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Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten
Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2022/871
Förvaltningens förslag till beslut
Äldrenämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar
på remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har remitterat promemorian Uppgiftsskyldighet
för utförare inom socialtjänsten för yttrande till stadsledningskontoret, socialnämnden, Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Spånga-Testa
stadsdelsnämnd, Södermalms stadsdelsnämnd och äldrenämnden.
Ärendet
När uppgifter som socialnämnden ansvarar för ska utföras av någon
annan behöver nämnden information från utföraren för att kunna
följa upp insatsen och fullgöra sina åligganden som huvudman. Det
råder i dag viss rättslig osäkerhet i fråga om en utförare kan lämna
uppgifter till den socialnämnd som ansvarar för verksamheten eller
om det hindras av tystnadsplikt eller sekretess. Frågan har framförallt lyfts i förhållande till privata utförare. För att fullgöra sitt ansvar
har socialnämnden behov av ändamålsenlig information från den
som utför insatser, oavsett om det sker i kommunens egen regi, i
samverkan med en eller flera andra kommuner eller om kommunen
anlitat en privat utförare. Beroende på hur socialnämnden väljer att
ordna utförandet av insatser skulle sekretess- och tystnadspliktsgränser kunna uppstå.
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I betänkandet Hållbar socialtjänst - en ny socialtjänstlag (SOU
2020:47) - föreslås bland annat att bestämmelsen om god kvalitet i
socialtjänstlagen (2001:453) ska kompletteras med ett uttryckligt
krav på uppföljning och att det ska bli möjligt att tillhandahålla insatser utan föregående individuell behovsprövning. Av remissvaren
till betänkandet framkommer att flera remissinsatser ser ett behov
av ett tydligt lagstöd för att kunna följa upp privata utförare.
I promemorian lämnas därför förslag om att införa en sekretess och
tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för utförare i verksamhet
enligt socialtjänstlagen. Uppgifter som ska lämnas ut är sådana som
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socialnämnden behöver för kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering samt sådana uppgifter som nämnden behöver för att erbjuda en fast omsorgskontakt enligt 4 kap. 2 b § SoL.
Den föreslagna bestämmelsen föreslås träda i kraft samtidigt som
eventuella andra ändringar av socialtjänstlagen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande äldreomsorgsfrågor. Samverkan med de fackliga organisationerna har
skett i förvaltningsgruppen den 24 augusti 2022. Kommunstyrelsens
pensionärsråd har tagit del av ärendet den 23 augusti 2022. Det för
socialnämnden, äldrenämnden och överförmyndarnämnden gemensamma rådet för funktionshinderfrågor har tagit del av ärendet den
25 augusti 2022.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Äldreförvaltningen välkomnar och ställer sig bakom föreslaget om
att införa sekretess och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet i
socialtjänstlagen. Det finns idag en rättslig osäkerhet och det är viktigt med förtydligande i form av lagstöd. Förutom att det är viktigt
för att systematiskt kunna följa upp insatserna och säkerställa god
kvalitet för den enskilde är det minst lika viktigt i arbetet mot välfärdsfusk. Promemorian ger ett tydligt stöd för att inhämta och kontrollera underlag för utbetalning till utförare.
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