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Socialdepartementet 

s.remissvar@regeringskansliet.se 

s.sof@regeringskansliet.se 

Uppgiftsskyldighet för utförare 
inom socialtjänsten 
(SOU/DS S2022/02856) 
 

Upphandlingsmyndigheten yttrar sig utifrån uppdraget att utveckla och stödja den 

upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter samt att 

stödja de leverantörer som deltar i sådan upphandling. 

 

Upphandlingsmyndighetens uppdrag är att verka för rättssäkra, effektiva och hållbara 

upphandlingar till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling. Myndigheten 

begränsar därför sitt yttrande till det avsnitt av slutbetänkandet som har anknytning 

till upphandlingsområdet. 

Synpunkter på förslaget 

 

Upphandlingsmyndigheten har flera gånger i olika sammanhang redogjort för vikten 

av uppföljning av upphandlade avtal för att säkerställa att det som anskaffats möter 

kraven på bland annat kvalitet, till exempel kan nämnas myndighetens remissvar med 

anledning av betänkandena ”Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag” (SOU 

2020:47) samt ”Kvalitet i välfärden” (SOU 2017:38). Att få information och 

återkoppling från dem som har fått i uppdrag att utföra delar av socialnämndens 

uppdrag torde möjliggöra en god avtalsuppföljning vilket i sin tur ger goda 

förutsättningar för en högkvalitativ socialtjänstverksamhet. Som utredningen har 

framhållit råder viss otydlighet kring de rättsliga förutsättningarna att få uppgifter 

framförallt från en privat utförare. Det är därför välkommet med den föreslagna 

ändringen som möjliggör en tydligare uppföljning av ingångna avtal.   

 

För att kunna möta framtida utmaningar kan avtalssamverkan vara nödvändig för 

mindre kommuner i synnerhet. Förslaget kan i förlängningen komma att underlätta 
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samverkan genom att förutsättningarna för uppföljning av ingångna avtal tydliggörs. I 

detta sammanhang kan noteras att avtalssamverkan kräver förenlighet med 3 kap. 17 § 

LOU (det så kallade Hamburgundantaget).    

 

Mot denna bakgrund tillstyrker Upphandlingsmyndigheten förslaget att införa en 

sekretess och tystnadspliktsbrytande uppgiftsskyldighet för utförare i verksamhet 

enligt socialtjänstlagen.  

 

 

 

 

 

Generaldirektör Inger Ek har beslutat i detta ärende. Statsstödsspecialisten Cecilia 

Östrand har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också chefsjuristen 

Anders Asplund deltagit. 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Inger Ek 

    

__________________________ 

Cecilia Östrand 
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