
 

Information från IVO, 2018-11-06 

Summering av IVO:s ställningstaganden angående tillståndsplikt   

• Tillstånd knyts till den juridiska personen  

Tillstånden att bedriva hemtjänst enligt SoL, eller ledsagarservice, avlösarservice och 

biträde av kontaktperson enligt LSS kommer att knytas till den juridiska personen och 

inte den lokala eller regionala enheten. Det innebär att varje företag behöver ha ett 

tillstånd för sin verksamhet, och att det tillståndet kan gälla för alla utförarenheter inom 

verksamheten.  

• Insiktsbedömning  

För att bedöma om det i verksamheten finns den insikt som krävs enligt de nya reglerna, 

kommer den som söker tillstånd att få ange, och styrka, hur den har skaffat sig insikt 

kring ekonomi, arbetsrätt och de regler som gäller för verksamheten de söker tillstånd 

för. Insikten ska finnas hos ägare och/eller ledning. Med ägare/ledning menas ägare, 

styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, VD och liknande personer med inflytande över 

företaget.  

• Föreståndare i nya tillståndspliktiga verksamheter m.fl. ingår inte i bedömningen 

av insikt  

Föreståndare för hemtjänstverksamheter, samt verksamhetsansvarig i verksamheter som 

bedriver ledsagarservice, avlösarservice och biträde av kontaktperson räknas inte i sig 

till sådana personer med inflytande över företaget och ingår alltså inte i bedömningen av 

insikt enligt de regler som träder i kraft. Detsamma kommer att gälla 

verksamhetsansvarig i personlig assistans. Det finns inte heller några särskilda krav i 

föreskrifter kopplade till dessa funktioner. Därför kommer IVO inte att bedöma 

utbildning eller lämplighet hos dessa föreståndare eller verksamhetsansvariga. I de fall 

det finns bestämmelser i lag, förordning eller föreskrift kring föreståndaren, kommer 

IVO fortsatt att bedöma kompetens och lämplighet hos föreståndare (det gäller 

exempelvis föreståndare i olika typer av boenden eller daglig verksamhet).  

• Regeringen har beslutat om avgifternas storlek  

Regeringen har beslutat att avgiften för en nyansökan ska vara 30 000 kronor.   

Regeringen har också beslutat att avgiften för en ändringsansökan ska vara  

21 000 kronor. IVO arbetar med att få på plats rutiner för hur den som söker tillstånd 

ska betala för sin ansökan. Det har tidigare förekommit uppgifter om att det 

tillkommer moms på avgifterna för tillståndsansökan. Det är felaktigt. Avgifterna är ej 

momsbelagda.  

  

IVO håller webbinarium med möjlighet att ställa frågor   

Vid två tillfällen i höst håller IVO webbinarium där de berättar om de nya reglerna och 

svarar på frågor som kommer in via chatt. Webbinarierna hålls vid två tillfällen och nås i 

god tid före utsatt tid via länk från IVO:s webbplats ivo.se/nyatillstand.   

• Den 22 november kl. 10.00–11.00  

• Den 14 december kl. 13.00–14.00  



 

Datum för ansökan   

Övergångsbestämmelserna för pågående verksamheter med hemtjänst, ledsagarservice, 

avlösarservice och biträde av kontaktperson gäller under perioden den 1 januari 2019 till 

och med den 1 mars 2019. Under denna period kan alltså pågående verksamheter ansöka 

om tillstånd och därmed få fortsätta bedriva sin verksamhet i väntan på IVO:s beslut.   


