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Sammanfattning  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillstyrker lagförslaget i 

promemorian. En lagstadgad uppgiftsskyldighet för privata eller 

kommunala utförare i förhållande till kommunens socialtjänst är, bedömer 

vi, nödvändig för att kommunen ska kunna uppfylla sitt verksamhetsansvar 

enligt lag.  

SKR bedömer inte att uppgiftsutlämnandet från en privat eller kommunal 

utförare till den kommunala socialtjänsten kräver författningsändringar i 

dataskyddslagstiftningen. 

Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter  

En lagstadgad uppgiftsskyldighet för utförare 

SKR tillstyrker lagförslaget. Vi anser att en lagstadgad uppgiftsskyldighet 

för privata och kommunala utförare enligt socialtjänstlagen (SOL) är 

nödvändig för att socialtjänsten ska kunna uppfylla kraven i 6 kap 6 § 

kommunallagen (KL) på att internkontrollen ska vara tillräcklig och att 

verksamheten i övrigt bedrivs på ett tillfredsställande sätt, samt kravet i 10 

kap 8 § KL på att kommunen ska kontrollera och följa upp kommunal 

verksamhet som utförs genom privata utförare. Avtalsmässiga regleringar 

om informationsutlämnande mellan en kommun och externa utförare är inte 

tillräckligt för att en grundlig uppföljning av de privata utförarnas 

verksamhet ska kunna göras.  

Avgränsningen av den uppgiftsskyldighet som stipuleras i förslaget är väl 

avvägd. Att socialnämnden även behöver ta del av uppgifter hos privata 

utförare när erbjudande av fast omsorgskontakt ges enligt 4 kap 2 b § SoL, 

bedömer vi vara nödvändigt.  

Övriga synpunkter 

På sidan 13 i promemorian nämns betänkandet Kvalitet i välfärden- bättre 

upphandling och uppföljning (SOU 2017:38) och att i det betänkandet 
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föreslagits bland annat en tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för 

privata utförare enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS). Det förslaget har ännu ej lett till lagstiftning. SKR anser det vara 

angeläget att en motsvarande tystnadspliktsbrytande bestämmelse införs 

inom området LSS.    
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