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Statens institutionsstyrelse (SiS) har ombetts att lämna synpunkter på förslagen i 

promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten. SiS har ingen 

invändning mot att de föreslagna bestämmelserna införs. SiS vill dock uppmärksamma 

regeringen på att promemorian inte har utrett om SiS bör omfattas av 

uppgiftsskyldigheten till socialnämnden. SiS vill i den delen föra fram följande.  

 

SiS ansvarar för och leder verksamheten vid sådana särskilda ungdomshem och LVM-

hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga 

samt 22 och 23 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. Anvisning av 

plats i hemmen sker efter ansökan av socialnämnden. Socialnämnden, som ansvarar för 

att den som genom nämndens försorg har tagits emot i ett annat hem än det egna får 

god vård, har kvar sitt ansvar även när en insats ges till den enskilde med SiS som 

utförare. SiS får enligt sin instruktion även utföra uppdrag åt kommuner och regioner i 

samband med avgiftning av missbrukare, utslussning, eftervård eller andra insatser 

som anknyter till verksamheten vid de särskilda ungdomshemmen och LVM-hemmen.  

 

Mellan SiS och socialnämnden råder som utgångspunkt sekretess. Uppgifter som en 

socialnämnd kan behöva för att följa upp vården av enskilda som utförs av SiS omfattas 

därför ofta av sekretess och kan som regel endast lämnas ut efter en sekretessprövning. 

I ärenden om en enskild kan informationsdelning ske med samtycke av den enskilde 

eller om förutsättningarna för det är uppfyllda med stöd av de sekretessbrytande 

bestämmelserna i 25 kap. 12 § eller 26 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400), OSL. I den mån det är nödvändigt för att SiS ska kunna fullgöra sin 

verksamhet kan SiS även lämna uppgifter till socialnämnden med stöd av 

bestämmelsen om nödvändigt utlämnande i 10 kap. 2 § OSL.  

 



   

 Statens institutionsstyrelse 
2 [2]  Dnr 1.7.1-4485-2022 

 
  

 

 

 

Regeringskansliet har inte utrett behovet av att SiS ska omfattas av 

uppgiftsskyldigheten. I promemorian anges skäl för att utförare i verksamhet enligt 

socialtjänstlagen ska lämna ut uppgifter till den socialnämnd som ansvarar för insatsen, 

om det behövs för att socialnämnden ska fullgöra sitt ansvar som huvudman. Dessa 

skäl gör sig gällande även när SiS utför insatser med socialnämnden som ytterst 

ansvarig för vården av enskilda. En reglering i lag skulle därför ge en ökad tydlighet 

även när det gäller vilka uppgifter som socialnämnden får hämta in från SiS för 

kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering. SiS ser därför inte några 

skäl till varför SiS verksamhet skulle undantas från uppgiftsskyldigheten.  

 

 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Elisabet Åbjörnsson Hollmark. I 

den slutliga handläggningen har HR-direktören Robert Stenbom, ekonomi- och 

planeringsdirektören Anna Sandahl och biträdande chefsjurist Caroline Hellström 

deltagit. Föredragande har varit juristen Annica Barkman. 
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