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Sammanfattning 

Promemorian föreslår införandet av en sekretess- och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyl-
dighet för utförare i verksamhet enligt socialtjänstlagen. Malmö stad bedömer att den före-
slagna bestämmelsen möter ett för kommunens uppdrag centralt behov och ställer sig positiv 
till förslaget. Förslaget innebär ett tydligt lagstöd för uppföljning av utförare i verksamhet en-
ligt socialtjänstlagen och ökar möjligheterna att säkerställa en god kvalitet i utförandet av in-
satser. 
 

Yttrande 

Malmö stad delar promemorians bedömning avseende behovet av bestämmelse av det slag 
som nu föreslås. Malmö stad vill särskilt lyfta det positiva i att förslaget tagit hänsyn till kom-
plexiteten i det kommunala huvudmannaansvaret. Huvudmannens ansvar för att följa upp 
och kvalitetssäkra socialtjänstverksamheten försvåras stundtals av att sekretesslagstiftningen 
regleras av flera olika lagar som minskar insynen och medför onödiga och insatskrävande 
administrativa processer. Malmö stad ser positivt på att förslaget i promemorian inkluderas i 
en ny socialtjänstlag vilket kommer stärka huvudmannens möjlighet att säkerställa kvalitet 
och likvärdighet i utförandet av insatser.  
 
Malmö stad ställer sig också positiv till att förslaget tagit hänsyn till intentionen hos GDPR-
lagstiftningen. Förslaget som nu presenteras i promemorian anger bland annat att endast de 
uppgifter som kan anses nödvändiga för att säkerställa kvaliteten får inhämtas och att uppgif-
terna måste ha ett tydligt syfte. Detta och andra aspekter som lyfts i promemorian gör att 
kraven och intentionerna i GDPR uppfylls på ett tillfredsställande sätt.  
 

Malmö stad menar att det är av vikt att samtliga insatser som utförs följs upp, även de insat-
ser som inte är behovsprövade. Om socialtjänstens uppföljning ska generera evidens och 
goda underlag för verksamhetsutveckling kan inte endast vissa insatser följas upp på individ-
nivå. Det behöver finnas stringens i uppföljningen om socialtjänsten ska kunna identifiera att 
insatser ges ut på ett jämställt och korrekt sätt. 
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