
  

 

  
  

  
 

 

Frågor och svar 

Tillståndsplikt för entreprenader införs fr.o.m. 15 april 2017 

 

Fråga: Vad har hänt?  

Den första mars i år beslutade riksdagen att alla entreprenader inom 
socialtjänsten ska omfattas av tillståndsplikt från och med den 15 april 2017. 
Tillståndsplikten gäller både pågående entreprenadavtal och verksamheter som 
startar efter den 15 april 2017.  

Det innebär att alla bolag, föreningar, samfälligheter, stiftelser och enskilda 
individer som har ett avtal, eller ingår ett avtal, med en kommun om att bedriva 
verksamhet inom socialtjänsten omfattas av tillståndsplikten.  

Övergångsregler kommer att gälla för pågående entreprenadavtal, läs mer nedan 
i frågan ”Jag driver idag ett äldreboende på entreprenad, vilka 
övergångsbestämmelser gäller?”  

 

Fråga: Vad är skillnaden mot hur det fungerar idag?  

Idag finns det ett undantag från tillståndsplikten för privata utförare som har 
avtal med en kommun om att bedriva socialtjänstverksamhet, till exempel ett 

äldreboende på entreprenad. Det har inneburit att den privata utföraren inte har 

behövt ansöka om ett tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Det 
har räckt med att kommunen gör en anmälan om att en verksamhet har 

överlåtits till en privat utförare. Nu tas detta undantag bort liksom kommunens 
anmälningsskyldighet. Istället ska den privata utföraren ansöka om tillstånd hos 
IVO. 

 

Fråga: Vilka verksamheter omfattas av den nya tillståndsplikten? 

Tillståndsplikten omfattar verksamheter inom socialtjänsten som kommuner har 
lämnat över till en privat utförare* via avtal. Följande verksamheter listas i 
riksdagsbeslutet: 

 Hem för heldygnsvård (t.ex. äldreboenden) 

 Vissa boendeformer för äldre eller funktionshindrade 

 Hem för vård eller boende 
 Stödboende 

 Hem eller verksamhet för vård under en begränsad del av dygnet 

*bolag, förening, samfällighet, stiftelse, enskild individ. 
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Fråga: Omfattas inte äldreboenden av tillståndsplikt redan idag?  

Det är bara äldreboenden som drivs i företagets egen regi som idag omfattas av 
tillståndsplikt. För äldreboenden som drivs på entreprenad finns ett undantag 

från tillståndsplikt. Kommunen behöver bara göra en anmälan till IVO om att en 
verksamhet har överlämnats till en privat utförare. Detta undantag tas nu bort 
och alla entreprenader blir tillståndspliktiga. 

   

Fråga: Jag driver idag ett äldreboende på entreprenad, vilka 
övergångsbestämmelser gäller?  

Tillståndsplikten kommer att omfatta alla entreprenader. Men det finns 

övergångsbestämmelser för avtal som redan pågår när lagstiftningen träder 
ikraft den 15 april 2017.  

Övergångsbestämmelserna innebär att privata utförare som vid ikraftträdandet 

av lagen har ett entreprenadavtal med en kommun ska få fortsätta att bedriva 
sin verksamhet efter ikraftträdandet, under förutsättning att ansökan om 

tillstånd kommer in till IVO senast den 1 april 2018.  

Verksamheten får fortsätta bedrivas utan tillstånd tills dess att IVO har fattat 
slutligt beslut om ansökan om tillstånd.  

 

Fråga: Jag kommer att sluta ett avtal med en kommun om att ta över en 
verksamhet efter den 15 april 2017, vad gäller?  

Verksamheter som ska starta den 15 april 2017 eller senare får inte starta utan 

att ett tillstånd har beviljats från IVO.  

Läs mer om hur du gör en ansökan om tillstånd hos IVO här.  

Ta gärna en diskussion med den aktuella kommunen om tillståndsplikten och 
konsekvenserna för ert avtal. Det är viktigt att en verksamhet inte tas över innan 

tillståndet har beviljats av IVO.   

 

Fråga: Omfattas kommunala verksamheter också av tillståndsplikten? 

Nej. Tillståndsplikten gäller bara verksamheter som bedrivs av en privat utförare.  

Vårdföretagarna är i grunden positiva till tillståndsplikt i 

socialtjänstverksamheter, men då ska den omfatta alla verksamheter, också de 
som drivs i kommunal regi.  Vårdföretagarna driver sedan länge ett 

påverkansarbete kring tillståndsfrågor och kommer nu att intensifiera arbetet 

http://www.ivo.se/tillstand-och-register/fragor-och-svar/hur-ansoker-jag-om-tillstand/
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med syftet att få till en lagstiftning där alla verksamheter omfattas av 

tillståndsplikt, oavsett i vilken regi de bedrivs. Det är viktigt för att upprätthålla 
konkurrensneutraliteten.  

 

Fråga: Omfattas hemtjänst av den nya tillståndsplikten? 

Nej, hemtjänst omfattas inte.  

Det finns ett förslag om att göra hemtjänsten tillståndspliktig i 
Reepaluutredningens slutbetänkande. Men det är en så länge bara ett förslag. 

Idag finns ingen tillståndsplikt för hemtjänsten.  

 

Fråga: Hur ansöker jag om tillstånd och vad är det IVO granskar i ansökan om 
tillstånd?  

Du kan läsa mer om tillstånd på IVO:s hemsida här.  

Kontaktuppgifter till IVO hittar du här.  

 

Fråga: Jag vill veta mer 

Införandet av tillståndsplikt sker med mycket kort varsel. Det gör att 

informationen än så länge är knapphändig. Följ gärna IVO:s hemsida, den 
kommer att uppdateras löpande. Vårdföretagarna avser också att återkomma 
med information till våra medlemsföretag.   

IVO:s information om den nya tillståndsplikten hittar du här.  

Riksdagens beslut om tillståndsplikten hittar du här.  

 

Fråga: Vad gör Vårdföretagarna nu?  

Intensifierat påverkansarbete 

Vårdföretagarna är i grunden positiva till tillståndsplikt i 

socialtjänstverksamheter, men då ska den omfatta alla verksamheter, också de 
som drivs i kommunal regi.  Vi har sedan länge drivit frågan om en generell 
tillståndsplikt och det är därför glädjande att Riksdagen i samband med beslutet 
om tillståndsplikt för entreprenader också gjorde ett så kallat tillkännagivande till 
regeringen. Tillkännagivandet innebär att riksdagen uppmanar regeringen att 
återkomma med förslag om en tillståndsplikt också för kommunala 

verksamheter. Men trots att det alltså finns en majoritet i riksdagen för en 
generell tillståndsplikt betyder det inte att det automatiskt kommer att bli så. 

http://www.ivo.se/tillstand-och-register/fragor-och-svar/hur-ansoker-jag-om-tillstand/
http://www.ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/
http://www.ivo.se/tillstand-och-register/nya-tillstandsplikter/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/trygg-och-saker-vard-for-barn-och-unga-som-vardas_H401SoU11
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Vårdföretagarna kommer nu att intensifiera vårt påverkansarbete för att uppnå 

en generell tillståndsplikt för alla verksamheter, oavsett regi.  

Diskussion med berörda aktörer  

Vårdföretagarna är bekymrade över att införandet av tillståndsplikt för 

entreprenader sker med kort varsel och över de konsekvenser den nya 
lagstiftningen får för våra medlemsföretag. Redan idag har IVO mycket långa 
handläggningstider av tillståndsansökningar. Hur kommer arbetet på 
myndigheten att organiseras? Vårdföretagarna träffar IVO för diskussion inom 
kort. Vårdföretagarna har också löpande kontakt med Sveriges Kommuner och 

landsting (SKL).  

Information till Vårdföretagarnas medlemsföretag 

Mot bakgrund av att införandet av tillståndsplikten för entreprenader sker med 

kort varsel är informationen om de praktiska konsekvenserna av beslutet än så 
länge knapphändiga. Vårdföretagarna avser att löpande informera 

medlemsföretagen om hur frågan utvecklas.  

 

 

 


