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Socialdepartementet 

Yttrande över promemoria Uppgiftsskyldighet för utförare inom 
socialtjänsten 

Övergripande synpunkter 

Södertälje kommun vill, i enlighet med tidigare remissyttrande avseende Hållbar socialtjänst - en ny 
socialtjänstlag, understryka att anlitande av privata utförare kräver utökade system för kontroll och 
styrning. Det finns en komplexitet gällande insatser utan behovsprövning, hur man kan följa upp dem på 
ett bra sätt, fe kännedom om dem samt om dess omfattning och kvalitet, samt hur uppgifter ska kunna 
delges ansvarig nämnd. Detta behöver vara tydligt i lagen. Kommunen ser därmed positivt på 
promemorians förslag om att ge kommunen ett tydligare lagstöd för uppföljning. För ansvariga nämnder 
är det viktigt att få veta att barn, unga och vuxna får den hjälp och det stöd de behöver. Det är därför ett 
rimligt krav att utförare är skyldiga att underrätta nämnden om brukare/klienter och omfattning av insats. 
Det kan också vara av betydelse att veta om stödinsatser ges med evidensbaserade metoder och att 
definierad kvalitet därmed uppnås. 

Det är centralt att den enskildes faktiska behov stämmer överens med utförd och debiterad insats. Det 
finns dock alltid en risk att uppgifterna som lämnas till kommunen inte är riktiga. Kommunen anser att det 
hade varit önskvärt att tydligare ange hur kontroller och uppföljningar bör ske och hur information får 
delas eller inte, se att man säkerställer att de uppgifter som inkommer till kommunen också är korrekta. 
Kommunen anser att det troligtvis kan behövas stöd till kommunerna för att utveckla effektiva system för 
informationsinhämtning. 

Bristen på överklagbarhet kan utgöra en problematik, i det fall samsyn inte uppnås. Kommunen bedömer 
att det kan komma att krävas dialoger avseende vilken typ av material som ska lämnas ut. Utifrån den 
enskildes integritet är det av vikt att nämnden med aktsamhet bestämmer vem/vilka som ska få ta del av 
informationen. Det finns också en oklarhet kring vilken betydelse som ska tillmätas samtycke från 
enskild. Ska ett bristande samtycke från enskild påverka möjligheten att säkerställa en kvalitativ 
verksamhet där nämnd har möjlighet till insyn? 

Kommunen ser positivt på det förslag som lämnas i propositionen Sammanhållen vård- och 
omsorgsdokumentation (prop. 2021/22:177), om att det i vissa angivna fall ska vara möjligt att lämna 
uppgifter från en myndighet inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet i samma kommun. 
Tillsammans med den föreslagna bestämmelsen i föreliggande promemoria kan viktiga steg tas för att 
ge kommunen ökade möjligheter att säkerställa kvalitet i insatser och för att stävja välfärdsbrottslighet. 
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Fas? omsorgskontakt 

Kommunen ser ett tydligt behov av en samordnande och kontinuerlig kontaktperson för den äldre. Det 
ses som positivt att den fasta omsorgskontaktens funktion och roll tydliggörs samt ambitionen att göra 
den mer likvärdig oavsett utförare. Att skapa förutsättningar för ett verkställande av fast omsorgskontakt 
kan dock vara förenat med utmaningar. Den fasta omsorgskontakten fr o m 1 juli 2023 ska ha den 
skyddade yrkestiteln undersköterska och det blir då en resurs- och kompetensfråga för kommunen. 

Kommunen vill lyfta frågan om hur den enskildes rättighet att byta fast omsorgskontakt ska säkerställas. 
Detta eftersom den fasta omsorgskontakten ej ingår i beställarens beslut om beviljat bistånd, utan 
hanteras av utföraren efter att den enskilde tackat ja till insatsen. 

Den fasta omsorgskontakten ska i dag erbjudas den som har hemtjänst med stöd av 4 kap. 1 och 2 a §§ 
SoL om det inte är uppenbart obehövligt. Om en fast omsorgskontakt ska kunna erbjudas även den som 
kan komma att få hemtjänst enligt förslaget om insatser utan behovsprövning, förutsätter det att 
socialnämnden har kännedom om vilka individer som tar del av hemtjänstinsatser utan behovsprövning. 
Det finns således även ett behov av informationsöverföring från utförare av hemtjänst utan behovs-
prövning till socialnämnden för att socialnämnden ska kunna erbjuda en fast omsorgskontakt. 
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§ 92 Remiss av promemoria - Uppgiftsskyldighet för 
utförare inom socialtjänsten Dnr: OMS 2022/000057 

Omsorgsnämndens beslut 
Nämnden antar förslag till yttrande över promemorian ”Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten” och 

överlämnar det till Socialdepartementet. 

Sammanfattning av ärendet 
Socialdepartementet har översänt promemoria Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten 
(S2022/02856) för yttrande. Promemorian lämnar förslag om ändring i Socialtjänstlagen, SoL, om en 

uppgiftsskyldighet. Skyldigheten innebär att den som utför insatser ska lämna ut uppgifter till ansvarig 
socialnämnd. Kontoret har upprättat ett förslag till yttrande och föreslår att nämnden antar yttrandet som sitt 
eget och översänder till Socialdepartementet. 

Beslutsunderlag 
Omsorgskontorets tjänsteskrivelse, daterad 2022-09-13 

Omsorgskontorets förslag till yttrande, daterad 2022-09-13 

Socialdepartementets promemoria Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten (S2022/02856) 

Socialdepartementets remissmissiv 

Kommunstyrelsens delegationsprotokoll 2022-08-15 § 35 

Yrkanden 
Ordförande Mats Siljebrand (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
• Akten 
• Kommunstyrelsen 

• s.remissvar@regeringskansliet.se 

s.sof@regeringskansliet.se (kopia) 
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