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Yttrande avseende remiss av promemoria om 
uppgiftsskyldighet för utförare inom 
socialtjänsten  

Förslag till beslut 

Omsorgsnämnden beslutar 

1. att gemensamt med äldrenämnden avge yttrande till socialdepartementet 

enligt ärendets bilaga. 

Ärendet 

Socialdepartementet har i promemoria daterad den 4 juli 2022 lämnat förslag om att 

införa en sekretess- och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för utförare i 

verksamhet enligt socialtjänstlagen. Uppgifter som ska lämnas ut är sådana som 
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 § socialtjänstlagen. 

Den föreslagna lagändringen har sin bakgrund i att det i dagsläget bedöms råda en viss 

rättslig osäkerhet om huruvida en utförare kan lämna uppgifter till den socialnämnd 

som ansvarar för verksamheten eller om det hindras av tystnadsplikt eller sekretess. 
Frågan har framför allt lyfts i förhållande till privata utförare.  

I förslaget till yttrande, som lämnas gemensamt med äldrenämnden, tillstyrker 
omsorgsnämnden förslaget i förändrad lagstiftning utan erinran. 

Beredning 

Ärendet har beretts gemensamt av vård- och omsorgsförvaltningen och 
socialförvaltningen inom ramen för beredningsgruppen för hälso- och sjukvård. 

Vård- och omsorgsförvaltningen  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till omsorgsnämnden 2022-10-11 OSN-2022-00424 

  
Handläggare:  

Lena Sjöberg 
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Föredragning 

I förslaget, som lämnas gemensamt med äldrenämnden, till yttrande tillstyrker 

omsorgsnämnden förslaget i förändrad lagstiftning utan erinran.  

För att socialnämnden ska ha möjlighet att följa upp hela kedjan, med avseende på 
kvalitet, effektivitet och resultat behöver personer kunna identifieras. Det behövs 

också för att socialnämnden ska kunna erbjuda en fast omsorgskontakt vid ett 

eventuellt införande av förslaget om insatser utan behovsprövning. Socialnämnden 
behöver dock noga överväga när personuppgifter är nödvändiga och när t.ex. 
uppföljning kan ske utan att enskilda individer behöver identifieras. 

Socialnämnden ska därtill säkerställa att enskilda får del av insatser av god kvalitet, att 

enskilda med hemtjänst erbjuds en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten samt att 
utförare av offentligt finansierad socialtjänst fullgör sitt uppdrag på sätt som 

överenskommits. Att endast använda sig av avidentifierade uppgifter bedöms inte 
tillräckligt för att uppnå syftet med regleringen och att stödja sig på samtycke är inte en 
lämplig rättslig grund för behandlingen. Samtycke bedöms inte heller ändamålsenligt 

för att uppnå förslagets syfte eftersom socialnämnden då kan gå miste om viktiga 
uppgifter. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inte aktuellt med föreliggande förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 11 oktober 2022 

• Bilaga, Yttrande avseende remiss av promemoria om uppgiftsskyldighet för 
utförare inom socialtjänsten 

Promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom socialtjänsten finns att läsa på 
Regeringskansliets webbplats. 

 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen 

 

 

Lenita Granlund  
Förvaltningsdirektör  
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/07/uppgiftsskyldighet-for-utforare-inom-socialtjansten/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2022/07/uppgiftsskyldighet-for-utforare-inom-socialtjansten/
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Postadress: Uppsala kommun, omsorgsnämnden/äldrenämnden, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stadshusgatan 2 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: omsorgsnamnden@uppsala.se / aldrenamnden@uppsala.se 

www.uppsala.se 

Yttrande avseende remiss av 
promemoria om uppgiftsskyldighet för 
utförare inom socialtjänsten 
Uppsala kommun har tagit del av promemorian och tillstyrker genom 
omsorgsnämnden och äldrenämnden förslaget utan erinran. 

Uppsala dag som ovan 

Angelique Prinz Blix Eva Christiernin 

Ordförande omsorgsnämnden Ordförande äldrenämnden 

Datum: Diarienummer: 

2022-10-26 OSN-2022-00424 

ALN-2022-00 475 

Omsorgsnämnden / Äldrenämnden Socialdepartementet  

s.remissvar@regeringskansliet.se 

s.sof@regeringskansliet.se 

Yttrande 

 
Handläggare:  

Lena Sjöberg 
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