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Tillitsdelegationens

betänkanden

— tillitsbaserad

Med tillit växer handlingsutrymmet
och ledning av välfärdssektorn
tillsyn — statlig granskning
verksamhetsutveckling

(2018:47)

styrning

och En lärande

som bidrar till

i vård, skola och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har beretts möjlighet
Tillitsdelegationens
betänkanden.

Övergripande

Dnr 10.1-21729/2018

(2018:48)

att yttra sig över

synpunkter

IVO:s samlade bedömning är att betänkandenas förslag och rekommendationer är både
välmotiverade och pekar på behovet av angelägna förändringar. Ur IVO:s perspektiv är
det särskilt viktigt med en förändring som innebär att regeringen:
©

utgår från helhetsperspektiv

©

ökar tilliten till och rörelsefriheten

©

verkar för en mindre detalj fokuserad och en bättre koordinerad
olika styrfonner räknas in

©

har generella statsbidrag som huvudprincip.

och ökar fokus på medborgarnas behov
för medarbetarna
styrning där flera

Det ger också en inriktning för hur IVO:s tillsyn och tillståndsprövning
bör utvecklas och
ligger väl i linje med det utvecklingsarbete som pågår inom myndigheten.

Synpunkter

på huvudbetänkandet

— Med tillit växer

handlingsutrymmet
Kapitel

7 Slutsatser, förslag

och rekommendationer

till stödjö'r mer tillit i styrning och

ledning
7.3.4 Uppmuntra och skapa strukturerför
tjänsteutvecklingen

att involvera brukaren, patienten,

eleven i

IVO anser att utredningen borde tagit hänsyn till riksdagens beslut, att göra FN:s
konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) till lag, med ikraftträdande 1 januari
2020. Konventionen kommer att innebära en rätt för barn att fritt uttrycka sina åsikter i
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frågor som rör barn. Rekommendationen är således inte fullt ut anpassad till den
lagstiftning som kommer att träda i kraft.
IVO har i övrigt inga synpunkter på utredningens förslag och rekommendationer.
Kapitel 8 Konsekvensanalys
8.3 Kostnader och samhällsekonomiska

konsekvenser

IVO är tveksam till utredningens förslag att slå fast med vilken summa regeringen ska
stärka finansiering mot verksamhetsnära forskning inom hälso—och sjukvård, skola och
omsorg, samt att finansieringen ska vara permanent. Detta p.g.a. att skrivningen kan ses
som exempel på samma typ av detalj reglering som utredningen vänder sig emot.
IVO har i övrigt inga synpunkter på denna del av utredningen.

Synpunkter

på delbetänkandet

— En lärande

tillsyn

IVO tillstyrker

förslaget att tillsynens inriktning

för att tillsynen

ska bli mer situations— och verksamhetsanpassad.

inom, vård, skola och omsorg förtydligas

lVO tillstyrker

utredningens förslag till ändring i 7 kap. 3 § PSL.

Myndigheten konstaterar dock att det redan idag föreligger vissa svårigheter att som grund
för ett föreläggande knyta brister i en tillsynad verksamhet till 3 kap. PSL som handlar om
vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. IVO föreslår
därför att bestämmelsen om förelägganden i 7 kap. 24 § PSL ändras i linje med
ändringarna i 7 kap 3 § PSL.Likaså bör 7 kap. 24 § PSL ändras så att lVOfår förelägga
vårdgivaren istället för att myndigheten ska göra det, eftersom en sådan förändring
mer i linje med utredningens inriktning att tillsynen ska vara mer situations— och
verksamhetsanpassad.
Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande

generaldirektören

ligger

Patrik Winther.

]

den slutliga handläggningen har chefsjuristen Linda Almqvist, avdelningscheferna Sabina
Wikgren Orstam och Ewa Sunneborn, samt tf. avdelningschefen Marie Åberg deltagit.
lnspektörerna Milan Knezevic och utredaren har varit föredragande.
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