
 

 

Viktigt angående tillståndsplikten för SoL-verksamhet på entreprenad 

Du har väl inte glömt att ansöka om tillstånd hos IVO?  

Senast den 1 april 2018 måste du ha ansökt om tillstånd hos IVO för äldreboenden, stödboenden, 
HVB eller annan SoL-verksamhet som drivs på entreprenad. Om du inte lämnar in en 
tillståndsansökan betraktas din verksamhet som otillåten. Att bedriva en verksamhet utan tillstånd 
är sanktionerat med böter.   

Riksdagen har beslutat att entreprenader måste ha ett tillstånd från Inspektionen för Vård och 
omsorg (IVO) för att få bedriva verksamhet. Tillståndsplikten gäller från den 15 april 2017 och 
omfattar alla entreprenader inom socialtjänstlagen, till exempel äldreboenden, stödboenden och 
HVB-hem. Tillståndsplikten gäller inte hemtjänst. 

Om du redan bedrev verksamhet på entreprenad när förändringen trädde ikraft den 15 april 2017 
omfattas du av övergångsbestämmelser. Då måste du söka tillstånd hos IVO senast 1 april 2018 för 
att få fortsätta bedriva verksamheten. Om ansökan inte har inkommit senast 1 april får 
verksamheten inte fortsätta bedrivas. Att bedriva en verksamhet utan tillstånd är sanktionerat med 
böter.  

Under förutsättning att du lämnar in en ansökan före den 1 april 2018 får du fortsätta att bedriva din 
verksamhet utan tillstånd till dess att IVO fattat ”slutligt beslut” om din ansökan om tillstånd. 
 
”Slutgiltigt beslut” är enligt IVO när myndigheten har expedierat tillståndsbeslutet. I de fall IVO avslår 
en tillståndsansökan och du anser att beslutet är felaktigt, är det viktigt att skyndsamt överklaga 
beslutet till förvaltningsrätten samt begära att beslutet inhiberas. Detta för att få fortsätta bedriva 
verksamheten under överklagandeprocessen. Om ett negativt beslut inte överklagas får 
verksamheten inte fortsätta att bedrivas.  
 
 
Vad gör Vårdföretagarna?  
Tillståndsplikten för entreprenader infördes med kort varsel och utan en grundlig konsekvensanalys. 
Följderna är mycket allvarliga för företagen och för kommunerna. Vårdföretagarna har tagit initiativ 
till en regelbunden dialog tillsammans med IVO och SKL för att dels försöka påverka att 
handläggningstiderna hos IVO är rimliga, dels för att forma en gemensam bild av konsekvenser för 
upphandlad omsorg. Vi har regelbundna kontakter med beslutsfattare och uppmärksammar frågan 
medialt. 
 


