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Riksarkivets yttrande över Uppgiftsskyldighet 
för utförare inom socialtjänsten, S2022/02856 

 

Regeringskansliet har givit Riksarkivet möjlighet att avge synpunkter på 

rubricerad promemoria med förslag till ändring av socialtjänstlagen 

(2001:453). Då ändringen inte påverkar gällande bestämmelser om gallring 

och bevarande får Riksarkivet meddela att myndigheten inte har några 

synpunkter på förslaget.  

Förslaget 

I dag råder viss rättslig osäkerhet om huruvida privata utförare av insatser 

inom socialtjänsten kan lämna uppgifter till den socialnämnd som ansvarar 

för verksamheten. Därför föreslås att det i 12 kap. socialtjänstlagen införs en 

ny paragraf med bestämmelser om en sekretessbrytande uppgiftsskyldighet 

för utförare att lämna de uppgifter socialnämnden behöver för uppföljning, 

utvärdering, kvalitetssäkring och administration av verksamhet enligt lagen.  

Personuppgiftsbehandling 

Bestämmelser om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten finns i 

lagen (2001:454) och förordningen (2001:637) om behandling av person-

uppgifter inom socialtjänsten, i 12 kap. socialtjänstlagen, i lagen (1993:387) 

om stöd och service till vissa funktionshindrade och i lagen (2022:913) om 

sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation.  

Gallring och bevarande 

Aktuell gallringsföreskrift finns i 12 kap. 1 § 2 socialtjänstlagen, där det 

stadgas att ”Uppgifter i en sammanställning som avses i lagen om 

behandling av personuppgifter inom socialtjänsten skall gallras fem år efter 

det att de förhållanden som uppgifterna avser har upphört”.  

I 12 kap. 2 § föreskrivs dock om vissa undantag från gallringen, så att 

handlingar rörande faderskapsutredningar, adoptioner och placeringar av 

barn alltid ska bevaras. Vidare ska vissa handlingar undantas från gallring 

”av hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval av kommuner 

och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval av personer”.  
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I 7 kap. 2 § socialtjänstförordningen (2001:937) preciseras att handlingar 

”av hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i de kommuner 

som ingår i Östergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt i 

Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner ska sådana handlingar 

undantas från gallring när det gäller personer födda den femte, femtonde och 

tjugofemte i varje månad”.  

Förslaget till lagändring innebär inga förändringar av ovannämnda 

bestämmelser om gallring och bevarande.   

Överväganden 

Då promemorians förslag till ändring av socialtjänstlagen inte påverkar 

lagens bestämmelser om gallring och bevarande, så föreslås att Riksarkivet 

meddelar att myndigheten inte har några synpunkter på förslaget.  

 

Beslut i detta ärende har fattats av riksarkivarie Karin Åström Iko. Ärendet 

har föredragits av Ian Fallenius, arkivarie vid enheten för tillsyn och 

leveranser. 
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