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Remissvar avseende promemorian Uppgiftsskyldighet för 
utförare inom socialtjänsten, S2022/02856 

 

Sammanfattning  

Föreslagen ändring av socialtjänstlagen (2001:453), ny paragraf införs. 

12 kap. 11 § Om en kommun har överlämnat åt en annan kommun eller åt 
någon som yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet att utföra insatser 
eller andra uppgifter enligt denna lag, ska utföraren lämna ut uppgifter till 
den socialnämnd som ansvarar för insatsen eller uppgiften. Detsamma 
gäller om en annan kommunal eller gemensam nämnd utför insatser som 
har beslutats av socialnämnden. Uppgifter som ska lämnas ut är sådana 
som socialnämnden behöver för kvalitetssäkring, administration, 
uppföljning eller utvärdering samt sådana uppgifter som nämnden 
behöver för att erbjuda en fast omsorgskontakt enligt 4 kap. 2 b §. 

Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget att en sekretess- och 
tystnadspliktsbrytande bestämmelse tillförs socialtjänstlagen. Förslaget 
innebär att socialnämndens möjlighet att kvalitetssäkra, administrera, följa 
upp och utvärdera insatserna stärks. Vidare möjliggör förslaget en jämlik 
inhämtning av uppgifter. 

 

Ställningstagande 

Socialnämnden ställer sig positiv till förslaget om tillägget avseende 
”Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten”. 

Genom tillägget i socialtjänstlagen bedömer förvaltningen att nämnden får 
en ökad möjlighet att kontrollera att insatser ges med god kvalitet.  

Enligt kap. 6 § kommunallagen (2017:725) framgår att ansvarig nämnd ska 
se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs 
på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SOL det 
yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. 
Vidare framgår av 3 kap. 3 § SoL att kvaliteten i verksamheten systematiskt 
och fortlöpande ska utvecklas och säkras. 

Socialnämnden har för närvarande inga privata utförare, däremot utför 
externa utförare insatser som beslutats av socialnämnden. I dessa ärenden 
regleras möjligheterna att ta del av uppgifter i avtal med den externa 
utföraren. Samtycke från individen behöver då inhämtas.  
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Socialnämnden bedömer vidare att förslaget stärker kommunens möjlighet 
att bedriva en ändamålsenlig kontrollverksamhet avseende ekonomisk 
brottslighet. Förslaget tydliggör skyldigheten för privata utförare att lämna 
ut information om insatsens utförande till nämnden. 

I de fall kommunen som huvudman kommer erbjuda insatser utan 
behovsprövning, är det viktigt att kunna följa upp att insatsen ger önskade 
effekt. Det handlar dels om att de personer som erbjuds insatsen ska få 
insatser som ger rätt effekt, dels om att kommunens skattepengar ska 
användas så effektivt som möjligt. För att kunna följa upp dessa insatser 
bedöms föreslagna reglering om uppgiftsskyldighet öka möjligheten att följa 
upp insatserna på ett adekvat sätt.  

 

 

Eva Andersson 
Förvaltningschef 

Linda Lundgren 
Utredare ledningsstab 
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