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Yttrande över förslag till upphävande av 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter 
på hälso- och sjukvårdens område  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att avge yttrandet till Socialstyrelsen enligt ärendets bilaga 1. 

Ärendet 

Uppsala kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till 

upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av 

verksamheter på hälso- och sjukvårdsområdet med tillhörande konsekvensutredning. 

Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska inkomma till Socialstyrelsen 

senast den 1 september 2022. 

Författningen innehåller föreskrifter och allmänna råd avseende anmälan av 

verksamhet och vänder sig till de vårdgivare som är skyldiga att anmäla sina 

verksamheter till särskilt register1.  

 

1 Sedan 1 juni 2013 är det Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som ansvarar för 

vårdgivarregistret, som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård samt tandvård. 

Vård- och omsorgsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 

Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden 2022-08-08 OSN-2022-00379 

  
Handläggare:  

Thomas Karlsson 

 

 

 

mailto:vard-ochomsorgsforvaltningen@uppsala.se
http://www.uppsala.se/


Sida 2 (3) 

Av föreskrifterna framgår bland annat att anmälan av verksamhet (2 kap. 1 § 

patientsäkerhetslagen 2010:659, PSL), ska göras av den som inte sedan tidigare 

bedriver verksamhet inom detta område.  Vidare framgår i föreskrifterna att i avtals- 

eller uppdragsförhållanden ska anmälan göras av den som tillhandahåller hälso- och 

sjukvårdsinsatserna. Ytterligare innehåller föreskriften bestämmelser om anmälans 

innehåll, samt allmänna råd kring tidpunkt för anmälan och förändringar i 

verksamheten. 

Grundförfattningen trädde i kraft 1999. Därefter har Socialstyrelsen beslutat om en 

ändringsförfattning2 med ny lydelse av författningen från den 1 juni 2013. Ändringarna 

som genomfördes handlade i huvudsak om att dåvarande 2 kap3. med tillhörande 

bilaga 2 upphörde att gälla. I samband med att Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 

bildades 1 juni 2013 upphävdes även två bemyndiganden4 för Socialstyrelsen att 

meddela föreskrifter om vårdgivarregistret. 

För närvarande finns det ett bemyndigande att meddela föreskrifter som specifikt rör 

anmälningsskyldigheten till vårdgivarregistret. Av 2 kap. 2 § 

patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), PSF framgår att IVO får meddela ytterligare 

föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 1 och 2 §§ 

patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL ska fullgöras. 

Socialstyrelsens befogenheter att meddela föreskrifter om anmälningar till 

vårdgivarregistret har följaktligen flyttats över till IVO. Den nu gällande författningen 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (1998:13) om anmälan av verksamheter 

på hälso- och sjukvårdens område bedöms således kunna hävas. 

Socialstyrelsens förslag innebär att föreskrifterna ska upphöra att gälla vid utgången av 

oktober 2022 och inte kommer att ersättas med ny författning. 

Uppsala kommun instämmer i Socialstyrelsens bedömning att det i föreliggande läge 

inte finns något alternativ till att upphäva föreskrifterna. Som framgår av 

konsekvensutredningen och av nuvarande reglering avseende anmälan av 

verksamheter på hälso- och sjukvårdens område, ligger nu ansvaret och uppgiften på 

IVO att hantera. 

Uppsala kommun anser att det är en naturlig utveckling att anmälningsplikten för 

berörda verksamheter styrs och hanteras av IVO som myndighet. Ett viktigt syfte med 

anmälningsplikten är att IVO får kännedom om de verksamheter som IVO har till 

uppgift att genom tillsyn granska om verksamheterna ger god vård och omsorg med 

god kvalitet och säkerhet. 

Beredning 

Ärendet har beretts vid vård- och omsorgsförvaltningen, avdelningen för 

systemledning. 

 

2 SOSFS 2013:18 Socialstyrelsens förskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 

(SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område 
3 2 kap. Anmälan om verksamhet som bedrevs den 1 januari 1997 med tillhörande 

anmälningsblankett till Socialstyrelsen. 
4 2 § 6 och 4 § 4 förordningen (1985:769) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att 

meddela föreskrifter m.m.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 8 augusti 2022 

• Bilaga 1, Yttrande över förslag till upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och 

sjukvårdens område. 

• Bilaga 2, Remiss avseende förslag till upphävande av Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter 

på hälso- och sjukvårdens område. 

• Bilaga 3, Socialstyrelsens konsekvensutredning. 

• Bilaga 4, Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och 

allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och 

sjukvårdens område. 

 

 

 

Vård och omsorgsförvaltningen 

 

 

Lenita Granlund  

Förvaltningsdirektör  
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Postadress: Uppsala kommun, omsorgsnämnden, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: omsorgsnamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Yttrande över förslag till upphävande av 
Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 1998:13) om 
anmälan av verksamheter på hälso- och 
sjukvårdens område  

Sammanfattning 
Uppsala kommun har inbjudits att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till 

upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av 

verksamheter på hälso- och sjukvårdens område med tillhörande 

konsekvensutredning.  

Uppsala kommun instämmer i Socialstyrelsens bedömning att det i föreliggande läge 

inte finns något alternativ till att upphäva föreskrifterna. Som framgår av 

konsekvensutredningen och av nuvarande reglering avseende anmälan av 

verksamheter på hälso- och sjukvårdens område, ligger nu ansvaret och uppgiften på 

IVO att hantera. 

Uppsala kommun anser att det är en naturlig utveckling att anmälningsplikten för 

berörda verksamheter styrs och hanteras av IVO som myndighet. Ett viktigt syfte med 

anmälningsplikten är att IVO får kännedom om de verksamheter som IVO har till 

uppgift att genom tillsyn granska om verksamheterna ger vård och omsorg med god 

kvalitet och säkerhet. 

 

Angelique Prinz Blix Peter Jernberg 

Ordförande Nämndsekreterare 

Datum: Diarienummer: 

2022-08-24 OSN-2022-00379 

Omsorgsnämnden Socialstyrelsen 

Dnr 4.1–19516/2022 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 

jonas.widell@socialstyrelsen.se 

 

Yttrande 

 
Handläggare:  

Thomas Karlsson 
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Rättsavdelningen 

Hälso- och sjukvårdsjuridik 

Jonas Widell 

Jonas.widell@socialstyrelsen.se 

 

Enligt sändlista 

 

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Remiss avseende förslag till upphävande av Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1998:13) om 

anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens 

område 

Ni inbjuds att lämna synpunkter på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter om 

upphävande av föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan 

av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område med tillhörande konsekvens-

utredning.  

Synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen ska ha kommit in till Soci-

alstyrelsen senast den 1 september 2022.  

Vi är tacksamma för yttranden per e-post i Wordformat för att underlätta vårt ar-

bete med att sammanställa svaren. Remissvar skickas till socialstyrelsen@social-

styrelsen.se med kopia till jonas.widell@socialstyrelsen.se.  

Vänligen ange diarienumret 4.1-19516/2022 i remissvaret. 

 

Kontaktperson 

Jonas Widell 

Tel: 075-247 41 57 

jonas.widell@socialstyrelsen.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Emil Bergschöld 

Tf avdelningschef 
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Bilagor 

1. Sändlista 

2. Förslag – Socialstyrelsens föreskrifter om upphävande av föreskrifterna och 

allmänna råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och 

sjukvårdens område  

3. Konsekvensutredning 

 

 

  



 
 

 

SOCIALSTYRELSEN 2022-06-21 Dnr 4.1-19516/2022   3(4) 

 

Sändlista: 

 

1. Akademikerförbundet SSR 

2. Borlänge kommun 

3. FAMNA 

4. Fysioterapeuterna 

5. Gävle kommun 

6. Göteborgs stad 

7. Halmstads kommun 

8. Haninge kommun 

9. Höörs kommun 

10. Inspektionen för vård och omsorg 

11. Kalmar kommun 

12. Karlskrona kommun 

13. Karlstads kommun 

14. Kommunal 

15. Luleå kommun 

16. Malmö stad 

17. Norrköpings kommun 

18. Nynäshamns kommun 

19. Nässjö kommun 

20. Region Blekinge 

21. Region Dalarna 

22. Region Gotland 

23. Region Gävleborg 

24. Region Halland 

25. Region Jämtland Härjedalen 

26. Region Jönköpings län 

27. Region Kalmar län 

28. Region Kronoberg 

29. Region Norrbotten 

30. Region Skåne 

31. Region Stockholm  

32. Region Sörmland 

33. Region Uppsala 

34. Region Värmland 

35. Region Västerbotten 

36. Region Västernorrland 

37. Region Västmanland 

38. Region Västra Götaland 

39. Region Örebro län 

40. Region Östergötland 

41. SACO (Sveriges akademikers centralorganisation) 

42. Skövde kommun 

43. Stockholms stad 

44. Strängnäs kommun 

45. Sundsvalls kommun 
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46. Sveriges Kommuner och Regioner 

47. Sveriges läkarförbund 

48. TCO (Tjänstemännens centralorganisation) 

49. Umeå kommun 

50. Uppsala kommun 

51. VISION 

52. Vårdförbundet 

53. Vårdföretagarna 

54. Västerås stad 

55. Växjö kommun 

56. Örebro kommun 

57. Östersunds kommun 

 



 

Konsekvensutredning 
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Rättsavdelningen 

Jonas Widell 

jonas.widell@socialstyrelsen.se 

 

  

 

SOCIALSTYRELSEN 
106 30 Stockholm 
 

Telefon 075-247 30 00 
Fax 075-247 32 52 

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se 
www.socialstyrelsen.se 
 

 

Konsekvensutredning – förslag till 

upphävande av Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (SOSFS 1998:13) om 

anmälan av verksamheter på hälso- och 

sjukvårdens område  

 

Bakgrund  

Socialstyrelsen har gett ut föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1998:13) om 

anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens område. Anmälningarna ska 

göras till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som ansvarar för det så kal-

lade vårdgivarregistret.  

 

Författningen innehåller föreskrifter och allmänna råd om anmälan av verksam-

het. Det finns föreskrifter bl.a. om en anmälans innehåll och vem som ska göra 

en anmälan. Vidare finns det allmänna råd med rekommendationer bl.a. om tid-

punkten för anmälan samt förändringar av tidigare anmäld verksamhet. Författ-

ningen innehåller dessutom en bilaga i form av en blankett.   

 

Grundförfattningen trädde i kraft 1999. Sedan dess har Socialstyrelsen beslutat 

om en ändringsförfattning. Detta skedde år 2013 genom Socialstyrelsens före-

skrifter (SOSFS-FS 2013:18) om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 

(SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på hälso- och sjukvårdens om-

råde. Ändringarna som gjordes innebar i huvudsak att dåvarande 2 kap. med till-

hörande bilaga 2 upphörde att gälla. Vidare gjordes vissa följdändringar. 

 

En beskrivning av problemen och vad Socialstyrelsen vill 

uppnå 

För närvarande finns det ett bemyndigande att meddela föreskrifter som specifikt 

rör anmälningsskyldigheten till vårdgivarregistret. Det anges i 2 kap. 2 § patient-
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säkerhetsförordningen (2010:1369) att Inspektionen för vård och omsorg får med-

dela ytterligare föreskrifter om hur anmälningsskyldigheten enligt 2 kap. 1 och 2 

§§ patientsäkerhetslagen (2010:659) ska fullgöras.  

 

Det finns även ett bemyndigande för Socialstyrelsen att meddela verkställighets-

föreskrifter till patientsäkerhetslagen och patientsäkerhetsförordningen. Enligt 8 

kap. 5 § andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen får Social-

styrelsen meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av patientsäkerhet-

slagen och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. 

 

Tidigare fanns två bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter 

om vårdgivarregistret. Dessa var 

 

 2 § 6 förordningen (1985:769) med vissa bemyndiganden för Socialsty-

relsen att meddela föreskrifter m.m. 

 

 4 § 4 förordningen (1985:769) med vissa bemyndiganden för Socialsty-

relsen att meddela föreskrifter m.m. 

 

I samband med att IVO bildades år 2013 upphävdes dessa bemyndiganden.  

 

Socialstyrelsens bemyndiganden att meddela föreskrifter om anmälningar till 

vårdgivarregistret har således flyttats över till IVO. IVO har till Socialstyrelsen 

framfört att de anser att den nu gällande författningen kan upphävas. IVO:s be-

dömning är att det är tillräckligt att informera om anmälningsförfarandet på 

myndighetens webbplats. Om de framöver ser ett behov av det, kommer de med-

dela en ny författning.  

 

Sett mot denna bakgrund gör Socialstyrelsen bedömningen att Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1998:13) om anmälan av verksamheter på 

hälso- och sjukvårdens område ska upphävas.  

Alternativa lösningar och effekter om författningen inte 

upphävs 

Som framgår av beskrivningen ovan ligger uppgiften att reglera hur anmälningar 

till vårdgivarregistret ska göras numera hos IVO.  Socialstyrelsen bedömer där-

för att det inte finns något alternativ till att upphäva föreskrifterna.  

Berörda av regleringen 

Författningen vänder sig till de vårdgivare som är skyldiga att anmäla sina verk-

samheter till registret.   

Barnkonsekvensanalys 

Socialstyrelsen bedömer att förslaget till upphävande av författningen inte har 

någon särskild påverkan på barn.  
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Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar 

sig på  

Socialstyrelsen grundar upphävandet av författningen på följande bemyndi-

gande. 

 

Enligt 8 kap. 5 § andra stycket första meningen patientsäkerhetsförordningen får 

Socialstyrelsen meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av patientsä-

kerhetslagen och föreskrifter om verkställigheten av denna förordning. 

 

Detta bemyndigande användes av Socialstyrelsen när vi år 2013 fattade beslut 

om en ändringsförfattning. 

Kostnadsmässiga och andra konsekvenser 

Socialstyrelsens bedömning är att ett upphävande av författningen inte leder till 

några kostnadsmässiga eller andra konsekvenser. Upphävandet innebär en viss 

förenkling eftersom vissa bindande regler inte längre kommer gälla. Författ-

ningen kommer enligt IVO att ersättas av någon annan typ av information till 

dem som ska göra anmälningar till vårdgivarregistret.   

Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller 

går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges 

anslutning till Europeiska unionen 

Förslaget till upphävande av författningen bedöms inte ha någon betydelse för de 

skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till den Europeiska unionen. 

Överväganden enligt 14 kap. 3 § regeringsformen 

En inskränkning i den kommunala självstyrelsen bör enligt 14 kap. 3 § rege-

ringsformen inte gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål 

som föranlett den. Bestämmelsen ger uttryck för en proportionalitetsprincip vad 

gäller inskränkningar i den kommunala självstyrelsen. Förslaget till upphävande 

av författningen innebär ingen inskränkning i den kommunala självstyrelsen. 

Effekter för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt 

Förslaget till upphävande av författningen bedöms inte få effekter av betydelse 

för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Kon-

sekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning enligt 7 § förord-

ningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser  

Avsikten är att föreskrifterna ska upphöra att gälla vid utgången av oktober 

2022. Socialstyrelsen har bedömt att några övergångsbestämmelser inte behövs. 
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Kontaktperson 

Jonas Widell, rättssakkunnig 

jonas.widell@socialstyrelsen.se 

Telefon: 075-075-247 41 57 
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Socialstyrelsens föreskrifter  

om upphävande av föreskrifterna och allmänna 

råden (SOSFS 1998:13) om anmälan av 

verksamheter på hälso- och sjukvårdens område; 

beslutade den xx xxx 2022. 

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 8 kap. 5 § andra stycket första 

meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) att Socialstyrel-

sens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1998:13) om anmälan av 

verksamheter på hälso- och sjukvårdens område ska upphöra att gälla 

vid utgången av oktober 2022.  

 

Socialstyrelsen 
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Jonas Widell 
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