
Socialutskottets betänkande· 

1986/87: 11 
; 

om gallring enligt socialtjänstlagen 
(prop. 1986/87:43) 

Propositionen 

I proposition 1986/87:43 om uppskjuten tidpu~kt för gall~ing av socialnämn
dernas personakter och personregister har regeringen(socialdepartementet) 
föreslagit riksd~1gen att anta· i propositionen framlagt förslag till lag om 

ändring i socialtjänstlagen (1980:620). Lagförslaget fogas som bilaga till detta 

betiinkande. 

Utskottet 

60 § socialtjänstlagen finns bestämmelser om gallringsplikt beträffande 

socialnämndernas personakter och personregister. Gallringsplikten beträf
fande personakterna innebiir att anteckningar och andra uppgifter i dessa 

skall gallras ut sedan fem år har förflutit från den sista kontakten med 
socialtjänsten. Datum för sista anteckning i akten bildar utgångspunkt för att 

beräkna gallringsfristen. Vad gäller uppgifter i personregistren skall gall
ringsfristcn beräknas från den tidpunkt då de förhållanden som uppgiften 
avser upphörde. 

I den proposition som låg till grund för socialtjänstlagen (prop. 1979/80: 1) 

förutskickades att det kunde bli aktuellt med undantag från gallringsplikten, 
dels för att tillgodose forskningens behov av material. dels för att säkerställa 
det nödvändiga underlaget för bedömningen av allvarligare ärenden inom 
barn- och ungdomsvården. I propositione.n aviserades också att en särskild 
utredning skulle få i uppdrag att framlägga förslag om eventuella undantag 

från gallringsplikten. . 
I juli 1980 tillkallades en särskild utredare för att undersöka behovet av 

·undantag från de föreslagna reglerna om gallring. Utredningen, som antog 

namnet socialdatautredningen (S 1980:04), överlämnade i april 1986 betän

kandet Gallra och bevara (Ds S 1986:5). Betänkandet remissbehandlas för 

närvarande. 

Socialtjänstlagen .triidde i kraft den 1 januari 1982. Enligt punkt 3 i 
övergångsbestämmelserna till lagen skall bestämmelserna om gallring tilläm

pas tidigast den l janqari 1987. I propositionen föreslås att denna tidpunkt 

senareläggs till den I juli 1988. 

Utskottet förutsatte vid behandlingen av förslaget till socialtjänstlag att 
tidpunkten för gallring skulle uppskjutas för den händelse utredningen om 

undantag frän gallringsbestämmelserna kom att dra ut på tiden (SoU 
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1979/80:44 s. 95). Utredningen har först den_na,vår överlämnat s.itt betänkan- SoU 19.86/87: 11 

de. och en proposition i ämnet väntas tidigast under hösten 1987. 

Utskottet tillstyrker därför propositionens förslag och hemställer 

att riksdagen antar det i proposition 1986/87:43 framlagda förslaget 

till lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620): 

Stockholm den 2 december 1986 

På socialutskottets vägnar 

Daniel Tarschys 

Närvarande: Daniel Tarschys (fp), Evert Svensson (s). Kjell Nilsson (s). Ulla 
Tillander (c), Anita Pt:i-sson (s), Blenda Littmai-ck (m). Gunnar Ström (s). 
Aina Westin (s). Ann-C'athrine Haglund (in); Rosa Östh (c), Inga Lantz 
(vpk). Ingrid Andersson (s). Ingvar Eriksson (m), Erik Janson (s) och Ingrid 
Ronne~Björkgvist (fp). 
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I prop. 1986/87:43 framlagt lagförslag 

Förslag till 

Lag om ändring i socialtjänstlagen (1980:620) 

Härigenom föreskrivs att punkt 3 övergångsbestämmelserna till social
tjänstlagen (1980:620) skall ha följande lydelse 

Nuvarande lydelse 

3. Bestämmelserna i 60 §om gall
ring tillämpas tidigast den 1 januari 
1987 i fråga om uppgifter och andra 
anteckningar som avser tiden före 
den 1januari1982. 

Föreslagen lydelse 

3. Bestämmelserna i 60 * om 
gallring tillämpas tidigast den 1 juli 
1988 i fråga om uppgifter och andra 
anteckningar som avser tiden före 
den 1 juli 1983. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1987. 
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