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Remiss av Promemorian Uppgiftsskyldighet för utförare inom
socialtjänsten
Svar på remiss från kommunstyrelsen i Stockholms kommun
dnr KS 2022/871
Förvaltningens förslag till beslut
Skarpnäcks stadsdelsnämnd beslutar att detta tjänsteutlåtande
överlämnas som svar på remissen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Skarpnäcks
stadsdelsnämnd gällande Promemorian – Uppgiftsskyldigheten för
utförare inom socialtjänsten.
I promemorian lämnas förslag om att införa en sekretess- och
tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för utförare i verksamhet
enligt socialtjänstlagen. Den föreslagna bestämmelsen föreslås träda
i kraft samtidigt som eventuella andra ändringar av socialtjänstlagen
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget om att införa en
sekretess- och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för
utförare i verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL). Förvaltningen
anser att uppgifterna som socialnämnden behöver för
kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering samt
uppgifter som nämnden behöver för att erbjuda en fast
omsorgskontakt enligt 4 kap. 2 b § SoL är av yttersta vikt för att
verka för att säkerställa att invånarna får det stöd och den hjälp som
de behöver.
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Skarpnäcks stadsdelsförvaltning har yttrat sig i ärendet och föreslår till
nämnden att detta tjänsteutlåtande överlämnas som remissvar.

Bakgrund
Kommunstyrelsen har överlämnat en remiss till Skarpnäcks
stadsdelsnämnd gällande Promemorian – Uppgiftsskyldigheten för
utförare inom socialtjänsten.
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I promemorian lämnas 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 §
SoL. Den föreslagna bestämmelsen föreslås träda i kraft samtidigt
som eventuella andra ändringar av socialtjänstlagen
Övriga remissinsatser är Stadsledningskontoret, Socialnämnden,
Äldrenämnden, Spånga-Tensta stadsdelsnämnd samt Södermalms
stadsdelsnämnd. Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda
senast den 13 september 2022.
Ärendet
Kommunen har som huvudman det yttersta ansvaret för att
invånarna får det stöd och den hjälp som de behöver. Det
kommunala huvudmannaansvaret innebär bland annat ett ansvar att
följa upp och kvalitetssäkra den socialtjänstverksamhet som bedrivs
i kommunen. I det ansvaret ligger även att utvärdera verksamheten
och kontrollera att de insatser som socialnämnden finansierar också
levereras. För att socialnämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag på
bästa sätt behöver socialnämnden få information och återkoppling
från dem som har fått i uppdrag att utföra delar av socialnämndens
uppdrag.
Betänkandet Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU
2020:47) innehåller ett förslag om att socialnämnden ska kunna
tillhandahålla insatser även utan föregående individuell
behovsprövning (SOU 2020:47 s.669 f.). Förslaget är avsett att vara
ett komplement till biståndsbestämmelserna i 4 kap. 1 och 2 §§ SoL
och innebär att den enskilde ska kunna vända sig direkt till en
utförare som erbjuder insatser för kommunens räkning. Med
begreppet utförare avses den som utför insatsen, oavsett om det sker
i kommunens egen regi, i samverkan med en eller flera andra
kommuner eller om kommunen anlitat en enskild person enligt 2
kap. 5 § SoL. En majoritet av de remissinsatser som yttrat sig över
förslaget tillstyrker eller har inget att invända mot att
socialnämnden ska kunna tillhandahålla insatser utan
behovsprövning. Flera remissinsatser ser dock ett behov av ett
tydligt lagstöd för att kunna följa upp privata utförare.
Det råder i dag en viss rättslig osäkerhet i fråga om huruvida en
utförare kan lämna uppgifter till den socialnämnd som ansvarar för
verksamheten. Framför allt gäller det möjligheten för privata
utförare att lämna uppgifter till socialnämnden. Mot bakgrund av
den osäkerhet som i dag finns kring vilka uppgifter som får lämnas
ut, samt att tidigare utredningar som har behandlat frågan har
kommit till delvis olika slutsatser, finns det ett behov av ökad
tydlighet för att säkerställa att socialnämnden kan följa upp utförda
insatser och fullgöra sina åligganden som huvudman.
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En reglering i lag ger ökad tydlighet vad gäller vilka uppgifter som
socialnämnden får inhämta och säkerställer att socialnämnden får
del av den information som är nödvändig. En sådan reglering ger
också ökad tydlighet för enskilda om vilka uppgifter som kan
komma att lämnas. En skyldighet för utförare att lämna ut vissa
uppgifter till den huvudman som har ansvar för och finansierar
verksamheten ger socialnämnden möjlighet att på ett mer effektivt
och säkert sätt följa upp och kontrollera verksamheten.
Samtycke bedöms inte vara tillräckligt för att garantera och
tydliggöra det behov av informationsöverföring som finns. Det bör
därför av socialtjänstlagen framgå att om en kommun har
överlämnat åt en annan kommun, eller åt någon som yrkesmässigt
bedriver enskild verksamhet att utföra insatser eller andra uppgifter
enligt socialtjänstlagen ska utföraren lämna ut uppgifter till den
socialnämnd som ansvarar för insatsen eller uppgiften. Detsamma
gäller om en annan kommunal eller gemensam nämnd utför insatser
som har beslutats av socialnämnden. Utförarens överföring av
information till ansvarig socialnämnd skulle därmed inte vara
obehörigt röjande.
I Promemorian – Uppgiftsskyldigheten för utförare inom
socialtjänsten lämnas 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 §
SoL.
Förslaget är att det i socialtjänstlagen (2001:453) ska införas en ny
paragraf, 12 kap. 11 §, av följande lydelse.
12 kap.
11 §
Om en kommun har överlämnat åt en annan kommun eller åt någon
som yrkesmässigt bedriver enskild verksamhet att utföra insatser
eller andra uppgifter enligt denna lag, ska utföraren lämna ut
uppgifter till den socialnämnd som ansvarar för insatsen eller
uppgiften. Detsamma gäller om en annan kommunal eller
gemensam nämnd utför insatser som har be-slutats av
socialnämnden.
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 §.
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Den föreslagna bestämmelsen föreslås träda i kraft samtidigt som
eventuella andra ändringar av socialtjänstlagen.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för individ och familjestöd.
Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen och pensionärsrådet
2022-08-25
Förvaltningens synpunkter och förslag
Socialnämnden har som huvudman ett ansvar för att följa upp och
kvalitetssäkra den socialtjänstverksamhet som bedrivs i kommunen.
Ansvaret innebär även att utvärdera verksamheten och kontrollera
att de insatser som socialnämnden finansierar också levereras. För
att socialnämnden ska kunna fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt
behöver socialnämnden få information och återkoppling från dem
som har fått i uppdrag att utföra delar av socialnämndens uppdrag,
oavsett om det sker i kommunens egen regi, i samverkan med en
eller flera andra kommuner eller om kommunen anlitat en privat
utförare.
Förvaltningen ställer sig positiv till förslaget som framgår av
Promemorian – Uppgiftsskyldigheten för utförare inom
socialtjänsten om att införa en sekretess- och tystnadspliktsbrytande
uppgiftsskyldighet för utförare i verksamhet enligt socialtjänstlagen.
Förvaltningen anser att uppgifterna som socialnämnden behöver för
kvalitetssäkring, administration, uppföljning eller utvärdering samt
uppgifter som nämnden behöver för att erbjuda en fast
omsorgskontakt enligt 4 kap. 2 b § SoL är av yttersta vikt för att
verka för att säkerställa att invånarna får det stöd och den hjälp som
de behöver. Förvaltningen delar uppfattningen om att ett samtycke
inte bedöms tillräckligt utan att en reglering i lag krävs för att
säkerställa att inte osäkerhet kring frågan uppstår.
En reglering i lag med ökad tydlighet vad gäller vilka uppgifter som
socialnämnden får inhämta och säkerställer att socialnämnden får
del av den information som är nödvändig. Förvaltningen ställer sig
positiv till detta. Förvaltningen anser vidare att en reglering av lag
kan bidra till att försvåra för oseriösa utförare att undanhålla
information från den ansvariga nämnden med hänvisning till regler
om sekretess och tystnadsplikt. Vilket i sig skulle kunna minska
risken av en ineffektiv kontroll som riskerar att urholka
välfärdssystemet och motverk kommunens möjligheter att
förebygga de sociala problem som uppstår i kommuner där
kriminella nätverk och välfärdsbrottslighet får fäste.
Förvaltning föreslår att detta tjänsteutlåtande överlämnas som svar
på remissen.
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