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Remissyttrande över promemorian 

Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten 

Ert diarienummer S2022/02856 

Förvaltningsrätten i Göteborg har tidigare yttrat sig över betänkandet 

Hållbar socialtjänst - En ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). Från detta 

yttrande vill Förvaltningsrätten i Göteborg särskilt framhålla att domstolen 

då var tveksam till förslaget att insatser ska kunna erbjudas utan föregående 

behovsprövning och till utredningens bedömning att detta inte skulle 

innebära att myndighetsutövning överfördes till andra aktörer. I tidigare 

yttrande kommenterades även de risker undantaget från 

dokumentationsskyldighet vid insatser utan föregående behovsprövning kan 

medföra för enskilda, samt de risker med oseriösa utförare förslaget medför.  

Mot bakgrund av ovanstående synpunkter lämnas följande yttrande över 

förslaget på ny lydelse i 12 kap. 11 § socialtjänstlagen (2001:453). 

Förvaltningsrätten i Göteborg är i huvudsak positiv till förslaget i syfte att 

minska risken för oseriösa utövare och riskerna med undantag från 

dokumentationsskyldighet. Förslaget bedöms dock inte i övrigt avhjälpa de 

tveksamheter domstolen tidigare påtalat. 

Förvaltningsrätten i Göteborg anser vidare att förslaget gällande 

dokumentation bör utvidgas så att socialtjänstens möjlighet att följa upp, 

kvalitetssäkra och utvärdera vem som deltar i en insats ska kunna ske även 

med syfte att minska risken för framtida svårigheter för enskilda att styrka 

ett visst behov.  

En av de synpunkter Förvaltningsrätten i Göteborg tidigare framhållit är att 

kommunens kontrollmekanismer framstår som begränsade då de till stor del 

bygger på avtalsmässiga regleringar. Denna synpunkt kvarstår och bör 

beaktas även i förhållande till förslaget att inte införa en särskild 

överklagandebestämmelse för beslut att inte lämna ut en uppgift, då även 

detta riskerar att minska kommunens kontrollmekanismer och därigenom 

enskildas rättssäkerhet.  

______________________ 

Detta yttrande har beslutats av chefsrådmannen Fredrik Jonasson. 

Föredragande har varit förvaltningsrättsfiskalen Isabel Meister.  

 

 

Fredrik Jonasson  /Isabel Meister 
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