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Telefon 010-788 50 00 
registrator.ost@ivo.se 
www.ivo.se 

Org.nr 202100-6537 Inspektionen för vård och omsorg 
Box 6202 
 

102 34 Stockholm 

Avdelning öst 
010-788 50 00
registrator.ost@ivo.se

Skickas till: 
IVO Avdelning öst 
Box 6202 
102 34 STOCKHOLM 

Den här blanketten används av den som har tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, samt 7 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och som ska anmäla en 
förändring av vilka som företräder tillståndshavaren.  

De ändringar du är skyldig att anmäla till IVO är förändringar av vilka som genom sitt ägande (direkt eller 
indirekt) har ett väsentligt inflytande över verksamheten. Anmälningsskyldigheten gäller även ändringar av den 
som är styrelseledamot i ett bolag, styrelsesuppleanter, bolagsmän i kommanditbolag eller andra 
handelsbolag, eller VD. Detsamma gäller personer som inte har en formell ställning men i praktiken utövar ett 
motsvarande inflytande över bolaget.  

Du ska göra din anmälan senast en månad efter förändringen. 

Läs mer om bestämmelserna för din skyldighet att anmäla dessa ändringar 
Den krets av personer som omfattas av anmälan anges i 23 § andra stycket LSS respektive 7 kap. 2 § andra 
stycket SoL. Skyldigheten att anmäla förändringar framgår av 23 b § LSS samt 7 kap 2 a § SoL. 

Observera att om du samtidigt vill ändra i verksamheten, exempelvis byta målgrupp, lokal eller platsantal, 
måste du ansöka om det separat. Ansökningsblanketter hittar du på ivo.se. 

Hantering av uppgifter i ansökan 
IVO behöver personuppgifter för att handlägga anmälan om ändringar. Uppgifterna som skickas kommer att 
ingå i IVO:s ärendehanteringssystem. Personuppgifterna är nödvändiga för att utföra en uppgift som följer av 
lag eller som har samband med IVO:s myndighetsutövning. 

Allmän handling 
I princip kan alla handlingar som kommer in till IVO betraktas som allmän handling. Det innebär bland annat 
att allmänheten och massmedia har rätt att få ta del av innehållet. Läs mer om vad som är en allmän handling 
på vår webbplats. 

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter IVO behandlar som rör dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter 
och hur vi hanterar personuppgifter på IVO:s webbplats. 

1. Uppgift om verksamheten
Tillståndshavare Person-/organisationsnummer Företagsnamn 

2. Kontaktperson i detta ärende
Kom ihåg att fylla i e-postadress och telefonnummer så att vi enkelt kan kontakta dig.
Kontaktpersonens förnamn och efternamn Företagsnamn 

Postadress Postnummer Postort 

E-postadress Telefonnummer dagtid 

mailto:registrator.ost@ivo.se
https://www.ivo.se/om-ivo/kontakta-oss/ta-del-av-handlingar/
https://www.ivo.se/personuppgifter/
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Uppgifter om förändringar som skett avseende följande personer:  
 
3. Styrelseledamöter  
Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
      

Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
      

Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
      

Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
      

 
4. Styrelsesuppleanter  
Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
      

Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
      

Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
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5. Verkställande direktör  
Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
      

 
6. Bolagsmän i kommanditbolag eller andra handelsbolag 
Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
      

Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
      

 
7. Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten 
Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
      

Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
      

 
8. Andra personer som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande 
över verksamheten 
Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
      

Personnummer 
      

Land (om bosatt utanför Sverige) 
      

Efternamn 
      

Samtliga förnamn 
      

Postadress 
      
 

Postnummer 
      

Postort 
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9. Personer som har avgått från sina uppdrag 
Namn 
      

Uppdrag t.ex. styrelseledamot, VD, firmatecknare, huvudansv. revisor 
      

            

            

            

            

            

            

            

 
10. Övrigt 

 

      

 
11. Underskrift (er) 
Ort och datum 
 
 
Namnunderskrift (er) av behörig (a) firmatecknare 
 
 
Namnförtydligande (n) 
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Information 

1. Uppgift om verksamheten  
Fyll i tillståndshavare Person-/organisationsnummer och företagsnamn. 

2. Kontaktperson i detta ärende  
Fyll i person- och adressuppgifter om du väljer att ha en kontaktperson eller ett ombud i detta ärende.  

3. Styrelseledamöter  
Fyll i person- och adressuppgifter för nyvalda styrelseledamöter. För personer som inte är folkbokförda i 
Sverige ska du ange vilket land personen bor i.  

4. Styrelsesuppleanter  
Fyll i person- och adressuppgifter för styrelsesuppleanterna. Läs mer under punkt 3. Styrelseledamöter. 

5. Verkställande direktör  
Fyll i person- och adressuppgifter för nyvald VD. För person som inte är folkbokförd i Sverige ska du ange 
vilket land personen bor i. 

6. Bolagsmän i kommanditbolag eller andra handelsbolag 
Fyll i person- och adressuppgifter för bolagsmän i kommanditbolag eller andra handelsbolag.  

7. Personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten 
Fyll i person- och adressuppgifter för personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 
inflytande över verksamheten. Med ägare som har ett väsentligt inflytande i ett aktiebolag kan exempelvis 
avses ägare som representerar mer än 10 procent av det röstberättigade aktiekapitalet. 

8. Andra personer som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande 
över verksamheten 
Fyll i person- och adressuppgifter för personer med ledande funktioner på motsvarande nivå som en vd, 
exempelvis en förvaltare, eller någon som visserligen inte har en sådan formell ställning, men i praktiken 
utövar ett motsvarande inflytande. 

9. Personer som har avgått från sina uppdrag 
Skriv namn och uppdrag för de personer som har avgått från sina uppdrag.  

10. Övrigt 
Här kan du fylla i övriga uppgifter.  

11. Underskrift 
Anmälan ska undertecknas av en behörig firmatecknare. 
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