. Till kategori C, det så kallade fria utrymmet, hör 

granskning av övrig verksamhet som kan genomföras i mån av resurser. När Socialstyrelsen 

planerade sin verksamhet användes dessa tre kategorier för att bedöma hur myndighetens 

tillgängliga resurser skulle fördelas. Först gjordes en beräkning av hur mycket resurser som de 

obligatoriska uppgifterna inom kategori A skulle kräva. Därefter uppskattades hur mycket 

resurser kategori B skulle konsumera. Med de resurser som återstod bedömdes sedan hur dessa 

bäst kunde användas inom det så kallade fria utrymmet. Även inom kategori A och B var 

Socialstyrelsen måna om att rikta tillsynen mot de mest angelägna områdena.90  

Av tillsynsplanen framgår även hur Socialstyrelsens i fyra övergripande steg genomförde en 

riskanalys. Först och främst klargörs syftet med analysen. Ett exempel på syfte är att 

riskanalysens resultat ska ligga till grund för prioritering av tillsynsarbetet när en flerårig 

tillsynsplan utarbetas. Därefter ska ett faktaunderlag samlas in. Ju fler källor som används, desto 

mer träffsäker kommer analysens resultat att bli. I nästa steg ska en värdering av var riskerna ser 

                                                 
87 IVO, Registerkontroll – nationellt tema för tillsyn av HVB för barn och ungdomar, tillgänglig på 

http://www.ivo.se/nyheter/2015/registerkontroll--nationellt-tema-for-tillsyn-av-hvb-for-barn-och-ungdomar/ (2016-

11-30). 
88 IVO, IVO granskar barnens säkerhet och trygghet på HVB, tillgänglig på http://www.ivo.se/nyheter/2016/ivo-

granskar-barnens-sakerhet-och-trygghet-pa-hvb/ (2016-11-30). 
89 Presentation från återföringskonferens i Örebro 2016-10-12 och Uppsala 2016-10-28. Finns tillgänglig på 

http://www.ivo.se/globalassets/dokument/om-ivo/konferens/genomforda/2016/sammanfattande-ppt-fran-

aterforingskonferens-orebro-och-uppsala.pdf, s. 27, (2016-12-07). 
90 Socialstyrelsen, Tillsynsplan 2013–2014, s. 12 f. 

http://www.ivo.se/globalassets/dokument/om-ivo/konferens/genomforda/2016/sammanfattande-ppt-fran-aterforingskonferens-orebro-och-uppsala.pdf
http://www.ivo.se/globalassets/dokument/om-ivo/konferens/genomforda/2016/sammanfattande-ppt-fran-aterforingskonferens-orebro-och-uppsala.pdf
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ut att vara störst genomföras. Slutligen ska insatserna prioriteras till de områden där riskerna har 

värderats vara störst.91  

När riskerna värderas används olika nivåer för allvarlighetsgrad och sannolikhetsgrad. Detta för 

att bedöma hur allvarliga de identifierade riskernas konsekvenser är samt hur ofta de väntas 

uppstå om några åtgärder inte vidtas. Den lägsta allvarlighetsgraden innebär exempelvis små 

konsekvenser för enskildas liv och hälsa. Konsekvenserna av en risk av den högsta 

allvarlighetsgraden bedöms vara kritiska för enskildas liv, hälsa och personliga säkerhet. Sådana 

konsekvenser kan leda till bestående eller kritiskt lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom. Sannolikhetsgraderna används för att indikera hur ofta en konsekvens väntas inträda. 

Den skalan går från varje dag, till varje år. De allvarligaste riskerna ur frekvenssynpunkt 

förväntas alltså inträda dagligen, och de minst allvarliga årligen, om de inte åtgärdas.92   

När riskområden i Socialstyrelsens tillsynsplan prioriterades togs hänsyn till fyra olika kriterier: 

Effekt, externt lärande, produktionskostnad och tid till effekt. Genom att vikta dessa kriterier 

uppnås maximal tillsynseffektivitet. Med effekt menas tillsynsinsatsens förväntade bidrag till 

ökad säkerhet för boende och patienter på tillsynsobjekten. Externt lärande avser 

tillsynsinsatsens potential att bli tydlig, lättförståelig samt möjlig att sprida i ett lärande syfte till 

andra aktörer inom verksamhetsområdet. Ett annat kriterium som har betydelse för 

tillsynseffektiviteten är produktionskostnaden, det vill säga hur mycket tillsynsinsatsen kostar för 

myndigheten att genomföra. Slutligen är tiden för hur lång tid det tar för tillsynsinsatsen att få 

positiv effekt för de som tillsynen avser värna om ett kriterium som spelar roll för hur effektiv 

tillsynen anses vara.93 

Efter kontakt med IVO har det framkommit att myndigheten inte har framställt någon 

tillsynsplan på samma sätt som Socialstyrelsen gjorde. I stället har regionala anpassningar gjorts 

till den befintliga riskanalysen. Dessa anpassningar finns dock inte publicerade. En tillsynsplan 

för 2017 kommer publiceras av IVO i slutet av februari nästa år.94   

                                                 
91 Socialstyrelsen, Tillsynsplan 2013–2014, s. 14.  
92 Ibid., s. 28. 
93 Ibid., s. 17 och 28.  
94 E-postkontakt med IVO:s upplysningstjänst, 2016-12-05 och 2016-12-06.  
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3.8 Sammanfattande kommentarer 

Myndighetens tillsynspolicy är allmänt formulerad och saknar förklaringar av betydelsefulla 

begrepp. Att tillsynen ska bedrivas effektivt kan nog de flesta hålla med om men vad som avses 

med effektivitet saknar förklaring. Tillsynen ska även vara kunskapsbaserad. Inte heller detta 

begrepp definieras i policyn. Dessa uttryck är exempel på formuleringar som bör utvecklas och 

förklaras för att ge inblick i hur policyn faktiskt styr tillsynsarbetet och för att motverka att de 

bara blir tomma, fina ord.  

Det kan konstateras att IVO givits förhållandevis fria händer i sitt tillsynsarbete. 

Socialtjänstlagen som ramlag reglerar inte hur tillsynsarbetet ska genomföras särskilt noggrant. 

RF och FL sätter upp vissa ramar. Hur stor betydelse dessa har i praktiken under inspektionerna 

går dock att diskutera. Det utrymme IVO ges möjliggör för myndigheten att planera tillsynen och 

utnyttja sina resurser på bästa sätt vilket enligt mig är positivt. Det är trots allt IVO som torde 

veta bäst vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Det är tillsynsmyndigheten 

som på sina dialogmöten och konferenser kommer i kontakt med aktörerna och de boende inom 

tillsynsområdet och därigenom får möjlighet att utbyta kunskaper om hur tillsynsarbetet bäst kan 

utvecklas. IVO kan peka på sådana iakttagelser i tillsynen där det finns möjlighet till förändring 

och där åtgärdsbehovet är som störst. IVO:s stora spelrum och möjlighet att vara flexibel i sin 

tillsyn bidrar till att fokus hamnar på det som är av störst betydelse för stunden, och att låta 

brister som tillsynsobjekten inte har någon möjlighet att åtgärda vara tills vidare.  

IVO har inte publicerat någon tillsynsplan likt den som Socialstyrelsen framställde 2012. Det 

finns därför inte att tillgå någon mer detaljerad information om hur IVO går till väga när 

myndigheten gör sina riskanalyser. Utifrån det underlag för tillsynen för 2015 som finns 

tillgängligt framgår inte tydligt hur tillsynsplaneringen går till. I stället ligger fokus på de 

områden som faktiskt har identifierats som riskområden. Det är önskvärt att även IVO publicerar 

hur avvägningarna görs och hur prioriteringsområden väljs. Det vore positivt för de 

verksamheter som står under IVO:s tillsyn att få reda på hur bedömningar och avvägningar görs. 

Allmänheten har också ett intresse av att få inblick i hur tillsynen faktiskt planeras. Av det som 

framgått av utredningen om IVO:s riskbaserade tillsynsarbete är det dock troligt att IVO arbetar 

på ett liknande sätt som Socialstyrelsen gjorde, även om kostnadseffektivitetsprincipen inte 

tonats ned i Socialstyrelsens rapport på så sätt som IVO gjort i sitt underlag.  
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Det har utifrån utredningen varit svårt att undgå IVO:s motstånd till det krav på frekvenstillsyn 

som socialtjänstförordningen uppställer. Även om kravet sänkts från två inspektioner per år till 

en finns det anledning att på nytt se över kravet. Det kan ifrågasättas om ett krav på 

frekvenstillsyn är lämpligt för att få ut så mycket som möjligt av de resurser som IVO har till 

förfogande. Avsnitt 6.2 innehåller en längre diskussion om detta. 
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4 IVO:s befogenheter i tillsynsverksamheten   

4.1 Introduktion 

Uppsatsens fjärde kapitel ska behandla de så kallade mjuka och hårda tillsynsverktyg som IVO 

arbetar med. De mjuka tillsynsverktygen har ett lärande och förebyggande syfte. De hårda 

verktygen har IVO till sitt förfogande när den granskade verksamheten inte uppvisar 

samarbetsvilja eller inte lever upp till de krav som lagar och föreskrifter ställer på den. IVO kan 

då använda de hårda tillsynsverktygen för att komma till rätta med brister och missförhållanden.  

4.2 De mjuka tillsynsverktygen 

IVO ska inom ramen för sin tillsyn enligt 13 kap. 3 § SoL lämna råd och ge vägledning samt 

förmedla kunskap och erfarenheter som myndigheten samlat på sig i tillsynsarbetet. Enligt 

paragrafen ska IVO även ge råd och information till allmänheten. I förarbetena till bestämmelsen 

uttalade regeringen att det var viktigt att närmare precisera tillsynsrollen i SoL. Dessa andra 

uppgifter ska komplettera tillsynsarbetet och har syftet att vara lärande, förebyggande och 

stödjande och skiljer sig på det sättet från den granskande tillsynen.95 Genom detta arbetssätt har 

tillsynsmyndigheten fått både ett normgivande och ett vägledande verktyg, eftersom den både 

ska granska huruvida lagstiftningens mål uppfylls och bidra med kunskapsspridning.96 I 

förarbetena anges att det är av stor vikt att IVO är tydliga med vad som är tillsyn enligt 

definitionen och vad som inte är tillsyn. Det får inte uppstå tveksamheter om vad som utgör en 

granskning av regelefterlevnad och vad som är råd och förslag på förbättringsområden.97 I IVO:s 

tillsynsrapport för 2015 används termen mjuka tillsynsverktyg för dessa typer av uppgifter. IVO 

framhåller de positiva resultat myndigheten har sett genom en ökad användning av mjuka 

tillsynsverktyg. Användningen av dessa arbetsmetoder har bidragit till långvarigt hållbara 

förbättringar i granskade verksamheter. Dialog med verksamheterna, rådgivning och 

kunskapsförmedling har enligt rapporten resulterat i förändringar där andra tillsynsåtgärder inte 

haft någon verkan.98  

                                                 
95 Prop. 2008/09:160 s. 76 f. 
96 Ibid., s. 88. Se även Statskontoret, Tänk till om tillsynen – om utformningen av statlig tillsyn s. 51.  
97 Prop. 2008/09:160 s. 78. 
98 IVO, Tillsynsrapport 2015, s. 14. 
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När IVO väljer vilken typ av verktyg som ska användas görs det utifrån vilken effekt insatsen 

förväntas ha på tillsynsobjektet. Enligt den forskning IVO har tittat på kan så kallade hårda 

tillsynsverktyg99 fungera bra på kort sikt men ha en mer begränsad effekt långsiktigt. De mjuka 

verktygen å sin sida, som har visat sig ge bättre resultat på lång sikt, kräver att tillsynsobjektet är 

en seriös verksamhet som uppvisar en vilja att förändra och förbättra sitt arbete.100 

4.2.1 Rådgivning 

IVO har till uppgift att inom ramen för sin tillsynsverksamhet lämna råd och ge vägledning till 

socialnämnder och de som utför insatser inom socialtjänsten i enskild eller offentlig verksamhet. 

Vägledningen kan avse upplysning om gällande rätt och om vilka regler som gäller i enskilda fall 

samt råd om hur och var vägledning för olika överväganden kan hittas. Däremot ska IVO inte i 

konkreta fall lämna sina synpunkter på hur en bedömning bör göras. Det skulle kunna leda till 

problem i ärenden som blir föremål för tillsyn och IVO tidigare har lämnat konkreta råd om hur 

ärendet ska skötas. En sådan typ av rådgivning riskerar dessutom att påverka kommunens 

myndighetsutövning på ett sådant sätt som är otillåtet enligt 12 kap. 2 § RF101. Även allmänheten 

ska ges information och råd i frågor som rör SoL och LSS.102 

4.2.2 Återkoppling 

I förarbetena anges att det är viktigt att IVO ägnar sig åt återkoppling av de kunskaper 

myndigheten samlar på sig i sin tillsynsverksamhet. De som utför uppgifterna inom 

socialtjänsten ska ta del av resultat av tillsyn i olika ärenden för att undvika att samma misstag 

begås flera gånger. Genom återkoppling av kunskap underlättas kommunernas och de andra 

aktörernas arbete. Tillsynen innehåller på detta sätt ett utbildande och pedagogiskt moment. Inte 

bara de berörda parterna ska informeras om tillsynens resultat utan det ska även spridas och 

göras tillgängligt för andra intressenter. IVO ska även anordna olika utbildningstillfällen för att 

sprida de lärdomar tillsynen ger.103 IVO håller årligen dialogmöten och återföringskonferenser 

runt om i landet i de geografiska regioner som IVO är uppdelad i där myndigheten presenterar 

statistik och trender samt lyfter fram de iakttagelser som gjorts i tillsynsarbetet. Personer som är 

                                                 
99 Se kapitel 4.3 om de hårda tillsynsverktygen. 
100 IVO, Tillsynsrapport 2014, s. 12. För en mer utförlig redogörelse av rapporten, se avsnitt 5.2.1.2. 
101 12 kap. 2 § RF motsvarar tidigare 11 kap. 7 § RF, jfr. Eka, Anders, regeringsformen (1974:152) 12 kap. 2 §, 

Lexino, 2015-01-01. 
102 Prop. 2008/09:160 s. 77.  
103 Ibid.  s. 78. 
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verksamma vid HVB och stödboende får under konferenserna möjlighet att dela med sig av 

erfarenheter och diskutera vilka utmaningar som verksamheterna står inför.104 En gång per år och 

hålls även den så kallade IVO-dagen dit branschverksamma bjuds in för diskussion inom 

tillstånds- och tillsynsområdet. Dagen arrangeras vid ett tillfälle per år i varje region som IVO är 

indelad i.105  

4.3 De hårda tillsynsverktygen 

Vilka befogenheter som IVO har till sitt förfogande i sitt tillsynsarbete framgår av 13 kap. SoL. 

Det rör sig om förelägganden och vite i 13 kap. 5 och 8 § § SoL samt återkallelse av tillstånd och 

förbud enligt 13 kap. 9–11 § § SoL. Av IVO benämns dessa hårda tillsynsverktyg.106 Som 

framgått tidigare är dessa endast möjliga att tillgripa i sådana fall där en verksamhet har brutit 

mot en lag eller annan föreskrift. Enligt 13 kap. 2 § andra stycket SoL kan en oförmåga att 

uppfylla de målbestämmelser som finns inte leda till att något av dessa medel används. I 

förarbetena anges att de åtgärder som IVO har till förfogande ska användas som en sista utväg 

när rättelse inte kan uppnås på annat sätt. Innan dessa åtgärder tas i bruk ska IVO försöka förmå 

de ansvariga för den verksamhet som står under tillsyn att på annat sätt genomföra behövliga 

förändringar så att något ingripande inte behöver ske.107  

4.3.1 Föreläggande och vite 

4.3.1.1 Föreläggande enligt 13 kap. 5 § SoL 

Om IVO begär det är den som står under tillsyn skyldig att överlämna handlingar och annat 

material som rör verksamheten samt lämna de upplysningar om verksamheten som IVO behöver 

för sin tillsyn. Detta framgår av 13 kap. 5 § SoL. Enligt det andra stycket i samma paragraf får 

IVO förelägga verksamhet att lämna vad som begärs enligt det första stycket. Ett beslut om 

föreläggande får förenas med vite. Enligt bestämmelsen har IVO rätt att på begäran få tillgång 

till handlingar och material av betydelse för tillsynen. Det kan röra sig om att få tillgång till 

personakter, planer av olika slag och dokumentation som rör verksamheten. Om materialet inte 

                                                 
104 Scheman för IVO:s konferenser och seminarier är tillgängliga på http://www.ivo.se/om-ivo/konferenser-och-

seminarier/.  
105 IVO, IVO-dagen 2016, tillgänglig på http://www.ivo.se/om-ivo/konferenser-och-seminarier/ivo-dagen-2016/ 

(2016-12-03). 
106 IVO, Tillsynsrapport 2015, s. 9. 
107 Prop. 2008/09:160 s. 78. 
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lämnas ut frivilligt får IVO enligt andra stycket förelägga den som bedriver verksamheten att 

utlämna begärt material eller lämna de upplysningar IVO är i behov av.108 Om behov föreligger 

kan föreläggandet förenas med vite. Enligt 16 kap. 10 § SoL får vite inte förvandlas till 

fängelse.109 Anledningen till detta är att vitesförelägganden enligt SoL nästan uteslutande riktas 

mot juridiska personer. Omvandling till fängelse kommer därför sällan komma i fråga, varför ett 

förbud mot omvandling har införts av rättviseskäl.110  

4.3.1.2 Föreläggande enligt 13 kap. 8 § SoL 

En annan typ av föreläggande kan komma i fråga enligt 13 kap. 8 § SoL. Enligt paragrafen kan 

IVO förelägga den ansvarige för verksamheten att avhjälpa missförhållanden som identifierats. I 

förarbetena uttalas att förelägganden inte ska användas i onödan. Alla typer av missförhållanden 

ska således inte leda till ett föreläggande. Enligt bestämmelsen är en förutsättning för att 

föreläggande ska användas att det missförhållande som IVO uppmärksammat kan påverka de 

enskildas möjligheter att få de insatser de har rätt till. I förarbetena uttalas att andra 

tillvägagångssätt än föreläggande i första hand ska användas för att få de ansvariga för 

verksamheten att genomföra de förändringar som behövs.111 

Föreläggandet ska innehålla information om de åtgärder som IVO bedömer vara nödvändiga för 

att missförhållandet ska kunna avhjälpas. De föreslagna åtgärderna är endast rekommendationer; 

bedömer den som bedriver verksamheten att missförhållandena kan avhjälpas på annat vis finns 

det ingenting som hindrar att det tillvägagångssättet används.112  

Enligt 13 kap. 8 § andra stycket SoL får sådan verksamhet som är anmälningspliktig enligt         

7 kap. 1 SoL föreläggas att fullgöra denna skyldighet om anmälningsskyldigheten inte har 

fullgjorts. Föreläggande enligt såväl första som andra stycket får förenas med vite. 

Den 23 mars 2016 beslöt IVO att, vid vite om 1 000 000 kr, förelägga ett kommunalt HVB att 

vidta vissa åtgärder för att säkerställa att verksamheten var trygg och säker och av god kvalitet i 

                                                 
108 Prop. 2008/09:160, s. 81 ff. 
109 Detta innebär ett undantag från bötesverkställighetslagen (1979:189). Av 1 och 15 § § följer att lagen gäller även 

för viten. Om vite inte kunnat drivas in, kan på talan av åklagare vitet förvandlas till fängelse.  
110 Prop. 2008/09:160 s. 81 ff.  
111 Ibid., s. 83.  
112 Lundgren, Lars, Sunesson, Per Anders och Thunved, Anders, socialtjänstlagen, Zeteo, kommentaren till  

13 kap. 8 §.   
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enlighet med 3 kap. 3 § SoL. Under en föranmäld inspektion hade barn och unga på boendet vid 

samtal berättat om våld och hot om våld vid upprepade tillfällen. Det hölls även samtal med 

personal och ledning för verksamheten. Knivar och andra tillhyggen hade använts i bråk som var 

riktade mot både personal och boende. I ett tidigare beslut hade kommunen redovisat vissa 

åtgärdspunkter som IVO inte ansåg höll måttet. De var för allmänt hållna och inte tillräckligt 

skyndsamma mot bakgrund av de missförhållanden som förelåg.113 IVO förelade kommunen att 

vidta åtgärder för att komma till rätta med missförhållanden avseende flera områden. Barn och 

unga hade placerats i verksamheten utan att en bedömning gjorts av den enskildes förutsättningar 

för att bo där. Personer hade därför fått byta boende vilket inneburit en otrygghet. Personer med 

olika grundproblem hade blandats vilket inte var önskvärt. Verksamheten saknade rutiner för att 

hantera allvarliga situationer. I samtal med personalen uppgav de att brukade uppmanas att ringa 

polis men att polisen inte ryckt ut när de fått höra om varifrån samtalet kom ifrån. 

Verksamhetens utformning var dåligt planerad och gav inte barnen och de unga det utrymme de 

var i behov av och ledde till att den enskildes integritet inte respekterades. Det var dessutom 

trångbott vilket innebar bland annat långa väntetider till duschrum och kök. I samtal med barnen 

framkom även att kollektiv bestraffning förekom. Dessa omständigheter fann IVO oacceptabla 

och förelade alltså HVB-verksamheten att komma med adekvata åtgärder.114  

4.3.2 Vitesbeloppet 

Vad gäller vitesbeloppet ska det fastställas till ett belopp som med hänsyn till vad som är känt 

om verksamhetens ekonomiska förhållanden och till förhållandena i övrigt kan antas förmå 

denne att följa det föreläggande som är förenat med vitet.  Detta följer av 3 § i lagen (1985:206) 

om viten. I en kammarrättsdom från 2016115 satte kammarrätten ned ett av IVO förelagt vite från 

500 000 kr till 250 000 kr. Enligt domstolen bör vitesbeloppet sättas så högt att det inte blir 

ekonomiskt fördelaktigt för verksamheten att inte följa föreläggandet. I bedömningen ska också 

vikten av att föreläggandets föreskrifter följs ha betydelse. Beloppet kan sättas högre desto 

viktigare det intresse som föreskriften avser tillgodose är. En proportionalitetsbedömning måste 

dock alltid göras - ett uppenbart missförhållande mellan vitesbeloppet och det allmännas intresse 

av att föreläggandet följs får inte uppstå. I fallet ansågs vitesbeloppet oskäligt högt. 

                                                 
113 Jfr s. 3 i beslutet. 
114 IVO:s beslut 2016-03-23, dnr 8.7.1–9400/2016–1.  
115 Ett kort referat av fallet finns i not 43 ovan.  
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Föreläggandet avsåg frågor om barns rätt till skydd för intrång i den personliga integriteten. 

Kammarrätten bedömde att 250 000 kr stod i mer rimlig proportion till intresset av att före-

läggandet följdes än de 500 000 kr som IVO beslutat om.116 

4.3.3 Återkallelse av tillstånd 

4.3.3.1 Återkallelse av tillstånd enligt 13 kap. 9 § SoL 

Om IVO:s föreläggande enligt 13 kap. 8 § SoL inte följs och vitet inte har någon effekt får IVO, 

om missförhållandet är allvarligt, helt eller delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Detta 

följer av 13 kap. 9 § SoL. Sådan verksamhet som bedrivs utan att vara tillståndspliktig får 

förbjudas från att i fortsättningen bedriva verksamhet. Förutom att föreläggandet inte har följts 

och att vitet inte har haft någon effekt krävs det enligt förarbetena att missförhållandet är 

allvarligt. Exempel på sådana allvarliga missförhållanden är om fara för liv, hälsa eller personlig 

säkerhet kan uppstå om missförhållandet inte avhjälps.117 

Är missförhållandena sådana att fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt 

föreligger får IVO enligt andra stycket i bestämmelsen även utan föregående föreläggande 

återkalla verksamhetens tillstånd. Även här gäller att icke tillståndspliktig verksamhet får 

förbjudas från fortsatt drift av verksamheten.  

Återkallelse och förbud för icke tillståndspliktig verksamhet är sanktioner som bara ska komma i 

fråga när bristerna är så allvarliga att de inte kan åtgärdas eller då det är tydligt att den som är 

ansvarig för verksamheten inte avser att åtgärda bristerna så skyndsamt som omständigheterna 

kräver.118  

IVO återkallade i beslut119 den 15 december 2015 tillståndet för ett HVB för ensamkommande 

flyktingbarn på grund av allvarliga missförhållanden. Tillståndet återkallades utan föregående 

föreläggande då missförhållandena bedömdes utgöra en konkret fara för de placerades liv, hälsa 

och personliga säkerhet i övrigt. IVO bedömde också att det inte var troligt att missförhållandena 

skulle åtgärdas tillräckligt snabbt. Efter två oanmälda inspektioner och samtal med både personal 

                                                 
116 Kammarrätten i Jönköpings dom 2016-03-02 i mål nr 1044–15.  
117 Prop. 2008/09:160 s. 114 f. 
118 Ibid., s. 115. 
119 IVO:s beslut 2015-12-15, dnr 8.7.3–36150/2015–15.  
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och majoriteten av de placerade barnen fann IVO att verksamheten uppvisade allvarliga brister 

på flera plan. Verksamheten bedrevs inte i enlighet med det beviljade tillståndet och 

personalbemanningen var för låg för att kvalitet och säkerhet skulle kunna garanteras. Personalen 

hade inte möjlighet att hålla koll på de boende och var ofta utarbetade efter att han jobbat flera 

dygnspass i rad. De boende ungdomarnas grundläggande behov tillgodosågs inte heller på grund 

av brister i personalens bemötande och undermålig kvalitet på lokalerna.   

I ett annat ärende120 beslutade IVO att förbjuda ett boende för ensamkommande flyktingar från 

att bedriva verksamhet. Även i detta fall förelåg sådana missförhållanden som innebar fara för 

enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet i övrigt enligt 13 kap. 9 § andra stycket SoL. 

Eftersom det rörde sig om ett bolag som hade ett entreprenadavtal med kommunen var 

verksamheten inte tillståndspliktig, varför något tillstånd inte kunde återkallas. I stället förbjöd 

IVO alltså verksamheten från fortsatt drift.  

Flera våldsamma incidenter hade ägt rum på boendet utan att några åtgärder vidtagits för att 

undvika framtida upprepningar av händelserna. Det fanns uppgifter om ett sexuellt övergrepp 

mellan av en ungdom mot en annan, flera fall av misshandel samt om våld mellan personal och 

en boende. Polis hade tillkallats vid flera av dessa incidenter men några särskilda åtgärder hade 

inte vidtagits utan arbetet hade i stort fortsatt som vanligt. Verksamheten brast även i information 

om hur många ungdomar som fanns på boendet. På grund av detta saknades också kontroll över 

hur många och hur ofta ungdomar avvek. Även rutiner vid brand saknades. Flera boende hade i 

samtal uppgett att det saknades meningsfull sysselsättning. En pojke uppgav att samtalet med 

IVO var det första i vilket han fick hjälp av en tolk. Enligt verksamhetschefen avreagerade sig 

barnen på varandra i brist på annan sysselsättning.  

För att få tillgång till underlag för tillsynen försökte IVO kontakta bolagets föreståndare utan 

resultat. Inte heller den verksamhetsansvarige kunde vid inspektionen nå föreståndaren för att få 

uppgifter om de boende. Merparten av de handlingar som IVO begärde att bolaget skulle 

inkomma med uteblev också. IVO gjorde därför bedömningen att verksamheten inte hade 

avsikten att vidta åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena. Verksamheten 

bereddes skälig tid för att verkställa beslutet att stänga boendet. IVO:s beslut kom den 28 

november 2015 och beslutet skulle vara verkställt den 2 december 2015.  

                                                 
120 IVO:s beslut 2015-11-28, dnr 8.7.3–36990/2015. 
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4.3.3.2 Återkallelse av tillstånd enligt 13 kap. 11 § SoL 

Återkallelse av tillstånd kan också komma ifråga om verksamheten inte iakttagit de krav som 

lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn uppställer. 

Detta framgår av 13 kap. 11 § SoL. Är verksamheten inte tillståndspliktig, kan IVO i stället 

förbjuda verksamhetens fortsatta drift. För att återkallelse eller förbud ska komma i fråga krävs 

att underlåtenheten att följa lagens krav är av allvarligt slag.  

Enligt 1 § i lagen om registerkontroll gäller lagen för såväl HVB som stödboenden. Anställda 

och de som erbjuds uppdrag, praktikplats eller liknande på boenden ska lämna utdrag ur 

belastningsregister och misstankeregister. Verksamheter får inte anställa någon vars register inte 

har kontrollerats. Lagens 4 § innehåller en hänvisning till 13 kap. 11 § SoL om konsekvenserna 

av allvarlig underlåtenhet att underlåta att göra en registerkontroll innan anställning. 

Underlåtenheten är av allvarlig art exempelvis om IVO tidigare har uppmärksammat och påtalat 

brister i registerkontrollen och den bristfälliga kontrollen trots det fortsätter. Även om 

registerkontrollen är bristfällig och detta tidigare har påtalats kan underlåtenheten att iaktta 

reglerna ändå vara ursäktlig. Exempel på sådan ursäktlig underlåtenen är fall där en verksamhet 

gjort en mindre felräkning på några dagar och återanställt någon som man trott har varit anställd 

inom sex månader vilket hade varit tillåtet enligt 2 § registerkontrollagen.121  

4.3.4 Förbud 

IVO har även befogenheten enligt 13 kap. 10 § SoL att helt eller delvis förbjuda verksamhet från 

fortsatt drift under vissa förutsättningar. Detta kan myndigheten göra om det finns sannolika skäl 

för att verksamhetens tillstånd kommer att återkallas eller om det finns sannolika skäl att 

verksamheten kommer att förbjudas enligt 13 kap. 9 § SoL. Ett förbud enligt paragrafen gäller i 

högst sex månader, men kan förlängas med ytterligare sex månader om synnerliga skäl 

föreligger. Som exempel på synnerliga skäl nämns i förarbetena att den som bedriver 

verksamheten har gjort det troligt att missförhållandet kommer att åtgärdas men att detta inte kan 

ske förrän efter den första sexmånadersperioden. Under tiden som verksamheten är förbjuden är 

                                                 
121 Prop. 2006/07:37 s. 23.  
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det tänkt att IVO ska ha tid att utreda om det föreligger ett behov av att förbjuda verksamheten 

eller återkalla dess tillstånd eller om missförhållandena kan avhjälpas.122  

4.3.5 Överklagande av IVO:s tillsynsbeslut 

IVO:s beslut om föreläggande och vite enligt 13 kap. 5 och 8 § § SoL samt beslut om återkallelse 

av tillstånd och förbud enligt 13 kap. 9–11 § § SoL kan överklagas till allmän förvaltnings-

domstol. Detta följer av 16 kap. 4 § SoL. Vid överklagande till kammarrätt av förvaltningsrättens 

dom krävs enligt 16 kap. 5 § SoL prövningstillstånd.  

4.4 Kritik 

IVO kan även rikta kritik mot en verksamhet som enligt myndigheten misskött en situation utan 

att för den delen ställa krav på några åtgärder. IVO:s kritikuttalanden passar därför varken in i de 

mjuka eller hårda tillsynsverktygen. I ett i media uppmärksammat fall123, där en person som 

arbetade på ett HVB för ensamkommande flyktingbarn avled efter att ha attackerats med kniv av 

en 15 åring boende, ställdes inte några krav på åtgärder utan ärendet avslutades med kritik. IVO 

fann i det tillsynsbeslut124 som följde den tragiska händelsen inte några brister i hur insatsen hade 

utformats för den placerade pojken. Fokus i tillsynen låg på om det fanns brister i verksamheten 

som kunde ha bidragit det som inträffade samt om det förekommit brister i verksamheten med 

anledning av händelsen.  Pojkens insatser hade anpassats till hans individuella behov och 

förutsättningar. Han hade bedömts vara i behov av en extraresurs och även fått en sådan. 

Föreståndaren för boendet hade prövat olika stödpersoner innan en som passade pojken hade 

hittats. Föreståndarens bedömning av vilken bemanningsnivå som var lämplig vid tillfället för 

incidenten ifrågasattes inte av IVO. På boendet fanns rutiner för hot, våld och övergrepp. 

Kvaliteten och säkerheten på boendet utvecklades kontinuerligt. Efter incidenten erbjöds krisstöd 

till alla drabbade, genom bland annat kontakt med psykolog, med fokus på de placerade 

ungdomarnas trygghet och säkerhet. De som var på plats vid händelsen omplacerades direkt till 

ett annat HVB. Mot bakgrund av de åtgärder som vidtagits både innan och efter händelsen 

avslutade IVO ärendet. Kritik lämnades dock på grund av att föreståndaren för boendet brustit i 

sin dokumentationsskyldighet.  Denne hade inte dokumenterat uppgifter som gällde uppdraget 

                                                 
122 Prop. 2008/09:160 s. 115.  
123 Se bland annat Svenska Dagbladet, Ung kvinna dödad med kniv på HVB-hem, 2016-01-25, tillgänglig på 

http://www.svd.se/knivbrak-pa-hvb-boende--ung-kvinna-dod, 

 124 Se IVO:s beslut 2016-06-30, dnr 8.5–4107/2016–6. 
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hemmet fått från socialnämnden. Föreståndaren hade gjort ett undantag just i detta fall vilket hon 

uppgav inte skulle upprepas. På grund av detta fanns det enligt IVO ingen anledning att ställa 

krav på åtgärd.125 Något lagstöd för rätt att överklaga IVO:s beslut att rikta kritik finns inte.126 

4.5 Sammanfattande kommentarer 

Tillsynsmyndighetens uppdrag går inte bara ut på att peka ut brister och fel och försöka åtgärda 

dessa. En mycket viktig del av tillsynsarbetet är det proaktiva. Med hjälp av de mjuka 

tillsynsverktygen skapas förutsättningar för att minska antalet incidenter och allvarlighetsgraden 

i de brister och missförhållanden som behöver åtgärdas. De allra flesta verksamheter månar om 

sina boende och får genom en väletablerad kontakt med IVO goda förutsättningar att leva upp till 

de krav som ställs. Verksamheterna kan åtgärda tänkbara brister innan de hinner påverka de 

boende. Detta sparar stora resurser för både IVO och aktörerna som bedriver HVB och 

stödboende då utbildning och återföring av erfarenheter är mindre resurskrävande än ytterligare 

inspektioner, beslutsfattanden och potentiella processer. Det är enligt mig mycket positivt att 

IVO fokuserar mer på dessa uppgifter än tidigare.  

Med hjälp av de så kallade hårda tillsynsverktygen har IVO möjligheten att förhindra att 

allvarliga brister i verksamheter tillåts fortlöpa. Återkallelse av tillstånd, förbud och 

förelägganden är mycket viktiga verktyg för att kunna råda bot på allvarliga missförhållanden 

vars konsekvenser kan vara förödande för de boende. Samtidigt är det viktigt att stängning av 

verksamheter förbehålls endast de absolut värsta situationerna där verksamheter förutom att 

uppvisa stora brister även uppvisar en ovilja att åtgärda dessa. Att så sker synes också vara fallet 

utifrån de beslut som studerats. De allra flesta som placeras på HVB och stödboende har något 

typ av problem. En väldigt stor del utgör barn och unga. De är i stort behov av trygghet för att 

vård- och omsorgsprocessen ska fungera och få positiva resultat. Att slita dessa ifrån sina 

boenden, sina temporära hem, och separera dem från det kontaktnät som byggts upp är inte 

önskvärt och inte något som får hända i för stor utsträckning. Mellan beslut och verkställighet 

kan det vara bara ett par dagar, vilket måste vara oerhört omtumlande för de boende.  

                                                 
125 IVO:s beslut 2016-06-30, dnr 8.5–4107/2016–6, s. 4. 
126 Se även RÅ 2005 ref. 22 där dåvarande Regeringsrätten uttalade att tillsynsmyndighetens kritiska uttalanden inte 

utgör myndighetsutövning och således inte kan bli föremål för rättsprövning.  
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Befogenheterna är enligt mig väl avvägda och följer ett logiskt tillvägagångssätt innan beslut 

fattas. De mjuka verktygen används förebyggande. Identifieras en brist kan IVO inledningsvis 

ställa krav på åtgärder genom ett föreläggande förenat med vite. Följs inte föreläggandet blir 

slutresultatet i de allvarligaste fallen stängning. Detta ger verksamheten kontrollen över 

situationen genom att förutsättningar ges för att några brister inte över huvud taget ska uppstå, 

och sedan möjligheten att se till bristerna åtgärdas innan det går för långt. Kritik är ett bra 

instrument när IVO vill påpeka att myndigheten inte är nöjd med hur en situation hanterats men 

att det saknas anledning att rikta krav på åtgärd eftersom det inte finns någonting att åtgärda för 

stunden. Det förhållande som kritiken riktar sig mot kan ha upphört att existera, rutiner kan ha 

ändrats eller en brist kan ha åtgärdats. Informationen i kritikbeslutet har dock ett värde både för 

den granskade verksamheten och andra verksamheter som får en inblick i vilket typ av agerande 

som IVO ser negativt på. Kritikbeslut kan således se som ett mellanting mellan ett mjukt och hårt 

tillsynsverktyg. 
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5 Tillsynens ändamålsuppfyllnad 

5.1 Introduktion 

I detta kapitel redogörs för olika typer av material som syftar till att skapa ett underlag för en 

diskussion om IVO har förutsättningar att uppfylla det syfte med tillsynen som formuleras i 

instruktionen för IVO och i myndighetens tillsynspolicy.  

Syftet med tillsynen är enligt 2 § i instruktionen för IVO som bekant att granska att befolkningen 

får vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra 

föreskrifter. Enligt IVO:s tillsynspolicy ska tillsynen bidra till en säker vård och omsorg av god 

kvalitet och arbeta på ett sådant sätt som bäst gagnar vård- och omsorgstagarna.  

5.2 Tillsynsutredningen 

2002 publicerades den så kallade Tillsynsutredningen127, vars syfte var att utreda hur den statliga 

tillsynen kunde göras till ett tydligare och effektivare instrument som bättre kunde bidra till 

kontrollen och genomförandet av demokratiskt fattade beslut. I utredningen uppmärksammades 

tillsynsmyndigheters svårigheter med att upplysa om tillsynens reella effekter. Myndigheternas 

beskrivningar om tillsynen bestod till stor del av uppgifter om nedlagda resurser, arbetsmetoder, 

prioriteringsgrunder och statistik om antal inspektioner. I utredningen konstaterades det även att 

rapporter från tillsynsmyndigheter brukar innehålla mer allmänna kategoriseringar av olika typer 

av brister som uppmärksammats. Däremot var det ovanligare att myndighetens aktiviteter knöts 

till utvecklingen inom tillsynsområdet. Att så var läget var enligt utredningen inte särskilt 

förvånande eftersom tillsynens effekter är svåra att identifiera. Vilka faktorer som uppnår 

förändring är mycket svårt att säga. Att mäta och utvärdera vilken påverkan och effekt tillsyn 

haft låter sig inte enkelt göras. Det handlar oftast mer om att lägga ihop indikationer och göra en 

bedömning utifrån vad som rimligtvis har medfört förändringen.128 

I Statskontorets studie ”Tänk till om tillsynen – Om utformningen av statlig tillsyn” från 2012 

konstaterade Statskontoret att det som skrevs i Tillsynsutredningen tio år tidigare fortfarande 

tycktes gälla. Enligt Statskontoret är det svårt att studera effekter av tillsyn då måluppfyllelsen 

ofta påverkas av andra faktorer än just tillsynen. En myndighets tillsynsarbete kan vara mycket 

                                                 
127 SOU 2002:14. 
128 Ibid., s. 127 f. 
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väl utfört utan att målen som verksamheten ställt upp uppnås. På samma sätt kan tillsynen vara 

undermåligt genomförd, samtidigt som verksamhetens mål uppnås.129  

5.3 Rapporter om tillsynens effekter 

5.3.1 IVO:s tillsynsrapporter  

Senast den 1 mars varje år ska IVO framställa en tillsynsrapport som överlämnas till regeringen. 

Detta framgår av 3 § förordningen med instruktion för IVO. Rapporterna innehåller analyser av 

det föregående årets tillsyns- och tillståndsarbete. Rapportens innehåll bygger bland annat på 

information från anmälningar, klagomål, tillståndsprövningar, egeninitierad tillsyn och vad som 

framkommit i IVO:s samlade tillsynsarbete i övrigt. De årliga rapporterna utgör inte redogörelser 

för det övergripande tillståndet i vården och omsorgen utan innehåller de viktigaste iakttagelser 

IVO har gjort under det aktuella året i den tillsyn myndigheten genomfört. Rapporterna har ett 

brukar- och patientperspektiv och fokus ligger på att lyfta fram sådant som är viktigt för att 

boende och patienter ska få en vård och omsorg av god kvalitet. Eftersom tillsynens syfte är att 

bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet, försöker IVO identifiera och åtgärda brister 

hos de granskade verksamheterna. På grund av detta hamnar fokus oftast på det som fungerar 

mindre bra och inte på det som faktiskt fungerar bra.130  

5.3.1.1 Tillsynsrapport 2013 

Vad avser HVB-verksamheter grundar sig tillsynsrapporten från 2013 till mycket stor del på en 

annan rapport där tillsynsmyndigheten sammanställt resultat av granskningar av cirka 800 HVB 

mellan 2010 och 2013.131 En redogörelse för denna rapport genomförs därför i stället för 2013 

års tillsynsrapport.  

I rapporten Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010–2013 av HVB för barn och unga och 

bostäder enligt 9 § LSS från 2013 sammanfattades tillsynsmyndighetens viktigaste iakttagelser 

från sina inspektioner mellan 2010–2013. Enligt rapporten rättade sig de flesta verksamheter 

efter kritik de fått efter granskningar. Kritiken användes också av många för att utveckla 

verksamheten och höja dess kvalitet. De fanns dock fortfarande de verksamheter som inte 

                                                 
129 Statskontoret, Tänk till om tillsynen – om utformningen av statlig tillsyn, s. 80 f. 
130 IVO, Tillsynsrapport 2015, s. 13 f.  
131 IVO, Tillsynsrapport 2014, s. 14 ff. 
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uppfyllde de krav som ställdes och där kvaliteten behövde förbättras. IVO konstaterar i rapporten 

att det inte går att svara på om inspektionerna har gjort någon skillnad för barnen då mätpunkter 

för jämförelser av kvaliteten saknas. Myndigheten framhåller dock att kunskaperna om barns 

situation i HVB och deras välmående utvecklats var betydligt större 2013 än under 2010.132  

Av rapporten framgår att de flesta barn som bor på HVB trivs bra och för det mesta får stöd i 

skolarbete och en aktiv fritid. Däremot saknar hälften av de granskade verksamheterna personal 

som uppfyller kraven på lämplig utbildning och erfarenhet. Redan under åren som denna rapport 

berörde förekom många brister i HVB för ensamkommande barn, delvis på grund av att antalet 

ensamkommande hade ökat under en kort tid. Kvaliteten på sådana HVB hade dock blivit bättre 

enligt IVO och barnen hade i stort en trygg tillvaro och hade en god boendemiljö. Däremot hade 

inte ensamkommande lika stort inflytande över sin vård som övriga boende, och var inte 

delaktiga i verksamheterna i lika stor utsträckning. Av rapporten framgår även att HVB-

verksamheter som tar emot barn tillsammans med deras föräldrar haft färre brister i jämförelse 

med andra HVB.133  

5.3.1.2 Tillsynsrapport 2014 

2014 års rapport hänvisar även den till sammanställningen av de viktigaste iakttagelserna av 

arbetet med frekvenstillsynen under 2010–2013 som IVO tagit fram. IVO skriver i rapporten att 

HVB i stort uppfyllde kraven i lagar och förordningar och att de flesta barn och ungdomar togs 

väl om hand om. Kvaliteten på nystartade HVB för ensamkommande bedömdes dock vara sämre 

än för övrig HVB-verksamhet. Dessa uppvisade relativt ofta brister. Nystartade verksamheter 

som bedrevs i kommunal regi uppvisade brister i fler fall än andra HVB. Mot de som uppvisade 

brister riktade IVO olika åtgärdskrav. Det rörde sig bland annat om behov av ökad kunskap om 

lex Sarah, bemanningskrav, riskanalys samt registerkontroll. Även föreståndares och personals 

bristande kompetens uppmärksammades av IVO. Två av totalt 784 HVB uppvisade så allvarliga 

brister att de inte länge kunde bedrivas. Efter upprepade åtgärdskrav utan resultat stängde IVO 

verksamheterna. I rapporten redovisas resultat från en enkätundersökning som barn och 

                                                 
132 IVO, Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010–2013 av HVB för barn och unga, s. 3.  
133 Ibid., s. 8. 
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ungdomar svarar på vid inspektioner angående deras upplevda delaktighet i hur verksamheten 

sköts.134 

Enligt rapporten utfördes totalt 1 487 inspektioner av HVB genom frekvenstillsyn. I 164 av dessa 

riktade IVO någon typ av kritik eller ställde krav på åtgärd av något slag. 129 inspektioner 

genomfördes genom egeninitierad tillsyn inom socialtjänst. Av dessa ledde 75 till kritik eller 

krav på åtgärd.135   

5.3.1.3 Tillsynsrapport 2015 

År 2015 genomfördes 1 770 inspektioner utifrån kravet på frekvenstillsyn inom verksamhets-

området barn och familj inom socialtjänsten. En stor del av dessa bestod av inspektioner på 

HVB. I 277 av dessa riktades kritik eller ställdes krav på åtgärd. Inom samma område 

genomförde IVO 190 inspektioner på eget initiativ, av vilka 108 ledde till kritik eller krav på 

åtgärd. Under året utfärdades tio stycken förelägganden mot HVB som uppvisade brister vad 

gällde bland annat kompetensbrist hos personalen och personal som inte fanns tillgänglig i 

tillräckligt stor utsträckning. Nio stycken HVB stängdes under året av IVO.136  

Även denna rapport kännetecknas av brister till följd av det stora antalet asylsökande 

ensamkommande barn. Framför allt uppmärksammades stora brister inom kommunernas 

handläggning av ärenden. Många barn och unga fick inte hjälp i tid och många placerades i HVB 

där de riskerade att ta skada. Individer med olika grundproblematik placerades tillsammans och 

ensamkommande flyktingbarn hade fått bo tillsammans med ungdomar i behov av hjälp att 

komma ut ur missbruk eller kriminalitet. De boende kan i sådana situationer ha negativ påverkan 

på varandra. Antalet nya HVB under året var mycket stort och tillståndsansökningarna såg 

annorlunda ut än tidigare. De planerade verksamheterna var större och önskade ta in barn och 

unga med större åldersskillnader än tidigare. Många verksamheter ville också tillåtas låta flera 

barn dela rum på boendena. HVB-verksamheter uppvisade stora brister i att begära ut utdrag ur 

belastnings- och misstankeregister från personal innan dessa anställdes. I några fall 

kontrollerades registren inte över huvud taget. IVO uttalar i rapporten oro för framtida problem 

för denna grupp boende på grund av de många brister som uppmärksammats i processen. 

                                                 
134 IVO, Tillsynsrapport 2014, s. 14 ff. 
135 IVO, Tillsynsrapport 2014, s. 15. 
136 IVO, Tillsynsrapport 2015, s. 15 ff.  
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Myndigheten prognostiserar att delar av gruppen kommer vara i stort behov av stöd och 

uppföljning från socialtjänsten på grund av detta.137  

IVO framhåller i rapporten de positiva effekter som myndigheten har sett genom användningen 

av mjuka tillsynsverktyg. Dialog och återföring av tillsynsresultat har lett till lärande i många 

verksamheter och på så sätt förbättrat kvaliteten i vården och omsorgen. Även den riskbaserade 

egeninitierade tillsynen har gett goda resultat. Genom att utveckla tillsynsarbetet och rikta 

resurserna mot de områden där IVO kan göra störst nytta utnyttjas myndighetens resurser på 

bästa sätt. Den riskbaserade tillsynen skapar också en naturlig arena för lärande genom dialog 

och återföring, understryker IVO.138  

5.4 Socialstyrelsens delrapport för stödboenden 

Eftersom 2016 års tillsynsrapport inte publiceras förrän i början av 2017 och stödboende som 

placeringsform inrättades först den 1 januari 2016, innehåller IVO:s rapporter ingen analys av 

hur tillsynen av den nya placeringsformen har fungerat. Socialstyrelsen har dock har regeringens 

uppdrag att följa upp och utvärdera den nya placeringsformen stödboende. I november 2016 

publicerade Socialstyrelsen en delrapport med en aktuell lägesbild av hur placeringsformen hade 

fungerat ditintills. Uppdraget ska slutredovisas senast i mars 2019.139  

Enligt rapporten har kommuner haft svårt att hitta lämpliga lokaler för uppstartande av 

stödboende. Att omvandla HVB till stödboende har också varit svårt på grund av hur HVB är 

utformade, enligt flera kommuner. Det nya ersättningssystemet som innebär lägre ersättning för 

HVB-placeringar väntas innebära att kommunerna ställer om sina verksamheter till att skapa fler 

stödboende och färre HVB.140 Denna tendens framgår även av statistiken i avsnitt 2 där det går 

att konstatera att antalet platser i HVB minskar samtidigt som stödboendena och antalet platser 

där har ökat.141  

                                                 
137 IVO, Tillsynsrapport 2015., s. 15 ff. 
138 Ibid., s. 14. 
139 Socialstyrelsen, Stödboende för barn och unga 16–20 år – delrapport november 2016. 
140 Ibid., s. 16. 
141 Se avsnitt 2.2 och 2.3 ovan.  
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I IVO:s tillsynsarbete hade det då rapporten kom ut inga allvarligare brister identifierats i någon 

verksamhet.142 Enligt IVO har det dock i vissa fall varit svårt att inspektera själva lägenheterna 

eftersom intervju med personal och föreståndare ofta sker på ett kontor som ligger separat från 

boendedelen. De flesta inspektioner har varit anmälda eftersom myndigheten har velat att 

ungdomarna ska vara förbereda och närvarande så att samtal kan hållas.143 IVO har även 

genomfört oanmälda inspektioner.144 Kommunernas kunskap om stödboende framstår som 

begränsade. I kontakterna med IVO har det framgått att kommunerna inte riktigt har haft 

kunskap om att det finns flera tilltänkta målgrupper för placeringsformen. Hur gränsdragningen 

mellan stödboende och HVB ska göras samt hur lokalerna för ett stödboende ska vara utformade 

har inte heller varit helt klart för kommunerna.145   

5.5 En extraordinär situation 

Den stora flyktingströmmen under hösten 2015 fick, som gått att utläsa av tidigare avsnitt, 

betydande följdverkningar inom bland annat socialtjänsten. I en skrivelse146 till regeringen 

uppmärksammade IVO en ny typ av lex Sarah-anmälningar som myndigheten inte hade sett 

tidigare. I stället för att röra missförhållanden kopplade till en särskild individ eller situation, 

rörde dessa anmälningar mer generella och strukturella omständigheter som riskerade leda till 

sådana missförhållanden. Anmälningarna från kommunerna gällde både fall där kommunernas 

utredningar av de placerades behov inte var tillräckligt väl genomförda samt brister i 

kommunernas HVB-verksamheter gällande personal och lokaler. Exempelvis gällde 

anmälningarna situationer där ensamkommande placerats på HVB för andra målgrupper, 

uteblivna uppföljningar av placeringar och boenden där två eller flera tvingats dela rum på grund 

                                                 
142 Socialstyrelsen, Stödboende för barn och unga 16–20 år – delrapport november 2016, s. 17 f. och 20. I några fall 

har stödboende bedrivits utan tillstånd eller entreprenadavtal, se exempelvis IVO:s beslut 2016-10-04, dnr 8.5–

19371/2016–10. IVO krävde att verksamheten inte tog emot några nya stödboendeplaceringar innan tillstånd hade 

erhållits eller entreprenadavtal tecknats. I det fall inget tillstånd erhölls eller avtal tecknades krävde IVO även att 

verksamheten skulle avslutas. Uppfyllde inte verksamheten dessa krav efter en viss tid informerade IVO om att ett 

föreläggande, eventuellt förenat med vite, kunde utfärdas. 
143 Socialstyrelsen, Stödboende för barn och unga 16–20 år – delrapport november 2016, s. 17 f. och 20. 
144 Se exempelvis IVO:s beslut 2016-11-14, dnr 8.4.2–27421/2016–8 och IVO:s beslut 2016-11-03, dnr 8.4.2–

28970/2016–41. IVO fann inga brister i något av dessa ärenden utan verksamheternas utformning var 

tillfredställande utifrån kraven enligt lagar och föreskrifter.  
145 Socialstyrelsen, Stödboende för barn och unga 16–20 år – delrapport november 2016, s. 19. 
146 IVO, Konsekvenser av den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn. 
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av platsbrist. Anmälningarna rapporterade även om ökad otrygghet och stress på grund av det 

ökande antalet boende på HVB.147  

Kommunerna var tvungna att komma med olika lösningar för att hitta boende och omhänder-

tagande för alla som kom till Sverige. På grund av den extraordinära situationen klarade inte alla 

kommuner att leva upp till alla krav som uppställs i lagar och föreskrifter. IVO gjorde i denna 

situation bedömningen att det inte var effektivt att påpeka brister som kommunerna inte hade 

förutsättningar att åtgärda. IVO:s budskap till kommunerna var att det var viktigt att de på bästa 

sätt försökte lösa situationen även om förutsättningar ibland saknades för att följa lagstiftningen i 

alla delar. I situationer där barnens trygghet och säkerhet riskerades kompromissade dock inte 

IVO i sina bedömningar.148 

Under våren 2016 bedömde IVO att situationen inte längre var lika ansträngd som tidigare och 

att kommunernas förutsättningar att leva upp till ställda krav återigen var fullgoda. Detta framgår 

av en nyhet som IVO publicerade på sin webbplats.149 På grund av det mer stabila tillståndet 

utgår IVO numera från att kommunerna har möjlighet att fullgöra sina uppdrag i enlighet med 

lagar och föreskrifter. IVO har i ett förtydligande av innehållet i den publicerade nyheten 

understrukit att IVO under denna tid har genomfört den frekvenstillsyn som myndigheten är 

skyldig att göra enligt SoF. Vissa kortsiktiga lösningar som kanske annars hade pekats ut som 

bristfälliga har dock accepterats för att kommunerna skulle ha möjlighet att hantera den akuta 

situationen.150  

5.5.1 Olagligen bedrivna verksamheter 

Ytterligare ett problem som uppstått det senaste året är det ökade antalet verksamheter som 

bedrivs utan tillstånd. Det rör sig både om sådana verksamheter som utan att ha sökt tillstånd 

bedriver verksamhet och sådana som har ansökt men inte fått ansökan beviljad. Dessa 

verksamheter förekommer därför inte i IVO:s register varför kontroller och inspektioner är svåra 

att genomföra. I stället är myndigheten beroende av information från andra håll, från exempelvis 

socialtjänsten eller gode män till de boende, för att få kännedom om de olagligen bedriva 

                                                 
147 IVO, bilaga till skrivelsen Konsekvenser av den kraftiga ökningen av antalet ensamkommande barn. 
148 IVO, Mer stabil situation kring ensamkommande flyktingbarn, tillgänglig på 

http://www.ivo.se/nyheter/2016/mer-stabil-situation-kring-ensamkommande-flykt ingbarn/ (2016-12-05). 
149 Ibid. 
150 E-postkontakt med IVO:s upplysningstjänst 2016-11-25 och 2016-11-29.  
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verksamheterna. IVO ställer krav på att olagligen bedrivna verksamheter ska avslutas samt 

polisanmäler dessa för olaga verksamhet. Eftersom kommunerna ibland brister i att kontrollera 

verksamheters tillståndsbevis riskerar barn och unga placeras i verksamheter som bedrivs utan 

tillstånd. Det förekommer således att barn och unga blir placerade på boenden som IVO inte vet 

om existerar, vilket försvårar tillsynsarbetet.151  

5.6 Sammanfattande kommentarer 

En intressant fråga är om det som konstaterats i Tillsynsutredningen och Statskontorets studie, 

det vill säga att tillsynsmyndigheter ofta redogör för statistik och annat utan att upplysa om 

tillsynens reella effekter, gäller även för IVO:s tillsynsverksamhet så som den ser ut idag. IVO:s 

tillsynsrapporter och årsredovisningar som redogjorts för i tidigare avsnitt innehåller sådana 

uppgifter som Tillsynsutredningen redogör för. Bland annat lyfter IVO fram statistik om antalet 

gjorda inspektioner och barnsamtal samt hur mycket resurser som har lagts på inspektioner. Av 

IVO:s egna slutsatser i tillsynsrapporten från 2015 om tillsynsarbetet under året framgår dock 

vilka effekter deras arbete har haft på vissa områden. Myndigheten framhåller tillsynens 

begränsning som verktyg för att komma till rätta med alla de brister som identifierats i vården 

och omsorgen. I tillsynsarbetet kan IVO exempelvis belysa att bristen på kompetent personal är 

ett problem. Om efterfrågan överstiger tillgången är det dock enligt myndigheten inte särskilt 

effektivt att kräva åtgärd eller rikta kritik för att lösa detta problem.  

Inom andra områden lyfter IVO fram de positiva effekter som tillsynsarbetet har haft. Genom 

hårda verktyg som föreläggande har IVO tvingat fram ändringar hos aktörer som inte skött sina 

uppgifter på det sätt som krävs. Genom återkallelse av tillstånd och förbud har IVO sett till att 

verksamheter där stora missförhållanden förelegat inte kunnat fortsätta sin skadliga verksamhet. I 

rapporten understryker IVO även de positiva förändringar som de mjukare tillsynsverktygen, 

exempelvis dialog och kunskapsåterföring, medfört. Även arbetet med en mer riskbaserad tillsyn 

har enligt myndigheten givit resultat. Det får utifrån dessa iakttagelser anses att IVO på ett mer 

medvetet sätt än tidigare redogör för tillsynens effekter och vilka metoder som fortsättningsvis 

bör användas för att så goda resultat som möjligt ska uppnås.  

                                                 
151 IVO, IVO polisanmäler aktör för urkundsförfalskning, tillgänglig på http://www.ivo.se/nyheter/2016/ivo-

polisanmaler-aktor-for-urkundsforfalskning/ (2016-12-05). 
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Det är uppenbart att IVO arbetat under stort tryck. Även om den värsta tiden har passerat, och att 

tillsynsarbetet nu ser ut som vanligt, står myndigheten fortfarande inför stora utmaningar. Det är 

oroväckande att olagliga verksamheter bedrivs utan IVO:s kännedom. Hur ska myndigheten i sitt 

tillsynsarbete kunna arbeta för en säker vård och omsorg av god kvalitet när antalet tillsynsobjekt 

inte går att fastställa? Någon rättslig reglering skulle dock givetvis inte komma till rätta med 

detta problem. I stället måste kommunernas arbete bli bättre och mer noggrant genomfört så att 

inga barn eller unga placeras på olagliga boenden.  
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Introduktion 

Det sista kapitlet innehåller en avslutande analys och diskussion av de viktigaste observationerna 

som gjorts under arbetets gång. Här framförs mina tankar och idéer om vad som fungerar bra och 

vad som möjligen bör förändras för att IVO:s tillsynsarbete på ett så effektivt sätt som möjligt 

ska uppnå det syfte som finns med tillsynen. Inledningsvis kan det konstateras att IVO:s tillsyn 

av HVB och stödboende ser i stort sett likadan ut, med det undantag att det praktiskt är svårare 

för IVO att inspektera de enskilda lägenheterna som stödboenden består av. Juridiskt behandlas 

de likadant och i praktiken likaså. Det återstår att se om särskilda rutiner utformas för 

stödboenden när IVO har haft tid att utarbeta sådana. 

6.2 Frekvenstillsyn kontra egeninitierad tillsyn baserad på riskanalys 

Det är tydligt att IVO är positiv till ökad egeninitierad tillsyn baserad på riskanalyser i 

förhållande till ett krav på frekvenstillsyn. I den situation som samhället befinner sig i för 

tillfället, med ett stort antal nya HVB och stödboende under en kort tid, är det av mycket stor 

betydelse att verksamheterna granskas noggrant för att snabbt kunna identifiera brister och 

missförhållanden. Till detta kommer att stödboende är en ny typ av placeringsform där IVO 

måste utveckla rutiner och vana för inspektioner. Ju fler verksamheter som startas, desto fler 

verksamheter kommer uppvisa brister. Frekvenskravet omfattar samtliga aktiva verksamheter, 

även sådana som bedrivits i många år. Flera år av tillsyn har givit IVO mycket information om 

vilka verksamheter som fungerar bra och vid vilka som särskild noggrannhet ska vidtas vid 

inspektion. Parallellt med inspektioner av de många HVB och stödboende som nyligen startats 

och som IVO inte har särskilt mycket kunskaper om, ska alltså även de sedan tidigare 

existerande verksamheterna som myndigheten har goda kunskaper om inspekteras. 

Det kan ifrågasättas om denna lösning är den lämpligaste sett till målen med tillsynen. För att 

kunna garantera en trygg och säker vård av god kvalitet är det givetvis viktigt att man genom 

tillsynen ser till att verksamheterna kommer med till rätta så många brister som möjligt. En 

prioritering måste dock göras – de missförhållanden som kan få värst konsekvenser för de 

boende är de som ska vara mest angelägna att åtgärda. Detta är i mångt och mycket en 

resursfråga och IVO måste planera sitt tillsynsarbete utifrån de förutsättningar myndigheten har. 
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Hade IVO utan problem kunnat hantera frekvenskravet samtidigt som betydande resurser kunde 

läggas på egeninitierad tillsyn vore kravet inte något problem. Frekvenskravet innebär dock en 

stor kostnad och påverkar myndighetens möjligheter att genomföra inspektioner baserade på 

egna riskanalyser. Antalet HVB och stödboende har ökat kraftigt. Nya och för IVO okända 

verksamheter måste därför prioriteras över de verksamheter som fungerat bra under en längre tid. 

Det finns enligt mig anledning att se över rimligheten i att bibehålla ett krav på frekvenstillsyn. 

IVO är den aktör med bäst kännedom om verksamheternas kvalitet och myndigheten bör därför 

ges rätten att enligt sina egna bedömningar helt planera tillsynsarbetet själv. IVO har flera gånger 

i olika sammanhang uttalat en vilja att avskaffa frekvenskravet för att effektivisera sin 

resursanvändning. Att den viljan blev verklighet vore gynnsamt för alla inblandade. Nya 

verksamheter skulle tidigt få tydliga direktiv för hur boendena ska se ut och skötas eftersom mer 

fokus kan läggas på dessa av IVO. Verksamheter som funnits länge och som alltid har skött sig 

väl får ett kvitto på detta genom att deras verksamhet inspekteras mindre ofta. Situationen för de 

boende på HVB och stödboende får, om tillsynsarbetet sker som det ska, ökade förutsättningar 

att få den vård och det boende de enligt lag och föreskrifter har rätt till.  

Ett avskaffande av frekvenskravet skulle möjligen kunna leda till att inspektion av vissa 

verksamheter som ansetts fungera väl uteblir något år. Denna förlust kompenseras dock av IVO:s 

ökade förutsättningar att övervaka en större mängd verksamheter vars brister kan få förödande 

konsekvenser för såväl boende och personal. Utan frekvenskravet ökar även IVO:s möjligheter 

att snabbt och effektivt agera utifrån orosanmälningar från boende och andra. 

En annan potentiell lösning för att delvis kostnadseffektivisera tillsynsarbetet vore att kravet på 

frekvenstillsyn bara omfattade nystartade verksamheter under de första åren. För de 

verksamheter som varit aktiva under exempelvis tre år skulle frekvenskravet försvinna. Genom 

en sådan reglering garanteras att granskning av nya och mer instabila verksamheter sker och att 

mer resurser kan läggas på dessa. Under denna period har IVO tid att göra iakttagelser och samla 

kunskaper om hur de nya verksamheterna bedrivs. Dessa kunskaper kan myndigheten sedan ta 

med sig när kravet på frekvenstillsyn upphör och använda till att planera sin egeninitierade 

tillsyn baserad på riskanalys.  
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6.3 Mjuka kontra hårda tillsynsverktyg 

Att de mjuka tillsynsverktygen fungerar bra är mycket positivt. Att verksamheter med stora 

missförhållanden stängs ned är givetvis också bra för de boende så att de kommer ur en skadlig 

levnadsmiljö och så att framtida negativa konsekvenser kan undvikas. Återkallelse och förbud är 

viktiga verktyg för IVO när brister som inte kan eller kommer åtgärdas uppmärksammas. 

Återkallelse och förbud föregås ofta av mindre ingripande åtgärder som förelägganden och viten. 

De barn och unga som bor på dessa verksamheter tar skada för var dag verksamheten fortskrider 

under undermåliga förhållanden. Det kan röra sig om allvarliga fysiska konflikter mellan boende 

som ska hanteras av en personal utan tillräcklig erfarenhet eller relevant utbildning. Det sista 

som redan utsatta barn och unga behöver är en otrygg hemmiljö. För de många ensamkommande 

barn som placeras på HVB och stödboende är integrationsprocessen oerhört viktig för att snabbt 

komma in och anpassa sig i det svenska samhället. IVO måste i sitt tillsynsarbete måste därför 

snabbt identifiera brister och se till att missförhållanden åtgärdas omgående. Genom att följa upp 

arbetet och dokumentera åtgärder som fungerar bra, eller mindre bra, får IVO med sig viktiga 

kunskaper som myndigheten kan ta med sig till framtida återföringskonferenser och andra 

utbildningstillfällen. Arbete genom kunskapsförmedling och dialog utgör ett proaktivt 

tillsynsarbete som ämnar utbilda verksamheter hur de ska skötas för att upprätthålla en 

tillfredställande standard. Ju bättre de mjuka tillsynsverktygen och det proaktiva tillsynsarbetet 

sköts, desto färre hårda verktyg kommer i framtiden behöva användas. På detta sätt tillförsäkrar 

tillsynen, på ett ändamålsenligt sätt, de boende på HVB och stödboenden på bästa en säker vård 

och omsorg av god kvalitet. De allra flesta verksamheter är med största sannolikhet välvilliga 

och har ambitionen att följa de krav som lagar och andra föreskrifter uppställer. För dessa 

verksamheter är kunskaperna som de mjuka tillsynsverktygen hjälper till att förmedla 

ovärderliga. Det kommer dock alltid finnas oseriösa aktörer som inte rättar sig efter kritik eller 

åtgärdskrav. Dessa kommer man lämpligast åt genom de hårda tillsynsverktygen. För de boende 

på sådana verksamheter är skadan med stor sannolikhet redan gjord för många, och en stängning 

innebär i alla fall en liten tröst.  

6.4 Tillsynens ändamålsuppfyllnad 

Utifrån den genomförda redogörelsen av IVO:s tillsynsarbete måste jag konstatera att 

myndigheten gör vad den kan för att uppfylla ändamålen med tillsynen. Trots det har det av både 



58 
 

IVO:s rapporter och de tillsynsbeslut som IVO fattat framgått vilka missförhållanden som råder 

på vissa HVB. Som Statskontoret lyfter fram i sin rapport är det dock inte alltid lätt att sia om 

vad orsaken till detta är. En myndighets tillsynsarbete kan vara mycket väl genomfört utan att 

verksamhetens mål uppnås. Jag ser ingen anledning att rikta kritik mot hur IVO genomför sitt 

tillsynsarbete. De problem som finns synes ha uppkommit framför allt på grund av resurs- och 

tidsbrist hos såväl IVO som hos kommunerna.  

Skulle någon förändring, förutom den tidigare nämnda gällande frekvenskravet, kunna ske för att 

ytterligare förbättra arbetet? Huvudproblemet för IVO kan inte sägas vara juridiken, utan bristen 

på resurser. Det lämpligaste vore därför enligt mig att juridiken även fortsättningsvis ger IVO 

fria tyglar för att möjliggöra en så effektiv användning av resurserna som möjligt. SoL som 

ramlag skapar goda förutsättningar för detta. Avsaknaden av praxis och JO-beslut tyder på att 

IVO sköter sig och håller sig inom lagens ramar i tillsynsarbetet. Någon författningsändring vad 

gäller de mjuka eller hårda tillsynsverktygen torde på intet sätt påverka arbetet till det bättre. 

IVO bör i stället fortsätta utveckla sitt arbete med de mjuka verktygen för att på ett resurs-

effektivt sätt minska antalet brister hos verksamheterna. Att IVO tillåts vara flexibla i sitt 

arbetssätt skapar också goda förutsättningar för en god utveckling där IVO kan välja att prioritera 

de områden där behoven är som störst. Detta har vi sett exempel på under den allra värsta 

perioden under slutet av 2015 och början av 2016 där IVO hänvisade till effektivitetsskäl och 

underlät att påpeka brister hos kommunerna som det inte fanns förutsättningar att åtgärda. Det är 

en bra lösning att IVO kan anpassa sina arbetsmetoder på detta sätt.  

Även om situationen kring de ensamkommande flyktingbarnen har lugnat ned sig så återstår 

stora utmaningar. Hittills har de främsta bristerna identifierats hos kommunerna och deras 

placeringsarbete. Det går endast att spekulera i ökningen av antalet incidenter de kommande åren 

då bland annat folk med olika bakgrundsproblematik har placerats i samma boende. Även de 

barn och unga som placerats på de olagliga boenden som står utanför IVO:s radar lär vara i 

behov av ökade insatser från socialtjänst vilket ökar betydelsen av IVO:s tillsyn. Kommunernas 

bristande arbete kan mycket väl få konsekvenser för HVB och stödboende då motsättningar och 

konflikter uppstår på grund av olämpliga placeringar. Några juridiska förändringar är dock inte 

lösningen för att hantera vad som komma skall. Med tillräckliga resurser skapas genom IVO:s 

stora spelrum goda möjligheter för myndigheten att uppnå syftet med tillsynen. 
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7. Källförteckning 

Offentligt tryck 

Statliga utredningar 

SOU 2002:14 Statlig tillsyn - Granskning på medborgarnas uppdrag. 

SOU 2014:3 Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga. 
 

Propositioner 

Prop. 1985/86:80 om ny förvaltningslag.  
Prop. 2006/07:37 Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar 

emot barn. 
Prop. 2008/09:160 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten. 

Prop. 2012/13:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och 
sjukvård och socialtjänst. 
Prop. 2015/16:43 Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga. 
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