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Promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten 
S2022/02856 

Konkurrensverket har i uppdrag att verka för en effektiv konkurrens i privat och 
offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta för det all-
männa. Yttrandet avgränsas till sådana aspekter som följer av Konkurrensverkets 
ansvarsområden.  

I promemorian lämnas förslag om att införa en sekretess- och tystnadsplikts-
brytande uppgiftsskyldighet för utförare i verksamhet enligt socialtjänstlagen 
(SoL). Uppgifter som ska lämnas ut är sådana som socialnämnden behöver för 
kvalitetssäkring, administration, uppföljning, utvärdering och för att kunna 
erbjuda en fast omsorgskontakt enligt 4 kap. 2 b § SoL. Bakgrunden till förslaget 
är att flera remissinstanser avseende betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny 
socialtjänstlag (SOU 2020:47) ser ett behov av ett tydligare lagstöd för att kunna 
följa upp privata utförare. Detta med anledningen av att betänkandet innehåller 
förslag om att bestämmelsen om god kvalitet i SoL ska kompletteras med ett 
uttryckligt krav på uppföljning samt att det ska bli möjligt att tillhandahålla 
insatser utan föregående individuell behovsprövning. 

Konkurrensverket har inga invändningar mot promemorians förslag att införa en 
sekretess- och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för utförare inom 
socialtjänsten. I egenskap av huvudman för socialtjänsten har socialnämnden ett 
ansvar för att följa upp och kvalitetssäkra den socialtjänstverksamheten som 
bedrivs i kommunen. I det ligger att kontrollera att de insatser som socialnämn-
den finansierar också levereras i enlighet med ställda krav och att underlag för 
utbetalningar är korrekta. För att fullgöra sitt uppdrag behöver socialnämnden få 
adekvat information från dem som har fått i uppdrag att utföra delar av social-
nämndens uppdrag, oavsett i vilken regi verksamheten bedrivs.  

Konkurrensverket anser att avtalsuppföljning är en central del av upphandlings-
processen och att det är viktigt att de krav som ställs i en upphandling eller avtal 
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också går att följa upp. Utifrån konkurrenssynpunkt är det angeläget att ställda 
kvalitetskrav upprätthålls under avtalsperioden och att fusk eller överutnyttjande 
av olika ersättningar, stöd och subventioner motverkas och beivras, eftersom det 
leder till osund konkurrens. De företag som erhåller felaktiga ersättningar, exem-
pelvis för insatser som inte utförts, eller som inte upprätthåller kravställd kvalitet, 
får en orättmätig fördel, vilket snedvrider konkurrensen och minskar möjlig-
heterna för andra företag att bedriva seriösa verksamheter på konkurrenskraftiga 
villkor. Konkurrensverket instämmer i promemorians slutsats att behovet av 
informationsöverföring ökar om förslaget om insatser utan behovsprövning1 
genomförs, inte minst för att motverka oseriösa aktörer.  

_____________________________ 

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Nikos Tsakiridis. Föredragande har 
varit sakkunniga Anna Spetz. 

Yttrandet undertecknas inte egenhändigt och saknar därför namnunderskrifter. 

Nikos Tsakiridis 

Anna Spetz 

 

                                                      
1 Betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47). 
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