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Svar på remiss: Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36) 

 
Svenska institutet för standarder, SIS, tackar för möjligheten att lämna synpunkter.  
 
SIS yttrar sig i frågor som rör standardisering som process samt hänvisning till standarder och 
tekniska specifikationer, genom SIS roll som nationellt standardiseringsorgan. 
 
I vår bedömning av remissen har vi ett standardiseringsperspektiv med fokus på nationell likvärdig 
insats för huvudmännen.  
 
Inom SIS har vi de senaste åren utvecklat flera standarder inom social omsorg och tjänster.  
I dagsläget finns följande standarder publicerade:  
 

 SS 41000 Kvalitetssäkring av HVB 
 

 SS 872500 Kvalitet i omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering för äldre med 
omfattande behov i ordinärt och särskilt boende 
 

 SS 877001 Kvalitetssäkring inom LSS - bostad med särskild service för vuxna 
 

För äldrevårdsstandarden och HVB-standarden finns också certifieringsordningar för att underlätta 
för certifieringsorgan att certifiera verksamheter.  
 
Eftersom ett fungerade och rättvist system för god man- och ställföreträdarskap spelar en viktig 
roll för de insatser och tjänster som våra standarder berör ser vi positivt på att utredningen 
kommer med förslag på förändringar och förbättringar som syftar till ökad tydlighet i 
ställförträdaruppdraget och ökad kvalitet i verksamheten.  
 
Specifikt vill vi lyfta fram möjligheten att genom standardisering skapa stöd för ställföreträdare och 
gode män, vilket utredningen påvisar behövs. Standardisering innebär att huvudmän (alt. 
språkrör), ställföreträdare och ansvariga myndigheter tillsammans kan utveckla välförankrade 
konsensusbaserade stöddokument som bidrar till ökad tydlighet och kvalitet i de olika 
ställföreträdaruppdragen. Exempelvis skulle en standard för ställföreträdaruppdraget kunna 
innehålla krav på kompetens, vad som ingår i uppdraget, etik och dokumentation.  
 
En standard kan sedan användas för att stötta ställföreträdarna i sina uppdrag och för att 
säkerställa en likvärdig insats för huvudmännen.  
 
Dessutom kan standarder användas som stöd i tillsynsverksamhet.  
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Ytterligare vill vi uppmärksamma möjligheten att ge SIS uppdrag att i samverkan med berörda 
aktörer utveckla standardiserade dokument som stöd för ställföreträdaruppdraget. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Annika Andreasen, VD 
Svenska institutet för standarder 
 
 
 

SIS är en ideell förening och ett svenskt standardiseringsorgan. SIS är utsedd av regeringen att representera 
Sverige i ISO och CEN.  

SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram standarder och tillhandahåller och förvaltar standarder i 
Sverige. Vi finansierar vår verksamhet genom främst deltagaravgifter och försäljning av standarder. 

SIS verkar för svenskt inflytande i internationell standardisering inom ISO och CEN, och för att standarder 
sprids och används i Sverige.  

Hos SIS kan aktörer inom näringsliv, akademi, offentlig sektor och frivilligorganisationer ta initiativ till och 
utveckla standarder som främjar en god samhällsutveckling.  

 


	Svar på remiss: Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36)

