
  

  
  

  

     
  

       

            
   

  

           
          

            
           

           
          

     

            
          

             
  

      
             

           
           
            

          
 

Dnr KS/2022:384 Dpl 36 sid 1 (3) 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET Socialdepartementet 
Remissvar 2022-09-29 S2022/02856 
Emma Söderlind, s.remissvar@regeringskansliet.se 
emma.soderlind@karlstad.se s.sof@regeringskansliet.se 

Remissvar – Promemoria Uppgiftsskyldighet för 
utförare inom socialtjänsten 
Dnr KS/2022:384 Dpl 36 

Sammanfattning 
Karlstads kommun ställer sig positiv till det förslag och det material som 
uppställs i promemorian. 

Karlstads kommuns synpunkter 

Inledning 
Karlstads kommun ser positivt på den föreslagna förändringen. Den är, som 
utredningen påtalar, en förutsättning för att ansvariga nämnder ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter. Dels när det kommer till att erbjuda en fast 
omsorgskontakt för de personer som får insats från annan utförare än 
nämnden själv, dels för att möta upp befintliga krav på kvalitetssäkring, 
uppföljning och de förtydligade krav som eventuellt kommer att ställas 
genom införandet av ny socialtjänstlag. 

För att säkerställa att alla kommuner ges samma förutsättningar att möta de 
ställda kraven anser dock Karlstads kommun att det krävs förtydligande 
gällande vilken information som har rätt att begäras in från andra utförare än 
nämnden själv. 

3.1 Kommunens ansvar för kvalitet och uppföljning 
I de fall en kommun genom avtal har överlämnat skötseln av en kommunal 
angelägenhet till en privat aktör har kommunen en skyldighet att kontrollera 
och följa upp verksamheten, enligt 10 kap. 8 § kommunallagen (2017:725). 
För att en kommun ska kunna uppfylla denna skyldighet ställer sig Karlstads 
kommun positiv till att väsentlig information ska kunna inhämtas från 
utförarna. 

Webbplats E-post Organisationsnr 

Karlstads kommun karlstad.se karlstadskommun@karlstad.se 212000-1850 
Postadress Besöksadress Telefon Fax Bankgiro 

Karlstads kommun Kontaktcenter 054-540 00 00 054-15 50 39 405-2213 
651 84 Karlstad Västra Torggatan 26 

Comfact Signature Referensnummer: 51274SE 
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3.2 Utredningen Framtidens socialtjänst 
Bestämmelser om att enskilda ska kunna vända sig direkt till en utförare för 
att få hemtjänstinsatser för kommunens räkning har föreslagits i en tidigare 
utredning. För det fall att sådan reglering införs anser Karlstads kommun att 
det förefaller skäligt att socialnämnden ska få kännedom om vilka som tar 
del av insatserna. Utan möjlighet till relevant informationsöverföring skulle 
kommunen inte kunna fullgöra sina skyldigheter i form av, men inte 
begränsat till, kontroll och uppföljning. Karlstads kommun vidhåller dock 
att mer information än nödvändigt inte ska överföras mellan kommun och 
utförare. 

4.1 En uppgiftsskyldighet bör regleras i socialtjänstlagen 
Möjligheten till information bör tydliggöras i lag 
Karlstads kommun ser positivt på att det införs en bestämmelse gällande 
införande av begränsningar angående vilka uppgifter som ska omfattas av 
den sekretessbrytande lagstiftningen. Begränsningen bedöms som en viktig 
aspekt främst för att värna om enskildas integritet, men också för att 
säkerställa att den föreslagna regleringen inte står i strid med annan 
nationell lagstiftning eller unionslagstiftning. 

Vilka uppgifter behöver socialnämnden? 
Promemorian framhåller att de uppgifter som omfattas av 
uppgiftsskyldigheten bör vara sådana som socialnämnden behöver för 
kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering av 
verksamheten. Karlstads kommun anser att begreppen är vaga och 
vidsträckta. Då avgränsningen av vilken information som ska inhämtas i stor 
utsträckning ska göras av socialnämnden ger det inte vid handen vilka 
uppgifter som ligger inom ramen för dessa begrepp. Med nuvarande lydelse 
ser Karlstads kommun ytterst få begräsningar i vilken information 
socialnämnden ges möjlighet att hämta in. Karlstads kommun anser att detta 
bör tydliggöras. 

Karlstads kommun delar dock utredningens bedömning gällande att fler 
uppgifter än nödvändigt, vilka omfattas av tystnadsplikt eller sekretess, inte 
ska inhämtas. 

Avslutande kommentarer 

Sammanfattningsvis ser Karlstads kommun positivt på förslaget som sådant. 
Kommunen delar utredningens bedömning gällande att uppgiftsskyldigheten 
ska vara begränsad till de uppgifter som krävs för att socialnämnden ska 
kunna fullgöra sina uppgifter för att minimera utlämnandet av information 
och personuppgiftshantering till att gälla endast det som är nödvändigt 
utifrån syftet med bestämmelsen. Kommunen anser dock att omfattningen 
av begreppen kvalitetssäkring, administration, uppföljning och utvärdering 
bör tydliggöras. 
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Per-Samuel Nisser Ulrika K Jansson 
kommunstyrelsens ordförande kommundirektör 

Comfact Signature Referensnummer: 51274SE 
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KOMMUNSTYRELSEN 
Protokoll 2022-10-17 

§ 245 

Remiss - PM Uppgiftsskyldighet för utförare 
inom socialtjänsten 
Dnr KS/2022:384 Dpl 36 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunledningskontorets förslag till remissvar godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Karlstads kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslagen eller 
materialet i promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom 
socialtjänsten (S2022/02856). Remissen avser förslag på förändringar i 
socialtjänstlagen i syfte att förtydliga utförares möjligheter och/eller 
skyldigheter att lämna information till socialnämnden för att den ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter. Remissen har skickats på internremiss till vård-
och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden för yttrande. 
Endast vård- och omsorgsnämnden har valt att besvara internremissen. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 september 2022. 
Kommunledningskontorets förslag till remissvar den 29 september 2022. 
Vård- och omsorgsnämndens beslut den 21 september 2022. 
Vård- och omsorgsförvaltningens tjänsteskrivelse den 29 augusti 2022. 
Promemoria – Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten 
(S2022/02856). 
Remiss av PM Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten 
(S2022/02856). 

Yrkanden 
Per-Samuel Nisser (M) yrkar för Moderaternas, Centerpartiets, 
Miljöpartiets, Liberalernas och Kristdemokraternas räkning bifall till 
kommunledningskontorets förslag: 

Kommunledningskontorets förslag till remissvar godkänns. 

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad  Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213 

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
https://karlstad.se
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KOMMUNSTYRELSEN 
Protokoll 2022-10-17 

Beslutet skickas till 
Socialdepartementet 
Vård- och omsorgsnämnden 

Postadress: Karlstads kommun, 651 84 Karlstad  Besöksadress: Kontaktcenter, Västra Torggatan 26 Webb: karlstad.se 
Tel: 054-540 00 00 E-post: karlstadskommun@karlstad.se Fax: 054-155039  Org.nr: 212000-1850  Bankgiro: 405-2213  

mailto:karlstadskommun@karlstad.se
https://karlstad.se
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