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statsrådetTill
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i frågautredninggenomförauppdragmedutredare att omen
socialförsäkring-inompersonregisterförfattningsreglering av

sekre-sakkunniga,beslutaområde, dels experter,att omens
199005.Still utredarenbiträdeoch annatterare

dagförordnadesbemyndigandedettastödMed sammaav
utredare.särskildInga-BrittTöme1ljustitierâdet som

socialför-UtredningenantagitUtredningen har namnet om
SFRL-utredningen.säkringsregisterlag

lämnatutredningenharutredningsarbetetiförstaI etappen
desjukförsäkringsregister hosreglering lokalatillförslag av

övervägandenUtredningensförsäkringskassoma.allmänna
SOUdelbetänkandetiredovisadesdeli dennaförslagoch

iöverlämnadessjukförsäkringsregister19919 Lokala som
remissbehandlats ochhar1991. Betänkandetfebruari rege-

lagrâdsremiss1993 beslutat18 februaridenringen har om
allmän-sjukförsäkringsregister hos deförslag till lagmed om

försäkringskassoma.na
i före-utredningenlämnaravslutandeandra ochI etappen
förförfattningsreglering detillförslagbetänkandeliggande

socialförsäkringsomrâdet.inomdataregistrencentrala
varit kammarrättsassessomutredningen harSekreterare

Åkesson fr.o.m.ochIngvarhovrättsassessomOlof Eklund,
Sivers.Lia De-199218 maj kammarrättsassessomden von

harSocialdepartementet,Karinpartementsrådet Laan, t.o.m.
harutredningen och1992 varit sekreterare31den mars

sakkunnig.utredningenimedverkatdärefter som
harbetänkandeföreliggandei arbetet medsakkunnigaSom
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vidare medverkat statistikchefen Nils Elmhammer, Statistiska
centralbyrån, departementssekreteraren Eva-Maria Forsberg,
Arbetsmarknadsdepartementet, chefsjuristen Leif Lindgren,
Datainspektionen, avdelningsdirektören Hans Malker, Arbe-
tarskyddsstyrelsen, avdelningschefen Jan Nordlund, Riks-
försäkringsverket, kanslirådet Björn Rosén, Kulturdeparte-

förbundsdirektören Hansmentet, Svensson, Försäkringskasse-
förbundet, avdelningschefen Gunnar Wennström, Socialstyrel-

departementssekreteraren Inger Krook, Socialdeparte-sen,
fr.o.m. den 1 december 1991mentet och departementsrådet

Inger Rydén, Socialdepartementet den 31 1992.t.o.m. mars
Utredningen får härmed överlämna slutbetänkandet Social-

försäkringsregister.
Särskilt yttrande har avgivits Nils Elmhammer, Hansav

Malker och Gunnar Wennström.
Utredningens arbete härmedär avslutat.

Stockholm den 12 1993mars

Inga-Britt Törnell
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Sammanfattning

Bakgrund
Till för administrationenstöd socialförsäkringen finnsav en

dataanläggning vid Riksförsäkringsverketscentral ADB-
avdelning i TillSundsvall. denna dataanläggning försäk-är
ringskassoma anslutna via kommunikations-det gemensamma

det centrala datasystemet finns rikstäckandenätet. I sjukför-
säkrings-, pensions-, bidrags- familjebidragsregister.och

Sjulcförsäkringsregistret innehåller uppgifter inskrivna iom
försäkringskassan och andra berättigade till dagersätt-ärsom
ning, i form sjukpenning, föräldrapenning, utbild-t.ex.av
ningsbidrag, kontant arbetsmarknadsstöd och dagpenning till

värnpliktiga m.fl. Pensionsregistret omfattar förutom pen-
sion ocksåsärenden uppgifter arbetsskade- och yrkesskade-om
livräntor. Bidragsregistret innehåller uppgifter allmännaom
barnbidrag bidragsförskott.och Familjebidragsregistret inne-
häller uppgifter familjebidrag till värnpliktiga m.fl. Re-om
gistren används förutom för administration socialförsäk-av
rings- bidragssystemen ocksåoch för samordning med ersätt-
ningar frän myndigheter försäkringsinrättningar.andra och

försäkringskassanFörutom kan Riksförsäkringsverketäven
någraoch andra myndigheter via terminal del uppgifterta av

registren.ur
Försäkringskassomas datasystem ñck sin nuvarande utform-

ning i början 1970-talet. efterRedan några är konstatera-av
des förbättras.borde parlamentariskEn utred-att systemet
ning, ALLFA-kommittén, 1981lade under är fram förslag till
ändringar i datasystemet. Förslagen genomfördes emellertid
inte. Riksförsäkringsverket fick i istället uppdrag göraatt

utredning, och efter flera års utredande lades årunderen ny
1988 fram förslag bl.a. innebar grundinformatio-ett attsom

för ukförsäkringen skulle lagras i lokala register, medannen
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stordriftsfördelar fanns pensioner,register där betydande
i första skulle lagrasbarnbidrag, bidragsförskott m.m. hand

centralt.
februari 1991 vi fram delbetänkande LokalaladeI ett -

sjukförsäkringsregister vari vi föreslog registerlag fören-
försäkringskassansregister skulle föras vid lokal-lokala som

uppgifter för sjukpenning- rehabiliterings-kontor med och
ärendena.

Uppdraget

registren regleradenuvarande centralaDe är ett stortgenom
föreskrifter frän Datainspektionen. Behovetantal beslut med

författningsreglering aktualiserades bl.a. i samband medenav
sjukförsäkringsregistren. direktiven förde planerade lokala I

vår utredning riksdagen borde ställning tillatt taangavs en
registren. första förslag lämnasreglering skulleI etappenav

däreftertill reglering lokala ulcförsäkringsregistren ochdeav
lagreglerin också det gällde övriga personregis-skulle nären g
socialförsäkringsomrâdet till stånd. Utgångs-inom kommater
för utredning sarbetet skulle gällande bestämmel-punkten vara

för socialförsäkringsomrâdet.ser

slutbetänkande

direktiven vi i slutbetänkande framenlighet med lägger dettaI
förslag till registerlag förordningar rörande de centralaoch

inom försäkringskassoma Riksförsäk-personregistren och
redovisar viringsverket. detta slutbetänkande övervägandenI

främstförslag rörandeoch

registerändamäl-
registerinnehäll-
registeransvar-
sökbegrepp-

uppgifterutlämnande av-
gallring.-
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förslag omfattarVad vårt

Handläggningen ärenden socialförsäkringsförmåner ochav om
förmåner förutsätter omfattandeliknande personregistre-en

ring. Många uppgifterna förekommer i dessa ärendenav som
integritetskänsliga. Sådana uppgifter ingår ikan redanvara

i de centrala personregistren hos försäkringskassomadag och
ÖvrigaRiksförsäkringsverket. uppgifter finns i handlingar av

olika slag, i intyg eller utlåtanden från iläkare ellert.ex.
socialutredningar. handlingar förvaras försäkrings-hosDessa

Även uppgifterna således finnskassoma. redan tillgåattom
vid försäkringskassoma, registrering ADB-mediumkan en

sig innebära risk för otillbörligt intrångi ökad i denen per-
sonliga integriteten.

det gäller vilka personuppgifter skall fåNär avgöraatt som
in iföras ADB-register och vad i övrigt förskall gällaett som

registret måste avvägning mellan hänsynengörasen noggrann
till den personliga integriteten försäkringskassornasoch resp.
Riksförsäkringsverkets behov tillgång till uppgifterav
ADB-medium för rättssäker och effektiv handläggning.en
Socialförsäkringssystemet i vårt land uppbyggt påär sättett

i realiteten förutsätter handläggningenADB-stöd,som om
skall uppfylla grundläggande krav rättssäkerhet och snabb-

lagstiftningen socialförsäkringsförmånerhet. I finnsom om-
fattande och många gånger invecklade regler samordningom

förmånermellan olika slag. regler skulle inte kunnaDessaav
tillämpas, handläggningen baserad enbart på uppgifterom var
på papper.

Vi därför all registrering ADB-medium käns-attanser av
liga personuppgifter behövs för den handläggningsom av

socialförsäkringsförmånerärenden förmåneroch andraom
enligt lag eller författning försäk-ankommersom annan

ringskassoma Riksförsäkringsverketoch bör regleras i författ-

ningsform. register regleringenDe kallar vi social-som avser
försäkringsregister. Rättsområdet ändras ständigt, varför en
fullständig reglering registreringen i lag skulle behövaav
undergå ständiga förändringar. Vi har därför föreslåvalt att

lag frånde integritetssynpunkt viktiga gränsernaen som anger
för personregistrering. Regeringen inomkan sedan de i lagen
angivna i förordningargränserna bestämma vilkennärmare

handläggning register får inrättas för och vilka uppgifterett
får innehålla. Någondet möjlighet för regeringen meddelaatt
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föreskrifter innehållet i registret går demutövert.ex. om som
i lagen finns således inte. Regeringens möjlighetersom anges

föreskrifter imeddela fråga innehållet inskränker sigatt om
till verkställighetsföreskrifter. också innehål-Genom lagenatt
ler terminalåtkomst,regler sökmöjligheterutlämnande,om
och gallring stärks skyddet för de registrerades personliga
integritet ytterligare.

Ändamålen registrenmed

socialförsäkringsregister fårEtt byggas och användasupp
för tjäna i försäkringskassomasstöd Riksförsäk-ochatt som
ringsverkets handläggning socialförsäkringsförmåner ochav

Ändamåletliknande förmåner. tillbegränsas den handläggning
ärenden enligt lag eller författning ankommerav som annan
kassorna och verket med undantag de ärenden för vilkaav

de lokala sjukförsäkringsregistren förasskall enligt lagen
1993000 sjukförsäkringsregister hos de allmänna för-om
säkringskassoma. Registret fåskall dock användas för utbe-

talning förmånerde och ersättningar i 2 §av som avses
nämnda lag. får socialförsälqingsregisterHärutöver ett an-
vändas Statens löne-och pensionsverk och Kommunernasav
pensionsanstalt i begränsad omfattning. Försäkringskassoma
och Riksförsäkringsverket får också använda socialförsäk-ett
ringsregister för tillsyn, uppföljning, utvärdering fram-och

ställning statistik.av
Register inrättas för forskningsändamål eller för attsom

framställa statistik omfattas inte författningsregleringdenav
vi föreslår. Frågorna rörande den enskildes personliga integri-

i detta börsammanhang enligt vår mening bedömas utifråntet
allmänt perspektiv möjligtvadän är anläggaett attmer som

i författningsreglering detta slag. Därtill kommer atten av
Datalagsutredningen i betänkandet 199310SOU En ny

föreslårdatalag särskilda bestämmelser behandlingom av
känsliga uppgifter för forsknings- och statistikändamål.

Vårdersättningsregister för administreraanvänds olikaatt
ukvårdsersättningar. innehåller uppgifterDe sjukdomar,om

undersökningar och behandlingar. Med vårt förslag kommer

registrering sådana uppgifter inte tillåten iatt ettav vara
socialförsäkringsregister. Vårdersättningsregister kommer i

väsentliga hänseenden skilja sig från socialförsäkrings-deatt
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vårt lagförslag.register inrättas med stöd Viav ansersom
därför vårdersättningsregister för sig i särskildbör reglerasatt
lagstiftning.

registrenfår innehållaVad

socialförsäkringsregister får innehållaVad bestäms denett av
handläggning försäkringskas-ärenden ankommerav som

Riksförsäkringsverket enligt författ-och lag ellersoma annan
ning. Bestämmelserna socialförsäkringsförmåner ärom om-
fattande och i många fall invecklade. Vi därförmycket har
inte det möjligt i detaljreglera social-lagen vadansett att ett
försäkringsregister fåskall innehålla. blir i stället deDet
materiella handläggningregler kassomas och verketsstyrsom

socialförsäkringsärenden fårvad antecknasavgörsom somav
registret.i Till skydd för den personliga integriteten vihar

föreskrivitdock kraftiga begränsningar denna möjlighet.av
Endast de uppgifter har betydelse för handläggningensom

till följd föreskrifter i författninglag eller fårav annan re-
gistreras.

viktig begränsning gäller sådana känsliga uppgif-En annan
i 64 § och § andra stycket datalagenter som avses

1973289. vårt lagförslag i elva punkter vilkaI anges upp-
gifter sådant slag får förekomma i socialförsäk-ettav som
ringsregister. övrigt får inga sådana uppgifter iI antecknas

registret. uppgifter får förekomma skall antecknas såDe som
kortfattat möjligt. Försäkringskassas, Riksförsäkrings-som
verkets och domstols beslut får registreras såvitt ut-avser

tillämpadegången, bestämmelser och huruvida beslutet har

överklagats.

Registeransvar

socialförsäkringsregister förs förFör ett gemensamtsom
försäkringskassoma skall registeransvaret delas mellan kassor-

och Riksförsäkringsverket. socialförsäkringsregisterFör ettna
förs särskilt för försäkringskassa särskilt förellersom en

Riksförsäkringsverket skall berörda kassa verket haresp.
registeransvar. handlägger de ärenden för vilkaDen som
registret skall såledesanvändas kommer registeran-att vara
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svarig.
avsnitt framhåller vi fördelarna8 från integritetssynpunktI

med lokala register, där varje registeransvarigkassa förär
sina register.

uppgifterUtlämnande av

Utlämnande uppgifter från socialförsäkringsregister fårettav
ADB-mediumske endast följer förord-det lag ellerom av

ning eller uppgiften skall användas för forskning ellerom
framställning statistik. bakgrund inteMot lagenattav av

socialförsäkringsregisterexakt vad får innehålla harettanger
vi inte möjligtdet detalj i vilkenreglera utsträckningansett att

utlämnande på ADB-medium skall tillåtas. Regleringen börett
ske i registerförordningarde vårt förslag förutsätter. Isom
våra förslag till förordningar har till och förangett vem
vilket ändamål vi bedömer utlämnande bör ske.att

Sökbegrepp

begränsningar i frågade innehållTrots vi föreslårom som
finnas integritetskänsligakommer det uppgifter i socialför-att

säkringsregistren. Enligt vårt förslag inteskall det tillåtetvara
sökbegrepp vissaanvända särskilt känsliga uppgifter.att som

gäller tidpunkter för ukhusvård,Det huruvida den registrera-
får eller fått vårdde har eller försörjning helt eller delvis

det allmännas bekostnad eller häktad, intagen kriminal-är
vårdsanstalt eller tagitsorsak har hand detav annan om
allmännas bekostnad. innebärFörbudet tänkta sammanställ-att
ningar där dessa uppgifter används intesökbegrepp ärsom

handlingar.allmänna Förbudet har emellertid inte kunnat
helt undantagslöst. kan nämligen integöras Det uteslutas att

felaktiga beslut fattas följdtill fel i dataprogram. För attav
letaskall kunna reda felaktigade besluten och kunnaman

har vi föreslagitdem för syfte,rätta detta under vissatt man
begränsad tid, skall kunna söka på deäven nämndanyss

uppgifterna.känsliga förutsättning dock enligt vårtEn är

förslag Datainspektionen har användningen.medgettatt
övrigt gäller förutsättning förI uppgift skallattsom en

användas sökbegrepp detta behövs för tillämpningattsom av
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uppfölj-tillsyn,för rättelse,författning ellerellerlag annan
framställningavför forskning ellerurvalutvärdering,ning,

föreskrivaför regeringenfinnsmöjlighetstatistik. En att

begränsningar.ytterligare

viss tidefterskall gallrasUppgifterna en

intesocialförsäkringsregisteruppgifterna iviktigtDet är ettatt
föreslår därförnödvändigt. Vitidlängre ärän attsomsparas

är efterregistret tioi skall bortuppgifter ärendealla tasett ur
möjlighetRegeringen dockuppgiften registrerades.det att ges
fortfaran-uppgiftengallringstid. Omföreskriva kortareatt en

längrehandläggningen får denförbetydelsekan hade sparas
tid.

tio årfåuppgifterna skall längre änurvalEtt omsparasav
förvarasuppgifter skallförordnar. Sådanasåregeringen av
forsknings-förfå användasarkivmyndighet skall endastoch

ändamål.
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Författningsförslag

tillFörslag1

socialförsäkringsregisterLag om

tillämpningsområdeLagens

förtillämpas på personregister behövs§ lag1 Denna som
socialförsäkringsförmånersådan handläggning ärendenav om

förmåner författningandra enligt lag elleroch annansom
försäkringskassoma Riks-ankommer på de allmänna eller

socialförsäkringsregister.försäkringsverket Med person-
register förstås i 1973289.detsamma datalagensom

inte personregister får förasstycket gällerFörsta utansom
inrättatstillstånd enligt datalagen eller har med stödsom av

iriksdagens beslut lag.annan

fårsocialförsäkrm gsregister förasNär

§ socialförsäkringsregister regering-2 får föras endastEtt om
registret.förordning inrättahar beslutat atten genom en

registrets förande, idenRegeringen föreskriftermeddelar om
föreskrifter imån inte innehåller hänseende.denna lag samma

innebär inskränkningmeningen ingenFörsta stycket andra

befogenhet föreskrifteri Datainspektionens meddela medatt
18 1973289.stöd 6 och datalagen§ §aav

Registerändamål

de och Riks-Handläggning hos allmänna försäkringskassoma
försäkringsverket

§ utsträckning får3 den regeringen föreskriver de allmännaI

försäkringskassoma och Riksförsäkringsverket använda ett
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socialförsäkringsregister för den handläggning isom anges
första1 § stycket. Försäkringskassoma fåroch verket också

använda sådant register för förberedande åtgärder för hand-

läggningen.
fråga handläggning 2I i och 3 §§ lagenom som avses

1993000 sjukförsäkringsregister hos allmänna för-deom
säkringskassoma gäller enbart bestämmelserna förandeom av

ukförsäkringsregister i den lagen. socialförsäkringsregis-Ett
fär dock i den utsträckning regeringen föreskriver använ-ter
fördas utbetalning de förmåner ersättningarochav som anges

2i § nämnda lag.

Handläggning hos löne-Statens och pensionsverk och Kom-
pensionsanstaltmunernas

§4 den utsträckningI regeringen föreskriver fär Statenssom
pensionsverklöne- och och pensionsanstaltKommunernas

använda socialförsäkringsregister för handläggningett av
ärenden där utbetalningarrörande socialförsäkringsförmå-av

och samordning avtalspensionsförmäner.ner av

Övrig användning

§ allmän försäkringskassa5 En och Riksförsäkringsverket fär
använda socialförsäkring sregister för uppföljning, utvärde-ett
ring och framställning statistik beträffande den verksamhetav

försäkringskassanhos respektive verket registret fårsom
användas för enligt 3 Beträffande sådan verksamhet hos
försäkringskassoma fär Riksförsäkringsverket dessutom an-
vända socialförsäkringsregister för tillsyn, uppföljning,ett
utvärdering och framställning statistik.av

Registerinnehåll

6 § fårEn antecknas i socialförsäkringsregister,ettperson om
förekommerhan ärende i första1 § stycketett som avses

då förberedandeeller, åtgärder för handläggning vidtas, kan
förekomma i sådant ärende, ochett
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betydelse handlägg-förfråga honom haruppgifter i om
föreskrift i ellerföljd lagtillärendetningen annanavav

författning.

beträffandesocialförsäkringsregister skall§7 I ett personer
registre-folkbokföringsregisteri lokalai 6 angesavsessom

uppgifterrade om
och namn,personnummer

för hand-det behövsoch,telefonnummerochadress om
läggningen,

folkbokföringsfastighet.folkbokföringsort och
ochi första stycket 1uppgifterinteFörekommer avsessom

i ställetfolkbokföringsregistret, skalli det lokala2 anges
telefonnummer.identitet, ochadressuppgiftertillgängliga om

får dessutomandra styckenaförsta ochhinderUtan angesav
telefonnummer.adress ochuppgifterytterligare om namn,

med dei 6 får vidare,§fråga§8 I avsespersoner somom
socialförsäk-iföljer andra stycket,begränsningar ettsom av

civilståndmedborgarskap,uppgifterringsregister omanges
förhållanden. gällerpersonligaoch Dettaekonomiskasamt

föreskrift i lag ellerföljduppgifterna tilldock bara avom
ärendehandläggningenförförfattning har betydelse avannan

stycket.i första1 §som avses
i datalagen4 §Uppgifter registreradeden som avsesom

elleruppgifter omdöme1973289 och utgör annansom
får endastregistreradeupplysning denvärderande angesom

de gällerom
tidpunkt för sjukanmälan,
sjukperiod,

arbetsförmåga,grad nedsattav
smittbärarpenning och denansökanförekomsten4. omav

smittbärarpenning begärs,tidsperiod för vilken
enligtersättning lagenansökanförekomsten5. omav

närståendevårdförersättning och ledighet19881465 om
ersättning begärs,för vilken sådantidsperiodoch den

föräldrapenning ochtillfälliganmälanförekomsten omav
föräldrapenning begärs,tillfälligtidsperiod för vilkenden

födelse,tidpunkt för barnsberäknad7.
yrkesskada,arbetsskada,anmälanförekomsten omav

personskadeskydd och skadastatligtomfattasskada avsom
tid-krigshändelseolycksfall grundföljdtill samtavav



20 F örfattningyärslag SOU 1993 ll

punkt då sådan skada inträffat,
tidpunkter för sjukhusvård,

10. huruvida han får eller fåtthar vård eller försörjning helt
eller delvis på det allmännas bekostnad,
ll. huruvida han häktad,är intagen på kriminalvårdsanstalt
eller orsak har tagits hand på det allmännasav annan om
bekostnad.

uppgifterDe får med stöd första och andrasom anges av
styckena skall så kortfattat möjligt.anges som

,,
9 § I socialförsäkringsregister fårett hinder 8 § andrautan av
stycket försäkringskassas, Riksförsäkringsverkets ochanges
domstols beslut i ärende i l första§ stycket såvittsom avses

utgången och de bestämmelser har tillämpatsavser samtsom
huruvida beslutet har överklagats.

10 § socialförsäkringsregisterEtt får innehållaäven uppgifter
tidpunkter för registrerade förhållanden tekniska ochom samt

administrativa uppgifter, uppgifterna behövs för tillgo-attom
dose ändamålen med registret.

Sambearbetning

11 § Om regeringen inte föreskriver något får uppgif-annat,
till socialförsäkringsregisterter hämtasett från så-ett annat

dant register.
denI utsträckning regeringen föreskriver får socialför-ett

sälqingsregister tillföras uppgifter från sjukförsäkrings-ett
register förs med stöd lagen 1993000 sjukför-som av om
säkringsregister hos de allmänna försäkringskassoma. Ett
sådant register får tillföras uppgifter i 7 från§ ettsom anges
socialförsäkringsregisteri den mån regeringen inte föreskriver
något annat.

föreskrifterAv i lag eller förordning eller beslutav av
Datainspektionen kan följa socialförsäkringsregister fåratt ett
tillföras uppgifter i 7 och 8 från§§ andrasom avses person-
register.
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Registeransvar

socialförsäkringsregis-registeransvarig för§12 ärVem som
uppställning.följandeframgårter av

RegisteransvarRegister

förförsäkringskassaVarjeförsRegister gemen-som
uppgifter hosbehandlingforsäk-för allmännadesamt av

kassanringskassoma
Riksförsäkringsverket

Försäkringskassanförs särskiltRegister som
försäkrings-allmänför en

kassa

RiksförsäkringsverketsärskiltförsRegister som
Riksförsäkringsverketför

försäkringskassa få under-någon allmänhosBegär atten
uppgift1973289 i frågaenligt 10 datalagenrättelse § om
försäk-för de allmännaförsregisteri gemensamtett som

Riksförsäkrings-underrättelsen lämnasskallring av
verket.

Terminalåtkomst

terminalät-12registeransvarig enligt § har§13 Den ärsom
får degäller.till register Härutöverdetkomst ansvaretsom

pensionsverkochförsäkringskassoma, Statens löne-allmänna
terminalätkomst tillpensionsanstalt haoch Kommunernas ett

föreskrivermån regeringensocialförsäkringsregister i den
terminalätkomstpensionsanstaltensPensionsverkets ochdet.

för handlägg-uppgifter behövs därfår gälladock bara som
ining ärenden 4som avsesav

förförs särskiltsocialförsäkringsregisterfrågaI ensomom
begränsningarytterligareförsäkringskassa degällerallmän

föreskriver.regeringenterminalätkomst somav
befattningpensionsanstalthos KommunernasDen tarsom
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med uppgifter i socialförsäkringsregister får inte obehörig-ett
röja vad han därigenom fått enskilds ekonomiskaen veta om

och personliga förhållanden.

Utlämnande uppgifterav

14 § Utlämnande uppgifter i socialförsäkringsregisterettav
fär påske medium för automatisk databehandling endast om
detta följer lag eller förordning eller uppgiften skallav om
användas för forskning eller framställning statistik.av

sökbegrepp

15 § Uppgifter i 8 § andra stycket 9-11 får intesom avses
användas sökbegrepp. Datainspektionen får dock försom
särskilt fall medge sådana uppgifter under viss bestämdatt
tid används sökbegrepp det behövs för avhjälpasom attom
fel har uppkommit till följd brister i dataprogramsom ettav
och felet inte kan avhjälpas på något sätt.annat

Övriga uppgifter i socialförsäkringsregister fårett användas
sökbegrepp endast det behövs för tillämpning lagsom om av

eller författning eller för rättelse, tillsyn, uppföljning,annan
utvärdering, förurval forskning eller framställning statis-av
tik. hinderUtan härav gäller de ytterligare begränsningar av
användningen regeringen föreskriver till skydd för desom
registrerades personliga integritet.

Gallring

16 § En uppgift i socialförsäkringsregister skallett gallras tio
år efter det den registrerades eller efteratt den kortare tid

regeringen föreskriver. Detta gäller dock inte,som om upp-
giften fortfarande kan ha betydelse för handläggningen ettav
ärende i l § första stycket.som avses

Utan hinder första stycket gäller föreskrifter harav som
meddelats i förordning eller med stöd förordningen av en
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för forsk-materialurvalbevarandegälleroch ett avavsom
arkiv-tillmaterial skall överlämnasSådantbehov.ningens

myndighet.

Information

socialförsäkrings-förregisteransvarig§17 ärDen ettsom
får infor-lämpligtpåallmänheten sätttillskallregister attse

beskriv-innehållaskallInformationenregistret.mation enom
upplys-innehållaregistret fåruppgifterning de samtsomav

ning om
registret,ändamålen med

förgällersäkerhetsbestämmelserochde sekretess- som
registret,

enligtståndtilloch rättelseregisterutdragfårätten att
1973289,datalagen

utlämnandeterminalåtkomst,i frågabegränsningarde4. om
sök-databehandling,automatiskförpå mediumuppgifterav

registret.föruppgifter gällerbevarandeochbegrepp somav

Ikraftträdande

personregis-januari 1994.kraft 1 Etti denlag träderDenna
hinderfårikraftträdandetföreinrättatshar utanter avsom

gäller dockår 1994.utgången Dettaföras intilllagdenna av
omfattasändamål interegistretsutsträckningi denbara av

socialförsäkringsregister.inrättatförvad gäller ettsom
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2 Förslag till
Förordning dagersättningsregisterom

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

§1 Denna förordning innehåller föreskrifter ettom person-
register hjälpmed automatisk databehandling förssom av
med stöd lagen 1993000 socialförsäkringsregister.av om

2 § För de ändamål i 3 § skall de allmänna försäk-som anges
ringskassoma föra dagersättningsregister.ett

Registrets ändamål

3 § De allmänna försäkringskassoma får använda dagersätt-
ningsregistret för handläggning ärenden tillrätt ochav om
utbetalning av

havandeskapspenning och föräldrapenningförmâner enligt
lagen 1962381 allmän försäkring,om

smittbärarpenning enligt lagen 1989225 ersättningom
till smittbärare,

ersättning enligt lagen 1973371 kontant arbetsmark-om
nadsstöd,

dagpenning4. enligt lagen 19911488 handläggningom av
vissa ersättningar till den tjänstgör inom totalförsvaret,som

utbildningsbidrag enligt förordningen 1987406 om ar-
betsmarknadsutbildning,

utbildningsbidrag enligt förordningen 1992330 om ung-
domspraktikanter,

bidrag enligt förordningen 1984523 bidrag tillom ar-
betslösa m.fl. näringsverksamhet,startarsom egen

ersättning enligt lagen 1988 1465 ersättning ochom
ledighet för närståendevârd.

Registret får vidare användas för utbetalning de förmå-av
och ersättningar i 2 § lagen 1993000ner som avses om

ukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassoma.
Riksförsäkringsverket får använda registret för handlägg-

ning ärende överklagande allmän försäkringskassasav om av
eller domstols beslut i ärende i första och andrasom avses
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styckena. Detsamma gäller verkets begäran ändringom av
försäkringskassas beslut i sådana ärenden.

4 § Dagersättningsregistret fär tillföras uppgifterde som
för handläggningbehövs i 3 § första och andrasom avses

fränstyckena sjukförsäkringsregister förs med stödett som
1993000lagen sjukförsäkringsregister hos de all-av om

försäkiingskassoma.märma

Utlämnande uppgifterav

§5 Utlämnande uppgifter i dagersättningsregistret påav
medium för automatisk databehandling får förske de ändamål

ioch den utsträckning nedan till följande mottaga-som anges
re.

ÄndamålUppgifterMottagare

Arbetsmarknadsverket Uppgifter utbetalt Ersättning till försäk-om
utbildningsbidrag ringskassoma för ut-

betaltutbildningsbidrag

Centrala studiestöds- Uppgifter utbetalt samordningFör ut-om av
nämnden utbildningsbidrag och bildningsbidrag och ut-

sjukperioder enligt givna SüldlCStÖdSfÖmlå-

1989225lagen för återbetal-samtom ner
ersättning till smitt- ning studielånav
bärare

socialnänmdKommuns Uppgifter sjuk- beräkning bi-Förom av
penninggrundande in- drag avgifteroch i
komst enligtärende social-

tjänstlagen 1980620

Respektive utbildnings- Uppgifter utbetald Ersättning till försäk-om
redovisande myndighet dagpenning för tjänst- ringskassoma för utbe-
inom Armén, Flygvap- göring inom försvars- tald dagpenning

och Marinen maktennet



26 SOU 199311Författningsförslag

till försäk-Uppgifter utbetald ErsättningRikspolisstyrelsen om
förringskassoma utbe-dagperming inom bered-

skapspolisen tald dagpenning

taxeringför preliminär ochRiksskatteverket Avdrag För upp-
förkvarstående skattoch skatt, börd samtav

förunderlag beräkning egenav-egenav- av
gifter enligt gifterlagen
1981691 social-om
avgifter, förunderlag
preliminär skattsedel

uppgiftersamt ut-om
ersättningbetald

försäk-Uppgifter utbetald Ersättning tillräddningsverkStatens om
fördagpenning för tjänst- ringskassoma utbe-

dagpenninggöring inom Civilförsva- tald

ret

Uppgifter Redovisning inta-Kriminalvårdsstyrelsen avdragom av
frånfrån intagens avdrag dag-dagpen- gens

ning enligt 31 första penning§

förordning-stycket 2

1987406en om ar-
betsmarlcnadsutbildning

utbetalning för-Bank Uppgifter utbetal- För avom
måner i 3ningar till bankkonton §som avses

Uppgifter för-bedriver bank- utbetal- utbetalningFörDen som om av
giroverksamhet ningar bankgiro- måner i 3till §som avses

konton

bedriver Uppgifter utbetalning för-utbetal-Den Förpost-som om av
giroverksamhet ningar till postgirokon- måner i 3 §som avses

ton

uppgifter i dagersättningsregistret får lämnasAtt ut me-
dium för automatisk databehandling, de skall användasom
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för forskning föroch framställning statistik följer 14 §av av
lagen 1993000 socialförsäkringsregister.om

sökbegrepp

6 § Vid handläggning ärenden i 3 får§av som anges som
intesökbegrepp användas uppgifter i 8 § andrasom avses

stycket l-8 1993000lagen socialförsäkringsregister.om
Uppgifterna får dock användas sökbegrepp i ärendesom som
gäller ändring beslut sig felaktiggrundarav som program-
mering.

Verkställighetsföreskrifter

§ Föreskrifter7 hur lagen 1993000 socialförsäk-om om
ringsregister skall verkställas i fråga dagersättningsregi-om

föreskrifter för verkställighet förordningdennastret samt av
meddelas Riksförsäkringsverket.av

förordning i kraftDenna träder den januari1 1994.
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3 tillFörslag
Förordning pensionsregisterom

Regeringen föreskriver följande.

bestämmelserInledande

förordning§ innehåller föreskrifterl Denna ettom person-
register hjälp automatisk försmed databehandlingsom av

1993000 socialförsäkringsregister.med stöd lagenav om

2 § ändamål 3de i § skall de allmänna försäk-För som anges
ringskassoma föra pensionsregister.ett

ändamålRegistrets

3 § allmänna försäkringskassorna får pensions-De använda

registret för handläggning tillärenden och utbe-rättav om
talning av

folkpensionsförmåner enligt 5-9 kap. lagen 1962381 om
försäkringallmän och motsvarande äldre bestämmelser,

pensionstillskott 1969205enligt lagen pensionstill-om
skott,

pensionstillägg enligt lagen 1990773 särskiltom pen-
sionstillägg till folkpension för långvarig vård sjukt ellerav
handikappat barn,

hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg enligt lagen
1962392 hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg tillom
folkpension,

särskilt kommunalt bostadstillägg enligt 1991162lagen
särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension,om

tilläggspension enligt 11-15 kap. lagen allmän försäk-om
ring och motsvarande äldre bestämmelser,

bilstöd enligt lagen 1988360 handläggning ären-om av
den bilstöd till handikappade,om

delpension enligt 197984lagen delpensionsförsäk-om
ring,

förmåner enligt 1976380lagen arbetsskadeförsäk-om
ring,
10. förmåner enligt 1977265lagen statligt personskade-om
skydd och lagen 1977267 krigsskadeersättning till sjö-om
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man.
Riksförsäkringsverket får använda registret för handlägg-

ning ärende överklagande allmän försäkringskassasav om av
eller domstols beslut i ärende i första stycket.som avses
Detsamma gäller verkets begäran ändring försäkrings-om av
kassas beslut i sådana ärenden.

Övrig användning pensionsregistretav

4 § frågaI tillsyn, uppföljning och utvärderingom samt
framställning statistik finns föreskrifter i 5§ lagenav
1993000 socialförsäkringsregister.om

Riksförsäkringsverket får använda pensionsregistret för
uträkning kommuns kostnad för kommunalt bostadstilläggav
enligt lagen 1962392 hustrutillägg och kommunaltom
bostadstillägg till folkpension och för särskilt kommunalt
bostadstillägg enligt lagen 1991 162 särskilt kommunaltom
bostadstillägg till folkpension. Verket får också använda
registret för beräkning det statsbidrag tillkommerav som
kommunen för kostnader för kommunalt bostadstillägg och
särskilt kommunalt bostadstillägg.

§5 Statens löne- och pensionsverk får använda pensionsre-
gistret för handläggning där ärenden utbetalningav om av
förmåner i 3 § första stycket 1-6, 8 och 9 ochsom anges
för samordning avtalspensionsförmâner.av

6 § Kommunernas pensionsanstalt får använda pensionsre-
gistret för handläggning där ärenden utbetalningav om av
förmåner i 3 första§ stycket 1-6 föroch samord-som anges
ning avtalspensionsförmåner.av

Terminalåtkomst

7 § Statens löne- och pensionsverk Kommunernassamt pen-
sionsanstalt fâr ha terminalåtkomst till pensionsregistret för
uppgifter behövs där för de ändamål i 5som som anges re-
spektive 6 §§.
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uppgifterUtlämnande av

mediumpensionsregistretuppgifter iUtlämnande8 § av
iändamål ochförfår dedatabehandling skeautomatiskför

följandetillnedanutsträckningden mottagare.angessom

ÄndamålUppgifterMottagare

bi-beräkningstorleken FörUppgiftersocialnämndKommuns avom
iavgifterochdragförmåner som angesav

social-enligtärendei 3 §
6201980tjänstlagen

ochtaxeringpreliminärför FörAvdragRiksskatteverket upp-
be-skattbördkvarstående skatt,och samtav

pensions-räkningför be-pensionskoder av
inkomstgrundandepensions-räkning av

ochinkomstgrundande
preliminär-förunderlag

skatteavdragskattsedel,
kvarstå-föroch avdrag

enligt lagenende skatt
särskild1991586 om

förinkomstskatt utom-
lands bosatta samt upp-

utbetald skat-gifter om
förmåntepliktig

till ci-inkallelsehuruvidaUppgifter FörräddningsverkStatens
vilförsvarstjänstgöringcivilförsvarspliktiga

förtidspensionuppbär
sjukbidrageller

tillinkallelse värn-huruvida FörUppgifterVärnpliktsverket
pliktstjänstgöringsvenska män un-som

år17året fyllerder

värnpliktigaoch upp-
förtidspension ellerbär

sjukbidrag
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Försäkringsgivare Uppgifter folk- och beräkningFör tjäns-av om av
tjänstepensionsförsäk- tilläggspension tepension föroch infor-
ringar grundar sig mation till folk-rättsom om

eller följer och tilläggspensionannars av
kollektivavtal

Pensionsskyddscent- Uppgifter För underrättelse tillom pen-
ralen i Finland sionspoäng och finska medborgare iom

tilläggspension Finland tillrättatt
svensk tillläggspension
föreligger

Bank Uppgifter utbetal- För utbetalning för-om av
ningar till bankkonton måner i 3 §som anges

bedriverDen bank- Uppgifter utbetal- utbetalningFör för-som om av
giroverksamhet ningar till bankgiro- måner i 3 §som anges

konton

bedriverDm Uppgifter utbetal-post- För utbetalning för-som om av
giroverksamhet ningar till postgirokon- måner i 3 §som anges

ton

uppgifterAtt i pensionsregistret får lämnas mediumut
för automatisk databehandling uppgifterna skall användasom
för forskning och för framställning statistik följer 14 §av av

1993000lagen socialförsäkringsregister.om

sökbegrepp

9 § Vid handläggning ärenden i 3 fär§av som anges som
sökbegrepp inte användas uppgifter i 8 § andrasom avses
stycket 1-8 lagen 1993000 socialförsäkringsregister.om
Uppgifterna får dock användas sökbegrepp i ärendesom som
gäller ändring beslut grundar sig felaktigav som program-
mer-ing.
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Verkställighetsföreskrifter

socialförsäk-1993000lagenFöreskrifter hur§10 omom
pensionsregistretfrågaiverkställasskallringsregister om

med-förordningverkställighet dennaförföreskriftersamt av
Riksförsäkringsverket.delas av

1994.januarikraft den 1iförordning träderDenna
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till4 Förslag
bidragsregisterFörordning om

följande.föreskriverRegeringen

Inledande bestämmelser

föreskrifterinnehållerförordning§1 Denna ettom person-
databehandling försautomatiskhjälpregister med avsom

socialförsäkringsregister.1993000stöd lagenmed omav

försäk-i 3 skall de allmännaändamål §2 § deFör angessom
föra bidragsregister.ringskassorna ett

ändamålRegistrets

bidrags-försäkringskassoma får användaallmänna3 § De

enligthandläggning ärendenregistret för av
barnbidrag,1947529 allmännalagen om

barnbidrag,1986378 förlängtlagen om
bidragsförskott,1964143lagen om

förlängt bidragsförskott till stude-19841095lagen om
rande,

adoptivbarn,särskilt bidrag till vissa198410965. lagen om
adoption utländska19881463 bidrag vidlagen om av

barn,
ensamståendesärskilt bidrag till med1992 148lagen7. om

barn.
förfår använda registret handlägg-Riksförsäkringsverket

försäkringskassaöverklagande allmänning ärende om avav
i första stycket.i ärendeeller domstols beslut som avses

försäkrings-ändringgäller verkets begäranDetsamma avom
i sådana ärenden.kassas beslut

uppgifterUtlämnande av

bidragsregistret mediumuppgifter i4 § Utlämnande av
får för ändamål och iautomatisk databehandling ske deför

följandeutsträckning nedan tillden mottagare.som anges
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ÄndamålUppgifterMottagare

Socialnämnd UppgifterKommuns storleken beräkning bi-Förom av
bidrag i drag och avgifter iav som avses

3§ ärende enligt social-

tjänstlagen 1980 620
för utbetalningsamt av

bidrag i 3 §som avses
kommun bidrags-när är

mottagare

Kronofogdemyndigheten Uppgifter storleken Handläggning ären-om av
bidrag i fördelningden ochav som avses om

3 3§ och 4 avräkning efter införsel
föroch utmätning un-

derhållsbidrag

Riksskatteverket Uppgifter för bi- Kontroll utbetalningvem av
drag betalas ut

Bank Uppgifter utbetal- utbetalning bi-Förom av
ningar till bankkonton drag i 3 §som avses

bedriver bank- UppgifterDen utbetal- utbetalning bi-Försom om av
giroverksamhet ningar till bankgiro- drag i 3 §som avses

konton

bedriverDen Uppgifter utbetal- utbetalning bi-Förpost-som om av
giroverksamhet ningar till postgirokon- i 3drag §som avses

ton

uppgifter bidragsregistretAtt i får lämnas medium förut
automatisk databehandling uppgifterna skall användas förom
forskning och för framställning statistik följer 14 §av av
lagen 1993000 socialförsäkringsregister.om

Sökbegrepp

§ Vid5 handläggning ärenden i 3 får§av som anges som
sökbegrepp inte användas uppgifter i 8 § andrasom avses

1-8stycket lagen 1993000 socialförsäkringsregister.om
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i ärendesökbegreppanvändasfår dockUppgifterna somsom
felaktigsig pågrundarbeslutändringgäller program-somav

mering.

Verkställighetsföreskrifter

socialförsäk-1993000Föreskrifter hur lagen§6 omom
bidragsregistreti frågaverkställasringsregister skall samtom

meddelasförordningverkställighet dennaförföreskrifter av
Riksförsäkringsverket.av

januari 1994.krafti den 1förordning träderDenna
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5 Förslag till
Förordning familjebidragsregisterom

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

§1 förordningDenna innehåller föreskrifter ettom person-
register med hjälp automatisk databehandling förssom av
med stöd lagen 1993000 socialförsäkringsregister.av om

2 § deFör ändamål i 3 § skall de allmänna försäk-som anges
ringskassoma föra familjebidragsregister.ett

Registrets ändamål

3 § allmännaDe försäkringskassoma får använda familjebi-
dragsregistret för handläggning ärenden tillrätt ochav om
utbetalning familjebidrag enligt lagen 19911488av om
handläggning vissa ersättningar till den tjänstgör inomav som
totalförsvaret.

Riksförsäkringsverket får använda registret för handlägg-
ning ärende överklagande allmän försäkringskassasav om av
eller domstols beslut i ärende i första stycket.som avses
Detsamma gäller verkets begäran ändring försäkrings-om av
kassas beslut i sådana ärenden.

Utlämnande uppgifterav

4 § Utlämnande uppgifter i familjebidragsregistret påav
medium för automatisk databehandling får förske de ändamål
och i den utsträckning nedan till följandesom anges mottaga-
re.

Mottagare ÄndamålUppgifter

Riksskatteverket Uppgifter utbetalt För taxering ochom upp-
näringsbidrag börd skattav

Bank Uppgifter utbetal- För utbetalning fa-om av
ningar till bankkonton miljebidrag
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utbetalning fa-bedriver Uppgifter utbetal-bank- FörDen om avsom
ningar till bankgiro- miljebidraggiroverksamhet
konton

utbetalning fa-Uppgifter utbetal-bedriver FörDen post- avomsom
till postgiro- miljebidragningargiroverksamhet

konton

påi familjebidragsregistret får lämnasuppgifterAtt ut me-
uppgifternaautomatisk databehandling skalldium för om

statistik följerför forskning för framställninganvändas och av
socialförsäkringsregister.199300014 § lagen omav

Verkställighetsföreskrifter

1993000 socialförsäk-§ Föreskrifter hur lagen5 om om
familjebidragsregist-ringsregister i frågaskall verkställas om

föreskrifter för verkställighet förordningdennaret samt av
Riksförsäkringsverket.meddelas av

i kraft januari 1994.förordning träder den 1Denna
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6 Förslag till
Förordning register för yrkesskadelivräntorom

frivilligoch pensionsförsäkring

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

§1 förordningDenna innehåller föreskrifter ettom person-
register med hjälp automatisk databehandling förssom av
med stöd lagen 1993000 socialförsäkringsregister.av om

2 § de ändamålFör i 3 § skall Riksförsäkrings-som anges
verket föra register för yrkesskadelivräntor frivilligett och
pensionsförsäkring.

Registrets ändamål

3 § Riksförsäkringsverket får använda registret för handlägg-
ning ärenden till ochrätt utbetalning förmånerav om av
enligt

lagen 1954243 yrkesskadeförsäkring och motsvaran-om
de äldre bestämmelser,

de bestämmelser i punkten l Övergångsbestäm-som anges
melsema till lagen 1977265 statligt personskadeskydd,om

de bestämmelser i punkten l Övergångsbestäm-som anges
melsema till lagen 1977267 krigsskadeersättning tillom
sjömän,

de bestämmelser frivillig pensionsförsäkringom som anges
i 22 kap. lagen 1962381 allmän försäkring i dess lydel-om

före den januari1 1981.se
Riksförsäkringsverket får använda registret för handlägg-

ning ärende överklagande domstols beslut i ärendeav om av
i första stycket.som avses
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Övrig användning registretav

pensionsverk§ löne- och4 Statens Kommunernassamt pen-
för samordning förmånerfår använda registretsionsanstalt av

1-3 avtalspensionsförmâner.i 3 § medsom anges

Terminalåtkomst

fårförsäkringskassoma ha terminalåtkomst§ allmänna5 De
i 3uppgifteri registret gäller ärenden §till som som avses

pensionsverklöne- ochStatens Kommunernassamt pen-
fär terminalåtkomst till registret för de ända-sionsanstalt ha

mål i 4som anges

uppgifterUtlämnande av

6 § uppgifter i registret på medium förUtlämnande auto-av
fär för ändamål imatisk databehandling ske de och den ut-

följandesträckning nedan till mottagare.som anges

ÄndamålUppgifterMottagare

för taxeringRiksskatteverket Avdrag preliminär ochFör upp-
kvarstående börd skattoch skatt, av

skatteavdrag och av-
för kvarståendedrag

enligtskatt lagen
1991586 särskildom
inkomstskatt för utom-
lands bosatta samt upp-
gifter utbetald skat-om
tepliktig förmån

utbetalning för-Uppgifter utbetal-Bank Förom av
ningar till mâner i 3 §bankkonton som anges

utbetalning för-bedriver bank- Uppgifter utbetal- FörDen om avsom
till i 3giroverksamhet ningar bankgiro- måner §som anges

konton
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bedriverDen Uppgifter utbetal- För utbetalning för-post-som om av
giroverksamhet ningar till postgirokon- måner i 3 §som anges

ton

uppgifterAtt i registret får lämnas medium förut auto-
matisk databehandling uppgifterna skall användas förom
forskning föroch framställning statistik följer 14 §av av

1993000lagen socialförsäkringsregister.om

sökbegrepp

§ Vid7 handläggning ärenden i 3 får§av som anges som
sökbegrepp inte användas uppgifter i 8 § andrasom avses
stycket l-8 lagen 1993000 socialförsäkringsregister.om
Uppgifterna får dock användas sökbegrepp i ärendesom som

ändringgäller beslut grundar sig felaktigav som program-
mering.

verkställighetsföreskrifter

8 § Föreskrifter hur lagen 1993000 socialförsäk-om om
ringsregister skall verkställas i fråga registret före-samtom
skrifter för verkställighet denna förordning meddelasav av
Riksförsäkringsverket.

förordningDenna träder i kraft den januari 1994.l
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Inledningl

Direktiven1.1

1990 bemyndigade regeringenoktoberbeslut den 4Genom
tillkalla särskild utredarechefen för Socialdepartementet att en

till författnings-uppgift lägga fram förslagmed utreda ochatt
personregister på socialförsäkringsomrâdet.reglering av

anförs följande.direktiven dir. 199059 bl.a.I

författningsreglering Socialförsäkringens datare-Behovet avav en
planerade lokalagister har aktualiserats bl.a. i samband med det

sjukförsäkringsregistret. uppgifter registreras den för-De som om
karaktär, vilketsäkrade kan emellertid mycket känsligvara av

särskilda integritetsskydd. riksdagenställer krav på Jag attanser
lagstiftning bör ställning till regleringen de ADB-tagenom av

baserade personregister aktuella i sammanhanget. En ökadärsom
sjukförsäkringsregistretmängd information i det planerade lokala

Ävenmedför i enskildes integritet.också risk för intrång denstörre
socialförsäkringsområdetdet gäller övriga personregister inomnär

lagreglering tillbör komma stånd.en
förslag tilluppdras särskild utredare utarbeta deDet bör atten

författningsregler behövs.som
princip personregister får inrättasidatalagen endastEn är att ett

föras stöd i den registeransvariges verksamhet. När detoch som
myndigheter liknande verksamheten igäller och reglerasorgan

allmänhet lagar och andra författningar. Sådana författningargenom
bildar för den personregistrering bör förekomma.somramen
Syftet registerlag utifrån bestämmelsermed sådanaär närma-atten

personregistreringen.reglerare
för det föreslagna utredningsarbetet gällan-Utgångspunkten ärnu

socialförsäkringsområdet. Vidarede bestämmelser på bör ut-en
förgångspunkt arbetet för de register omfattar ettatt stortvara som

registrerade integritetskänsligt innehåll,antal och har ettpersoner
bestämmelser skall meddelas i form lag.av

socialförsäkringen gäller den s.k. socialförsäkringssekretes-Inom
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i 7 kap. 7 § sekretesslagen. Här gäller det raka skaderekvisitet,sen
vilket innebär offentlighet huvudregel. Sekretessär gälleratt om
det kan den uppgiften ellerrör någon honom närståen-antas att som
de lider uppgiften röjs. Med hänsyn till sekretessreglernasmen om

sambandnära med registerlagstiftning skall i utredningsupp-en
draget ingå regleringenöver sekretesskyddet för känsligaatt se av
personuppgifter. I detta sammanhang bör behandlasäven hur sekre-

förhållertesslagen sig till utlärrmande uppgifter till andraav organ
myndigheter.än

Av grundläggande betydelse registerlagär detatt garanteraren
skydd bör gälla till förmån för den enskilde i dennes förhållan-som
de till olika myndigheter. Personregistrering får inte medföra otill-
börlig kränkning den enskildes personliga integritet. Detta ärav en
grundläggande förutsättning skall gälla då krav ökadäven påsom
datorisering framförs för få effektivare verksamhet olikapåatt
områden. Konsekvenserna för andra intressen insynsbehov ochsom
forskningens behov måste också beaktas. Här det viktigtär att ana-
lysera gallringsfrågorna och överväga de olika urvalsmetoderom

i propositionen 19899072 arkiv bör till-som anges om m.m.
lämpas.

Utredaren bör främst lämna förslag rörande lagreglering följav an-
de frågor direkt hänger med den personliga integrite-som samman
ten

registerändamål-
registerinnehåll-

och förfoganderättansvar-
terminalåtkomst-
uppgiftslämnande på ADB-medium-
bevarandetid och gallring-
begränsningar bearbetningsmöjligheterav-
krav krypteringssystempå eller andra skyddsmekanismer för-
viss användning.

Utredaren bör särskilt analysera frågor direkttillgångnoggrant om
till uppgifter via terminal.

Utredaren bör belysaäven vilken betydelse försäkringskassornas
organisation kommer få för integritetsskyddet enligt datalagenatt
och sekretesslagen.

Utredningens direktiv bifogas i sin helhet bilagasom
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Utredningsarbetet och slutbetänkandet1.2

1990 harvårt i slutet november ochstartade arbeteVi motav
i tvåanförs i direktiven indelat arbetetbakgrund vad somav

redovisadesi februari 1991förstadenI etappen,etapper. som
sjukförsäkringsregis-19919 Lokalai delbetänkandet SOU

sjukförsäkringsregisterförslag till hoslämnade vi lagter, om
försäkringskassoma.de allmänna

i be-vi dettaden andra och avslutande läggerI etappen, nu
till författningsreglering centralafram förslagtänkande av

socialförsäkringsområdet. värt delbetän-dataregister inom I
finns vissa avsnittsjukförsäkringsregisterkande Lokala av

för frågorhar betydelse debakgrundskaraktär även somsom
Eftersom första betänkandetbehandlas i detta betänkande. det

redovisar vi dessafinns tillgängligt endast i begränsad upplaga
vissa redaktionella ändringar i detta betän-avsnitt med även

kande.
studiebesök gjorts Riks-i denna har hosUnder arbetet etapp

försäkringsverkets ADB-avdelning i ADB-avdel-Sundsvall.

information avdelningens verksamhetningen har lämnat om
somrädet. Sekretariatet vidare besöktsocialförsäkring harinom

i Stockholmspensionsanstalt Stockholm ochKommunernas
Östermalm.allmänna försäkringskassas lokalkontorläns

pensionsanstalt redovisat handläggningenharKommunernas

socialförsäkringsförmå-ärenden rörande utbetalningdär avav
infor-och samordning avtalspensioner lämnatsamtner av

anslutning terminal tillmation pensionsanstaltensom so-av
Öster-cialförsälcringens pensionsregister. Lokalkontoret

har information pensionsärenden hand-malm lämnat hurom
läggs i dag.

Vi också träffat företrädare för Folkhälsodatagruppen,har

på frågeställningar vi enligtlämnade synpunkter desom
direktiven skall beakta.

Även i samråttden andra har utredningen medetappen
Datainspektionen, Datalagsutredningen 198902, Riksar-Ju
kivet och Riksförsäkringsverket.
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Socialförsäkringens2

administration

2.1 Allmänt

Riksförsäkringsverket allmänna försäkringskassomaoch de

försäkringen, omfattar sjuk-administrerar den allmänna som
försäkring sjukvårdsersättning sjukpenning- för-ochsamt

föräldrapenningförmåner, folkpensionering och försäkring
tilläggspension. försäkringskassomaVerket och har handäven

delpensionsförsäkring, arbetsskadeförsäkring, allmännaom
barnbidrag och bidragsförskott, bilstöd till handikappade,

ersättning för närståendeersättning till smittbärare, vård av
och liknande förmåner.

Försäkringskassoma handlägger de enskilda medanärendena

Riksförsäkringsverket förvaltningsmyndighetcentral medär

försäkringskassornastillsynsansvar verksamhet.över
finns 25 allmänna försäkringskassori Sverige. varjeDet För

landsting varjeoch kommun, inte tillhör något landsting,som
skall det finnas försäkringskassa. försäkringskassasEnen
verksamhetsområde får dock, regeringen så bestämmer,om
omfatta tvâ landsting eller landsting och sådan kommunett en

Försäkringskassoma självständiga offent-ärsagts.som nyss
för vilka regeringen firma.ligrättsliga fastställer Iorgan,

försäkringskassa finnasvarje skall det styrelse och elleren en
socialförsäkringsnämnder.flera försäkringskassan skall detI

finnas direktör leder i enlighetarbetet med styrelsenssomen
anvisningar.

Försäkringskassoma organisation,har Försäk-en gemensam
ringskasseförbundet, intresse-, service- och arbets-ärsom
givarorganisation.

Försäkringskassomas huvudsakliga uppgift handläggaär att
enskilda ärenden inom försäkrings- bidragsområdet.och
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i enskiltBeslut fattasärende i regel tjänsteman vidett av en
försäkringskassan. Vissa ärenden typiskt kom-ärsettsom av
plex och har inslag skälighetsprövning harnatur samt storav
betydelse för den enskilde socialförsäkrings-avgörs av en
nämnd.

Beslut har fattats tjänsteman skall enligt 20 kap.som av en
10 § lagen 1962381 allmän försäkring i principom om-

försäkringskassanprövas det begärs den beslutetav om av
angår. vissa fall skallI omprövningen socialför-göras av en
säkringsnämnd. Omprövning skall begäras inom två månader
från försäkradedet den fick kännedom beslutet. Försäk-om
ringskassan har därutöver enligt 20 kap. lO § lagena om
allmän försäkring möjlighet vissaunder förutsättningaratt
ändra beslut blivit oriktigt grund uppenbartett t.ex.som av
felaktig rättstillämpning.

Försäkringskassomas beslut kan överklagas. försäkrings-En
kassas beslut i socialförsäkringsärenden överklagas till läns-
rätt. beslutLänsrätts överklagas till kammarrätt. Försäkrings-
överdomstolen förär närvarande högsta instans för socialför-
säkringsmälen.

18I kap. l § lagen försäkringallmän försäk-attom anges
ringskassa skall inrätta lokalkontor i den mån så erfor-prövas
derligt.

Enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter 19876RFFS om
organisationen de allmänna försäkringskassorna skall detav
finnas minst lokalkontor i varje kommun. Om det finnsett
fler kontorän i kommun skall lokalkontorsområdenaett en
omfatta eller flera församlingar. Avvikelse från dennaen
indelningsgrund kan medges verket.av

Varje lokalkontor har kontorschef. övrigt kan organisa-Ien
tionen fritt till de förutsättningarna.lokala Vanligenanpassas

kontorenär uppdelade i fleraeller sektioner för sjukförsäk-en
rings-, utrednings-, pensions- bidragsfunktionema. Medresp.
utredningsfunktion här handläggning långa sjukfall,avses av
rehabilitering och förebyggande verksamhet, beredning och
beslut i förtidspensionsärenden, arbetsskadeärenden samt
handikappersättnings- bilstöds- och vårdbidragsärenden. På
många håll går utvecklingen indelning med särskildamot en
enheter för stöd till barnfamiljer, ersättning vid ålderdom

insatser vid sjukdom och ohälsa.resp.
Sjukförsäkringsärenden handläggs vid lokalkontoren. Inom
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måletdär ärutvecklingsarbetepågårförsäkringskassoma ett
försäkrings-handläggningindividinriktadprincip alliatt av
lokalkontor.försäkringskassornastillförläggasskallärenden

genomfört decentra-försäkringskassor harallaSå gott ensom
pensions-1991.årutredningsärendena under Inomlisering av

slutförddecentraliseringenbidragsområdet väntasoch vara
fall liggai delnivå kommerpå regionalKvar attensenare.

pensionsberäkningar.vissa
ledningencentralaför denskallRiksförsäkringsverket svara

verksamhetförsäkringskassornasför tillsynen samtoch av
tillämpasbidragssystemensocialförsäkrings- ochförverka att

före-demeddelaskallrättvist. Verket ävenlikformigt och
rådallmännabemyndiganden och deskrifter enligt givna som

rättsområdetinomlagstiftningentillämpningförfordras av
resursanvändning och ad-effektivför säkerställaoch att en

olikautvecklingen deföljaverketministration. Vidare skall av
trygghetsa-utvärderaochinom trygghetssystemetgrenarna

samhälle.individ ocheffekter förnordningarnas
handläggning ärendenförRiksförsäkringsverket avsvarar

yrkesskadeförsäkring och1954243enligt lagen motsva-om
enligt dessasjukpenningtillförfattningar.äldre Rättenrande
försäkrings-i vissa falldockförfattningar avgörsäldre av

särskiltgrundFörsäkringskassorna har ävenkassorna. av
arbetsmarknadsstöd,utbetalning kontanthanduppdrag avom

dag-arbetsmarknadsutbildningvidutbildningsbidrag samt
totalför-tjänstgör inomfamiljebidrag till denpenning och som

tillsärskilt bidragfrågorocksåhandharKassomasvaret. om
19931991 decemberjanuariavseende tidenensamförälder -

skattereduktion.anledning slopadmed av
pensions-frivilligaadministrerar denRiksförsäkringsverket

försäkringsform.särskildförsäkringen, ärsom en
enskildförmån förfår, tillRiksförsäkringsverket även part,

förvaltningsdomstolsallmänförsäkringskassas ochöverklaga
enligtbeslutförsäkringskassasändringbeslut begärasamt av
alltidförsäkring. Verket är10 allmän20 § lagenkap. oma

Försäkringsöverdomstolen.tillöverklagatsmålipart som
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2.2 Innehållet i nuvarande centrala
personregister

Till stöd för administrationen socialförsäkringen finns i dagav
central dataanläggning med stordatorer och databaser viden

Riksförsäkringsverkets ADB-avdelning i Sundsvall. Till dato-
är terminaler de olika försäkringskassekontorenrerna

anslutna via kommunikationsnät. Terminalemaett gemensamt
är persondatortyp. De hopkopplade iär lokalanumera av
nätverk och utnyttjas i huvudsak terminaler demotsom cen-
trala datorerna i Sundsvall.

Försäkringskassoma, handlägger och beslutar i desom en-
skilda ärendena, utnyttjar det centrala datasystemet huvud-
sakligen för beräkning, beslutsexpedition och utbetalning.
Även Riksförsäkringsverket utnyttjar detta vid hand-system
läggning i förstaärenden; hand yrkesskadeförsäkringav om

frivilligoch pension. För administrationen socialförsäk-av
ringsförmånema och de anslutande bidragssystemen finns ett
flertal personregister i det centrala datasystemet. Personregist-

förs i enlighet med tillstånd ocheller licens Datain-ren av
spektionen. Riksförsäkringsverket har registeransvaret för
dessa personregister.

administrativaDe personregistren utgörs registret förav
sjukförsäkñngssystemet, för bidragssystemet och för pensions-

På tid har tillkommit registersystemet. för ersätt-senare nya
ningsförmåner bilstöd till handikappade, försäkringt.ex.som

kostnader för sjuklön familjebidragoch tillmot värnpliktiga
m.fl. registerDessa förs i särskilda databaser. Också andra

administrativa register finns ityper det centrala datasyste-av
ärendediarier för vissa enheter vid Riksförsäkrings-met, t.ex.

verket.
Utöver de administrativa registren finns i det centrala data-

flertal särskilda forsknings-systemet och statistikregister.ett
administrativaI de registren förs vid ADB-avdelningensom

i Sundsvall registreras uppgifter för utbetalning förmånerav
eller bidrag. Vissa förmåner, sjukvårds- och tandvårds-t.ex.
ersättningar, utbetalas dock inte Sundsvallsdatom utangenom
direkt försäkringskassa. Utbetalningarna bokförs dåav resp.
i statligadet redovisningssystemet, System sättsamma
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försäkringskassans övriga utbetalningar för lokal-t.ex.som
hyra och inköp.

2.3 administrativaDe personregistren

2.3.1 Allmänt

sjukförsäkringssystemetdetta sammanhang med ad-I avses
ministrationen den allmänna sjukförsäkringen, sjuk-dvs.av
penning havandeskapspenning föräldrapenningförmåner,och

,
vissa förmåner enligt 19911047lagen sjuklön samtom
ersättningar såsom smittbärarersättning, ersättning vid närstå-
endevård, sjukpenning enligt lagen arbetsskadeförsäkringom
och sjukpenning enligt yrkesskadeförsäkring.lagen Ocksåom

frivilliga sjukpenningförsäkringen ingår.den Systemet om-
fattar utbildningsbidrag, dagpenning till värnpliktigaäven
m.fl. och kontant arbetsmarknadsstöd försäkringsamt mot

för sjuklön.kostnader Systemtekniskt finns det centralatre
register inom sjukförsäkringssystemet; register inne-ett som
håller uppgifter förmåner sjulqörsäk-angettsom som ovan,

registerringsregistret, innehåller uppgifter sjuklö-ett som om
neaviseringar från arbetsgivare, SLA regis-V-registret, ettsamt

innehåller uppgifter försäkring förkostnaderter motsom om
sjuklön, register för försäkring för småföretagare.

Bidragssystemet omfattar allmänna barnbidrag bidrags-och
förskott, förmedling underhållsbidrag och krawerksamhetav
avseende underhållsbidrag. Systemet omfattar vissaäven
adoptionsbidrag. Systemtekniskt finns förcentralt registerett
hela bidragssystemet, bidragsregistret.

Pensionssystemet försäkringskassomaanvänds för ad-av
ministration den allmänna pensionsförsäkringen, beräkningav

tilläggspensionallmän hjälp pensionspoängregist-medav av
registrering och utbetalning delpension registre-ret, samtav

ring utbetalningoch arbetsskadelivränta. Systemet användsav
Riksförsäkringsverket för registrering och utbetalningav av

yrkesskadelivränta frivilligoch pensionsförsäkring. System-
tekniskt finns det centrala register inom pensionssystemet.tre

register innehållerEtt uppgifter pensionstagare medsom om
pension,allmän pensionsdatabasen, innehållerett som upp-

gifter delpension, arbets- och yrkesskadelivräntor ochom
frivillig pensionsförsäkring, DALF-basen, registersamt ett
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innehåller uppgifter pensionspoäng, poängdatabasen.som om
ersättningsförmånema bilstöd till handikappade ochDe nya

familjebidrag till värnpliktiga m.fl. administreras med hjälp
register i sin databas. Bilstödsregistret i prak-denärav var

tiska hanteringen knutet till pensionssystemet medan registret
för familjebidrag har knutits till bidragssystemet.

finns administrativa personregister för socialför-Härutöver

säkringen i form ärendediarier för ombudsenhetemaav resp.
avgiftsenhetenyrkesskade- och vid Riksförsäkringsverket.

2.3.2 Registrens funktion

administrativa registren försäkringskassomaDe används av
huvudsakligen för beräkning och utbetalning ersättningarav

för beslutsexpedition.samt
datasystemet finns funktionerI medger beslut kanattsom

utfärdas automatiskt eller blanketter, förfrågningar,att t.ex.
skickaskan automatiskt. finns inlagdaI ävenut systemet

kontrollfunktioner försäkringskassan meddelandesom ger om
uppgift tillförts registret kan tänkas betydelseatt som vara av

för fråga rörande försäkrad eller kan tänkas påkallaen som
utredning försäkringskassan. registren finnsnärmare Ien av

också möjlighet in bevakningsfunktioner.lägga vissNäratt
tid eller visst förhållande inträtt får försäkringskassan då
meddelande härom.

Omräkning förmåner till följd höjning basbeloppetav av av
eller ersättningsnivåerandra ofta automatisktsker medav
utnyttjande registrerade uppgifter i personregistren.av

Särskilt i pensionssystemet finns datarutiner innebär attsom
i hela ärendehandläggningen sker automatiskt ochstort sett
maskinellt. Det gäller bl.a. beviljande och beräkning ål-av
derspension för den blir 65 år.som

Dataregistren uppdateras uppgifterlöpande med matassom
in försäkringskassoma. Registren tillförs uppgifterävenav
från dataregister. Registren uppdateras regel-externa t.ex.
bundet med uppgifter från Riksskatteverket, Kriminalvårdssty-
relsen, Värnpliktsverket och arbetslöshetskassomas medlems-

register. Vissa uppgifter kan avsedda tillförasattvara en
särskild databas medan andra avsedda för alla registren.är

Riksskatteverket lämnar på magnetband folkboldörings-bl.a.

uppgifter och underlag för preliminärskatteavdrag. Uppgifter
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gång åretlämnaspreliminärskattesedelnmotsvarande en om
under året.ändringsuppgifter löpandedärefter lämnasoch

Sjukförsäkringsregistretförst iUppgifterna läses somav
register.för detta Där-uppgifter aktuellatillförs de ärsom

tillförs depensionsregistret,iuppgifternaefter läses somav
Folk-för registreradeaktuella däruppgifter är personer.som

motsvarandeförstbokföringsuppgifter kontrolleras mot upp-
materialet läsesgodkändaukförsäkringsregistret.gifter i Det

skatteupp-registreni olika sättdärefter de samma somav
gifterna.

bidrags-, sjukförsäk-pensions-,Samkömingar sker mellan

uppgifter skallebidragsregistren för kunnafamiljrings- och att
för kontrollregistren till de andra ochöverföras från ett av

finns i flera register Iuppgifter överensstämmer.att somav
pensions-,inte tillförtspersonuppgifterfall ännude m.m.

rutinfinnsfamiljebidragsregistren dessutomellerbidrags- en
registreradeuppgifter degrundläggandeinnebär att omsom

sjukförsäkringsregistret.frånhämtaskanpersonerna
utskriftockså för maskinellPersonregistren användaskan

kontrolluppgifter o.d.av

2.3.3 Sjukförsäkringssystemet

Sjukförsäkringsregistret

Sverigeomfattar samtliga i bosattaSjukförsäkringsregistret
för miljoner15 är, närvarande 7,4över personer.capersoner

erhållit dagersätt-Registret omfattar andraäven personer som
från registret.avförts Iäret ochning under enpersoner som

uppgifter barnregistret antecknas ärsärskild del somomav
bamregistretför 1,9 miljoner17 är, närvarandeän cayngre

föräldrapenningförmåner.för
administreraför denSjukförsäkringsregistret används att

rehabi-föräldraförsäkring ochukförsäkrin inkl.allmänna gen
närstående-smittbärarersâttning, ersättning vidlitering samt

arbetsskadeförsäkring ochsjukpenning enligt lagenvârd, om
Registretyrkesskadeförsäkring.sjukpenning enligt lagen om

utbildningsbidrag, dagpen-för administreraanvänds även att
arbetsmarknadsstöd ochvärnpliktiga m.fl., kontantning till

sjuklöni 16kostnader för sjuklön § lagenavses omsom
20ersättning enligt § lag.ävensom samma
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varjeFör registrerad innehåller sjukförsäkringsre-person
gistret uppgift adress vistel-ävenom personnummer, namn,
seadress och civilstånd. registretI nationalitet förävenanges
den inte svenskär medborgare i förekommandeoch fallsom
uppgift fr.0.m. vilket år det svenska medborgarskapet harom
erhållits. Vidare vid vilken försäkringskassa vederbör-anges
ande inskriven tillär och vilket lokalkontor vederbörande hör

uppgift fr.0.m. uppgifternanär gäller.samt om
de fallI har utvandrat eller obefintligapersoner anses anges

detta särskilt i registret liksom inskrivnaäratt personer som
i försäkring skassa inte folkbokfördaär i Sverige. Dessa perso-

ingår i riksregister finns hos Stockholms länsettner som
allmänna försäkringskassa. riksregisterDetta såledesär delen

det sjukförsäkringsregistret.centralaav
Andra uppgifter registreras är makest.ex.som personnum-

pensionsgrundande inkomst och uppgift särskildmer, attom
sekretessprövning skall göras.

övrigt innehållerI registret uppgift sjukpenninggrundan-om
inkomstde och årsarbetstid. registretI förekomstävennoteras
frivillig sjukpenningförsäkring. Uppgift för skatteavdragav

i enlighet aviseringmed från Riksskatteverket. Vidareanges
läggs spärrmarkeringar in förhållanden medför attom som
den registrerade inte berättigad tillär ersättning, hant.ex. att

häktadår eller intagen i kriminalvårdsanstalt.

registretI vilka utbetalningar finnsnoteras görs. Härsom
uppgift bl.a. utbetalningssätt kontant, kontoinsättningom

vilketetc., ersättningsslag vilkenoch tid utbetalningen avser.
registrenI bruttobelopp, skatteavdrag, utbetalt beloppanges

m.m.
Riksskatteverket aviserar datamedium och ändradenya

folkbokföringsuppgifter varje vecka. kanDet gällam.m.
uppgifter adress, kyrkobokföringsförhållan-t.ex.om namn,
den, skatteuppgifter eller dödsfall. Riksskatteverket aviserar

särskiltäven sekretesskydd för vissa personuppgifterom resp.
sådant skydd skall upphöra.att

Kriminalvårdsstyrelsen aviserar på datamedium gångertre
vecka intagning i utskrivning från kriminalvårds-per om resp.

anstalt.

Varje aviserarvecka Värnpliktsverket datamedium från
verkets skilda personregister angående påbörjad avslutadresp.
vämpliktstjänstgöring i form grundutbildning. Motsvarandeav
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vapenfri tjänst.beträffandeuppgifter lämnas den görsom
VämpliktsverketsVapenfristyrelsens personregister ingår i

personregister.olika

sjukförsäkringsregistret tillförs uppgifter från krono-även

utmätninginförselfogdemyndighetema beslut ochom om
vid utbetalning ersättningsbclopp.skall beaktas Be-avsom

införselnträffande införselbesluten dels avser un-anges om
införselbeloppetderhållsbidrag eller dels storlekenannat,
utmätningförbehållsbeloppet. Vad gäller beslutoch om anges

mål, vilketeller enskilt beloppbeslutet allmänt somom avser
utmätningsfritt belopp.storlekenskall ochutmätas av

uppgift tillstudiestödsnämnden varje dagCentrala lämnar

beviljade studiestöd, studiestödsjukförsäkringsregistret om om
avbrutits. Registretinte utnyttjats studieroch om somsom

fråntillförs uppgifter arbetslöshetskassornas medlems-även
SLÖRstatliga m.fl..register och de lönesystemen

Sjukförsäkringsregistret tillförs dagligen uppgifter från bi-

dragsregistret.
sjuk-pensionsregistren överförs uppgifter dagligen tillFrån

försäkringsregistret beviljade, ändrade och upphördaom
dödsfall snabb-pensionsförmåner uppgift s.k.samt om genom

egenpension frånavisering. Uppgifter Statens löne- ochom
pensionsverk och pensionsanstalt delpen-Kommunernas samt

överförs varjeöverförs månadsvis. Frånsion DALF-basen

uppgifter beviljade upphörda livräntor.vecka och I sam-om
partiell förtidspension sjukbidragband med avisering om

överförs uppgift sjukpenninggrundande inkomstäven om
pensionsbeslutet.enligt

året sjukförsäkringsregistretgång uppdateras medEn om
pensionsgrundande inkomstuppgift fastställdom m.m.

från arbetsgivare SLAV-registretSjuklöneaviseringar

för administrera anmälnings-SLAV-registret används ochatt
sjuklön.uppgiftsskyldighet för arbetsgivare enligt lagen om

Sjuklön betalas arbetsgivarna. skall lämnaDessaut upp-av
försäkringskassoma sjukfallgifter till dels upphörtom som

inom sjuklöneperioden, dels sjukfall fortsätter efterom som
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sjuklöneperiodens slut. Uppgifterna får lämnas skriftligen el-
ler pä ADB-medium. En databas har skapats för att tany

och lagra dessa uppgifter.emot

Försäkring för småföretagare

Enligt 17 § lagen sjuklön kan arbetsgivare, hanom en om
uppfyller vissa i lagen angivna förutsättningar, försäkra sig
hos försäkringskassan för kostnader för sjuklön. Registret

föranvänds administrera denna försäkring. Försäkrings-att
kassan håller registret aktuellt med särskilda uppdaterings-
transaktioner för ändrade inteoch aktuella uppgifter.nya,

2.3.4 Pensionsregistret

pensionssystemetFör finns uppgifter i följande databaser

pensionsdatabasen-
DALF-basen delpension, arbetsskadelivränta, yrkesska--
delivränta, frivillig pension
poängdatabasen-

pensionsdatabasenI finns för närvarande uppgifter 2,2om ca
miljoner vilka uppbär någon form allmänpersoner, av pen-
sion, och i förekommande fall deras makar eller barn,om

avlidna någon form allmän pensionom som genererar av
barnpension, änkepension och uppbärom personer som
någon form pension från Kommunernas pensionsanstalt,av
Statens löne- och pension sverk eller yrkesskadelivränta. Data-
basen uppdateras dagligen med uppgifter från försäkrings-
kassoma, Statens löne- och pensionsverk, Kommunernas pen-
sionsanstalt, Riksförsäkring sverkets yrkessskade- och avgifts-
enhet veckovis folkbokföringsuppgiftermed från Riks-samt
skatteverket.

Pensionsdatabasen används förattadministrerautbetalningen
allmän pension. basen finnsI uppgifter medav om personer

ålderspension, förtidspensionsjukbidrag, omställnjngspension,
särskild efterlevandepension, änkepension, barnpension,
handikappersättning, Vårdbidrag, hustrutillägg, kommunalt
bostadstillägg och barntillägg. Databasen används föräven att
skriva förhandsbesked ålderspension till blivande 65-ut om
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maskinelltbevilja ålderspensionåringar och näratt personen
fyller 65 år.

administrera utbetalningförDALF-basen används att av
enligtarbetsskadelivränta livränta lagendelpension, och om

författningar.yrkesskadeförsäkring motsvarande äldreoch
innehål-pension administreras här. DatabasenOckså frivillig

förmå-beviljats sådanauppgifter harallaler om personer som
förmån försäkringskassannybeviljande kanVid av enner.

utdelningsadress ochregistrera uppgift postnum-om namn,
sjukför-automatiskt frånfall uppgifternai hämtasannatmer,

sjuk-Preliminärskatteuppgifter frånhämtassäkringsregistret.
försäkringsregistret.

försäkringskassan. Såvittvarje dagRegistren uppdateras av
uppdateringen Riksförsäk-yrkesskadelivränta skergäller av

Omräkningavgiftsenhet.ringsverkets yrkesskade- och görs
poänguppgifter.år i med aktuellagång decemberen per
gång veckaadressförändringar uppdaterasochNamn en per

gång år.skatteuppgifter uppdaterasmedan peren
register. VidUppgifter tillförs från andraDALF-basen även

arbetsskadelivräntaberäkning utbetalning hämtasoch t.ex.av
pension samordnas meduppgift storlek skallom av som

automatiskt från pensionsdatabasen.livräntan
Riksförsäk-för administreraDALF-basen används även att

pensionsförsäkring. finnsfrivilliga databasenringsverkets I

uppgifter frivillig pension haralla uppbär ellerom som som
frivilliga pensionsförsäkringen.betalat in avgifter till den

försäkringsinnehavare ungefär 30 000,Antalet är varav ca
varje000 pension. Registret uppdateras dag med15 uppbär

Riksförsäkringsverkets för frivilliguppgifter från enhet pen-
sionsförsäkring.

uppgifter pensionspoängpoängdatabasen lagrasI m.m.om
också för framDatabasen används att ta prognoser som an-

framtida avgifter för allmän tilläggspen-till beräknavänds att
födda år 1910 ellersion. omfattar försäkradeDatabasen sena-

för vilka för något år beräknats pensionsgrundandedetre
Även födda före år 1910, inte bevil-inkomst. försäkrade som

för vilka uppgift pensionsgrundandejats ålderspension och om
Registret omfattar också för-finns, registrerade.inkomst är

frånyrkesskadeärende undantagandesäkrade har samtettsom
tilläggspension återkallande sådant undantag-ellerallmän av

miljonerRegistret omfattar för närvarande 7,3ande. perso-ca
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levande och avlidna. Registret uppdateras dagligen medner
uppgifter från försäkiingskassoma. Registret uppdateras varje
vecka med uppgifter från folkbokföringen beträffande änd-
ringar i pensionsgrundande inkomst.

decemberI varje år lämnar Riksskatteverket magnetband
uppgift pensionsgrundande inkomst skattemyndighetom som

förberäknat föregående år. Genom särskilt uppdaterings-ett
omvandlas uppgiften pensionsgrundande inkomstprogram om

samtidigt till pensionspoäng registreras i poängdatabasen.som
år 1960Fr.o.m. också och för vilket är vårdårs.k.anges om

tillgodoräknats. Poängdatabasen innehåller uppgifter föräven
utländska sjömän, för vilka det för något år beräknats pen-
sionsgrundande inkomst. decemberI varje är uppdateras
basen med uppgifter sjukpenninggrundande inkomst frånom

ukförsäkringsregistret. Från DALF-basen överförs uppgifter
beviljad eller upphörd livränta och beviljad ellerom om

avslagen ansökan delpension. Riksförsäkringsverketom er-
håller varje vecka frånmagnetband Riksskatteverketett med
uppgifter omdebitering och ändrad pensionsgrundandeom
inkomst.

Årligen maskinellgörs omräkning de tilläggspensioneren av
i form ålderspension och förtidspension beviljatsav som
provisoriskt under året. pensionspoängDen pensionstagaren
erhållit vid uppdatering den pensionsgrundande inkomstenav
används tillsammans med övriga poänguppgifter i poängdata-
basen för beräkning tilläggspensionen.ny av

Enligt 17 kap. l § andra stycket lagen allmän försäkringom
skall ersättning kunna utbetalas till myndighet för utgivet
socialbidrag. maskinellFör utbetalning skall kunna skeatt har
uppgifter myndigheters adress och postgirokontoom namn,
lagts i pensionsdatabasen.upp

Maskinell avisering till blivande ålderspensionär må-görs
nadsvis. tvåDetta görs och halv månad före 65-årsmåna-en
den och grundas på uppgifter hämtas från sjukförsäk-som
ringsregistret och uppgifter i pensionsdatabasen.

pensionsdatabasenI finns uppgifteräven för beräkning av
hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg. finns tillHär att
börja med uppgifter kommunala förgrunder kommunaltom
bostadstillägg och uppgifter på riksnivå bl.a. schablonerom
för hushällsel driftskostnader för fastighet.samt Upp-egen
datering riksuppgifter Riksförsäkringsverketgörs medanav av
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uppgifterna i övrigt försäkringskassoma.uppdateras av
maskinelladatasystemet omräkningarI görs kommunnär en

sina förändrar grunder kommunalt bostadstillägg, basbe-när
loppet eller pensionstillskottet ändras eller bostadskost-när
nadsschablonema ändrats. Maskinell omräkning görs även om
pensionstagarens make avlidit.

Riksförsäkringsverket beräknar det statsbidrag tillkom-som
kommunen. kunna detta måsteFör göra verket ävenattmer

kontrollera kommunens grunder för bostadstil-kommunaltatt
uppfyller villkoren förlägg erhålla statsbidrag. Detta görsatt

dock inte i datasystemet.
Till pension sregistren hör bilstödsregistretäven användssom

för betala bilstöd och hantera kontrolluppgifter föratt ut samt
följa kostnads- och utvecklingstendenser. Registretatt om-

fattar alla fått bilstöd. Registret och systemetpersoner som
började gälla den l oktober 1988. Antalet beräk-ärpersoner

tillnade 3 000 år. Registret uppdateras varje dagca per av
försäkringskassoma. och adressförändringar registrerasNamn

gång vecka. registret registrerasI bl.a. barns ochperen
förälders adress, beräknad årsinkomst, handi-personnummer,

fordonsslagkappgrupp, och utbetalt belopp.

2.3.5 Bidragsregistret

Bidragsregistret används för försäkringskassomas administ-
ration allmänt barnbidrag, förlängt barnbidrag fler-ochav
barnstillägg. Registret används för administrationäven av
bidragsförskott förlängtoch bidragsförskott. Dessutom an-

registret förvänds särskilt till ensamstående adoptivför-
åldrar, förlängt särskilt bidrag till ensamstående adoptivföräld-

adoptionskostnadsbidrag och särskilt bidrag till ensamstå-rar,
ende med barn. Vidare registretanvänds för förmedling av
underhållsbidrag då så begärs.

Bidragsregistret också föranvänds stöd kronofogde-som
myndighetemas bokföring införsel utmätning ibidrags-ochav
förskottsärenden. Via registret fördelas och införsel-avräknas

utmätningsmedel åt kronofogdemyndigheterna i ärendenresp.
där försäkringskassan ansökt indrivning för underhålls-om
fordran.

Registret omfattar 3,7 miljoner 2,2 miljo-ca personer, varav
barn och 1,5 miljoner betalningsmottagare, underhålls-ner
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skyldiga rättsliga vårdnadshavare.och

Registret dagligen uppgifter från försäk-uppdateras med

ringskassoma och med uppgifter inbetalningar från postenom
veckovis med uppgifter från Riksskatteverket.samt

innehåller beträffande bidragsmottagarenRegistret uppgift
Ävenadress civilstånd. uppgiftochom personnummer, namn,

i vissa fall flerbarnstillägg,barnets, makes och, vidom sam-
ñnns. Vilket lokalkontor tillhörbos personnummer personen

också. Skall särskild sekretessprövning framgårgörasanges
registret. bidragsärendena kan uppgift finnasdet I attav om
går i eller myndighetsplacerat.barnet skola barnet äratt

Beträffande utbetalningarna vilket beloppt.ex.anges som
i bidrag och till vilket kontonummer utbetalningenbetalats ut

gjorts. innehålls på återkravBelopp grund beslutsom av om
för mycket utbetald ersättning registreras också.av

Beträffande bidragsförskott ävenanges

uppgift faderskap fastställt inteellerärom-

fastställt underhållsbidrag-

uppgift vårdnadshavaren fullmakt till försäk-lämnatom-
ringskassan kräva den del underhållsbidragetatt av som
överstiger bidragsförskottets nivå

skuld månadden underhållsskyldig har till barnper som-
underhållsbidragför överstiger bidragsförskottetsom

den totala skulden underhållsskyldig harsom-

i fall underhållsskyldigede den har införsel uppgift om-
införselbelopp och vilken kronofogdemyndighet ärsom
verkställande

kravåtgärder uppgift inbetalningskort ellerutsäntsom om-
betalningsanmaning, registrerad betalningsplan, utmät-

ningsansökan, utredning eller beslut kraveftergiftom
m.m.

inbetalning underhållsbidrag och vilket inbetal-sättav-
ningen gjorts frivillig inbetalning, införsel, utmätning
m.m..

fall kraveftergiftI meddelats anledningen härtill äranges om
sjukdom, arbetslöshet, vård försörjanstalt, ningsbörda,stor
rehabilitering, ekonomi eller orsak.annan
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Bidragsregistret tillförs varje månad ADB-medium upp-
gift från sjukförsäkringsregistret införsel i dagersättningom

underhållsbidrag.avseende

Varje månad aviserar pensionsregistret på ADB-medium

bidragsregistret inbetalningar underhållsbidrag skettatt av
utbetalning bamtillägg innehållits.harattgenom av

Varje vecka eller månad aviserar familjebidragsregistret
ADB-medium bidragsregistret inbetalningar underhålls-att av
bidrag skett utbetalning familjepenning innehål-attgenom av
lits.

Riksskatteverket aviserar på gångADB-medium åren per
uppgifter överskjutande skatt och varje vecka ochom nya

folkbokföringsuppgifterändrade m.m.
Bankgirocentralen postgirocentralen aviseras ADB-resp.

medium varje vecka utbetalningar till bankgirokontonom
postgirokonton.resp.

Centrala studiestödsnämnden aviserar ADB-medium bi-

dragsregistret s.k. skolgångslistor fem gånger varjegenom
vårtermin och fyra gånger varje hösttermin.

Kriminalvårdsstyrelsen aviserar ADB-medium varje
intagningvecka utskrivning från kriminalvårdsan-om resp.

stalt.
och bankgirocentralenPost- aviserar datamedium varje

inbetalningsuppdrag.dag
Bidragsregistret aviserar på datamedium varje månad kom-

socialnämnder eller motsvarande nämnder uppgiftermunernas
bidrag för samordning ersättning från socialtjänsten.om av

Registret aviserar manuellt varje månad socialnämnder eller
motsvarande nämnder uppgifter bidrag avseende barnom som
vistas på institution.

Kronofogdemyndighetema aviseras bidragsregistretav ma-
nuellt varje månad bokföringsrapporter uppgiftermed om
inbetalningar i införselärenden Kronofogdemyn-m.m. m.m.
dighetema aviseras vidare på ADB-medium fyra månader per
år uppgifter iskuld utmätningsärenden gällande under-om
hållsskyldiga.

Riksskatteverket avi på ADB-medium varje år uppgifterseras
för bidrag betalas s.k. barnrevision. avise-Dennaut,om vem

ring för kontroll utbetalninggörs bidrag endast görsattav av
för befintliga bam.

Statistiska centralbyrån får på ADB-medium varje år upp-
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bidrag belopp beträffandeochgifter personnummer,om
uppburit bidrag.personer som

2.3.6 Familjebidragsregistret

Familjebidragsregistret används för försäkringskassomas
familjebidrag. Registretför utbetalninghandläggning av

för fakturering tillockså Riksförsäkringsverketanvänds av
Räddningsverket.Värnpliktsverket resp.

föras januari 1992 och kommerRegistret började den latt
familjebidrag år.omfatta 20 000 ansökningaratt om perca

ADB-mediuminhämtas varje påFrån Värnpliktsverket dag
förläggningsort ochuppgift adress, personnummer,namn,om

för tjänstgöring.tjänstgöringsort för dem rycker Värn-som
tjänstgönngsför-vidare ändringar ipliktsverket aviserar om

Uppgifterhemförlovningar.hållanden, t.ex. om personer,om
familjebidrag,in inte sökt gallras bortryckt ensom men

uppgifter lämnas be-månad efter utryckning. Motsvarande

tjänst. Vapenfristyrelsensträffande vapenfriden görsom
skilda personregister.ingår i Värnpliktsverketspersonregister

Räddningsverketaviserarfamiljebidragsregistret motsvaran-
inteuppgifter Värnpliktsverket, dockde ADB-me-som

dium.

Registret dagligen försäkringskassorna meduppdateras av
uppgifter upphörda familjebidrag.ändrade ochom nya,

ebidragsregistret tillförs ADB-mediumFamilj personupp-
sjukförsäkringsregistret dagligen folk-gifter från ochm.m.

veckovis.bokföringsuppgifter från Riksskatteverket

uppgifter värnpliktiga, vapenfriaRegistret innehåller om
yrkesofñcersaspiranter,änstepliktiga, och hemvärns-reserv-

frivilligcivilförsvarspliktiga och personal.personal, annan
innehåller uppgifter bidragsmottagarensRegistret om per-

civilstånd. Vidare registrerasadress ochsonnummer, namn,
till påverkarsådant förhållande någon annan person som

till familjebidrag denrätten samt personens personnummer
och Uppgifter tjänstgöring för beräkning och utbe-namn. om

familj också. Beträffandetalning ebidraget registreras utbe-av
uti familje-talningama bl.a. vilket belopp betalasanges som

bidrag till vilket kontonummer utbetalningenoch görs.
Uppgifter tillförs familjebidragsregistret automatiskt från

personregister. uppgifter hos vilkenandra kan gällaDet om
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försäkringskassa vederbörande inskrivenär och till vilket
lokalkontor vederbörande hör, storleken dagersättningav

skall samordnas familjebidragmed uppgiftsamtsom om
bidragsförskott lämnas till barn. Om bidragsförskott lämnas
till barn för vilket familjepenning har beviljats betalas familj e-
penningen för den tjänstepliktiges räkning till den försäkrings-
kassa i 2 § lagen 1991 1488 handläggningsom anges om av
vissa ersättningar till den tjänstgör inom totalförsvaret.som

Från familjebidragsregistret årligenöversänds på ADB-
medium till Riksskatteverket kontrolluppgifter avseende fa-
miljebidrag i form näringsbidrag.av

2.4 Det framtida datasystemet

Enligt förslaget framtidaden ADB-verksamheten förom
socialförsäkringen på 1990-talet och därefter skulle systern-en
struktur utvecklas där alla lokal- och centralkontor fick egen
datorkapacitet. innebärFörslaget i huvudsak följande.

knytsKontoren i kommunikations-ett gemensamtsamman
grundat pånät, nuvarande lösning.

individinriktadeDen ärendehandläggningen sker försäk-
Ärendehandläggningenringskassans lokalkontor. integreras

med moderna funktioner för uppföljning och kontorsstöd,
ordbehandling, kalkylering och registeruppläggning.t.ex.

Grundinformationen för sjuk- föräldraförsäkringoch lagras
i lokala register, medan lagring register där betydandeav
stordriftsfördelar finns i första hand sker centralt. gällerDet
framför allt information pensioner, barnbidrag och bi-om
dragsförskott.

lokala registrenDe åtkomligaär förendast det lokalkontor
där uppgifterna lagras. Utbetalningsverksamheten kommer

fortsättningsvisäven ske vid iADB-centralen Sundsvall.att
När det gäller utrustning skall de befintliga terminalema,

efter installation hård- och tjäna termi-av programvaror, som
naler i förhållande till det centrala även utgörasystemet, men
arbetsstationer i lokala arbetandenät lokala register ochmot
användas självständiga persondatorer.som

förstaI skall de lokala registren endast omfattaetappen
sjukförsäkringsärenden såledesoch inte föräldraförsäkrings-
ärenden. Alla funktioner för handläggning sjukfallettav
kommer därför ligga lokalt med undantag för utbetalningaratt
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via detskall skefortsättningenivilkaersättningar ävenav
registret.centrala

i riktningbedrivitsutvecklingen harADB-tekniska motDen
förslag.ovannämndaenligtADB-strukturframtidaen

denbudgetproposition bordeårsi 1989Enligt uttalanden
socialför-inomADB-verksamhetenutvecklingenframtida av

register-ADB-struktur därinriktassiktsäkringen mot en
förladesföräldraförsäkringensjuk- ochinomhanteringen

regis-automatiseramöjligheterockså andradärlokalt och att
ordbehand-ochberäkningsrutinerblanketthantering,ochter-

tillling togs vara.
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3 Försäkringsförmâner m.m.,

sammanfattning

Utgångspunkt vid vära överväganden vilka uppgifterav som
finnasbehöver i socialförsäkringsregister de bestäm-ärett

förmånermelser och bidrag försäkringskassoma ochom som
Riksförsäkringsverket skall tillämpa. Verket och de allmänna
försäkringskassoma har hand den allmänna försäkringen,om

omfattar sjukförsäkring sjukvårdsersättning sjuk-samtsom
penning- och föräldrapenningförmåner folkpensionering och

,
försäkring för tilläggspen sion. Verket och försäkringskassoma

vidarehar hand delpensionsförsäkringen, arbetsskadeför-om
säkringen, allmänna barnbidrag, bidragsförskott, bidrag vid
adoption utländska barn och särskilt bidrag till ensamståen-av
de med bam, bilstöd till handikappade, ersättning till smitt-
bärare, ersättning för vård närstående liknande förmå-samtav

Kassorna handhar utbetalningäven kontant arbets-ner. av
marknadsstöd, utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbild-
ning dagpenning familjebidragoch tillsamt den tjänstgörsom
inom totalförsvaret. Verket för handläggning ären-svarar av
den den tidigareenligt yrkesskadeförsäkringen och motsvaran-
de äldre författningar. Verket administrerar vidare frivillig
pensionsförsäkring, är särskild försäkringsform.som en

grundläggandeDe bestämmelserna tillrätten de olikaom
förmånema och bidragen redovisas i bilaga 2 i författningar-

lydelse den 31 december 1992.nas
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Offentlighet och sekretess4

offentlighetsprincipen4.1 Allmänt om

Offentlighetsprincipen innebär medborgarna har rättatt att ta
handlingardel allmänna och de har rätt närva-att attav vara

vid domstolsförhandlingar och vid sammanträden irande

statliga och kommunala församlingar.beslutande

offentlighetsprincipengrundläggande bestämmelsernaDe om
tryckfrihetsförordningen.finns i 2 kap. finns bestämmel-Där

vilka handlingarslag allmännaär attom av som anse somser
sådana tillhandahållas den villoch hur skall deltaom som

Vidare finns i 2 2 tryckfrihetsförordningendem. kap. §av
vilka begränsningar får iangivet allmänna hand-görassom
offentlighet. dessa begränsningar kanlingars Av nämnas
till skyddet för enskilds personliga eller ekonomiskahänsyn

förhållanden. bestämmelserna begränsningarDe närmare om
handlingar finnsi del allmänna i sekretesslagenrätten att ta av

100.1980

4.2 handlingarAllmänna

framgårVad med allmänna handlingar 2 kap.som avses av
tryckfrihetsförordningen.3 handlingar förstås till§ Med en

början handlingar i traditionell framställ-bemärkelse, dvs.

ningar i skrift eller bild. Vidare förstås handlingarmed upp-
tagningar kan avlyssnas uppfattasläsas, eller annatsom

hjälp teknisktendast med hjälpmedel. Handlingsbe-sätt av
omfattar således ADB-upptagningar.bl.a.greppet

handling enligt paragrafen allmän, den förvarasEn är om
myndighet eller på angivethos närmare sätt är atten anse

tillinkommen eller upprättad hos myndighet. ADB-Ensom
upptagning förvarad myndighet, upptagning-hosanses en om
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tillgänglig förär myndigheten teknisktmed hjälpmedelen
myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan formsom

den kan läsas, avlyssnas eller uppfattas.sättatt annat
Enligt förarbetena med begreppet tekniskt hjälpmedelavses

myndigheten själv utnyttjar datorkraft. En ADB-upptag-som
ning i allmänhet förvarad både myndighethos den däranses
själva upptagningen finns och hos myndighetden harsom
terminalanslutning till datorn. datorkraft innefattarBegreppet

de tekniska hjälpmedeläven finns hos servicebyråsom en
myndigheten anlitar eller hos sido-, elleröver- under-som en

ordnad myndighet, liksom den utrustning på lik-annatsom
nande står till myndighetens förfogande.sätt Rätten delatt ta

ADB-upptagningar de handlingar myndighetenav avser som
framställakan med datorutrustning myndigheten självsom

utnyttjar. Tidigare kunde ställa datorkapacitet tillman en
myndighets förfogande och begära bearbetningar hjälpmed

denna under åberopande offentlighetsprincipen. Efterav av
grundlagsändringar år 1991 intedetta längre möjligt.är Inte
heller skall enskild på motsvarande kunna begärasätt atten

datorprogram används myndighetenett prop.eget av
19909160.

information iDen allmänna handlingar i ADB-systemett
tillgänglig förär myndighet skall på begäran lämnassom en

till allmänheten, informationen inte sekretessbelagd.ärut om
gällerDetta datamedietäven i tekniskt hänseende handhasom

någon upptagningEn myndigheten kan deltaav annan. som
i läsbar form terminalåtkomst hos ärannatav genom organ

alltså allmän handling hos myndigheten.
Allmänheten och myndigheter således i principär likställda

detnär gäller tillgångrätten till uppgifterna. Principenatt
gäller myndigheten faktiskt själv har gjortoavsett om en sam-
manställning informationen eller inte och oberoendeav av om

Ärinformationen förbehövs myndighetens verksamhet.egen
informationen tillgänglig rutinbetonade åtgärder, skallgenom
den på begäran lämnas tänktEn sammanställningut. av upp-
gifter kan alltså allmän handling, ävenattvara anse som om
det tidigare inte har existerat någon sådan sammanställning.

Möjligheter få tillgång till sammanställningar sådanaatt av
uppgifter finns i myndighetens ADB-system kan givetvissom

underkastade tekniska begränsningar. detMen kan ocksåvara
finnas rättsliga begränsningar. detNär gäller personregister
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upptagningarbefogenhetnämligen myndighetens görakan att
förordningtillgängliga för räkning begränsas lag,genomegen

uppgif-särskilda gäller oberoendeeller beslut. Detta av om
personregistereller inte. Medomfattas sekretessterna av

anteckningarförteckning andraförstås register, eller som
enskild och kanuppgiftinnehåller somavser personsom

Rättsliga begränsningar detta slag kantillhänföras denne. av
användningen sökbegrepp iföreskrifterske om avgenom

avsnittföreskrifter ipersonregister. Sådana berörs närmare
8.9.

4.3 Sekretess

4.3.1 Allmänt

röjaförstås förbudEnligt med sekretesssekretesslagen att
sig muntligen elleruppgifter, det sker attgenom envare

kap.eller sker på 1handling lämnas det sättallmän annatut
alltså varje formröja uppgifter gällerFörbudet1 §. att av

uppgift får således inte hellersekretessbelagdröjande. En

handling inte allmän lämnasröjas är ut.att somgenom en
verksamhet bedrivs detgäller för allSekretesslagen som av

landstingskommunalastatliga, kommunala ochallmänna, dvs.
innehåller inte bara bestämmelsermyndigheter. Lagen om

förhållande till enskilda också sekretessisekretess utan om
finns föreskrifter sekretessmyndigheter.mellan Dessutom om

myndig-inommellan olika verksamhetsgrenar och sammaen
självständiga verksam-l kap. 3 Vad med§.het menassom

i förarbetena. Utgångs-inte klarlagthetsgrenar är närmare
inomuppgift skall hållassekretesskyddadpunkten är att enen

fleraLedning fårmöjligt. hämtasså personkretssnäv som av
omständigheter. omständighet betydelse kanolika En av vara

får faktiska åtgärderinom myndigheten vidtaenhetatt en
l9798037 och därsjälvständigt och på KUeget ansvar

197576 160.hänvisningar tillgjorda prop.
RÅ allmän196842 ansåg regeringsrättenrättsfalletI att

bemärkelseutgjorde statsmyndighet i denförsäkringskassa
i 2 tryckfrihetsförordningen och hos kassankap. attavsessom

handlingar. Regerings-handlingarförvarade allmännavar
RÅ 223 fram till allmäni rättsfallet 1981komrätten att

i 15 kap.vid tillämpningen bestämmelsenförsäkringskassa av
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8 § sekretesslagen Överklagande statligattom var anse som
myndighet vidare avsnittse 8.2. Till detta kan läggas att
bestämmelserna i 7 kap. 7 lOoch §§ sekretesslagen uttryckli-

bl.a. de allmänna försäkringskassoma.gen avser

4.3.2 Sekretess inom hälso- och sjukvården

Bestämmelser sekretess inom hälso- sjukvårdsverk-ochom
samhet till skydd för den enskildes intressen finns i 7 kap. l §
sekretesslagen. Enligt paragrafen gäller sekretess inom hälso-
och sjukvården för uppgifter enskildas hälsotillstånd ellerom

personligaandra förhållanden.
Med hälso- sjukvårdoch förstås främst den och slutnaöppna

sjukvård bedrivs enligt hälso- och sjukvårdslagensom
1982763. Hit hör också den förebyggande medicinska
hälsovården. Tandvård innefattas också i hälso- sjukvård.och
Bestämmelsen tillämplig sådanär hälso- och sjukvård som
bedrivs i andra förvaltningar, inom skolan, socialtjän-t.ex.

kriminalvården, försvarsmakten företagshälsovårdochsten,
i det allmännas verksamhet.

hälso- sjukvårdssekretessenFör och gäller s.k. omväntett
skaderekvisit. innebärDet uppgift inte får lämnasatt ut,en

det inte står klart uppgiften kan röjas denatt utanom att
enskilde eller någon närstående tillår honom lidersom men.
Presumtionen alltså för sekretess.är

hälso- sjukvårdFör och drivs i enskild regi gäller intesom
sekretesslagen. gäller iHär stället föreskrifterna i lagen
198011 tillsyn hälso-över och sjukvårdspersonalenom
m.fl. tillsynslagen. lagenI vad med hälso-anges som avses
och sjukvårdspersonal. tillhörDen eller tillhörthar hälso-som

sjukvårdspersonalenoch får inte obehörigen röja vad han i
sin verksamhet erfarithar enskilds hälsotillstånd ellerom en
andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses
inte någon fullgör uppgiftsskyldighet följeratt lagsom av
eller förordning 6 Enligt§. förarbetena till paragrafen i
denna lydelse skall det i princip råda sekretess inomsamma
den privata hälso- och sjukvården inom sådan vårdsom som
bedrivs inom det allmänna 19808128prop. 22.s.

Bestämmelserna sjukvårdssekretess i sekretesslagen ochom
tystnadsplikt enligt tillsynslagen gäller inom den verksam-om

het i bestämmelserna. sekretesslagenI finns intesom anges
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uppgiftersekretessnågon allmän bestämmelse somsom ger
uppgif-sjukvårdspersonal,från läkare eller närhärrör annan

sjukvårdentillgängliga utanför hälso- och ochärterna an-
för sådana uppgifterområden. Frågan sekretessgränsande om

uppgifterna förekommer.på i vilket ärende Somberor exem-
uppgifter från sjukvårdenhälso- ochpel kan nämnas att om

försäkringskassa i ärendenenskilds hälsotillstånd hos allmän
arbetsskadeförsäk-försäkring ellerallmänenligt lagarna om

socialförsäkringssekre-omfattas bestämmelsernaring omav
avsnitt 4.3. l0i sekretesslagen. lämnas7 kap. 7 § Itessen en

dåför frågan överföring sekretess sekre-redogörelse om av
uppgifter till myndighet.tessbelagda lämnas en annan

4.3.3 Sekretess inom socialtjänsten

finns iinom socialtjänsten 7 kap.Bestämmelser sekretessom
socialtjänsten liksom i frågasekretesslagen. gäller4 § Inom

sjukvårdssekretess skaderekvi-hälso- och s.k. omväntettom
uppgift inte fårinnebär anförts läm-sit. Det attsom ovan en

inte står uppgiften röjasdet klart kanatt utan attut omnas
står liderenskilde någoneller honomden närasom men.

uppgiftvid bedömningen skallUtgångspunkten enav om
alltså för uppgiften.sekretess skall gällalämnas ärut att

inte ellerSekretessen gäller dock beslut omhändertagandeom
vård samtycke.beslut utanom

lagstiftningensocialtjänst förstås verksamhet enligtMed om
lagstiftningen vårdsocialtjänst och särskildaden om av unga

missbrukare isamtycke verksamhetoch utan samt somav
socialnämnd. lagstiftningfall enligt lag handhas Denannat av

1980620,främst socialtjänstlagen lagenärsom avses
l99052 särskilda vårdmed bestämmelser ochom av unga

1988870 i vissa fall.vård missbrukarelagen om av
socialtjänst förstås också enligtMed verksamhetannan som

socialnämnd, fastställandelag handhas ärendent.ex.av om
faderskap underhållsbidrag till vårdnad ochoch barn,av

Till socialtjänst ocksånamnbyte. räknas verksamhet hos annan
myndighet innefattar omprövning socialnämnds beslutsom av

särskild tillsyn nämndens verksamhet verk-eller över samt
invandrarbyrå. Slutligen jämställssamhet hos kommunal med

socialtjänst introduktionsersättningärende bistånd ellerom
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till asylsökande och andra utlänningar ärenden till-samt om
stånd till riksfårdtjänst.

4.3.4 Sekretess inom socialförsäkringen

Bestämmelser socialförsäkringssekretess finns i 7 kap.om
7 § sekretesslagen. Enligt paragrafen bestämmelsernaär
tillämpliga hos allmän försäkringskassa, Riksförsäkringsverket
och domstol i ärende enligt lagstiftningen allmän försäk-om
ring eller arbetsskadeförsäkring eller jämförbarom annan
ekonomisk förmån för enskild. Sekretessen gäller för uppgift

någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden,om
det kan den uppgiften eller någonrörantas attom som som

närstående tillär honom lider uppgiften röjs. Sammamen om
sekretess gäller myndighet har till uppgift attannan som
handlägga ärende enligt den nämnda lagstiftningen.

Paragrafen utformadär så den gäller såvälärenden enligtatt
den angivna lagstiftningen gällande eller framti-som annan nu
da reglering Den tillämplig inteär baraav samma
hos de uppräknade myndigheterna också hos de myndig-utan
heter skall handlägga ärenden enligt de reglersom som para-
grafen syftar på. myndigheterFör har till särskild uppgiftsom

förverka arbetarskydd gäller dock bestämmelsernaatt om
sekretess i arbetarskyddet i den efterföljande paragrafen.

Till skillnad från sjukvårdssekretessen gäller för socialför-
säkringssekretessen s.k. rakt skaderekvisit. innebärDettaett

sekretessen gäller bara det kanatt den enskildeantas attom
eller någon är närstående till honom lidersom men, om upp-
giften röjs. Bedömningen kan således inomgöras vidaganska

Skadebedömningen kan i dessa fall i huvudsak görasramar.
med utgångspunkt i själva uppgiften. Frågan huruvidaom
sekretess gäller eller inte behöver därför i första hand inte
knytas till skadebedömning i det enskilda fallet. Deten av-
görande skall i stället uppgiften sådanär art attvara om av

utlämnande typiskt kanett medföraägnat försett attvara men
den enskilde. Uppgifter normalt kan betraktas harm-som som
lösa faller därför utanför sekretessen.
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arbetarskyddetinom4.3.5 Sekretess

i 7 kap.bestämmelser sekretessfinnsarbetarskyddetFör om
paragrafenenligt hosgällersekretesslagen. Sekretess8 §

för arbetar-särskild uppgift verkatillmyndighet, har attsom
arbetsskadeförsäk-lagstiftningenenligti ärendeskydd, om

iarbetstid ellerregleringarbetsmiljön ellerring, annarsav
hälsotillstånduppgift enskildsförarbetarskydd,ärende omom

myndigheter detförhållanden.personliga Deandraeller
yrkesinspek-arbetarskyddsstyrelsen ochfrågafrämst ärär om

tionema.
denför det kanförutsättning sekretess ärEn attatt antas

i frågauppgift röjs. Liksomenskilde lider ommen om en
skaderekvi-alltså s.k. raktsocialförsäkringssekretess gäller ett

gäller arbetstagaresfinns dock detviktigt undantag närsit. Ett
Då nämligenarbetarskydd. gälleri ärendeanmälan enom

myndigheter medhos deabsolut sekretess paragra-som avses
fen.

Också personligainte arbetstagare.enskild baraMed avses
inombli kändaarbetsgivare kanförhållanden rörande en

arbetarskyddet.

myndighets personalsociala4.3.6 Sekretess i
verksamhet

finns föreskrifter sekretesssekretesslagenkap. 11 §7I om
personaladministrativa verksamhet.myndigheternasinom

Paragrafen till början den del denna verksam-reglerar aven
förstapersonalsocial detverksamhet. Förhet utgörs avsom

förpersonalsociala verksamheti myndighetsgäller sekretess

undersökning ellerhänför sig till psykologiskuppgift som
i sådan verksamhetandra gäller sekretessbehandling. detFör

enskilds personliga förhållanden hosuppgiftockså för om
sådan befatt-någonpersonalkonsulent ellerpsykolog, annan

rådtill uppgift bistå med ochsärskilt harningshavare attsom
båda fallen gäller sekre-personliga angelägenheter.hjälp i I

inte står uppgiften kan röjasdet klart utan attatttessen, om
står lideruppgiften någon honomeller näraden rör somsom

inom myndig-sekretessenSekretessen densammaär sommen.
företagshälsovård enligt 7 kap. 1 § sekretesslagen.heternas

myndig-sådana uppgifter inomVidare bestämmelserges om



72 Ofentlighet och sekretess SOU 199311

hetemas personalsociala verksamhet enskildas personligaom
förhållanden förekommer hos andra de särskildaänsom
befattningshavare i förstanämns stycket. sådanaFörsom
uppgifter gäller mindre omfattande sekretess. Sekretessen
gäller nämligen bara det kan den uppgiftenantas attom som

eller någonrör står honom lidernära uppgiftensom men om
I0]S.

Paragrafen reglerar härefter den sekretess gäller inomsom
andra delar myndigheternas personaladministrativa verk-av
samhet. Sekretess gäller för uppgifter enskilds hälsotill-om en
stånd. Uppgifterna kan såvälgälla den anställde anhörigasom
till denne. Sekretess gäller vidare för uppgifter enskildasom
personliga förhållanden hänför sig till omplacering ellersom
pensionering anställda. förutsättningEn för sekretess i deav

fallennämnda är det kan den enskilde elleratt antas attnu
någon står honom lidernära uppgiften röjs.som men om

Paragrafen innehåller också bestämmelse sekretess-en om
förskydd offentliga funktionärers personliga förhållanden. De

uppgifter tjänstemåns personliga förhållanden, adres-t.ex.om
och telefonnummer till deras bostäder, myndighetenser som

har tillgång till i den personaladministrativa verksamheten kan
skyddas sekretess. förutsättningSom gäller det kanattav

tjänstemannen eller någon stårantas honomatt närasom
riskerar förutsättas våld eller allvarligtatt annat men om en
sådan uppgift röjs. Genom denna bestämmelse får de anställda
hos myndighet, försäkringskassa, skyddt.ex.en ett moten
hot och andra trakasserier.

4.3.7 Sekretess för personuppgift i personregister

Bestämmelser sekretess för personuppgift i personregisterom
finns i 7 kap. 16 § sekretesslagen. Enligt paragrafens första
stycke gäller sekretess för personuppgift i personregister som

i datalagen 1973289, det kan utlämnandeantasavses attom
skulle medföra uppgiften används för automatisk databe-att
handling i strid med datalagen. Förbudet gäller oavsett
vilket uppgifternasätt lämnas medium förut auto-genom-
matisk databehandling eller utskrifter på vanligtgenom pap-

Bestämmelsen har dock praktiskstörst betydelse detnärper.
gäller utlämnande på medium för automatisk databehandling.
En motsvarande bestämmelse finns i 11 § datalagen för per-
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sonregister inte förs hos det allmänna.som
uppgiften för automatiskOm det kan skall användasantas att

databehandling, förkrävs utlämnande harett att mottagaren
tillstånd datainspektionen författningsstöd för föraeller attav

personregister uppgiftermed de skall lämnasett ut.som
Uppfyller dessa krav bestämmer den utlämnandemottagaren
myndigheten i vilken form utlämnande skall ske. Denna

befogenhet själv bestämma kan dock inskränkasatt genom
föreskrifter i författning.lag eller Som exempel påannan
sådana föreskrifter kan ll § skatteregisterlagennämnas
1980343, 19901377 § tullregisterlagen 11och § lagen
19901536 folkbokföringsregister.om

4.3.8 Sekretess vid framställning statistikav

Enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen gäller sekretess i sådan sär-
skild verksamhet hos myndighet framställningen som avser

statistik för uppgift enskildas personliga ellerav som avser
förhållandenekonomiska och kan hänföras till enskil-densom

de. Sekretessen inte någonberoende skadeprövningär ochav
därför absolut. Enligt paragrafen regeringenär har möjlighet
föreskriva för sådana uppgiftersekretess iatt samma annan

statistikframställningmed jämförbar undersökning utförssom
myndighet. Så beträffandehar uppgifter enskildasav om

personliga förhållanden skett 3 sekretessförordningen§genom
1980657 i fråga Sociologiska, psykologiska, pedagogis-om
ka eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapli-

studier hos utbildningsanstalter och forskningsinrättningar.ga
9 kap. 4 § sekretesslagen finns fem frånI undantag regeln
sekretessen skall absolut. dessa fall får uppgifternaIatt vara

lämnas stårdet klart uppgiften röjaskanut, att utan attom
uppgiftenden någon ståreller honom liderrör närasom som

skada eller undantagen gäller uppgifterEttmen. av som
för forskningsändamål.behövs undantag gällerEtt annat

uppgifter inte identitetsbeteckningsom genom namn, annan
eller därmed jämförligt förhållande direkt hänförliga tillär
den enskilde. Med uttrycket jämförbart förhållande åsyftas
bilnummer, telefonnummer, anställningsnummer, fastighetsbe-
teckningar o.d. inte uppgifter s.k. bakvägsi-men som genom
dentiñkation hänföraskan till viss Om alla identi-en person.
tetsuppgifter har med siffer- eller kodbeteckningar, kanersatts
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det ändå möjligt få fram uppgifterbakvägenattvara om
vilka beteckningarna detta sammanhang kanIpersoner avser.
erinras tryckfrihetsförordningens och datalagens definitionom

personregister. förstås register, förteckningDärmed eller

anteckningar försandra med hjälp automatisk databe-som av
handling hänförasoch kan till den uppgif-medsom som avses

På vilket uppgifterna skall hänförliga tillsätttema. vara
denne inte.anges

4.3.9 Att lämna sekretessbelagda uppgifter tillut
andra myndigheter

framgårSom föregåendedet gäller i princip sekretessav
mellan myndigheter och mellan olika självständiga verksam-

hetsgrenar inom myndighet.samma
vissa fallI dock sekretessen begränsad. Sekretess hindrarär

således enligt l kap. 5 sekretesslagen inte uppgift§ att en
lämnas det nödvändigt för den utlämnandeärut, attom myn-
digheten fullgöraskall kunna sin förarbetenaverksamhet. Av

framgår bestämmelsen skall tillämpas restriktivt ochatt att
den inte får åberopas för hjälpa myndighetatt atten annan
fullgöra sin verksamhet. Enligt JO bestämmelsen inte stödger
för försäkringskassa lämna kopia sjukhus-utatten en av en
journal till företagshälsovården vid enskilt företag förett att
underlätta patientens rehabilitering 198485 265.JO s.

Vidare finns sjukvårdssekretessenrörande hälso- och i 7

kap. 1 § bestämmelse uppgifter får frånlämnasatten om en
kommunal eller landstingskommunal myndighet bedriversom
sådan verksamhet i paragrafens första tillstyckesom avses

sådan myndighet för forskning, framställning statis-annan av
tik eller administration. Vid sekretessprövning då till-skall

lämpas s.k. rakt skaderekvisit, dvs. det föreliggerett en
presumtion för uppgiften får lämnas Bakgrunden tillatt ut.
föreskriften hanteringenär uppgifter patienter inomatt av om

sjukvårdenhälso- och i utsträckning sker medstornumera
utnyttjande varvidADB, uppgifterna lagras i patient-s.k.av
databaser eller informationssystem.andra Registren används
i vården och vårdadministrationen också för forskningmen
och statistik. Till regionala forsknings- statistikregisteroch
hämtas uppgifter från ukvärdsorgan inom flera landsting och
kommuner. Till de centrala registren, förs Social-som av
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styrelsen, hämtas uppgifter från samtliga landsting och från
de kommuner inte ingår i landsting.som

14 kap. 1-3 finnsI §§ sekretesslagen ytterligare bestämmel-

begränsar sekretessen mellan myndigheter och andraser som
självständiga verksamhetsgrenar inom myndighet.en

Sekretess hindrar inte uppgift lämnas till regeringen elleratt
riksdagen. Sekretess hindrar inte heller uppgift lämnas tillatt

myndighet, uppgiftsskyldighet följer lag ellerannan om av
förordning l §. måste alltså fråga föreskrifterDet vara om

innebär uppgifterna skall lämnas Från sådanaatt ut.som
föreskrifter måste skilja föreskrifter enligt vilkaman en myn-
dighet får lämna uppgift till myndighet. Fråganen en annan

uppgifter får lämnas till myndighet måste be-om en annan
dömas för varje särskilt fall tillämpningmed sekretessbe-av
stämmelsens skaderekvisit och den s.k generalklausulen i

kapitlets 3 Att generalklausulen har begränsad tillämpning
såvitt socialförsäkringssekretessengäller framgår fö-detav
ljande.

Som exempel på föreskrifter uppgiftsskyldighet tillom myn-
digheter socialförsäkringsärendenhandhar kan nämnassom
bestämmelserna i 20 kap. 9 § lagen 1962381 allmänom
försäkring och 8 kap. 1976380AFL 7 § lagen arbets-om
skadeförsäkring. Enligt dessa bestämmelser åligger det statliga
och kommunala myndigheter till domstolar, riksförsäk-att
ringsverket, allmänna försäkringskassor m.fl. lämnaatt upp-
gifter namngivna rörande förhållanden ärom personer som

betydelse för tillämpningen dessa lagar.av av
finns också bestämmelserDet skyldighet för försäkrings-om

kassorna lämna uppgifter till andra myndigheter. Ettatt exem-
pel 18 kap.är 5 § paragrafen följer myndighetAFL. Av att

handhar arbetslöshetsförsäkring eller lokal skattemyndig-som
het inte får förvägras begärt biträde från försäk-allmänen
ringskassa. Enligt 88 § studiestödslagen 1973349 skall
allmän försäkringskassa lämna centrala studiestödsnämnden
och studiestödsnämndema vissa uppgifter sjukpenningarom
och andra ersättningar. Socialnämnden har enligt 57 socialt-§

jänstlagen 1980620 de allmänna försäkringskas-rätt att av
få uppgifter ekonomisk hjälp har lämnats tillsorna om som

enskilda, har ärenden hos nämnden.som
förordningenEtt exempel 1980995är skyldighetannat om

för de allmänna försäkringskassorna lämna uppgifter tillatt
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myndigheter. för förord-andra redogörelse dennaEn närmare

ning fram.lämnas längre
hindrar inte uppgifter tillSekretess lämnasatt en annan

myndighet, uppgiften förbehövs där omprövningom av
beslut eller åtgärd myndighet uppgiften förekom-den därav

2 första14 kap. stycket 2 sekretesslagen.§ Detsammamer
uppgiften förgäller behövs tillsyn eller revision hos denom

myndighet där uppgiften förekommer 3.punkten Som ett
på sådan tillsynsmyndighet riksför-exempel kan nämnasen

säkringsverket enligt tillsyn allmän-AFL deutövar översom
försäkringskassoma. Vidare i 2 sjunde14 kap. § styck-na ges

möjlighetsekretesslagen till uppgiftslämnande inom hälso-et
sjukvårdenoch socialtjänsten i vissa situationer. Densamt

sekretessen gäller dessa områden skall intestränga som
hindra uppgifter barn elleroch ungdomar denatt om om som

missbrukare lämnas mellan myndigheter inom hälso- ochär

sjukvården och socialtjänsten, fördet behövs denattom
enskilde fåskall nödvändig vård, behandling eller stöd.annat
Motsvarande gäller nödvändigdet behövs insats för ettom en

barn.väntat

mycket vittgående frånEtt undantag sekretessen myndig-
heterna emellan finns i den s.k. generalklausulen 14 kap. 3 §

Enligtsekretesslagen. den får myndighet lämna sekretessbe-

uppgifter tilllagda myndighet eller verksam-en annan annan
inomhetsgren myndigheten, det uppenbart intressetär attom

uppgiften lämnas har företräde framför det intresseattav som
sekretessen skall skydda. Generalklausulen integäller dock
i fråga all sekretess. inte tillämplig påDen sekretessenärom
inom hälso- sjukvårdenoch eller socialtjänsten. Något mot-
svarande inte förundantag socialförsäkringssekretessen.görs
Enligt det promemorieförslag låg till grund för proposi-som
tionen sekretesslagen talade tillhänsynen de enskildasom
integritet för sådan skönsmässig avvägning general-att en som
klausulen förutsätter inte vidborde de allmännaäga rum
försäkringskassoma. propositionenI uttalade departements-
chefen frågan i vilka fall försäkringskassa skall fåatt om
lämna sekretessbelagda uppgifter till myndighet huvud-annan
sakligen skulle författningsreglerad. hänvisade tillHanvara
bestämmelserna uppgiftsskyldighet i 18 kap. 5 § ochAFLom
uttalade det borde inte detaljeradeövervägasatt om mer
föreskrifter borde införas. Utrymmet för försäkringskassoma
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med tillämpning generalklausulen lämna uppgifteratt utav
torde därefter enligt departementschefen begränsat prop.vara
1979802 191 jfr 19808128Del 24.A s. prop. s.

förutDen nämnda förordningen skyldighet för de all-om
försäkringskassomamänna lämna uppgifter till andraatt

myndigheter föreskriver försäkringskassa på begäran skallatt
lämna uppgifter enskilda till olika uppräknade myndig-om
heter, uppgifterna behövs i ärenden där. myndigheterDeom

har till uppgifternarätt domstolar, Riksförsäkrings-ärsom
verket, Statens löne- och pensionsverk, andra för-allmänna
sälu-ingskassor arbetsmarknadsmyndigheter.samt

Enligt förordningen skall försäkringskassan vidare på be-

gäran lämna uppgifter till rad andra myndigheterut en om
enskildas adress, deras arbetsgivares och adress samtnamn
enskildas ekonomiska förhållanden och tidsperiodden en
utgiven ersättning Som förutsättning gäller i dessaävenavser.
fall uppgifterna behövs i ärenden hos myndigheterdeatt som
begär uppgifterna. myndigheterDe har till sådanarättsom
uppgifterärpolismyndigheter, åklagarmyndigheten kronofog-
demyndigheter, skattemyndigheter, socialnämnder, frivårds-

myndigheter, studiestödsmyndigheter, myndigheter hand-som
har bostadsbidragärenden offentliga ukvårdshuvud-samtom

i sistnämnda fallmän dock endast det gäller ärendennär om-
avgift för vård på enskild sjukvårdsinrättning.

Till del den uppgiftsskyldighet föreskrivsmotsvarasen som
i förordningen bestämmelser i författningar,andra t.ex.av
sekretesslagen och socialtjänstlagen. denna delI torde regle-
ringen i förordningen ha skett i klarhetens intresse.

Enligt kap.14 4 § sekretesslagen kan tillsekretess skydd för
enskild helt eller delvis efterges den enskilde själv. Enen av

myndighet såledeskan lämna sekretesskyddade uppgifterut
till myndighet, enskildeden medger det. Etten annan om
sådant samtycke behöver inte alltid uttryckligt. Också ettvara

s.k. fårsamtycke godtas. presumeradetyst, Detpresumerat
samtycket kan framgå enskildesden beteende eller förvänt-av
ningar.
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Överföring4.3.1O sekretess då uppgifter lämnasav
till myndigheten annan

Enligt 1937 års följdesekretesslag sekretessen hemligen
handling, handlingen befann sig. denI sekre-oavsett var nya
tesslagen gäller princip. Sekretessen följer intemotsatt en
hemlig uppgift, det inte finns särskild regel detta.om en om
Sekretess till följd sådan regel förs tillöversom av en en

myndighet brukar förkallas sekundär sekretess hos denannan
myndigheten.mottagande sekundäraDen sekretessen innebär

handling hemlig hos myndighet ocksåär äratt en som en
hemlig hos myndighetden handlingen. Dentar emotsom
sekundära sekretessen gäller också i fråga handling tillom
vilken har förts uppgift från denöver överlämnade handling-
en.

11-13 kap.I sekretesslagen finns bestämmelser över-om
föring sekretess.av

311 kap. ochI 4 §§ regleras sekundär sekretess i vissa
fall hos regeringen, riksdagen, JO och Enligt 12 kap.JK.
1 § skall sekundär sekretess gälla hos domstolarna, detom
inte finns sekretessbestämmelse till för in-skydden samma

ändå tillämplig på uppgifterär hos domstolen.tresse som
Bestämmelserna i 13 kap. allmänär av mera

Enligt kapitlets 1 § gäller sekundär sekretess hos myndig-en
het, den i verksamhet tillsyn eller revision frånom som avser

myndighet får uppgift sekretessbelagd där.ären annan som
Om myndighet i sin forskningsverksamhet frånen annanen
myndighet erhåller uppgift sekretessbelagd där, gällerärsom
enligt 3 § sekretessen också hos den mottagande myndigheten.
Sekundär sekretess gäller enligt 4 § hos arkivmyndighet för

sekretessbelagda uppgifter tilllämnas arkivmyndighetensom
för arkivering. 6 finns§ bestämmelseI undantag frånen om
föreskrifterna sekundär sekretess. Sekundär sekretess skallom
enligt den paragrafen inte föreligga sekretessbestäm-om en

ändå tillämpligmelse på uppgiftenär hos den mottagande
myndigheten. Om sekretessregel redan gäller hos denen
mottagande myndigheten, skall den alltså tillämpa sin egen
sekretess. Detta gäller denna sekretess starkareäroavsett om
eller den sekretessän gäller för den myndighetsvagare som

har lämnat uppgiften.utsom
Några regler överför sekretess från värdområde tillettsom

vårdområde finns inte. Om uppgift lämnasett annat uten
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socialförvaltningfrån försäkringskassa till kommunalen en
sjukvården, blir alltsåeller till myndighet inom hälso- och

inom områden gällandebestämmelserna sekretess dessaom
för uppgiften. framgått det föregående sekretessenSom ärav

socialförsäkrings-inom inomdessa verksamheter änsträngare
folkbokföringsmyn-området. uppgiften lämnas tillOm ut en

dighet, blir i Förutsättningen försekretessen stället svagare.
inom folkbokföringen nämligen särskildsekretess detär att av

någon ståranledning kan den enskilde ellerantas att som
uppgiften röjs 15honom lider 7 kap. §nära attmen av

uppgifter till försäkringskassasekretesslagen. Om lämnas en
från myndigheter verksamhet inom socialtjänsten ellermed
inom sjukvården, får uppgifterna sekre-hälso- och ett svagare

försäkringskassan myndighetertesskydd hos hos deän som
lämnar dem.ut
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dataskyddskonventionEuroparådets5.1

konventionministerkommitté år 1980Europarådets antog en
automatisk databehandlingtill för enskilda vidskydd av per-

dataskyddskonventionen. Konventionensonuppgifter, den s.
tillträtts Sverige.i kraft 1985 och harträdde den l oktober av

dataskyddet, dvs.Syftet med konventionen stärkaär attatt
rättigheter,för grundläggande fri- ochsäkerställa respekten

personlig integritet i sambandsärskilt den enskildes tillrätt

personuppgifter.databehandlingmed automatisk av
för automatiserade personregister ochKonventionen gäller

ochautomatisk databehandling personregister i allmänav
konventionsstat dockenskild verksamhet. Varje kan göra

utvidgningar i tillämp-vissa allmänna inskränkningar eller
för i finnsningsområdet konventionen dess helhet. Därutöver

viss möjlighet till från några enskilda bestämmelser.undantag
innehållercentrala delen konventionen bestämmelserDen av

personuppgifterkrav på beskaffenheten de under-om av som
går automatisk databehandling. innebär bl.a.Kraven att upp-
gifterna ochskall inhämtas och behandlas korrekt sättett

till ändamålet. Vissarelevanta med hänsyn typer upp-vara av
gifter får inte undergå automatisk databehandling inte denom,
nationella lagen ändamålsenligt skydd. gällerDetettger
uppgifter politiska åsikter, religiös ellertroom ras, annan

säkerhetsåt-sexualliv Lämpligaövertygelse, hälsa, brott.samt
skall vidtas för skydda personuppgiftergärder att gentemot

oavsiktlig otillåten förstörelse Vidare föreskrivseller m.m.
vissa ytterligare skyddsåtgärder för registrerade personer,

personregisterbl.a. alla registrerade i skall haäratt ettsom
möjlighet till insyn i registret möjlighet få felaktigaoch att
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uppgifter rättade. Vissa undantag får i frågagöras kravenom
uppgiftemas beskaffenhet. sådana avvikelserFör krävs dels
de har stöd i nationell lagstiftning, dels de nödvändi-att äratt
i demokratiskt samhälle för skydda säkerhetett att statensga

e.d. eller för skydda den registrerade eller andraatt personen
fri- och rättigheter. till insynRätten och fårrättelsepersoners

också i vissa fall inskränkas i fråga personregister förom
statistikändamål eller vetenskapliga forskningsändamäl.

5.2 OECDs rekommendation riktlinjeroch om
dataskydd

OrganisationenInom för ekonomiskt samarbete och utveck-
ling, OECD, har utarbetat vissa riktlinjer förexpertgruppen
integritetsskyddet och persondataflödet Rikt-över gränserna.
linjerna är 1980 OECDs råd tillsammans medantogs av en
rekommendation till medlemsländemas regeringar beaktaatt
riktlinjerna i nationell lagstiftning. Sverige och övriga med-
lemsländer har godtagit rekommendationen och därmed åtagit
sig följa rekommendationen.att

Enligt rekommendationen skall medlemsländerna i sin lag-
stiftning beakta de principer personlig integritet in-ochom
dividens grundläggande rättigheter i riktlinjerna.som anges

riktlinjernaAv skall här åttanämnas grundläggande prin-
ciper rörande skyddet för den personliga integriteten.

Insamlingen personuppgifter skall begränsad, ochav vara
uppgifter skall inhämtas på lagligt och korrekt sätt samt -

detnär skäligtär med den registrerades kännedom eller-
samtycke.

Personuppgifter skall relevanta för de ändamål förvara
vilka de skall användas och i den utsträckning det behövs-
för dessa ändamål riktiga fullständigaoch hållassamtvara-
aktuella.

ändamålDe för vilka personuppgifter samlas in skall vara
preciserade vid insamlingen. efterföljandeDen använd-senast
ningen skall begränsad till uppfylla dessa ändamålattvara
eller sådana ändamål förenligaär med ursprungsända-som
målen och preciseras vid varje förändring.som
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tillgängliga ellerPersonuppgifter får inte röjas, göras
preciserade,ändamål deför andraanvändas änsättannat om

eller medmedgivanderegistreradesinte sker med dendet

författning.stöd av

säkerhetsåtgärderrimligaPersonuppgifter skall genom
förstörel-otillåten tillgång,förlustrisker för ellerskyddas mot

otillåtet röjande.användning, förändring ellerse,

råda hållningpersonuppgifterBeträffande skall öp-en av
policy.tillämpning ochfråga utveckling, Detipenhet om

beskaffenhetenfå existensen ochmöjligtskall att veta avvara
vilka används.huvudändamålen för depersonuppgifter samt

uppgiftfå ärockså möjligtskallDet att somom vemvara
finns.registeransvarig och denneom var

registeransvarige,denenskilde skall ha rättDen att av
personuppgifterpå denne harfä redaeller omomannan,

personuppgifter inomsig tillsänt eventuellafåhonom, att
och irimligtalltför kostnad, sättrimlig tid, storutan

uppgifter fåvid på begäranbegriplig form, avslagatt en om
ifrågasättamöjlighet överklagaskälen och ha attveta samt att

nödvändigt, fåsåuppgifter gäller honom och, äromsom
kompletterade.utraderade, rättade ellerdessa

för lagstift-registeransvarige deskall haDen ansvaret att
vidtas föråtgärderningsåtgärder eller andra att genom-som

följs.tidigare angivna principernaföra de

EG-direktiv5.3 tillFörslag

till direktiv1990 förslagEG-kommissionen i septemberantog
personuppgifterbehandling ochför enskilda vidskydd avom

behand-flödet sådana uppgifter. Förslaget hardet fria avom
det1992 överlämnadesi Europaparlamentet. oktoberlats I

287 till Minis-direktivet COM92 422 ñnal-SYNreviderade
1993.i i årterrådet. Rådet fatta beslut ärendet slutetväntas av

förslagetår. Syftet medDirektivens implementeringstid är tre
försöka skapa högbland medlemsländernaär att en gemensam

möjliggöraintegritetsområdet för därigenomnivå på ettatt
medlemsländerna.fritt information mellanbyte av

automatisk behandlingDirektivet tillämpligtär av person-
personuppgiftersådan behandlinguppgifter och manuell av
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innebär uppgifterna eller blirär ordnade i registerattsom ett
så sökning personuppgifter underlättas. direktivetatt Iav ges
undantag för behandling faller utanför EG-rätten t.ex.som
Säkerhetstjänster föroch privat behandling.rent

Medlemsländema åläggs sörja för samtliga regler i 2att att
kap. 5-21 förs in i lands lagstiftning.art. Reglerna iresp.
fråga får endast preciseras och alltså inte ändras. prin-De
ciper medlemsländerna skall in i sin lagstiftning ochtasom

det skall åligga de persondataansvariga följa ärattsom att
personuppgifter skall

behandlas ärligt och lagligt,

samlas in för särskilda, uttryckliga och lagliga ändamål
ianvändas överensstämmelse med ändamålen,samt

lämpliga, relevanta och inte överflödiga i förhål-vara
lande till de ändamål för vilka de lagras,

riktiga och, nödvändigt, aktuella desamt,vara om om
felaktigaär eller ofullständiga, utplånas eller rättas,

bevaras i sådan form inte det möjligtgör identi-attsom
fiera den enskilde under längre tid än behövs försom
de ändamål för vilka uppgifterna lagras; undantag gäller
för personuppgifter lagras säkert försättettsom
historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål.

fallI behandlingär personuppgifter tillåten enligtsex art.av
nämligen 1 med den enskildes samtycke, 2 behand-om

lingen nödvändig förär fullgöra avtal med den enskildeatt ett
eller för på hans begäran vidta förberedande åtgärder införatt

3avtal, behandlingen nödvändig förett är uppfyllaattom
författningsenlig skyldighet, 4 behandlingen behövsen om

för skydda den enskildes vitala intressen,att 5 behand-om
lingen behövs för utföra uppgift i det allmännas intresseatt en
eller i myndighetsutövning den persondataansvarige ellerav

tredje till vilken personuppgifter lämnats och 6av man ut
efter Vägning allmänintresse eller de legitimaettom en av-

intressen hos den persondataansvarige eller hos tredje man -
det står klart den enskildes intressen inteatt över.tar

Punkten 4 enligt kommentaren fall då någon haravser ett
intresse personuppgifterfå sinastort behandladeattav men

inte i ståndär sitt samtycke t.ex. i allvarligaatt medicin-ge
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ochsektornallmännatorde denfall. Punkten 5ska avse
privata.6 denpunkten

personuppgifterolikauppräkning8 finnsI art. somaven
uppgiftuppgifter räknaskänsligakänsliga. Som omanses vara

uppfattning, religiöspolitisketniskteller troursprung,ras
tillhörighet,fackligövertygelse,etiskfilosofisk ellereller

förbudgenerelltartikelnsexualliv.hälsotillstånd och I ettges
uppgifter.känsliga Detbehandlingautomatiskbl.a.mot av

förbudsregeln.från Dessaundantagfinns antaldock ett un-
behandling harfrågaenskilde idenldantag när gettär om

2 behandlingenbehandlingen, ägertillsitt samtycke rum
religiöstsammanslutning,politiskfilosofisk ellerinom en

legitima verk-ifackförening led densamfund eller ettsom
inteuppgifter lämnasochmedlemmaravseendesamheten ut

sker3 behandlingen sättochtill tredje som uppen-man
grundläggandeprivatlivet ellerkränkningbarligen utesluter av

lagstiftning ellerYtterligare undantag kanfriheter. ges genom
datatillsynsmyndigheten.beslut avgenom

informationfåenskild10Enligt har rätt attart. omen
ändamål, det slagsbehandling, dessförekomsten upp-enav

uppgifter lämnasutomståendetill vilkagifter gäller,det ut
adress.persondataansvariges ochdensamt namnom

infor-blienskild skall hanin frånuppgifter samlasNär en
uppgiftslämnan-ändamål, huruvidabehandlingensmerad om

hanfrivilligt, konsekvensernaobligatoriskt ellerdet är om
tilluppgifter,uppgifter, rättenlämnavägrar mottagareatt av

persondataan-persondata och denrättelsetillgång till och av
infor-integäller docksvariges och adress. Detta omnamn

ellermyndighetsutövninghindraberörde skullemation till den

ordning.hota allmän
utomstående, skall dentillpersonuppgifter lämnasNär ut

bli underrättadutlämnandetvid det förstaenskilde senast
intebl.a.informationsskyldighet gäller närhärom. Denna

informa-frånvari undantagi lag stadgasutlämnandet krävs

tionsskyldigheten.
enskildeskyldiga den rättenMedlemsstaterna är attatt ge

personuppgifter be-sig lagliga grunder hansmotsätta att
intevidare haenskilde skall15. rätthandlas art. Den att

privatadministrativt ellerbelastandeförbehöva utsättas ett
beskrivning hanspågrundasbeslut sompersonavensom

förbjuder inte16. Bestämmelsenerhållits art.ADBgenom
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ADB används beslutsstöd tordeatt avseddutan attsom vara
motverka automatiska där saknas förutrymmeprocesser
mänskligt omdöme.

föreskrivsDet vidare omfattande anmälningsförfarandeett
till datatillsynsmyndighet vad helt eller delvisen auto-avser
matisk behandling personuppgifter.av

5.4 Skydd for personuppgifter användssom
för socialförsäkringsändamål

EuroparådetInom har tagits fram rekommendationer om
dataskydd inom olika sektorer, bl.a. rekommendationen den
23 januari 1986 skydd för personuppgifter användsom som
för socialförsäkringsändamål. Sverige har reservationutan
åtagit sig följa rekommendationen.att

Rekommendationen tillämpligär på personuppgifter som
föranvänds socialförsäkringsändamål inom såväl offent-den

liga den enskilda sektorn sådana uppgifternär förs medsom
hjälp automatisk databehandling. Uttrycket socialförsäk-av
ringsändamål omfattar alla de uppgifter socialförsäkrings-som
institutioner fullgör vad gäller olika former understöd,av

sjuk- och havandeskapspenning,t.ex. pensioner, arbetslöshets-
ersättning familjeunderstöd.och

Enligt rekommendationen skall respekten för den enskildes
personliga integritet vid insamling, lagring,garanteras an-
vändning, överföring och bevarande personuppgifter.av
Lämpliga åtgärder för kontroll tillräckliga förär attsom

skyddet för uppgifternagarantera skall vidtas inom varje
socialförsäkringsinstitution. Insamling och lagring av person-
uppgifter skall begränsas till sådant nödvändigtär försom
socialförsäkringsinstitutionema för fullfölja deras uppgift-att

Insamling och lagring känsliga uppgifter får ske endaster. av
inom de fastställtsgränser inhemsk lag. Insamling ochsom av
lagring får inte ske uppgifter någons politiskaav om ras,
uppfattning, religiösa eller övertygelse, det intetro ärom
absolut nödvändigt för administrera särskild förmån.att en

Om möjligt skall personuppgifterna lämnas till socialförsäk-
ringsinstitutionema den berörde själv. Institutionema fårav
konsultera andra källor, det föreskrivs i inhemsk lag.om
Känsliga personuppgifter får emellertid hämtas från andra
källor endast med informerat och uttryckligt samtycke denav
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i inhemskgarantier fastställdaenlighet medeller iberörde
uppgifterocherhållaprincip haskall i rättlag. Alla att om

inne-får docklagstiftningennationellasig själv rättade. Den
medi-det gällerrättighetdenna närhålla begränsningar av

statistikframställ-forskningvetenskaplig ochuppgifter,cinska

ning.
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6 Datalagstiftning

6.1 Allmänt

grundläggandeDen bestämmelsen skyddet för den enskil-om
des personliga integritet ñnns i l kap. 2 § tredje stycket
regeringsformen. föreskrivsDär det allmänna skall värnaatt
den enskildes privatliv familjeliv.och

Enligt 2 kap. 3 § andra stycket regeringsformen skall varje
medborgare i den utsträckning i lag skyd-närmaresom anges
das hans personliga integritet kränks uppgif-mot att attgenom

honom registreras hjälpmed automatisk databe-ter om av
handling innebärADB. Detta det skall finnas datalag-att en
stiftning till skydd för den personliga integriteten i samband
med automatisk databehandling och den omfatt-närmareatt
ningen det skyddet får regleras i vanlig lag. Enligt 2 kap.av
20§ första stycket 2 regeringsformen likställs utlänningar
med svenska medborgare i fråga detta skydd.om

Av generell betydelse integritetsskyddsomrâdet före-är
skriftema i brottsbalken och sekretesslagen 1980 100. Sär-
skilt betydelsefulla förevarandei sammanhang de bestäm-är
melser till förskydd den personliga integriteten finns isom
datalagen 1973289.

datalagen finnsI bestämmelser syftar till skydda denattsom
enskilde sådant otillbörligt intrång i den personliga in-mot
tegriteten kan bli följden dataregistreringsom av av person-
uppgifter hos det allmänna eller hos enskilda. Med person-
register i datalagen register, förteckning eller andraavses
anteckningar förs med hjälp ADB och innehållersom av som
personuppgift kan hänföras till den medsom som avses upp-
giften. identifierasEn i första hand attperson genom perso-
nuppgiften eller den särskilda identitetsuppgiften innehåller

eller Enligt förarbetena till datalagennamn personnummer.
krävs emellertid inte register innehåller identitets-att ett en
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bekantallmäntentydig eller unik elleruppgift är merasom
ipersonregister lagensregistret skallför ettatt anses som

Även för invigdemöjligt endast denmening. det år attom
omfattas registret lagensförstå vilken avsom avses,person

identitetsuppgifter harregister allabestämmelser. därEtt
hänförskodbeteckningar e.d.löpandemedersatts nummer,

manuellt ellerantingenkategorin personregister,till om man
kodbeteckningarna.siffer- ellermaskinellt kan översätta

integritetskänsligasärskiltinrätta och föraFör att person-
uppgifter enskilda krävsinnehållerregister personeromsom

tillståndDatainspektionen.tillstånd Kravetnormalt av
inrättas beslutinte personregistergäller dock genom avsom

statsmaktsregister. sådanaregeringen, s.k. Iriksdagen eller

Datainspektionen inhämtas innan be-frånfall skall yttrande
fattas.slutet

tillståndprövning beaktasinDatainspektionen skall vid
före-möjlighet meddelaintegritetsintressena 3 och har§ att

inhämtande ochändamålet registret ochskrifter med omom
meddelauppgifter och 6utlämnande 5 §§. råttDenna attav

statsmaktsregister i denföreskrifter beträffandegäller även
sådana be-regeringen inte har beslutatmån riksdagen eller

stämmelser.
huruvidaframgår fråganförarbetena till datalagenAv att ett

integritetsintrångotillbörligtpersonregister medförakan

registret inrättasefter likartade grunder,bedöms oavsett om
efterefter tillstånd Datainspektionen eller beslut stats-avav

sigDatainspektionen därför, den skallmakterna. bör när yttra
statsmaktsregister, så långt möjligt anläggatilltänktöver ett

vid tillståndsprövningsynpunkter prop.samma som en
1982480.197333 120 dataförordningenoch 11 §s.

föreliggaflera register skall berörsFrågan ellerettom anses
oftadetockså något i förarbetena till datalagen. Där sägs att

datafilermed ochlämpligt betrakta helatorde systemattvara
bearbetningsprogramdärtill härlednings- ochhörande ettsom

förutsättning härför bör dockenda personregister. En attvara
administrativt fungerar dettekniskt och ärattsystemet

119.uppfattanaturligt det enhet a.att prop. s.som en
uppgifterna ipersonregister organiserat såkanEtt attvara
flera registersjälva också förekommer i ellerdatabasen ett

ocksåändamål. register kanförs för tekniska Dessasom
i exempel påinnehålla uppgifter databasen. Somsaknassom



SOU 1993 11 91Datalagsttñning

sådana register kan nämnas s.k. loggregister och back-up-
register. loggregisterI kan förekomma uppgifter vilkaom

förändringaroch har gjorts i databasenuttag ochsom vem
har gjort dem. back-up-registerEtt säkerhetskopiaärsom en

databasens innehåll vid viss tidpunkt. Loggregister ochav en
back-up-register betraktas delar personregistret prop.som av
l97879109 34-35.s.

Datalagens definition personregister kan inbegripaav synas
all ADB-hantering identifierbara personuppgifter, alltsåav

datoriseradäven ordbehandling löpande text t.ex.av som
innehåller förarbetenaAv till datalagen framgårpersonnamn.
emellertid syftet med ADB-hanteringen betydelseatt är iav
detta sammanhang. Departementschefen anförde följande i
denna del 197333prop. 118.s.

För register skall föreliggaatt måste det emellertidett direkt elleranses
indirekt fråga behandling från informationssynpunkt faktiskavara om av
uppgifter. Ett ADB-register kan således inte upprättat baraanses genom

löpande lagras i datamedium,att exempelvis förtext sättningett skallatt
kunna ske med hjälp ADB-teknik. Uppenbarligen faller på grund häravav
åtskillig databehandling olika slags litteratur, främst skönlitteratur,av
utanför datalagens tillståndssystem. Först i den mån databehandlingen tar
sikte faktiskapå uppgifter i den litterära framställningen såsom för-
upprättande innehållsregister eller liknande föreligger register iettav -
datalagens mening. Vidare bör register föreligga, de lagradeett anses om
uppgifterna skall användas för framställa exempelvis telefonkatalog,att en

adressregister eller taxeringskalender.ett Den närmare gränsdragningenen
när det gäller bestämma registerbegreppets innebördatt får igöras praxis.

Sedan detta uttalande gjordes har det blivit vanligt att man
inom olika förvaltningar använder kontorsinformationssystem
med funktioner ordbehandling, elektronisk arkiv-som post,
hantering, s.k. fria textsökningssystem Denna utveck-m.m.
ling har gjort det svårare tillämpa datalagens personregis-att
terbegrepp. Som anförs i proposition 1990916O offent-om
lighet, integritet och ADB faller denna fråga inom förramen
datalagsutredningens översyn datalagen dir. 198926.av
Enligt propositionen får -i avvaktan på resultatet den ut-av
redningen frågan kontorsinformationssystemett ärom att-

personregister enligt datalagenett eller inte bedömasanse som
från fall till fall efter datalagens definitionnuvarande 39.s.
Datalagsutredningen beskrivs inärmare avsnitt.nästa

Inom den offentliga sektorn vissaär större personregister
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författningsreglerade iintegritetskänsligt innehållmed större
1963 197mån. kan lageneller mindre Som exempel nämnas

polisregister,lqiminalregister, 1965 94allmänt lagen omom
196938, skatteregisterlagenpolisregisterkungörelsen

1980556,1980343, skatteregisterförordningen utsök-

utsökningsregisterförordningen1986617,ningsregisterlagen
registerföring vid1986678, förordningen 1986104 om

automatisk databehandling,hjälpallmänna domstolar med av
folkbok-1990137, 19901536tullregisterlagen lagen om

för betalnings-föringsregister, 1991876 registerlagen om
handräckning förordningen 1992 1027föreliggande och och

ordnings-register för strafföreläggande, föreläggande avom
bot, m.m.

l Datalagsutredningen

19892, till uppgiftDatalagsutredningen harJu göraattsom
1973289 hari första betänkandedatalagenöversyn etten av

199061 reformeradSOU Skärpt tillsyn huvuddrag i en-
principiella utgångspunkter fördatalag redovisat vissa en

framtida datalag. Utredningen föreslår bl.a. det nuvarandeatt
tillståndsförfarandet Datainspektionen möj-slopas och att ges
lighet meddela sektorsföreskrifter kom-bransch- elleratt som
plettering till de grundläggande bestämmelserna i datalagen.

viss anmälningsplikt skall dock finnas.En
i redovisas iandra arbetet, betänkandetI etappen som

199121 Personregistrering inom arbetslivs-, forsk-SOU

nings- massmedieområdena, utredningenoch har behandlat

frågor personregistrering inom forskning och statis-rörsom
tik, massmedier och arbetslivet. Utredningen redovisar de
rekommendationer från Europarådet finns områdetsom

föreslår,och det gäller forskning statistik, infor-när och att
samtycke för registreringskall grunden skallutgöramerat att

ske. arbetslivets del utredningen bl.a.För det ärattanser
nödvändigt med särskilda bestämmelser i tillvaratarlag som
den anställdes intresse inrättandedet gällernär av person-
register, utlämnande uppgifter den enskildes insyn.ochav

massmedieområdet utredningenVad konstaterar attavser
förtydligasdatalagen bör för de grundlagsskydda-att attange

de bestämmelserna inom yttrandefrihetsområdena till-skall
framförlämpas datalagstiftningen vid konflikt dem emel-en
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lan. detta andraI betänkande redogörs vidare för de förslag
till EG-direktiv föreligger på dataskyddsområdet. Dessasom
förslag får betydelse vid eventuell anslutning Sverigeen av
till EG. Slutligen behandlas i betänkandet behovet samord-av
ning inom integritetsskyddsområdet, liksom vissa gallrings-
frågor.

I tredje betänkande SOU 199162ett Vissa särskilda frågor
beträffande integritetsskydd på ADB-området behandlar ut-
redningen definitionen begreppen personregister och regis-av
teransvarighet.

Utredningens slutbetänkande SOU 1993 10 En datalagny
överlämnades den 26 februari 1993.

6.2 Registeransvar

6.2.1 Datalagen

datalagenI finns föreskrifter skyldigheter för denom som
ansvarigär för personregister. Den ansvarigeett skall iaktta
hanteringen registret inteatt leder till otillbörligt integri-av

tetsintrång. Därvid skall särskilt iakttas registret förs föratt
bestämt ändamål, inteett andra uppgifter registrerasatt än

står i överensstämmelse med registrets ändamål,som att
uppgifter inte medgivande den registrerade,utan av av myn-
digheter försäljs i enlighetän med lag, förordningannat eller
särskilt beslut regeringen, uppgifter inte samlas in,attav
lämnas eller används iut än överensstämmelseannat med
registrets ändamål eller vad gäller enligt lag ellersom annan
författning eller i enlighet med den registrerades medgivande

uppgifterna i registretsamt skyddasatt oavsiktlig ellermot
otillåten förstörelse eller otillåten ändring eller spridningmot
7 §. denHos registeransvarige skall det vidare finnas en
förteckning deöver personregister han är ansvarig försom
7 §. Den ansvarige skall normalt rätta personuppgifta en

oriktigär eller missvisande 8 §, kompletterasom uppgiften
ofullständigär 9 §, på begäran lämna den regi-som snarast

strerade besked de uppgifter finns honom i regi-om som om
10 § och förstörastret de uppgifter i registret intesom

längre är nödvändiga med hänsyn till registrets ändamål
12 §-

Med registeransvarig enligt l § datalagen den föravses vars
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regist-förfogarförs, han överpersonregistretverksamhet om
osjälv-andra heltservicebyråer ochinnebärDetta attret. som

frånregister uteslutsbearbetningarsysslar medständigt ettav
detill datalagenenligt förarbetenagällerDetsammaansvar.

kunna bestämma översig registretanvänder utan attavsom
skallEnligt förarbetena197333 19innehålldess prop. s.

mån har be-register i denförfoga över ett manman anses
formregistret till läsbaröverföramöjlighetfogenhet och att

nämligenDepartementschefen anförde76, 119.a. prop. s.
innebörd deförfogande bordebegreppetatt somsammages

i 2bestämmelserna kap.föreslagnasamtidigt med datalagen
tryckfrihetsförord-9 första stycketoch §2 tredje stycket§

tryck-avsågs görabestämmelser närmastningen. Dessa att
handlingarallmännabestämmelserfrihetsförordningens om
huvudregelADB-upptagningar. Somocksåtillämpliga

förvaras hosupptagning allmän dengälla är närskulle att en
inte tillräckligt.emellertid Departe-myndigheten. Detta var

databehandlingförekomdetmentschefen pekade attatt
vidföretag ellervid privataräkningutfördes för myndigheters

myndigheter.betraktainteorganisationer är att somsom
undandragnaintegivetvisupptagningar bordeSådana vara

komplet-huvudregelndärförförordadeoffentligheten. Han att
upptagning skallinnebördbestämmelseterades med attaven

betraktasdärmedmyndighet ochförvarad hos somenanses
kommit in till eller upprättatsdå hari fall denallmän även

myndighetförutsättningmyndighet, underhos än attannan
fördes inBestämmelsenupptagningen.förfogar över ettsom

Frågan itryckfrihetsförordningen.2i 2 kap. §tredje stycke
finnsupptagningförfogarmån myndighet övervad somenen

departementschefenenligtfickprivat företag e.d.hos ett
träffats.hadede avtal Förmed ledningavgöras att ensomav

ADB-upptagning bordeförfogamyndighet skall över enanses
myndig-förutsättasdepartementschefen normaltenligtdet att

till visuellt läsbarupptagningenförahadeheten överrätt att
form.

tryckfrihetsförord-ibestämmelsernakan här nämnasDet att
förvaradADB-upptagning skallningen när anses varaom en

ändringar1976 årshar ändrats. Imyndighet sedermerahos en
i 2fördes bestämmelserna häromtryckfrihetsförordningeni

styckestycket.till 3 andra Dettafrån 2 tredje stycket §kap. §
l9909164, KUl rskr.1991årdärefter ändrats prop.har
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160, 199l92KU2, 3.rskr. Enligt styckets lydelsenya
innebär bestämmelserna upptagning skall förvaradatt anses
hos myndighet, upptagningen tillgängligär för myndig-om
heten med tekniskt hjälpmedel myndigheten själv utnytt-som
jar för överföring i sådan form den kan läsas, avlyssnasatt
eller uppfattas.sätt Detta gäller dockannat upptagning

ingår i personregister, myndigheten enligtett lagsom om
eller förordning eller beslut, grundar sig på lag,genom som
saknar befogenhet överföringen.göra Med personregisteratt
förstås register, förteckning eller andra anteckningar som
innehåller uppgift enskild och kansom avser person som
hänföras till denne.

6.2.2 Europarådets konvention skydd förom
enskilda vid automatisk databehandling av
personuppgifter

Enligt Europarådets konvention skydd för enskilda vidom
automatisk databehandling personuppgifter 2art. d knytsav
registeransvaret till den i enlighet med inhemsk lag ärsom
behörig besluta ändamålet medatt dataregistret, vilkaom
slags uppgifter skall lagras i registret och vilka operatio-som

skall utföras med uppgifterna.ner som

6.2.3 Förslaget till EG-direktiv angående skydd för
enskilda vid behandling personuppgifterav

I det förslag till EG-direktiv angående skydd för enskilda vid
behandling personuppgifter EG-kommissionen över-av som
lämnade till Ministerrådet i oktober 1992 finns bestämmel-en

är ansvarig i artikel 2.d. För behandlingse om vem som av
personuppgifter är den ansvarig behandlar eller låtersom
behandla uppgifterna och bestämmer ändamålet med be-som
handlingen, vilka personuppgifter skall behandlas, hursom
de skall behandlas och vilka utomstående skall tillgångsom
till dem. Förslaget till direktiv innehåller flera föreskrifter

ålägger medlemsstaterna de registreradessom att garantera
rättigheter. Dessa rättigheter i mångaär avseenden spegel-
bilder den registeransvariges skyldigheter enligt datalagen,av
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uppgift-missvisandefelaktiga ellerskyldigheten rättaattt.ex.
registret.innehållet iinformeraoch att omer

Datalagsutredningen6.2.4

nyligenDatalagsutredningen6.1.1i avsnitt harSom nämnts
slutbetänkande.fram sittlagt

registeransvarighetsbegreppetrörandeövervägandensinaI
termi-utredningensenligtpersondataansvarighetsbegreppet

denförefallerdetutredningenanförnologi att nuva-som om
till-vållarförfogandeavgränsningen, med kravrande

Påoffentliga sektorn.främst inom denlämpningssvårigheter
naturligareutredningenenligtsidan detprivata attärden

påfysiskajuridiska ellertill denkoppla ansvaret somperson
operativadenellerbeslutanderättenhareller sättannatett

offentliga sidan,På denpersondatamängden.kontrollen över
civilrättsligtövergripandeharkommunernaochdär ettstaten

själv-mindreellerbedrivsverksamheten meravmenansvar
kom-utredningenenligtbildenmyndigheter,ständiga är mer

plicerad.
tolkningmyndighetsbegreppetsUtredningen konstaterar att

praxis haioffentliga handlingartillvad rätten synesavser
persondataansva-avgränsningen. Genomkommit attatt styra

harlikstålltsharmyndighetsbegreppenochrighets- numera
persondatamängduppnåtts.fördelaremellertid vissa Den som

ock-områdemyndigets ärinomanvändsochförekommer en
sådan, obero-myndighetensutredningenså enligt ansvar som

ord-i myndighetenkontrollen äroperativadenende hurav
nad.

påskall läggaspersondataansvaretföreslårUtredningen att
behandlingenändamålet medbestämmerden person-avsom

behandlas ochskallpersonuppgiftervilkauppgifterna, som
medför dettaEnligt utredningenskall behandlas.hur de att en
ske sättinte kommeruppdelning attansvaret sammaav

detordning. stället kommerenligt gällande I enty-merasom
behandling.vissansvarig förframgådigt äratt somvem

förinnebäravidareFörslaget ansvaretatt personupp-anges
faktisktmöjlighetden hargifternas riktighet läggs attsom

innehållet.påverka
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iregisteransvar har lösts6.2.5 fråganHur om
registerförfattningarnågra

några of-frågan registeransvar iPå tid har storaomsenare
nämligenvarit föremål för överväganden,fentliga register

betalningsföreläggande hand-för ochtullregistret, registren
föreläggandeför strafföreläggande,registrentäckning samt

för handläggning-Registren stödordningsbot, utgörm.m.av
såvälmyndigheter påochmängd ärenden rörstorav enen
nivå.fall också på lokalregional nivå i vissacentral som -

registeran-redovisning hurföljande kortdet lämnasI en av
fall.svarsfrågoma har lösts i dessa

Tullregistret

1984988 instruktion för TullverketEnligt förordningen med

regional ochomfattar Tullverket Generaltullstyrelsen samt en
organisation 1lokal §.

olika tullklarerings-för hanteringdatasystemEtt typer avav
bestämmel-successivt i drift inom Tullverket.ärenden Entas

3 19871065.finns i a§ tullagentulldatasystemetse om
hantering tull-del denöverDatasystemet stortar av aven

utfördes ochhandlingar tidigare manuellt. Importörersom
uppgiftertillstånd få dekan med särskilt lämnaexportörer

elektronisktför klareringen med hjälpbehövs ettavsom
12förfarande i stället för §.papper a

in iUppgifter kommerlämnas matasattpappersom
bearbetas dedatasystemet tulltjänsteman. datasystemetIenav
iolika delsystemen tulldatasys-uppgifter har lämnats. Desom

register.administrativt fungera endaskall Upp-etttemet som
i väsentligt ha sådantgifterna i kommer allt ettsystemet att

i data-sakligt logiskt samband tulldatasystemetoch ävenatt
register. Registretinnehålla enda kommerlagen attettanses

samtligauppgifter tull-innehålla mängd och berörastoren
betjäna myndigheterRegistret skall andramyndigheter. även

frånuppgifter, förses med uppgifter andramed och det skall
flesta uppgifter juridiskamyndigheter. De personer,avser

uppgifter fysiskafinnas avseendedet kommer även attmen
därför sini registret. Registret i helhetär ett person-personer

fysiska kanregister. Uppgifter i registret som avser personer
spridas i inteintegritetskänslig kannatur, som envara av



98 Datalagstiflning SOU 1993 ll

obetydlig omfattning. anledningAv denna och grund av
registrets i riksdagenbetydelse övrigt har registret ireglerat

särskild tullregisterlagenlag, l9899040, 19,SkUprop.en
188, 1990 137. Kommunikationenrskr. SFS mellan närings-

idkare och tulldatasystemet förutsätts mottagnings-via en
funktion. Regeringen myndigheteller den regeringensom

får 9bestämmer enligt tullregisterlagen§ överlämna till en
juridisk förmedla uppgifter i elektroniska dokumentattperson
till frånoch tullregistret.

Till början reglerades registeransvaret inte isärskilten
tullregisterlagen, Datainspektionen förordat sådantrots att en
reglering. remissyttrande utredningsförslagI detöverett som
låg till för förslagetgrund till tullregisterlag uttalade Datain-
spektionen frågan i varje särskilt fall äratt om vem som
registeransvarig eller delregisteransvarig normalt borde ut-
redas med utgångspunkt från definitionen registeransvarig i

datalagen. lagstiftarenEndast önskade frångå datalagensom
lösning på ansvarighetsfrågan borde enligt inspektionendenna

regleras i specialförfattning. lösning fanns iDenen som
utredningsförslaget, nämligen Generaltullstyrelsen ochatt
tullmyndighetema skulle registeransvariga, enligttordevara
Datainspektionen följa redan datalagen. Inspektionen ut-av

vidaretalade datalagens reglering registeransvarighets-att av
frågorna många gånger bereder tillämpningssvårigheter.
Enligt inspektionen det inte alldeles självklart att mottag-var
ningsfunktionen och de enskilda impor-ellerexportörema

intetörema registeransvariga, Inspektionenattvara anse som
menade vidare borde beakta risken för framtidaattman en
teknisk förändring i tulldatasystemet skulle medföra fråganatt

registeransvarets fördelning fick änett annatom svar som
från början Om avsåg endast Generaltullsty-avsetts. attman
relsen och tullmyndighetema skulle registeransvariga,vara
borde enligt inspektionendetta därför iregleras tullregisterla-

sitt enligtI yttrande 2 § datalagen förslag tillövergen. a
tullregisterlag vidhöll inspektionen uppfattning.dennam.m.

Enligt departementschefen borde registeransvaret för tull-

registret fördelat på det följersätt datalagensvara som av
bestämmelser. konstateradeHan utredningens förslag iatt
denna del helt byggde på tolkning innebörden i dessaen av
bestämmelser och fann det därför inte nödvändigtatt attvar
reglera frågan i tullregisterlagenäven 1989904Oa. prop.
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22.s.
datoriseratimportrutiner i19909175proposition ettI om

föredragandeemellertidkonstateradetullförfarande, m.m.
E tulldatasystemetmedi fortsatta arbetetstatsrådet det detatt

blitullmyndighet skullei framkommit andra änhade att an-
måstedärförfråganfall ochtullregistret i vissasvariga för att

36. På grundsärskilt i tullregisterlagen a.regleras prop. s.
registeran-bestämmelseri tullregisterlageninfördeshärav om

Datain-utformadesparagraf, 2 sätti somaen nysvar
General-paragrafenEnligtföreslagit. den ärspektionen hade

före-Vidareför tullregistret.registeransvarigtullstyrelsen
registeransvariga detnärtullmyndigheterskrivs andra äratt

myndigheten.hoshandläggsuppgifter i tullärendengäller som

handräckningbetalningsföreläggande ochRegistren för

exekutions-instruktion för1988784 medförordningenI
ochRiksskatteverketexekutionsväsendetmedväsendet avses

förordningenEnligt1kronofogdemyndighetema 1 kap. §.
exekutionsväsendetchefsmyndighet inomRiksskatteverketär

för verksamheten.ledning ochövergripandemed ansvarav
förvaltnings-centralRiksskatteverket ärföreskrivsVidare att

utsökningsbalk-enligtverkställighetför frågormyndighet om
finnsvarje2 länförfattningar kap. 1 §.andra Ioch enen

Kronofogdemyndighetenkronofogdemyndighet 3 kap. 5 §.

verkställighet enligtför frågormyndighetregionalär om
författningar 3 kap. 1 §.och andrautsökningsbalken

föränd-genomgripanderiksdagen1990 beslutademajI om
handläggningensummariska dvs.ringar den avprocessen,av

handräckning.mälomlagsökning,betalningsföreläggandeoch
härigenomsamladessummariskaReglerna den processenom

betalningsföreläggande1990746i enda lag, lagen omen
1992januarii kraft l sedenhandräckning. träddeoch Lagen

summariska1991877. Reformen innebär denSFS att pro-
kronofogdemyndighetemafrän tingsrättema tillflyttascessen

enhetlig änblir enklare ochhandläggningenoch att mera
ansökningar skall kunna görasviktig nyhettidigare. ärEn att

myndighetRegeringen denADB-medium. ellermed hjälp av
föreskriva undantagnämligenfårregeringen bestämmersom

summariskaansökan i denfrån huvudregeln att processen3
förordningenEnligtmeningen.i skriftlig 9 andra§skall vara
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1991 1339 betalningsföreläggande och handräckning fårom
sådant undantag medges Riksskatteverket 6 §, ochett av

får innebäraundantaget tillstånd ansökan mediumgöraatt
för automatisk databehandling 7 §.

Riksdagen vidarehar beslutat följdlagstiftning medom
anledning den summariska prop.av nya processen
19909l126, LU34, 332. Sårskr. har registerfrågoma
beträffande handläggningen målen i den summariskaav nya

ireglerats särskild 1991876lag, lagenprocessen en om
register för betalningsföreläggande och handräckning. Lagen
trädde i kraft januariden 1 1992 1991878.SFS Enligtse

förlagen skall handläggning hos kronofogdemyndighetema
mål enligt lagen betalningsföreläggande och handräck-av om

ning hjälpmed automatisk databehandling föras registerettav
för varje kronofogdemyndighet, 24dvs. register. Registret får
användas för tillsyn, planering uppföljningäven och verk-av
samheten för framställning statistik l §. Registretsamt av
får i huvudsak innehålla grundläggande uppgifter parterna,om
uppgifter yrkanden i målet och grunderna för dessa,om
uppgifter utslag i målenoch beslut 3-7 §§.etc.om

Iden proposition 199091prop. 126 ligger till grundsom
för registerlagen gjordes vissa överväganden rörande register-

anförs iDär det varjedär kronofog-ansvaret. att ett system
demyndighet sitthar register för den summariskaeget pro-

till början självklart varje kronofogdemyndig-är attcessen en
het skall förfoganderättha och registeransvar i datalagens
mening för sitt register.

Frågan Riksskatteverkets befattning med registren i denom
summariska målenoch med i övrigt föranledabörprocessen

Riksskatteverket tilläggsäven registeransvar för krono-att ett
fogdemyndighetemas register måste enligt propositionen
bedömas bakgrund vilka uppgifter Riksskatteverketmot av
skall iha det systemet.nya

rationaliseringsvinsterAvsevärda kan uppnås, Riksskat-om
teverket lämnar kronofogdemyndighetema service inom ramen
för i olikaADB-systemet i målens handläggning, delsmoment
vid mottagandet mål via ADB-medium, idels sambandav
med olika beslut kronofogdemyndighetema fattar vidsom
handläggningen målen, viddels gallring målen. Iav av pro-
positionen anförs det bl.a. tekniska skäl är ända-att mestav
målsenligt ansökningar på ADB-medium lämnas centraltatt
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till kronofogdemyn-för vidare befordrantill Riksskatteverket
Riksskatteverket tillför regist-register.dighetemas Genom att

propositionenenligtmål påverkar Riksskatteverketren nya
i samband medinnehållet i registret. Riksskatteverket skall

kronofog-före överföringen tillansökningarnamottagandet av
maskinell kontrollregister delsdemyndighetemas göra aven

möjligt överföra, dels lämnamaterialetdet är attatt mottagna
diarienummer myndigheten. det gällerförslag till hos När

befattning i övrigt målen i denRiksskatteverkets med summa-
förutseriska enligt propositionenkan storaattprocessen man

uppnås, förelägganden ochrationaliseringsvinster kan om
fram-kronofogdemyndighetema kanutslag beslutas hossom

medverkan Riksskat-expedieras centraltställas och avgenom
Riksskatte-befattning med målen kräverteverket. Denna att

kronofog-registren bekräftelser på defår tillföraverket att av
utförts.demyndighetema beställda åtgärderna har

summariskabefattning målen imed denDen processen, som
medför enligt propositionenRiksskatteverket sålunda ha,bör

olika i olika skeendenRiksskatteverket på ochsättatt av
ihandläggningen påverka innehållet krono-kommer kunnaatt

register, rubbar det grund-fogdemyndighetemas utan att man
handläggningen målen skerförhållandet självaläggande att av

effektivitets-myndigheterna själva. anförs starkahos Det att
genomförsför ordning och det medskäl talar denna attatt

registren Riksskatte-hänsyn till förfoganderättden över som
Riksskat-befattning innebär nödvändigt tilläggaverkets är att

mening för kronofog-registeransvar i datalagensteverket ett
demyndighetemas register.

föreslogs bestämmelsenämnda skälAv gemen-nu en om
för Riksskatteverket kronofogdemyn-registeransvar ochsamt

register för betalningsförelägg-digheten. Enligt 2 lagen§ om
varje kronofogdemyndighet regis-handräckningande och är

teransvarig för sitt register Riksskatteverket registeransva-och

rigt för registren.alla

handräckningförordningen betalning sföreläggande ochI om
befattningfinns Riksskatteverkets medbestämmelser om
databehandlingmålen. på medium för automatiskAnsökningar

vidarebefordrar uppgifternain till Riksskatteverket,ges som
8i kronofogdemyndighetema för §.dem till de register som

föreläggande,Om kronofogdemyndigheten har beslutat om
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fårgallring någon åtgärd i mål, Riks-utslag, eller ettannan
åtgärdenskatteverket verkställa 14 §.

Register för strafföreläggande, föreläggande av
ordningsbot, m.m.

åklagare finns rättegångsbalken.Bestämmelser i 7 kap.om
åklagare Riksäklagaren, statsåklagare di-Allmänna är samt

striktsåklagare. får ocksåallmän åklagare finnas biträd-Hos

åklagareande 1 §. Riksåklagaren under regeringen högsteär

åklagare och har i denna egenskap för ledningenochansvaret
åklagarväsendet i riket. Riksäklagaren statsåkla-Under harav

inom sitt verksamhetsområde, för ochansvaretgarna, envar
ledningen åklagarväsendet i riket 2 §.av

Bestämmelser polisverksamheten finns i polislagenom
1984387. Rikspolisstyrelsen central förvaltningsmyndig-är

förhet polisväsendet tillsynoch har detta 7 §.över Länssty-
relsen länets högsta polisorgan. för polisverk-är Den ansvarar
samheten i länet tillsynoch har den verksamhetöver som
bedrivs polismyndighetema i 6 indeladelänet §. Lånen ärav
i polisdistrikt. varje polisdistrikt finns polismyndighetI en

för polisverksamheten inom distriktet 4 §.som ansvarar
förordningen 1992 1027I register för strafföreläggan-om

de, föreläggande ordningsbot, föreskrivs det medattav m.m.
hjälp automatisk databehandling skall föras olika registerav

strafföreläggandeöver och föreläggande ordningsbot 1 §.av
Regleringen omfattar såväl lokala register. Vidcentralasom
varje åklagarmyndighetlokal sålundaskall det föras regis-ett

strafföreläggandeöver 2 Riksåklagaren§. registeran-ärter
svarig för samtliga register medan den lokala åldagarmyndig-
heten registeransvarigär för sitt register 9 §. hela landetFör
skall det vidare föras register strafföreläggandenöver allaett

har utfärdats inom åklagarväsendet Riksåklagaren4 §.som
registeransvarig förär detta register medan åkla-den lokala

garmyndigheten ansvarig för uppgifterär i ärenden som
handläggs hos myndigheten 9 §. ordningEn motsvarande

frågai registerföring och registeransvar gäller för straff-om
förelägganden utfärdas inom tullväsendet 3, 95 och §§.som

För hela landet förasskall det register föreläggan-överett
Ävenden ordningsbot 6 §. registeransvarethär är delat.av

Rikspolisstyrelsen registeransvarig. Polismyndigheterär och
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registeransvariga för uppgifter itullmyndigheterlokala är

myndighet 9hos §.handläggsärenden resp.som
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Arkiv7 och gallringsbestämmelser

7.1 Allmänna arkivbestämmelser

Grunden för offentliga arkivväsendetdet principen allaär om
medborgares del allmänna handlingar.rätt att ta av

Grundläggande regler offentliga arkiv har tagits in iom
arkivlagen 1990782, trädde i kraft juli 1991den 1som

19899072,prop. KrU29, 307.rskr. omfattar arkivLagen
såvälhos statliga kommunala myndigheter innehållerochsom

bestämmelser vad ingår i myndighets arkiv, vårdom som en
arkiv gallringoch arkiv. bestämmelser gällerDeav av som

för statliga arkiv också förgäller arkiv hos försäk-allmänna

ringskassor.
myndighetsarkiv bildas enligt arkivlagenEtt de allmännaav

handlingarna från myndighetens sådanaverksamhet och hand-

lingar i 2 kap. 9 tryckfrihetsförordningen§ vissasom avses
minnesanteckningar och utkast eller koncept och som myn-
digheten beslutar skall hand för arkivering. Som all-tas om

handling räknasmän upptagning ADB-mediumäven jfr
avsnitt 4.2.

Enligt arkivlagen får allmänna handlingar gallras dettamen
skall alltid ske beaktandemed arkiven delutgörattav en av
det nationella kulturarvet och sådant det återståendesätt att
arkivmaterialet tillgodoser delrätten allmänna hand-att ta av
lingar, rättskipningens förvaltningensoch informa-behov av
tion forskningens behov. frånUndantag huvudregelnsamt

gallring för de fallgörs det i i förord-lag ellerattom annan
ning finns avvikande regler gallring. Arkivlagens bestäm-om
melser gäller framfördock bestämmelserna i 12 datalagen§
1973289 gallring personuppgifter. författ-Saknasom av
ningsföreskrifter gallring beträffande s.k. statsmaktsregis-om

dvs. register inrättas enligt beslut riksdagen ellerter, som av
regeringen, och registret sådant förstaär i 2 §som avses a
stycket andra meningen datalagen kan Datainspektionen be-
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sådana föreskrifter därvid kommer gällasluta attom som
före arkivlagen.

Huvudprincipen enligt arkivlagen således allmännaär att
handlingar författningar reglerar olikaskall bevaras. I som

föreskrivs iintegritetskänsliga register däremot regel att mate-
rialet förstöras efter viss tid, det inte finns direktaskall omen

prin-föreskrifter bevarande. Beträffande denna omvändaom
19899072 50 ftcip anfördes i proposition dens. äratt

föreliggarimlig med till integritetsaspekter kanhänsyn de som
anfördespå särskilda registerlagarnas områden. Vidarede att

från gallringsskyldigheten förestavasundantag hänsynsom av
till insynsaspekten, myndigheternas informationsbehov och

in direkt i särskil-rättssäkerhetsaspekter regel bör dentassom
registerlagen.da det däremot gäller konkreta avgörandenNär
vilka handlingar bevaras hänsyn till forsk-bör medav som

ningens i princip överlåtas på fackkunnigtbehov bör detta
folk inom arkivmyndighetema. propositionenI attangavs
beträffande statliga myndigheters arkiv i slås fastborde lag

de undantag från gallringsplikten direktutöveratt, som anges
i ytterligare får föreskrivas regeringenlagen, undantag av
eller den myndighet regeringen bestämmer. be-Dessasom
myndiganden fick enligt propositionen förutsättas bli använda

för till forskningensenbart bevara material med hänsynatt
då främst representativt material.behov och urvalett av

propositionen redovisades två urvalssystem, intensivda-I
taområden tillgodosåg olikadatumurval, typerresp. avsom
forskningsbehov. Beträffande anfördes sådantdatumurval att

diskuterats personuppgifterhade det gällde där detnär är

väsentligt hela landet i underlaget,äratt representerat men
där det bedöms ekonomiskt orealistiskt helaattsom spara
materialet. förtalade urvalDet mesta ett motsom svarar
ungefär 10 % materialet, födelsedagar månad.dvs. treav per

enligt intensivdataområdesmodellenUrval innebär materia-att
frånlet vissa områden, intensivdataområden,s.k. sparas

fullständigt, medan det i i övrigt. intensiv-gallras landet Som
dataområden kan väljas län kommuner i kombinationoch som
kan någorlunda representativ bild landet. Iantas ge en av
propositionen uppfattningarna vilken kombina-attangavs om
tion behövs går isär, exempel hade nämntsattsom men som
tre-fyra skildalän karaktärer jämte storstadsområde.ettav

syftar enligt propositionen iDatumurvalen första hand till att
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populationmöjliggöra longitudinella studier ärav en som
representativ Material från intensivdata-för hela landet. ett

i mening,område inte representativtkan sägas sammavara
informationför i första hand kombineraunderlagutan attger

från såväl individrelate-olika samhällssektorer. kan gällaDet

Urvalsprincipemauppgifter.rade data andra typersom av
på huvudsakliga intressettorde kunna tillämpas arkiv där det

till kvantitativa förhållandeninformationen knyter sig deav
arkiven där dokumenta-kan utläsas de samlade mensom av

tionen individuella i sig underordnatdet ärendet är avav
propositionen försäkringskassomas sjuk-intresse. Enligt kan

fallshandlingar arkiv med i hög gradexempelvara en
standardiserad rutinartad information. Sådana arkiv kanoch

på meningsfullt enligt traditionellaknappast gallras sättett
doku-metoder medan däremot urvalen kan den adekvatage

mentationen arkiven.verksamheterna bakomom

7.2 gallringsbestämmelser förNuvarande
socialförsäkrings- bidragsärendenoch

Riksarkivet har den 6 1984 meddelat beslutnovember om
gallring handlingar och upptagningar för inomADBav sys-

för allmänna barnbidrag, flerbamstillägg, bidragsförskotttem
och krav underhällsbidrag vid Riksförsäkringsverket ochav
de försäkringskassoma. vilka hand-allmänna beslutetI anges
lingar inom bidragsomrádet får skallgallras och detnärsom
ske. Vad gäller akter bidrag gallringsfristen iavseende är
vissa två i år. bi-fall år och andra tio urval bevarasSom

dragsakter avseende födda 15 och 25 i varjedagpersoner
månad. dag-85-födda bidragsberättigade ochs.k. barnFör

underhållsskyldiga bosatta utomlands saknar svensktsom
tionde från utgallring.personnummer undantas aktvar

Riksarkivet har den november 19867 meddelat beslut om
gallring handlingar upptagningar för sjuk-och inomADBav
försäkringsområdet vid Riksförsäkringsverket och de allmänna

försäkringskassoma. ukförsäkringsområdetavsesidettaMed

sammanhang ärenden dagersättning. Enligt skallbeslutetom
följande delar registret sjukförsäk-det centrala rörav som
ringen frånundantas gallring, nämligen statistikregister över
inskrivna försäkrade år 1984, statistikregister övert.o.m.

ukfall försäkrings- historikposter i registret.och Dessasamt
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sekventielltdelar registret skall den 31 december lagrasav per
årsvis övrigt registret enligtmagnetband. utgallras Da-I

tainspektionens föreskrifter. beslutet vilka hand-I ävenanges
fårlingar inom sjukförsäkringsområdet gallras och närsom

dagersättningavseendedet skall ske. Vad gäller akter är

gallringsfristen tio år.
1988Riksarkivet har den 27 september meddelat beslut om

gallring handlingar upptagningar för inomoch ADB pen-av
vid Riksförsäkrings-sions-, livränte- utredningsområdetoch

försäkringskassoma.verket och de allmänna beslutet1 anges
vilka handlingar inom områden får gallras ochdessa närsom

för informa-det skall ske förutsättningar bevarandesamt av
tion på mikroñlm. pension inteVad gäller akter avseende som
mikroñlmats gallringsfristen tio år efter pensionensär upp-

försäkringskassahörande. Stockholms läns allmännaFör
särskilda föreskrifter beträffande gallring vissagäller av

pensions- utredningsakter. Mikroñlmade pensionsakteroch

tidigast månader efter mikroñlmutgallras det ochtre att
sökmedel sökdatabas kontrollerats och godkänts. Som urval

inte mikroñlmas. Riksarkivetbevaras akter har meddelatsom
särskilt 199l47 gallring handlingar ochbeslutett om av

inom yrkesskadeförsäkringsområdet vidADB-upptagningar
Riksförsäkringsverket. vilka handlingarbeslutetI anges som
får gallras och det skall ske.när

Enligt proposition 19899072 förskall Riksarkivet ansvara
samordning olika offentligamellan de huvudmännen avseende

frågor iuppkommer samband urvalsgallring. Riks-medsom
arkivet förutarbetar närvarande gallringsföreskrifter för de

statliga myndigheterna och allmänna råd för kommunalade

myndigheterna. Riksarkivet vidarekommer närmare taatt
ställning till urvalsgallring och urvalsprinciper. utredningEn
hos Riksarkivet förslag till urvalsgallringhar utarbetat och

urvalsprinciper. Förslagen remissbehandlats. börjanhar I av
år 1993 Riksarkivet fatta beslut generella gall-attavser om
ringsprinciper och urvalsgallring. Riksarkivet räknar med att
gallringsbeslut beträffande sjukfalls- utredningsakteroch men

handlingarandra hos försäkringskassomaäven kommer att
kunna utarbetas första halvåret 1993.under
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överväganden8 förslagoch

8.1 registreringen känsligaDen nuvarande av
personuppgifter påi ärenden

socialförsäkringsområdet
forfattningsregleras

Vårt förslag All registrering känsliga personuppgifterav
behövs för den handläggning ärenden socialför-som av om

säkringsförmåner förmåneroch andra enligt lag ellersom
författning ankommer de allmänna försäkrings-påannan

kassorna och Riksförsäkringsverket skall regleras i författ-
ning. reglering tillstånd frånDenna de Datainspek-ersätter
tionen på vilka den nuvarande registreringen vilar. regis-De

regleringen kallas socialförsäkringsregister.ter som avser
Utanför lagregleringen faller register inrättas särskiltsom
för forskningsändamål föreller framställa statistik. Ocksåatt
personregister har inrättats med stöd riksdagenssom av
beslut i lag faller utanför den vi föreslår.lagannan

vårtSkälen förslagför Riksförsäkringsverket förs förHos
20-talnärvarande handläggningsregister. användsDeett

uteslutande försäkringskassomanästan de allmänna vidav
handläggning ärenden socialförsäkringsförmåner ochav om
liknande förmåner det allmänna för. Varje män-som svarar
niska i vårt land berörs i eller mindre utsträckningstörre av
denna handläggning. Många människor, de flestat.ex. av
landets pensionärer, helt beroende handläggningen förär av
sin försörjning. Sammantaget den väldiga beloppomsätter
och har därför även betydelse för samhället. be-Merstor
höver knappast för visa handläggningen dettasägas att att
område måste effektiv och rättssäker. använd kanRättvara
ADB-tekniken detta möjligt. innebärgöra ADB-tekniken ock-
så kostnadsbesparingar. Till detta kommer social-stora att
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försäkringssystemet i vårt land uppbyggtär sättett som
faktiskt förutsätter till synnerli-ADB-stöd. Med hänsyn den

mängd fråga handläggningenärenden det kanärstoragen om
nämligen inte baseras på förfarandetenbart skallpapper, om
uppfylla påelementära krav rättssäkerhet och snabbhet. Man

vidare fråntorde kunna utgå aldrig hadeutan att systemet
kunnat byggas det inte lagstiftarenskettsättupp som om
hade förlita sig på handläggningen stödjaskunnat skulleatt

utmärkande drag i lagstiftningen socialför-ADB. Ettav om
säkringsförmåner efter rättvisa.är strävan Denna strävan tar
sig bl.a. uttryck i omfattande och många gånger invecklade

samordning förmånerregler mellan olika slag. Dessaom av
regler skulle inte tillämpas, förfarandetkunna uteslutandeom

på uppgifterbaserat i pappersakter.var
det anförda framgår ADB-tekniken inteAv kan undvarasatt

vid handläggningen ärenden socialförsäkringsförmånerav om
och liknande förmåner. innebär emellertidDetta att en om-
fattande personregistrering måste Mångaske. de uppgifterav

finns i socialförsäkringsförmånerärenden liknan-ochsom om
de förmåner kan känsliga för den enskilde. Ettvara person-
register med sådana uppgifter uppfattaskan obehagligtsom
och kränkande. Personregistreringen detta område är
således i de flesta fall sådan tillstånd tillkaraktär attav re-
gistren från Datainspektionen krävs enligt datalagen
1973289. Sedan kraft 1973lagen trädde i den 1 juli har

1 000 tillstånd och andra beslut meddelats för Riks-änmer
försäkringsverkets personregister. Någon enhetlig systematik

tillstånden och de föreskrifteröver har meddelats isom sam-
band med tillstånden finns inte. därför svårt skaffaDet är att
sig säker uppfattning vad gäller för olika register.en om som
Från integritetsskyddssynpunkt detta naturligtvis någotär som
i längden inte kan accepteras.

Vårt uppdrag fram förslaglägga till lagstiftningär att som
dessa tillstånd. främsta skälen för författnings-ersätter De en

reglering enligt vår uppfattning följande.är ochArten om-
fattningen personregistreringen socialförsäkringsom-av
rådet den mindre för reglering till-gör lämpadäratt genom
stånd Datainspektionen. Integritetsfrågoma intebör be-av
dömas och enskilda tjänstemänavgöras där utan stats-av av
makterna. särskilt integritetskånsliga frågorna därvidDe bör
förbehållas riksdagen.
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någraskäl pekadet finnassammanhang kandettaI att
proposi-1991iriksdagsbehandlingenviduttalanden mars av

Konsti-integritetoffentlighet, och ADB.199091 60tion om
be-allmäntframhöll dettutionsutskottet storsettatt var av

syftestånd iförfattningsregleiing tillkomtydelse attatt en
medintegritet i sambandregistreradesskyddet för destärka

myndighets-uppgifter ikänsliganödvändig registrering av
register Socialstyrelsen,hosEnligt utskottet borderegister.

särskildaiRiksförsäkringsverket regleraslandstingen och
vårti sammanhangeterinraderegisterlagar. Utskottet om

sjukförsäkringsregister och19919 Lokalabetänkande SOU

författningsreglering devårt fortsatta arbete med cent-aven
förut-socialförsäkringsområdet. Utskottetregistren inomrala

ägnadesregister reglerasvilka bordefråganattsatte somom
från regeringens sida ochuppmärksamhetfortlöpande atten

till stånd. Någotåtgärder komvidtogs för sådanaåtgärder att
enligtsida därmedfrån riksdagenssärskilt uttalande ut-var

19909lKU11. dennainte erforderligt Motmeningskottets
samlings-från Moderatasig ledamöternaslutsats reserverade

ansågpartiet, Folkpartiet liberalerna och Centern. De att
regeringenkraftfullare åtgärder borde vidtas och snarastatt

till registerlagarriksdagen med förslagborde återkomma till
och lands-register hos kommunernadet gällernär staten,
sin meningreservationen riksdagentingen. Enligt borde som

följdetill 35. Riksdagenregeringen detta känna bet. s.ge
160.199091utskottet rskr.

vidare tillståndssystemetomständighet beaktaEn är attatt
datalagstiftning,avskaffasförmodligen kommer att genom ny

1995.tidigast 1 januari Datalagsut-i kraft denkan trädasom
datalagfram förslag tillredningen nämligen lagthar en ny

innebörd.med denna
finnsanförda konstatera detVi kan bakgrund det attmot av

känsligapågående registreringenstarka skäl för denatt avnu
inomhandläggningen ärendenpersonuppgifter till stöd för av

socialförsäkringsområdet i författning. Viregleras attanser
regleringen.ärendehandläggning omfattasall bör Däremotav

författ-i sammanhangvi det inte finns skäl dettaatt attanser
för forskningsändamål ellerningsreglera register inrättassom

enskildesför framställa statistik. Frågorna denatt person-om
integritet forsknings- statistiksammanhang bör be-liga i och

möjligtperspektiv blirdömas allmänt vadänett somur mer
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personregister förinrättalagstiftning detta slag.i Attaven
för närvarande i allmänhetstatistikforskning och kräver

också påDatainspektionen. Vi vill pekatillstånd från att
särskilda bestämmelserDatalagsutredningen har föreslagit om

statisti-uppgifter för forsknings- ellerbehandling känsligaav
inrättas förvi registerkändamål. dessa skälAv att somanser

utanför denstatistikändamål bör lämnas lag-forsknings- och
föreslår.stiftning vi

känsligaregistreringsåledes omfatta allRegleringen bör av
för handläggning ärendenpersonuppgifter behövs den avsom

förmåner enligtsocialförsäkringsförmåner och andra somom
försäk-författning på de allmännaeller ankommerlag annan

Riksförsäkringsverket. lämpligoch Enringskassoma sam-
regleringenbenämning på registermanfattande de avsersom

socialförsäkringsregister. Uttryck-enligt vår meningbör vara
börbesked vad saken gäller.enkelt och Detäret ger om

ii rubriken den lagenligt vår mening kunna användas som
förslag i följande.vi fram detlägger om
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lösningFörfattningsteknisk8.2

socialförsäkrings-särskild lag lagenVårt förslag I omen -
socialförsäkringsregister får föras.register när ettanges-

beslutat inrättaregeringen harfär ske endastDet attom
förordning. EnmeddelasBeslutet skallregistret. genom

användasskall kunnasådant registerförförutsättning ettatt
vilken handlägg-föreskrivit förharregeringenvidareär att
får dock inte gåFöreskrifternaanvändas.skallning det

innehållerändamålsbestämmelser. Lagenlagensutöver en
register-registerinnehåll ochreglering ifrågafullständig om

samhe-bestämmelservidareinnehållerLagen omansvar.
gall-utlämnande, sökbegrepp,terminalåtkomst,arbetning,
blirbestämmelserdessainformation. deloch Enring av

föreskriftermeddelatregeringen harendasttillämpliga om
föreskrifter tillmeddelaregeringenfall kanhärom. vissaI

ytterli-integritetpersonligaför registreradesskydd de som
utnyttja registret.möjligheternabegränsar attgare

vårt Bestämmelserutgångspunkter för förslagAllmänna
regeringsformen.finns i 8 kap. En-normgivningsmaktenom

förordning2 får regeringenligt 13 första stycket§ genom
meddelasenligt grundlag skallföreskrifterbesluta avsom
regeringensföreskriftsrätt brukar kallasriksdagen. Denna

tilli sin helhethänförs enligt 2 §Privaträttenrestkompetens.
kanbarainnebär restkompetensenlagområdet. Detta att om-

sammanhangnormgivning. detta ärfatta offentligrättslig I
föreskriftoffentligrättsligi 3 betungandebestämmelsen § om

förhållandet mellanföreskrifterintresse. Där sägs att omav
enskildaförgäller åliggandenenskilda och det allmänna, som

ekono-enskildas personliga elleringrepp ieller i övrigt avser
innebärmeddelas lag.miska förhållanden, skall Dettagenom

offentligrättsligahänföratill kanrestkompetensenatt man
enskilda ochförhållandet mellanföreskrifter, inte gällersom

föreskrifter kanSådanainterndet allmänna är natur.utan av
arbetsuppgifterorganisation,myndigheternasgälla statligade

förvaltningsföre-internaverksamhetsformer, dvs.och inre
i instruktionervanligenskrifter. Föreskrifter detta slag gesav

myndigheterna.för olikade
reglerför förfarandet myndigheter, dvs.hosRegler som
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gäller handläggningen mål och ärenden, faller i allmänhetav
utanför 3 Visserligen kan de beröra enskilds förhållandeen
till myndighet de ilägger allmänhet inga förpliktelseren men

enskilde. Förfarandereglerden tillhör därmed regeringens
restkompetens, inte följer någon bestäm-annatom av annan

imelse grundlag. fråga förfarandet förvaltnings-I hosom
myndigheterna finns inte någon sådan grundlagsbestämmelse.

förarbetena till regeringsformen ocksål bestämmel-sägs att
förvaltningsförfarandet tillhöraskall regeringensserna om

kompetensområde 197390 210.prop. s.
registerförfattning på det statliga förvaltningsområdetEn

innehåller i allmänhet interna förvaltningsföreskrifter och

förfaranderegler. Sådana bestämmelser hör således till rege-
ringens restkompetens i mån inteden de riksdagen ellerrör
dess myndigheter. Syftet med registerförfattningen emel-är
lertid ofta den skall tillgodose integritetsskyddsintresset.att
Vi skall därför beröra vad grundlagennärmare säger om reg-
ler med detta syfte och det möjligt hänföraär ävenattom

tilldem regeringens restkompetens.
regeringsformensI fri- rättighetskapitel finnsoch be-en

stämmelse innebär varje medborgare i den utsträck-attsom
ning i lagnärmare skall skyddas hansmot attsom anges
personliga integritet kränks uppgifter honomattgenom om
registreras med hjälp automatisk databehandling 2 kap.av
3 § andra stycket. Enligt 20 § första stycket 2 i kapi-samma

likställstel utlänningar med i frågasvenska medborgare om
detta skydd. fråganVad gäller dessa grundlagsbestäm-är om
melser innebär integritetsskyddet vid dataregistrering alltidatt
måste iregleras lag och regeringen därmed endast harom
möjlighet meddela verkställighetsföreskrifter till lagen. Iatt
så fall kan detta aldrig falla underämne regeringens restkom-

Restkompetensen innebär tidigare nämntspetens. attsom
regeringen förordning får besluta föreskriftergenom som
enligt grundlag skall meddelas riksdagen. Vi kan emeller-av
tid konstatera något sådant lagkrav inte iställs grund-att upp
lagsregeln förskydd den enskildes personliga integritetom
vid dataregistrering. Regeln slår endast fast ñn-det skallatt

datalagstiftning till förskydd den personliga integrite-nas en
den omfattningennärmare skyddet får reglerasten attmen av

i vanlig lag.
grundlagsregeln inteAtt innebär något lagkrav för register-
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regelnockså motiven till prop.framgårförfattningar av
låg förslagpropositionenför8857. Till grund1987 ett som

delbetänk-fram ioffentlighetskommittén hade lagtochData-
informationssam-i19878 Integritetsskyddetandet Ds Ju

utredning-kommittén skulleGrundlagsfrâgor. Enligthållet
meddelarregeringenhindratill grundlagsregelförslag attens

132 kap. §dataregistrering med stöddataföreskrifter avom
stöd restkom-regeringsformen, med2 dvs.första stycket av

remissbehandlingen66. Vidspecialmotiveringenpetensen s.
regelnremissinstanserocksåförslaget anmärkte attett parav

påförordningsmaktså regeringenstolkasmöjligen kunde att
verkställighetsföreskrifter. pekadetill Maninskränksområdet

statsmaktregistren,för s.k.få följder depå skulledettaatt
gått in på.emellertid inte hadekommitténnågot som

grundlagsregleringen intepropositionen framgårAv att var
nämligenanförspropositioneninnebörd.få denna Iavsedd att

vid tillämp-problemtill någrainte fick leda störreregelnatt
förändringar i dåvarandetill några avgörandeningen eller

avvisasbordepropositionenlösning enligträttsläge. En som
skriva in kravrättighetskapitleti fri- och attettattvar

dataregist-integritet vidför personligskyddbestämmelser om
sådant kravi lag.princip skall meddelas Ettrering i angavs

imöjligtdet inte skullefå till följd ut-attatt sammavara
regeringsförfattningtidigare isträckning t.ex. geensom

skulle enligtLagkravetintegritetsskydd.föreskrifter pro-om
i praktiken försvagasitt syfte ochdärför motverkapositionen

inte hellerlösningdataskyddsmöjlighetema. En annan som
visstdirekt i grundlagenmöjligansågs ettatt angevara var

Regering-underskridas.inte fårmått integritetsskydd somav
överensstämdei huvudsakförslagslutsats blev ett somens

grundlags-propositionen underströkskommitténs.med I att
myndigheterhindra regeringen, andrainte borderegeln att

dataskyddsbestämmelser. Förmeddelaroch kommuner att
lydelsenkommittén föreslagnajämkades denklargöra detta av

något.
regis-avsnitt fråganföregåendeiSom nämnts togs om nya
integ-60 offentlighet,proposition 199091iterlagar omupp

skydd för denföreskrifter tillritet och ADB. Där sägs att
författningar olikamångaintegriteten återfinns ipersonliga av

pånågra exempelpropositionen anförskonstitutionell valör. I
exempelregisterförordningar. Somregisterlagar och ett nytt
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registerförordning vikan peka på förordningenen
1992 1027 register för strafföreläggande, föreläggandeom

ordningsbot, Förordningen har ingen anknytningav m.m.
till någon registerlag och innehåller bestämmelser regis-om
terändamål, registeransvar, terminalåtkomst, registerinnehåll,
sambearbetning, sökbegrepp, utlämnande och gallring. Iav-
snitt 6.2.5 finns redogörelse förnärmare förordningensen
bestämmelser registeransvar.om

anfördaDet enligt vår mening vid handen ävenattnu ger
de delar registerförfattning det statliga förvaltnings-av en
området syftar till tillgodose integritetsskyddsintressetattsom
kan hänföras till regeringens restkompetens.

förEn den aktuella lagstiftningen betydelsefull fråga är om
regeringens restkompetens också kan föreskriftergälla som
riktar sig till de allmänna försäkringskassoma. Försäkrings-
kassoma nämligen självständigaär offentligrättsliga organ
med styrelse och statliga förvaltningsuppgifter. De äregen
alltså formellt inte statliga myndigheter och det därförsett är
inte vidare klart regeringen dem har någon di-utan att mot
rektivrätt grundar sig på restkompetensen.som

Försäkringskassorna har emellertid jämställts med statliga
myndigheter i några avgöranden i Regeringsrätten.

RÅ 196842I ansågs sålunda försäkringskassaallmän ut-
statsmyndighetgöra i den bemärkelse avsågs i 2 kap.som

tryckfrihetsförordningen i dess dåvarande lydelse.
RÅRättsfallet 197498 gällde frågan försäkringskassanom

hade besvärsrätt i fråga beslut Socialstyrelsen för-attom av
ordna förtroendetandläkare hos kassan. Regeringsrätten fann

någon sådan besvärsrätt inte förelåg och hänvisadeatt till
principen statligt inte särskilt författnings-att ett utanorgan
stöd får överklaga statligt beslut,ett annat organs om myn-
digheterna har tillvarata allmänna intresse.att samma

RÅRättsfallet 81 223 gällde tillämpningen 15 kap. 8 §av
sekretesslagen 1980 100. Mot beslut varigenom myndighet
avslagit myndighets begäran del hand-att taen annan av
ling fick enligt den då gällande lydelsen bestämmelsenav
talan föras besvär. Hade beslutet meddelatsgenom av en
statlig myndighet fick talan beslutet myndighetmot av annan
föras besvär hos regeringen. försäkringskassaEn hadegenom
avslagit Postverkets begäran del allmän hand-att ta av en
ling. Enligt Regeringsrätten försäkringskassan vid till-var
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l statligsekretesslagen betraktalämpning att myn-som enav
skulleavslagsbeslutförsäkringskassansdighet. Talan mot

Regerings-regeringen.hosdärför föras besvär En avgenom
sinregeringsrådet Brink, utveckladeledamöter,rättens me-

på regeringen harpekadening i särskilt Han attett votum.
direktivrättnormmässigsig åtminstoneha gentemotansett en

förordningenförsäkringskassomade allmänna genom
försäkringskassor-för allmänna1980995 skyldighet deom

förordningenmyndigheteruppgifter till andralämnaattna
förordningen4.3.9. konstaterade äri avsnittberörs Han att
sekretesslagen,förordning i 14 kap. l §sådan som avsesen

intedenbemyndigande i lag ochden saknar stöd attatt av
verkställighetsföreskrifterhänföra tillheller attsynes vara

Enligtregeringsformen.första 1enligt 8 kap. 13 § stycket
enligtutfärdats bestäm-förordningen således haBrink måste

regeringsformen,213 första stycketi 8 §melsema kap.
iförsäkringskassoma egenskapi sin förutsättervilket tur att

myndighetsutövningstatligmedförvaltningsmyndigheterav
tilladeBrinklydnadsförhållande till regeringen.står i attett

definnas något invändarimligen intedet kan attatt mot
avseende lyder underförsäkringskassoma i nämndaallmänna

myndig-till derasframför allt med hänsynregeringen, att
kanområdet omfattande.statliga Dethetsutövning det år

kommentarerBrinks nämnsnärmarenämnas votum utanatt
162.andra upplagan,Normgivningsmakten,i Strömberg, s.

föreskrif-viredovisatsMed hänsyn till vad har attansernu
försäk-allmännaregisterföring riktar sig demotter om som

kompetensområde enligt 8tillhör regeringensringskassoma
8 kap. 14 §2 regeringsformen.13 första stycket Avkap. §

förhinderföljer dock interegeringsformen detta utgöratt
.Enligt iföreskrifter. 17 §sådanariksdagen meddelaatt sam-

får eller upphävas änkapitel lag ändras annat genomma
frågamöjlighet i vissutnyttjar sinriksdagenlag. Om att en

till följdkompetensområde,regeringens kommerin på av
regering-lagkraft frågan undandragendenna formella att vara

består.så lagregleringen Somkompetens länge ett exem-ens
förvaltningslagenregleringsådan kanpel på nämnasen

föregående tillhör lagens1986223. framgår detSom av
förordning innehål-regeringens Omrestkompetens.ämne en

förvaltningslagen,awiker frånnågon bestämmelseler som
föreskrift har3 dennagäller bestämmelsen §. Genomden
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riksdagen begränsat sin lagreglering och lämnat kvar delen
regeringen reglera med stöd dess restkompetens.att av

anförda visarDet också socialförsäkringsregisterlagatt en
kan utformas så den lämnar kvar vissa delar förämnetatt av
lagen regeringen reglera med stöd regeringensatt rest-av
kompetens. förhållandeDetta bildar utgångspunkt för vårten
lagförslag.

Skälen vårtför förslag registerförfattningEn påverkas av
de materiella bestämmelserna det område registerför-som
fattningen reglerar. Bestämmelserna socialförsäkrings-om
förmåner omfattandeär och i många fall invecklade.mycket
På lagnivån finns de samlade i 20-tal olika författningarett av
vilka lagen allmän försäkring 1962381 intar särställ-om en
ning. Stora delar rättsområdet förändras ständigt. Viav anser
därför fullständig reglering i lag registeranvänd-att en av
ningen på detta område skulle bli alltför detaljerad och tung-
rodd. sådanEn lagstiftning skulle behöva undergå ständiga
förändringar.

Syftet med registerlagstiftning är de registreradesvärnaatt
personliga integritet. integritetsintressetHur intres-vägs mot

effektivitet och ekonomi i förvaltningen bör framgåset av av
lagen. Enligt vår mening kan dessa syften uppnås även deom

detaljernanärmare kring registerföringen inte regleras i la-
kanLagen de från integritetssynpunkt viktiga grän-gen. ange

för personregistreringen. kanDet sedan lämnasserna rege-
ringen närmare bestämma hur ide lagen givna möjlig-att
heterna skall utnyttjas. Så länge några viktiga integritetsin-

inte lämnas obeaktade i lagen bör regeringentressen därvid
ha för olika lösningar.ett utrymme

förekommerFör närvarande omfattande central registre-en
ring personuppgifter på socialförsäkringsområdet. Vårtav
förslag måste hänsyn till förhållandedetta och medgeta cent-
rala lösningar i fortsättningen.även Samtidigt vill vi under-
stryka integritetsskyddsintressena enligt vår uppfattningatt
bäst tillgodoses särskilda register för varje försäk-genom
ringskassa. vissaI hänseenden främst detnär gäller sam--
ordning förmåner talar dock intresset effektivitet ochav av-
rättssäkerhet för centrala lösningar. En börsträvan emellertid

sikt inrätta lokalt förda register inte hindernärattvara
med hänsynmöter till starka effektivitets- och rättssäkerhets-

intressen. bör här framhållasDet fördelar från integritets-att
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intevinnasregister kan ävenlokalaskyddssynpunkt med om
handhavandetregistren ochförutrustningentekniskaden av

förADB-stödetregleringrättsligförlagd lokalt. Enden är av
ellerförsäkringskassavarjesocialförsäkringsförmån, dären

också ipersonregisteransvarig för sitt ettlokalkontor är eget
delvisellerförvaltas heltteknisktADB-system gemen-som

innebär bl.a.Riksförsäkringsverketellerkassornasamt avav
personregisteransvar,tydligtfåransvariga kassanden ettatt

verksamhetförförs denin ochuppgifter samlas somatt
denför kassan äreller kontoretkassan samt att somansvarar

därmedochi registretuppgifternaförfogarrättsligt över
rättsligtiEtt ävenutlämnande, rättelseför m.m.ansvarar

frånnackdelarmedförregistercentraltavseende gemensamt
förfoganderät-därigenomintegritetsskyddssynpunkt bl.a. att

svårblir upprätt-blir Sekretessuppgifterna oklar. attöverten
kassor-inbördesmyndigheterna kassornahålla mellan resp.

i detuppgifternaochRiksförsäkringsverketna gemensamma,
varje kontorhandlingar hosbildar allmännaADB-systemet

verksamhetssyn-motiveratintefastän det äreller kassa, ur
såutformaslagenbakgrund bördennapunkt. attMot rege-

väljasocialförsäkringsregister kaninrättandetringen vid av
regis-lokalarättslig meningimöjligt- inrättaså ärnäratt-

ter.
byggassocialförsäkringsregisterlagenvår mening börEnligt
såledesbörtidigare. Lagenprinciperefter de angettssomupp

socialförsäk-påpersonregisterändamålvilkaför ettange
utvecklaskommerföras.ringsområdet får Som närmare att

handläggningden ären-ändamåleni följande bördet avavse
på deförfattning ankommerenligt lag ellerden annansom

Riksförsäkringsverket. Ettochförsäkringskassornaallmänna
regeringen harförasinte kunnadockregister bör utan att
förordningensifattasbörinrätta det. Beslutetbeslutat att

i förord-regeringensåutformasvidareform. börLagen att
skallregistret använ-handläggningvilkenningen somanger

förinom dehålla sig gränserdåRegeringen hardas för. att
medRegeringen harändamålsbestämningen lagen anger.som

förregister ocholikainrättaordning möjlighetsådan atten
deltill endaständamåletvarje register begränsa att avenavse

frambetänkandei dettatillåter. Vi läggerlagendet som
åskådliggöraförförordningarolika sådanatill femförslag att

Våra för-utformas.förordningsnivå kanregleringen påhur
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ordningsförslag skall inte uppfattas fullständig lösningsom en
alla de frågor kan uppkomma.av som

bör också innehållaLagen fullständig reglering vaden av
socialförsäkringsregister får innehålla. Några möjligheterett

för regeringen meddela sådana föreskrifter innehålletatt om
går dem iutöver lagen bör således inte finnas.som som ges

Regeringens möjlighet sådanameddela föreskrifter i frågaatt
innehållet inskränker sig således till sådanaom som avser

verkställighet lagen i den mån detta inte uteslutsav genom
detaljeringsgraden i lagens föreskrifter. Också i fråga om
registeransvar bör lagen innehålla fullständig reglering.en

ocksåLagen bör innehålla regler sambearbetning, termi-om
nalåtkomst, utlämnande, sökbegrepp, gallring och informa-
tion. Regeringen bör dessutom kunna meddela föreskrifter

ytterligare begränsar möjligheterna därutöver användaattsom
socialförsäkringsregister, begränsningen förett görs attom

skydda den personliga integriteten hos de registrerade.
reglering registerföringenEn på socialförsäkringsom-av

rådet efter dessa riktlinjer bör enligt vår mening tillgodo-väl
integritetsintressena samtidigt den medger erforderligse som

flexibilitet.
Vårt förslag innebär emellertid vissa förekommandeatt nu

vårdersättningsregister inte kommer kunna förasatt utan
särskilt istöd lagstiftning. vi gårInnan skålen förannan
detta viskall kort beröra de materiella reglerna bakom dessa
register.

Bestämmelser sjukvårdsersättning finns i 2 kap. lagenom
allmän försäkring. allmänna försäkringskassomaDeom upp-

för vissa läkare, tandläkare och sjukgymnaster särskilda
förteckningar. Ersättning för vård sådan läkare, tand-som en
läkare och sjukgymnast meddelar enligt grunderutges som
regeringen fastställer för högst två år i sänder efter förslag av
Riksförsäkringsverket 3 och 5 §§. Dessa grunder finns
angivna i läkarvårdstaxan 1974699, tandvårdstaxan
1973638 förordningenoch 1976 1018 med för sjuk-taxa
vårdande behandling. finnsI bestämmelser detaxoma om
arvoden vårdgivaren har till för olikarätt undersökning-som

och behandlingar. Undersökningarna och behandlingarnaar
förtecknade iär särskilda föreskrifter Riksförsäkrings-som

verket har utfärdat och där beskrivnaär på mycket detalje-ett
Sätt.rat
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Frågor sjukvårdsersättning till läkare, tandläkare ochom
sjukgymnaster enligt 10prövas § försäkringskassadenav
inom verksamhetsområde vårdgivaren bedriver sin verk-vars
samhet.

Sjukvårdsersättningama betalas allmänna medel ochav
uppgår till belopp. Försäkringskassorna har i högstora ett

befogatgrad intresse kunna kontrollera ersättningaratt attav
inte betalas i strid med de bestämmelser Tillgäller. stödsom
för försäkringskassans handläggning ärenden sjuk-av om
vårdsersättning kan det därför till förastor nytta attvara
personregister vårdgivarnaöver och deras patienter, vårder-

Ändamålensättningsregister. med vårdersättningsregisterett
skulle kunna kontrollera vårdgivarnas debitering,att attvara
verkställa utbetalningar och uppföljningargöra och fram-att
ställa statistik. dessaFör ändamål det nödvändigtär att re-
gistrera vårdgivare, patienter undersökningar och be-samt
handlingar patienterna. Vi har erfarit personregisterattav av
detta slag förs i några försäkringskassor med stöd tillståndav

Datainspektionen. några sådanaI register uppgift-av sparas
i tio år.erna

tydligtDet är vârdersättningsregister innehåller uppgifteratt
synnerligen känslig registerföringenFör skallnatur. attav

kunna tillåtas bör den kringgärdas med mycket restriktiva
regler till skydd för de registrerade patienternas integritet. Ett
första krav registerär detta slag förs på så lokal nivåatt av

möjligt. Någon sambearbetning med uppgiftersom om pa-
tienter i andra personregister intebör få göras. uppgifterInga

kan hänföras till patienterna bör få lämnas på ADB-som ut
medium. Uppgifterna bör få finnas i registret endast så länge

de behövs för tillgodose registrets ändamål.attsom
vårdersättningsregisterEtt innehåller dessa synnerligensom

känsliga uppgifter och har byggts efter angivnasom upp
riktlinjer kommer i väsentliga hänseenden skilja sig frånatt
övriga socialförsäkringsregister. inteDe in i den regis-passar
terstruktur vårt förslag till socialförsäkringsregisterlagsom
utgår från. Vi förandet vårdersättningsregister iattanser av
stället bör regleras i särskild lagstiftning. Enligt vårt lagför-
slag kommer det nämligen inte möjligt föra vård-att attvara
ersättningsregister med de ändamål och det innehåll som

i föregående.det förändringEn läkarvårdstaxanangetts av
förövervägs närvarande i regeringskansliet grundval av
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1992 181 Arvo-Specialisttaxeutredningensbetänkande SOU
utredningprivatpraktiserande läkare. Enför vård hosden om

Resultatetför närvarande.pågårtandvärdstaxanändring av
utformningeni gradpåverkar högövervägandendessa avav

Vivârdersättningsregister.lagstiftningsärskild anseromen
lagstiftningsådantillförslagframläggavi inte bördärför att

betänkande.vårti
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8.3 Registerändamål

Vårt förslag Ett socialförsäkringsregister får i den utsträck-
ning regeringen föreskriver användas för handläggning av
ärenden enligt lag eller författning ankommer påsom annan
de allmänna försäkringskassorna eller Riksförsäkringsver-
ket. Försäkringskassorna och verket får använda sådantett
register för förberedande åtgärder för handläggning.även

socialförsäkringsregisterEtt får i den utsträckning rege-
ringen föreskriver användas för utbetalning sådana förmå-av

ersättningaroch i 2 § lagen 1993000ner som avses om
sjukförsäkringsregisterhosdeallmännaförsäkringskassorna.

Iden utsträckning regeringen föreskriver får socialför-ett
säkringsregister användas Statens löne- och pensionsverkav
och pensionsanstaltKommunernas för handläggning ären-av
den där rörande utbetalningar socialförsäkringsförmånerav
och samordning avtalspensionsförmåner.av

fårRegistret dessutom användas försäkringskassornaav
och Riksförsäkringsverket för tillsyn, uppföljning, utvärde-
ring och framställning statistik.av

Skälen vårtför förslag Bestämningen ändamålet med ettav
register den allmänna för registrets användninganger ramen

innehåll.och Registret får nämligen endast användas i över-
Ävenensstämmelse sittmed ändamål. utförligaom man ger

föreskrifter registret fårvad innehålla, har ändamålsbe-om
skrivningen betydelse för vilka uppgifter får tillförassom
registret. ändamålen bestämsHur vidare vilka möjlig-avgör

finnsheter bearbeta registerinnehållet.attsom
Som framgår avsnitt 8.1 vi socialförsäkrings-attav anser

registren bör administrativa register. bör alltså byg-Devara
för tjäna för försäkringskassornasstöd ochattgas upp som

Riksförsäkringsverkets handläggning ärenden.av
Socialförsäkringsregistren kommer omfattasammantaget att

hela befolkningen innehållaoch mycket mängdstoren upp-
gifter. kan därförMan räkna med intresse hosett stort utom-
stående få del innehållet i registren och därmedatt taav av
också innehållet och bearbetningsmöjlighetemaattav anpas-

till behov utanför socialförsäkringsområdet. sådanaAttsas
Önskemål tillgodosågs skulle säkerligen underlätta verksam-

,
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organisa-företag ochmyndigheter och hosmångahosheten
dockkan detintegritetsskyddsskälolika slag. Avtioner av

socialförsäkringsregist-intemeningenligt vår attaccepteras
ändamålprimärasinasyftei utöverbyggs attuppren --

utomstående intressen.förinformationskällaockså utgöra en
tillbegränsasändamålen bördärför attVi att avseanser

Riksförsäkringsverketochförsäkringskassomahosbehoven
härmed deViärendehandläggningen där.främstoch avser

bidrag kassor-anslutandeochsocialförsäkringsförmåner som
myndig-förordning ellerenligt lag,skalloch verket prövana

hetsföreskrifter.
författ-ordningkronologiskiuppställningföljandeI anges

Uppställningen göraktuella.för närvarande ärningar som
fullständig.påanspråkinte att vara

barnbidrag,1947529 allmännaLagen om
yrkesskadeförsäkring och1954243lagen motsva-om

bestämmelser,äldrerande
försäkring och1962381 allmänlagen motsvaran-om

lydelsei lagens22 kap.bestämmelserde äldre samt
pensionsförsäkring,1981 frivilligjanuariföre den 1

kommunaltochhustrutillägg1962392lagen om
folkpension.tillbostadstillägg

bidragsförskott,1964143lagen om
pensionstillskott,1969205lagen om

arbetsmarknadsstöd,1973371 kontantlagen om
arbetsskadeförsälcring,1976380lagen om

personskadeskydd,statligt1977265lagen om
till sjömänkrigsskadeersättning1977267lagen om

tillövergångsbestämmelsema lagen,punkten loch
delpensionsförsäkring,l97984lagen om

m.fl.arbetslösabidrag till1984523förordningen om
näringsverksamhet,startar egensom

förbidragsförskottförlängt19841095lagen om
studerande,

adoptiv-till vissasärskilt bidrag19841096lagen om
barn,

barnbidrag,1986378 förlängtlagen om
arbetsmarknadsutbild-1987406förordningen om

ning,
ärendenhandläggning1988360lagen omavom

till handikappade,bilstöd
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lagen 19881463 bidrag vid adoption utländskaom av
barn,
lagen 19881465 ersättning och ledighet för när-om
sttåendevård,
lagen 1989225 ersättning till smittbärare,om
lagen 1990773 särskilt pensionstillägg till folk-om
pension för långvarig vård sjukt eller handikappatav
barn,
lagen 1991 162 särskilt kommunalt bostadstilläggom
ti.1l folkpension,
lagen 19911488 handläggning vissa ersätt-om av
ningar till den tjänstgör inom totalförsvaret,som
lagen 1992148 särskilt bidrag till ensamståendeom
med barn samt
förordningen 1992330 ungdomspraktikanter.om

Vidare har 30-tal olika förordningar utfärdatsett med före-
skrifter vissa överenskommelser socialatt trygghetom om

Sverige har träffat med andra länder skall gälla härm. m. som
i landet.

dettaI sammanhang bör också nämnas lagen 19921776
samordning för social trygghetsystemen närom av personer

flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
EES. Enligt denna skall svensk lag gälla antalett stortsom
i lagen angivna regler i rättsakter inom Europeiska gemenska-

EG. Reglerna olika frågorrör social trygghet.perna om
Lagen träder i kraft den dag regeringen bestämmer, dvs. den

dådag EES-avtalet träder i kraft.
Riksförsäkringsverket handlägger ärenden enligt yrkesska-

deförsäkringen och motsvarande äldre försäkring. Verket ad-
ministrerar frivillig pensionsförsäkring, särskildärsom en
försäkringsform. Verket räknar också olika kommunersut
kostnad för kommunalt bostadstillägg föroch särskilt kom-
munalt bostadstillägg. Verket beräknar det statsbidrag som
kommunen skall erhålla för sina kostnader för kommunalt
bostadstillägg till folkpension och särskilt kommunalt bostads-
tillägg till folkpension. Verket har vidare rätt överklagaatt
allmän försäkringskassas och domstols beslut i ärenden inom
Socialförsäkringens område begära ändring försäk-samt att av
ringskassas beslut i sådana ärenden.

Försäkringskassoma handlägger mängd enskildastoren
ärenden inom socialförsäkringen.
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handläggerförsåkringskassomapensionsärendenDe som
till utbe-författning ochär rättellerstöd lagmed annanav

vård-ochhandikappersättninginkl.folkpensiontalning av
folk-tillpensionstilläggsärskiltpensionstillskott,bidrag,

handikappat barn,sjukt ellerlångvarig vårdförpension av
folkpension,till sär-bostadstilläggkommunalthustrutillägg,

tilläggspen-folkpension,tillbostadstilläggkommunaltskilt
enligtförmånerdelpension,handikappade,bilstöd tillsion,

personskadeskyddetstatligaarbetsskadeförsäkringen och det
till sjömän.krigsskadeersättningsamt

ärendenockså mångahandläggerFörsäkringskassoma om
bidragsärendenMedbidrag.utbetalningtill ochrätt avsesav

flerbarnstillägg,barnbidrag ochallmäntsammanhangi detta
bidragsförskottförlängtbidragsförskott,barnbidrag,förlängt

bidragadoptivbarn,till vissasärskilt bidragstuderande,för
tillsärskilt bidragutländska barnadoptionvid samt en-av

samstående med barn.
dager-utbetalningockså förFörsäkringskassoma avsvarar

utbetalning1982366förordningenEnligtsättningar. avom
försåkringskassomafrån de allmännadagersättningar avses

havandeskapspenningsammanhangi dettadagersättningmed
kontantsmittbärarpenning,föräldrapenningförmåner,och

inomtjänstgördagpenning till denarbetsmarknadsstöd, som
kursdeltagaretillutbildningsbidragtotalförsvaret, ge-som

enligtutbildningsbidragarbetsmarknadsutbildning,nomgår
till arbetslösabidragungdomspralctikanter,förordningen om
ersättning förnäringsverksamhetm.fl. samtstartar egensom

närståendevård.
tillärenden rätthandläggerFörsäkringskassoma även om

inomtjänstgörtillfamiljebidrag denutbetalningoch somav
ifamiljebidragsärenden dettatotalförsvaret. Med samman-

bostadsbidrag,familj epennintillärenden rätthang omavses
begravningsbidrag.ochnäringsbidrag

socialförsäk-vårt förslagframgått innebärtidigareSom att
handläggning-förföras stödochfår inrättasringsregister som

understrykahärVi villärenden. ävenangivnaalla nuen av
fullständighetnågonanspråk påintebeskrivningen göratt

de ärendenexempliñeringbetraktasbör somutan avensom
för närvarandeRiksförsäkringsverketochförsåkringskassoma

författning.enligt lag ellerhandläggahar att annan
åt-förberedandevidtaaktuelltfall detvissa kanI attvara
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gärder innan den egentliga handläggningen ärendeettav
påbörjas. kanDet gälla registrering vissa identitets-t.ex. av
och folkbokföringsuppgifter i form bl.a.av personnummer,

adress, telefonnummer, folkbokföringsort folk-ochnamn,
bokföringsfastighet. Enligt vår mening bör socialförsäk-ett
ringsregister också få föranvändas sådana förberedande åt-
gärder.

decentraliseringDen ärendehandläggningen skettav som
inom socialförsäkringsadministrationen under år inne-senare
bär regel inte utbetalningen olika ersättningarattsom av som
försäkringskassan beslutat sker lokalt. dettaFör ändamålom
utnyttjas den centrala ADB-anläggningen hos Riksförsäkrings-
verket i Sundsvall. Detta gäller såväl de ersättningsärenden

skall kunna handläggas med stöd lokalt sjukförsäk-ettsom av
ringsregister vissa andra ersättningsärenden hand-som som
läggs försäkringskassoma. Exempel sistnämnda ersätt-av
ningsformer föräldrapenningär och ersättning för närstående-
vård.

Utbyggnaden och modemiseringen det lokala ADB-av
stödet innebär emellertid inte de nuvarande utbetalnings-att
funktionerna kommer decentraliseras det gällernäratt ären-
den får handläggas med stöd lokalt sjukförsäk-ettsom av
ringsregister. Utbetalningar skall alltså i fortsättningenäven
ske via Riksförsäkringsverkets ADB-anläggning i Sundsvall.
För försäkringskassan skall kunnaatt verkställa sina beslut i
dessa ärenden måste därför enligt vår mening socialförsäk-ett
ringsregister användas för utbetalning de förmåner ochav
ersättningar i 2 § lagen 1993000 sjukförsäk-som avses om
ringsregister hos de allmänna försäkringskassoma. börDetta
enligt vårt förslag få ske endast i den utsträckning regeringen
föreskriver.

förordningenAv 1980759 utbetalning statligaom av
tjänstepensionsförmåner vissaoch socialförsäkringsförmåner,

framgår Statens löne- och pensionsverk i vissaatt fallm.m.
kan betala de pensionsförmånerut nämnts Pen-som ovan.
sionsverket betalar även avtalspensioner.ut

Enligt förordningen 1980624 tidensättet och för utbe-om
talning pension enligt lagen allmän försäkring,av om m.m.
betalar Kommunernas pensionsanstalt, förutsättningunder att
pensionstagaren har till kommunalrätt personalpension av-
talspension, folkpension och tillägg till dennaut till-samt
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läggspension.
utbetal-ärenden ochmängdtill denMed hänsyn stora av

ipensionsverk Kommuner-ochlöne-ningar Statens resp.som l
för deskäl ävenstarkatalarpensionsanstalt hanterar attnas

socialförsäkringsregisteranvändaskall fåfortsättningeni ett
utbetalningrörandeärenden därhandläggningför so-avav

avtalspensioner.samordningochcialförsäkringsförmåner av
rättssäkert ochförförutsättningarordningsådan ettEn ger

pensions-ligger i berördai gradvilket högeffektivt system,
dockmåsteeffektivitetsintressenintressen. Dessatagares

registreradesi deintrångotillbörligtförriskernavägas mot
socialförsäkringsregisteruppgifter iintegritet ettattgenom

ochförsäkringskassomaanvändareandra äntilllämnas ut
för-emellertid härsigRiksförsäkringsverket. rörDet ettom

integri-särskiltuppgifter inteantalhållandevis begränsat av
effekti-intressethärtill börMed hänsyntetskänslig natur. av

nuvarande ord-denläggasTill detta börvitet väga över. att
fungeratintegritetsskyddssynpunkt harfrån ettningen

socialförsäk-idärför detVi föreslårtillfredsställande sätt. att
enligt vilken Statensbestämmelseförs inringsregisterlagen en

pensionsanstalt,pensionsverk och Kommunernasochlöne-
handläggningförsocialförsäkringsregisteranvändafår ett av

socialförsäkringsförmå-utbetalningarrörandedärärenden av
vilkenavtalspensionsförmäner. Isamordning ut-och avner

enligtutnyttjas börfåmöjlighet skalldennasträckning som
regeringen med-föreskrifterframgåuppfattningvår somav

löne- ochvidare Statensförslag innebärVårtdelar. att pen-
tillpensionsanstalt medges rättochsionsverk Kommunernas

avsnitt 8.7.frågan itill denVi återkommerterminalåtkomst.
tystnadspliktföreslårviredan häremellertid nämnaVi vill att

befattningpensionsanstaltför hos Kommunernasden tarsom
socialförsäkringsregister.iuppgiftermed ett

och Riks-försäkringskassomauppfattningvår börEnligt
social-inompersonregisterfå användaförsäkringsverket ett

utvärderinguppföljning,område för tillsyn,försäkringens
verksamheten.statistikframställning överoch av

inteförslagenligt värtregeringenunderstrykasbörDet att
ärende-försocialförsäkringsregister enbartinrättakan ett

pensionsverk eller Kom-ochhandläggning löne-hos Statens
socialförsäkringsregister kanpensionsanstalt. Ettmunernas

Riks-ochförsäkringskassomasförinrättas enbartinte heller
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försäkringsverkets tillsyn, uppföljning, utvärdering och fram-
statistik. förställning sak register dessaEn är attav annan

ändamål inrättas vid sidan föreslagnakan den lag-av av oss
stiftningen. också register inrättasgäller hosDetta ett som en

myndighet, registret tillförs uppgifter frånäven ettannan om
socialförsäkringsregister.

Vi vill i detta sammanhang särskilt Arbetarskydds-nämna
verkets Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionema

information från socialförsäkringsområdet.behov Arbetar-av
skyddsverket har behov regis-kunna analyseraett stort attav

olika hälsoeffekter effektregister inträffa-avseendeter ex.,
de arbetsskador, sjukfrånvaro och förtidspensioneringar, med

på arbetsmiljöns föravseende betydelse uppkomsten såda-av
effekter. sådan analys behövs för identifieraEn dels attna

områden finnsdär det behov arbetsmiljöförbättrande åt-av
för följagärder, dels kunna risker vid enskilda arbets-att upp

i rutinmässigaställen led den tillsynen. Informations-ettsom
arbetsskador vid Arbetarskyddsstyrelsen innehål-systemet om

ler uppgifter sjukdomar.arbetsrelaterade olyckor ochom
informationskällanSystemet den enda heltäckande detär när

olycksfallgäller arbetsrelaterade och sjukdomar kändamed
orsakssamband och latenstid. Frånkort Arbetarskyddsverkets
sida har anförts information från socialförsäkringenatt om
sjukfrånvaro, förtidspensioneringar behövs kom-m.m. som

till uppgifternaplement i systemet.
Vårt förslag innebär tidigare framgått socialförsäk-attsom

ringsregister enbart skall tillgodose försäkrings-behoven hos

Riksförsäkringsverket.kassoma och inteutesluterDetta att
finnas uppgifterdet kan i socialförsäkringsregisterett som

kan intresse för utomstående. räknar medTvärtomvara av
finnas många utanfördet kommer socialförsäkringsom-att att

rådet kommer intresserade tillgång tillatt attsom vara av
uppgifterna i dessa register. avsnitt 8.8 vi fråganl tar upp om
utlämnande uppgifter från socialförsäkringsregisterav
ADB-medium. Vi fram förslaglägger där innebärett attsom

sådant utlämnande tillkan ske Arbetarskyddsverket. Arbe-ett

tarskyddsverket kan emellertid för sin angivna verksam-nyss
het ha behov uppgifter förs i sjukför-de lokalaäven av som
säkringsregistren. Från lokala sjukförsäkringsregister kan
vissa uppgifter överföraskomma till socialförsäkrings-att ett
register. Enligt vårt förslag emellertid idet bara begränsadär
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tilltillgångkanArbetarskyddsverketutsträckning som
socialför-viasjukförsäkringsregisterfrån lokala ettuppgifter
nämligenSocialförsäkringsregistret kommersäkringsregister.
någranågot ellerförendastuppgifternatillföras att avatt

Frågantillgodoses.skallregistretdetändamålen med om
övrigatilltillgångskallArbetarskyddsverketvilket sätt

lösasfår i ställetukförsäkringsregistrenlokalauppgifter i de
börsammanhangetregister. Idessalagstiftningsärendeti om

Arbetarskyddsver-databehandling hosautomatisknämnas att
tillståndfordrarslagpersonuppgifterket avsett avnuavav

författning.istödellerDatainspektionen
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Registerinnehåll8.4

socialförsäk-Vårt får antecknas iförslag En ettperson
i de allmännaringsregister, han förekommer ärende somom

Riksförsäkringsverket handläggerförsäkringskassorna eller
gäller förbe-enligt lag eller författning. Detsamma dåannan

för handläggningen vidtas. Som förutsätt-redande åtgärder
uppgifterna harning för registreringen krävs honomatt om

ärendet till följd före-betydelse för handläggningen avav
författning.skrift i lag eller annan

registreras skall alltid vissa identitets-Beträffande den som
folkbokföringsuppgifter antecknas.och

ekonomiskaUppgifter medborgarskap, civilstånd samtom
förhållanden får vidare i registret.och personliga anges

1973289 uppgif-Uppgifter i § datalagen och4som avses
värderande upplysningomdöme ellerutgör ettter annansom

de viss i lagen angivenfår dock bara är art.anges om av
Uppgifter iSådana uppgifter räknas i elva punkter.upp

kortfattat möjligt.registret skall så somanges
Ytterligare uppgifter får registreras försäkrings-ärsom

iRiksförsäkringsverkets och domstols beslut ärendekassas,
Riksförsäkringsverketankommer kassorna ellerpå attsom

huruvida överklagats. Registrethandlägga beslutet harsamt
innehålla uppgifter tidpunkter för registre-får dessutom om

administrativa uppgif-rade förhållanden tekniska ochsamt
uppgifterna behövs för tillgodose ändamålen medter, attom

registret.

vårt socialför-Skälen för förslag Enligt vårt förslag får ett
säkringsregister de allmänna försäkringskassomaanvändas av

socialförsäk-eller Riksförsäkringsverket de handläggernär
ringsärenden. sig avsevärd mängd ärendenDet rör om en

social-på olika antal Vissaberörsätt ett stort personer.som
omfatta fleraförsäkringsregister förutsättaskan komma att

miljoner bådemänniskor i olika åldrar, svenska och utländska
i Sverigemedborgare, bosatta eller utomlands. Förpersoner

vilka får registreras i social-bestämma ettatt personer som
försäkringsregister vi knyta till den handlägg-har valt att an
ning på försäkringskassoma ochärenden ankommerav som
Riksförsäkringsverket författning.enligt lag eller annan
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vilkakunna får antecknas iFör avgöraatt ettpersoner som
socialförsäkringsregister måste således gå till de mate-man
riella försäkringskassomasregler och Riksförsäk-styrsom
ringsverkets handläggning socialförsåkringsårenden i derasav

utformning. bilaga 2nuvarande FörsäkringsförmånerI m.m.
Ävenhar vi redogjort för idessa regler. avsnittet 8.3 redovi-

flera författningar sådanamed regler.sas
Vårt förslag innebär följande beträffande vilka personer som

får i socialförsäkringsregister.antecknas ett
socialförsåkringsregister fårI antecknasett personer som

uppbär eller har uppburit någon förmåner bidragde ellerav
för administration registret Så fårskall användas. t.ex.vars
barn för räkning förmån eller bidrag utgår registreras.vars

underhållsskyldig förEn barn för vilket bi-ärperson, som
dragsförskott utgår, får i registret.antecknas förEn person
vilken pensionspoång beräknas får antecknas. Biologiska
föräldrar till barn, blivande adoptivföräldrar, fosterför-ett
åldrar, vårdnadshavare, sammanboende har ellerannan som

haft tillsammanshar barn och sammanbor medperson som
någon har barn andra påexempel kanärsom personer som
registreras i socialförsäkringsregister. Make eller maka tillett

berättigad till förmån eller bidrag fårärperson som en an-
tecknas i vissa fall. Vårnpliktiga eller civilförsvarspliktiga får

liksomantecknas i vissa fall tjånstgöringspliktigesden maka,
förälder,sambo, syskon och barn. Motsvarande gäller dem

till militär grundutbildning för kvinnor.år Enantagnasom
ocksåkan förekomma i socialförsåkringsregister iettperson

egenskap god förmyndare förvaltare föreller någonav man,
förmånsberättigad eller enbart i egenskap betalningsmotta-av

i fall då fullmakt lämnats.gare
förekommaEn kan i socialförsåkringsregister iettperson

många olika egenskaper, förmånt.ex. mottagaresom av en
bidrag,eller tillmake förmånsberättigad, förål-som en som

der till förmyndareeller för någon sådan vissaIsom person.
fall kan förekomma i register någotett utan atten person
formellt ärende har uppkommit.ännu Ibland kan det vara
aktuellt förberedandevidta åtgärder innan egentligadenatt
handläggningen påbörjas.ärende kanDet gälla registre-ettav
ring vissa identitets- folkbokföringsuppgifteroch t.ex.av som

adress, telefonnummer, folkbokfö-personnummer, namn,
ringsort folkbokföringsfastighet.och socialförsäkrings-Ett
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register får tidigare också föranvändas sådananämntssom
Åtgärdernaförberedande åtgärder. får emellertid förbe-avse

redelser endast för handläggningden ärenden enligtav som
författning pålag eller ankommer de allmänna försäk-annan

ringskassoma och Riksförsäkringsverket. föreslårVi detatt
skall möjligt registrera uppgifter i socialförsäk-att ettvara
ringsregister i samband förberedande åtgärdermed föratt ett
ärende vidtas.

Vi skall redovisa vilka uppgifter vi börnu som anser
förekomma i socialförsäkringsregister. Vårt förslagett grun-

sigdar liksom i övrigthär avvägning mellan integritets-en
åskyddsintresset sidan och intresset rättssäkerena av en

handläggning å sidan.andra
effektiv och handläggningEn rättssäker hos försäkrings-

kassoma och Riksförsäkringsverket kräver identitets-deatt
uppgifter förekommer i socialförsäkringsregister ärettsom

sådantkorrekta. register därförI bör de uppgifterett om
adress telefonnummeroch finnspersonnummer, namn, som

i de lokala folkbokföringsregistren alltid antecknas. Detsam-
bör gälla uppgifter folkbokföringsort folkbok-ochma om

föringsfastighet, dessa uppgifter behövs för handlägg-om
ningen. utesluter naturligtvis inteDetta vissa andraävenatt
identitets- och adressuppgifter också kan antecknas, t.ex. ett
tilltalsnamn eller tillfällig vistelseadress. det fallFören en

inte förekommer i de lokala folkbokföringsregistrenperson
skall i stället tillgängligaandra identitets- och adressuppgifter
antecknas.

det gäller vilka ytterligare uppgifterNär skallsom re-
gistreras i socialförsäkringsregister skulle intresset förett att

integritetenskydda i och för sig kunna tillgodoses genom en
fullständig uppräkning i lagen de uppgifter får regist-av som

Vi har emellertid funnit det omöjligt i lagtextäratt attreras.
räkna uppgifteralla kan förekomma i social-ettupp som
försäkringsregister. därförDet nödvändigt utformaär att
innehållsreglerna på allmänt Vi docksätt.ett attmera anser
detta inte hindrar intressedetta tillgodoses tillfreds-att ett
ställande sätt.

Till början föreslår vi uppgifter medborgarskap,atten om
civilstånd och kortfattade uppgifter ekonomiska ochom per-

förhållandensonliga får Sådanaantecknas. uppgifter ikan

många fall känslig Registrering uppgifternanatur.vara av av
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något särskilt skäldet finnsfådärför barabör äga rum, om
före-föreslår därför det i lagenVimotiverar detta. attsom

registre-möjligheternagällerbegränsningar detskrivs när att
i socialför-Vårt förslag innebäruppgifter.känsliga att ettra

uppgifter har be-desäkringsregister får endast somanges
dessutomhandläggningen ärende. krävsför Dettydelse ettav

iföreskrifter lag ellerföljabetydelse skalldennaatt annanav
för igäller ärendenamateriella reglerförfattning. De som

fårför vilka uppgifterblir därför avgörandefråga som anges
integritetsskyddsa-lösning innebär alltsåregistret. Våri att

utfor-då de materiella reglernablir aktuella redanspektema
mas.

civilstånd inverkar i fleraochUppgifter medborgarskapom
förmåner och bidrag.utbetalningenfall på till ochrätten av

för till-vidare ha betydelseUppgift medborgarskap kanom
inter-grundar siglämpningen vissa bestämmelser somav

nationella överenskommelser.
förhållandenekonomiska och personligauppgifterDe om

socialförsäkringsregisterfår i kanantecknas ett vara avsom
för uppgifter demånga olika slag. Gemensamt dessa är att

förmånerför till utbetalningen ochhar betydelse ochrätten av
fårekonomiska förhållanden anteck-bidrag. Exempel som

inkomst, statliguppgifter pensionsgrundandeär t.ex.nas om
kompletteringspension, pension,och kommunal utländsk

egenavgift,livränta, tilläggspensionsavgift i formutländsk av
uppgiven årsarbetstid, inkomst anställning eller annatav
förvärvsarbete, kapital avkastningenstorleken och avav
kapital, i näring bedrivsbostadskostnad, lönekostnader som

vämpliktig, begravningskostnader, under-storlekenav av
hållsbidrag och underhållsbidrag överskjuterobetalda som
bidragsförskottets förlängda bidragsförskottetseller det be-

Uppgifterna också tidi-lopp. kan arbetslöshetskassaavse av
utbetald ersättning, uppgifter preliminär och kvar-gare om

stående utmätningsbelopp utmätningsfriaskatt, och belopp,
införselbelopp och förbehållsbelopp inbetalda avgiftersamt
till den frivilliga pensionsförsäkringen.

Beträffande personliga förhållanden kan antecknast.ex.
uppgift vårdnad, försammanboende, studier, barn vilkaom
underhâllsskyldighet föreligger för bidragoch barn vilka

Anteckning förmynderskap,uppbärs. kan godman-även avse
pågåendeskap och faderskapsutredningeller nedlagd liksom
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tidpunkt för dödsfall.

socialförsäkringsförmånerI ärenden och anslutandeom
bidrag förekommer också uppgifter känsligärsom av mer

deän har Uppgifter sjukdomnämnts. ochnatur som nu om
hälsotillstånd har betydelse i ärenden förtidspension,t.ex. om
handikappersättning, Vårdbidrag, föräldrapenning, ersättning
till smittbärare, ersättning för närståendevård livräntasamt
enligt arbetsskadeförsäkringen. vissa fallI kan uppgifteräven

behandlingar läkare eller vårdgivareom av annan vara av
intresse. integritetsskyddsskälAv får enligt vår mening upp-
gifter detta slag huvud inte förekommaöver itaget ettav

Ärendensocialförsäkringsregister. där sådana uppgifter be-
hövs torde för övrigt inte kunna handläggas tillgång tillutan
handlingar på papper.

mycketEn mängd ärenden utbetalningar olikastor avser av
förmåner bidrag.och förutsättningEn för utbetalningar i
vissa fall det finnsär andra uppgifter de tidigareänatt an-
givna och känsligär Enligt vår uppfattningnatur.som av
behövs följande uppgifter sådant slag i vissa ärendenav om
utbetalning Tidpunkt för Sjukanmälan, sjukperiod, grad av
nedsatt arbetsförmåga, förekomst anmälan tillfälligav om
föräldrapenning och den tidsperiod för vilken penningen
begärs liksom uppgiftermotsvarande smittbärarpenningom

Ävenoch ersättning för närståendevård. beräknad tidpunkt
för barns födelse hör hit. Också förekomsten anmälanav om
arbetsskada, yrkesskada, skada omfattas statligtsom av per-
sonskadeskydd och skada till följd olycksfall på grundav av
krigshändelse tidpunkt då sådan skada inträffat kan isamt
vissa fall betydelse.vara av

Bland de bestämmelser reglerar utbetalningar för-som av
måner bidragoch finns föreskrifter ålägger försäkrings-som
kassan eller Riksförsäkringsverket hindra utbetalningen,att
låta den ske med mindre belopp eller till någon änett annan
den normalt skall den. avvikelser frånDessa detta emotsom
normala grundas ofta på uppgifter känslig Vi harnatur.av
kommit fram till följande uppgifter sådanäratt naturav
Tidpunkter för sjukhusvård, huruvida den registrerade får
eller har fått vård eller försörjning helt eller delvis det
allmännas bekostnad eller häktad, intagen kriminal-är
vårdsanstalt eller orsak har tagits hand detav annan om
allmännas bekostnad.
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effektivitetssynpunkt och med hänsyn tillUr den stora
socialförsäkringsregistermängden ärenden vi att ettanser l

måste få innehålla de nämnda uppgifterna. Vi vill påpekanu
inte innebär någon förändring i förhållandedetta till denatt

registrering för närvarande sker med stöd Datainspek-som av
tillstånd.tionens Några särskilt känsliga uppgifterandra bör

emellertid enligt vår mening få förekommainte i socialför-ett
säkringsregister. register inrättas sådanaOm behöver medett
uppgifter, krävs riksdagen lag beslutar härom.att genom

Vi känsliga uppgifter skall få förekomma iatt ettanser som
socialförsäkringsregister, vissa uppgifter beslutet,utöver om
bör särskild uppräkning i socialförsäkrings-anges genom en
registerlagen.

1973289§ datalagen finns uppräkning uppgifterI 4 en av
särskilt känslig först uppgifterDärnatur. attav anges om

någon misstänks eller förhar dömts brott eller har avtjänat
straff undergått påföljdeller för brott variteller harannan
föremål för tvångsingripande enligt vissa särskilda vårdlagar

enligt utlänningslageneller 1989529. Därefter anges upp-
gifter någons sjukdom, hälsotillstånd sexualliveller ellerom
uppgift någon fått ekonomisk hjälp eller vård inomattom
socialtjänsten eller enligt utlänningslagen. aktuellaDen nu
regleringen vad skall få förekomma i socialförsäk-ettav som
ringsregister bör enligt vår mening utgå från denna paragraf.
Vi föreslår således inga uppgifterandra i 4 §att som avses

få förekommadatalagen skall i socialförsäkringsregister änett
de enligt föregåendedet särskilt i socialför-räknassom upp
säkringsregisterlagen.

På liknande bör enligt vår uppfattning uppgiftsätt som
omdömeutgör eller värderande upplysning denannan om

registrerade endast tillåtas finnsden imed den särskildaom
uppräkningen socialförsäkringsregisterlagen.i Bestämmelsen
i 6 § andra stycket datalagen sikte på uppgifter dettatar av
slag. Enligt förarbetena till den bestämmelsen uppgifter-kan

gälla omdömen människors familjeförhållanden,na om upp-
förande, samhällsanpassning, psykiska studieintensitet,status,
prestationer i arbetslivet etc.

Vi vidare i socialförsäkringsregister skallatt ettanser
antecknas försäkringskassas, Riksförsäkringsverkets och
domstols beslut i ärende enligt lag eller författningsom annan
ankommer på kassoma eller verket handlägga. avsnittIatt
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8.3 finns flera sådana författningar förtecknade. Med beslut

handläggningensåväl beslut under ärende,ett t.ex.avses av
förelägganden olika slag, beslut eller dom varigenomsomav
ärendet slutligt Enligt vår mening bör dock vissaavgörs.
betydelsefulla begränsningar igälla. Endast beslut ärende som

författningenligt lag eller ankommer försäkrings-annan
kassorna Riksförsäkringsverket fåroch handlägga anteck-att

beslutet får utgången skäl hardeAv Avnas. anges. som
fårbestämt utgången endast tillämpade bestämmelser.anges

får anteckning avgörande harDessutom göras att ettom
Även uppgifter kortfattatöverklagats. dessa skall såanges

möjligt.som
i sig tillsammansbeslut kan eller med andra uppgifterEtt

får i registret uppgift sådan känsligsom anges vara en av
det enligt vårt förslag inte skulle få antecknas. Avnatur att

vi emellertid nödvändigträttssäkerhetsskäl det allaattanser
får registreras.beslut

socialförsäkringsregister måste få innehålla uppgifterEtt om
tidpunkter för förhållanden registreras. Vidare måstede som
olika slag tekniska och administrativa uppgifter fâav anges.

uppgifter främstHärmed har med myndig-göraattavses som
intehetens verksamhet och med den enskilde. Tekniskaegen

och administrativa uppgifter intekan integritetskäns-vara av
lig fall uppgifterde detta slag den enskilde kanI rörnatur. av
de sålunda inte gälla något integritetskänsligt. förutsätt-En

ning för uppgifter tidpunkter tekniska och ad-att samtom
ministrativa uppgifter fåskall registreras dockbör attvara
uppgifterna för tillgodosebehövs ändamålet med registret.att

för registrering inteDäremot bör krävas uppgifterna haratt
betydelse för handläggningen följdtill föreskrift i lag ellerav

författning.annan
på uppgifterExempel får registreras s.k. back-up-ärsom

register, olika kodnummer för registerföring markeringaroch
förekomsten tekniska fel på försäkrings-samtav av namn

kassa, lokalkontor och handläggare. Vidare antecknaskan att
handlingar har expedierats eller infordrats vissaoch kon-att
trollåtgärder har vidtagits. Uppgift krav på särskild sekre-om
tessprövning räknas också administrativ uppgift.som en
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sambearbetning8.5

får frånsocialförsäkringsregister hämtasUppgifter i ettett
emellertid begränsaRegeringen kansådant register.annat

förordning. Vidare fårföreskrifter idenna möjlighet genom
i utsträckning regeringensocialförsäkringsregister denett

sjukförsäkringsregisteruppgifter frånföreskriver tillföras ett
sjukförsäkrings-1993000förs med stöd lagenav omsom

försäkringskassorna. sådantallmärma Ettregister hos de
folkbokföringsupp-vissa identitets- ochregister får tillföras

iden regeringensocialförsäkringsregister mångifter från ett
inte föreskriver något annat.

sambearbetning med andramöjligheter tillYtterligare
föreskrifter i eller förordningkan följa lagpersonregister av

beslut Datainspektionen.eller av av

uppgifter olikavårt förslag bearbetaSkälen för Att ur
handläggningenpersonregister i många fallkan rättssä-göra

innebärasambearbetningeffektiv. Samtidigt kanker och
vårtfrån integritetsskyddssynpunkt. Medsärskilda risker

uppgifterhinder tillåtainte någotförslag bör det möta att att
från sådantsocialförsäkringsregisteri hämtas ett annatett

socialförsäkringsregistrenolika kommerregister. deHur att
Vi föreslår därförregeringen.utformas avgörs att rege-av

möjlighet till sambearbet-dennaringen skall kunna begränsa
föreskrifter i förordning.ning genom

vissa identitets-framgår avsnitt 8.4 föreslår viSom attav
social-folkbokföringsuppgifter alltid skall ioch antecknas ett

effektivförsäkringsregister. Anledningen intressetär av en
handläggning. siginte minst rättssäker intresseoch Detta gör

identitets-fråga registreringen ochockså gällande i om av
ukförsäkringsregistren. sådantfolkbokföringsuppgifter i Ett

uppgifter slag frånregister därför få tillförasbör nämntav nu
socialförsäkringsregister. Uppgifterna gällerett namn, per-

folkbokföringsort ochtelefonnummer,saken,sonnummer,
folkbokföringsfastighet. Regeringen möjlighetbör dock ha att
föreskriva begränsningar möjligheterna.av

socialförsäkringsförmånerutbetalningsfunktionerAlla av
ibidrag också fortsättningsvis finnas detoch kommer att
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innebär utbetalning sjuk-centrala datasystemet. Det att av
rehabiliteringsersättningpenning och skall handläggassom

lokala ukförsäkringsregister kommer ske viamed stöd attav
socialförsäkringsregister. Regeringen därför möj-börett ges

föreskriva socialförsäkringsregister får till-lighet att att ett
föras uppgifter från sjukförsäkringsregister.lokaltett

sambearbetning enligtNågra ytterligare möjligheter till skall
vårt förslag inte få finnas. vi framsak längreEn är attannan
föreslår vissa regler utlämnande uppgifter.om av

föreskrifter i förordninglag eller eller beslutAv av av
Datainspektionen följa ytterligare möjligheter tillkan sambe-

arbetning. socialförsäkringsregisterkan gällaDet t.ex. att ett
tillförasfår uppgifter från lokala folkbokföringsregister,

skatteregister, register Kriminalvårdsstyrelsencentralt hos
och hos Värnpliktsverket. klarhetens intresse föreslår viI att

erinran detta in i socialförsäkringsregisterlagen.tasen om
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8.6 Registeransvar

Vårt förslag Registeransvaret för socialförsäkringsregister
förs för de allmänna försäkringskassornagemensamtsom

skall delas mellan försäkringskassorna och Riksförsäkrings-
verket. Försäkringskassans gäller för behandlingenansvar

uppgifter hos kassan. I praktiken får försäkringskassanav
registeransvar det gäller skyldighetennär tillatt attensam se

uppgifter inte samlas in och registreras iän överens-annat
stämmelse med registrets ändamål och skyldigheten rättaatt
felaktiga eller missvisande uppgifter.

socialförsäkringsregisterFör förs särskilt för all-som en
försäkringskassamän skall försäkringskassan haensam

registeransvaret.
socialförsäkringsregisterFör förs särskilt för Riks-som

försäkringsverket skall Riksförsäkringsverket haensamt
registeransvaret.

Allmänna utgångspunkter vårtför förslag Enligt l § data-
lagen 1973289 den registeransvarig förär personregis-ett

för verksamhet registret förs, han förfogarter övervars om
registret. såledesDet inte bara förfoganderättenär över re-
gistret avgörande för registeransvaret.är någonFör attsom
skall registeransvarig enligt datalagen krävs också attvara
registret förs för verksamhet han bedriver. framgårSomsom

avsnitt 6.2.1 detta inte alltid falletär beträffande denav som
i eller mindrestörre utsträckning förfogar register.över ett

registeransvaretMed följer enligt datalagen flera skyldig-
heter. ansvarige iakttaDen skall hanteringen registretatt av
inte leder till otillbörligt integritetsintrång. Därvid skall sär-
skilt iakttas registret förs för bestämt ändamål, inteatt ett att
andra uppgifter registreras står iän överensstämmelsesom

registretsmed ändamål, uppgifter inte samlas in, lämnasatt
eller används iän överensstämmelse registretsmedut annat

ändamål eller vad gäller enligt lag eller författningsom annan
eller i enlighet med den registrerades medgivande samt att
uppgifterna i registret skyddas oavsiktlig otillåtenellermot
förstörelse liksom otillåten ändring eller spridning §.7mot
Hos den registeransvarige skall det vidare finnas förteck-en
ning de personregisteröver han ansvarig förär 7 §.som a
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ansvarige skall normaltDen personuppgifträtta ären som
oriktig eller missvisande 8 §, komplettera uppgift ären som
ofullständig 9 på§, begäran lämna den registreradesnarast

uppgifterbesked de finns honom i registretom som om
10 § förstöra uppgifteroch de i registret inte längre ärsom
nödvändiga med hänsyn till registrets ändamål 12 §. Om
den registrerade tillfogas skada personregisterattgenom
innehåller oriktig eller missvisande uppgift honom, skallom
den registeransvarige 23skadan §. finnsersätta ldatalagen

föreskrifter straffäven och skadeståndsansvar i andra fallom
20-23 §§.

Registeransvaret är rättslig be-Iett ansvar av
registeransvar innefattas således inte direktadetgreppet an-

för uppbyggnad och drift datasystemet.svaret av
Vi vill tillägga uppgifter förekommer i logg-att t.ex.som

register och back-up-register betraktas delarsom av person-
registret och omfattas registeransvar prop.av samma
197879109 34-35.s.

Datalagsutredningen har föreslagit för behand-att ansvaret
ling personuppgifter skall ligga på den bestämmerav som
ändamålet med behandlingen, vilka personuppgifter skallsom
behandlas och hur de skall behandlas. enligt vårDet är me-
ning svårt förutse hur slutligaden lösningen ansvarig-att av
hetsfrågoma kommer sig.gestalta En datalag beräknasatt ny
under alla förhållanden inte i kraft förränträda tidigast den
1 januari 1995.

registerförfattningEn behöver inte innehålla några regler
skall registeransvarig, datalagens be-om vem som vara om

stämmelser tillräckliga.är framgårSom avsnitt 6.2.1 be-av
reder datalagens reglering ansvarighetsfrågoma mångaav
gånger tillämpningssvårigheter. Detta gäller särskilt person-
register dethos allmänna. registerförfattningI kan regis-en

emellertid också regleras efter riktlinjerandrateransvaret än
de kommer till uttryck i datalagen. det gäller regis-Närsom

för socialförsäkringsregister såledesdet möjligtteransvaret är
välja lösning hänsyn till de speciella förhållan-att taren som

den gäller inom socialförsäkringsområdet. framgårSomsom
det följande vi det finns tillskäl särskild regle-attav anser en

ring ansvarighetsfrågoma. Socialförsäkringsregisterlagenav
bör enligt vår mening innehålla fullständig regleringen av
ansvarigheten, även regleringen i vissa stycken kommerom
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enligtmed vad redan gäller datala-överensstämmaatt som
Såväl förden verksamhet vilken sådant register försettgen.

förfoga det sålunda betydelsebör harätten överatt storsom
för frågan detta skall läggas.om var ansvar

vårtSkälen för förslag för vilken socialförsäkrings-Den ett
register förs bör enligt vår mening ha registeransvar för

registret. register får inrättas enligtDe bestämmelsernasom
i vårt lagförslag administrativa register. registeransvarär Ett

därför ligga på förbör den handlägger de ärenden vilkasom
registret skall handläggningsstöd.ettvara

Med stöd lagen skall möjligt inrätta registerdet attav vara
för handläggning ärenden ankommer Riksförsäk-av som
ringsverket. kan gälla RiksförsäkringsverketDet ärenden som

uppgifthar eller kan komma få i handlägga. Riksför-att att
säkringsverket handlägger för enligtnärvarande ärenden

1954243lagen yrkesskadeförsäkring och motsvarandeom
äldre frivilligbestämmelser pensionsförsäkring enligt 22samt
kap. lagen 1962381 försäkring iallmän dess lydelseom
före l januari 1981. registerden inrättas för dettaEtt som
ändamål förs alltså för verksamhet Riksförsäkringsverketsom
bedriver. RiksförsäkringsverketEndast förfogar deöver

uppgifter i registret förekommer Regis-i dessa ärenden.som
för sådana register därförbör läggas enbartteransvaret

Riksförsäkringsverket.
det också möjligt socialförsäkrings-Lagen inrättagör att

register förs särskilt för försäkringskassa.allmänsom en
Enligt vår mening bör försäkringskassan registeran-haensam

i sådana fall. ligger i linje med det förslag tillDettasvaret
registeransvar för de lokala sjukförsäkringsregistren visom

framlade i 19919betänkandet SOU Lokala sjukförsäk-
ringsregister. Vi har där föreslagit den allmänna försäk-att
ringskassa till vilket lokalkontor registeran-hör skallett vara
svarig för ukförsäluingsregistret.det lokala Något register-

för försäkringskassa föreller Riksförsäkrings-ansvar annan
verket har inte föreslagits, Riksförsäkringsverketäven om

inflytandekommer ha utformningenöveratt ett stort pro-av
och meddela föreskrifter ärendehandläggning-gramvaran om

Vidare kommer folkbokföringsuppgifter vidarebefor-atten.
fråndras de tillcentrala de lokala registren. Sjukanmälningar

från arbetsgivare kommer överföraskunna datamediumatt
liksom sjuklönestatistik. försäkringskassorAndra skall kunna
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via datanätet.registreradeuppgifteröverföra personerom
förssocialförsäkringsregistergäller gemensamtdetNär som

registeransvaretblir fråganförsäkringskassorför alla merom
komplicerad.

för-främst försocialförsäkringsregister förssådant attEtt
tillärendenhandlägga rättskall kunnasäkringskassoma om
bi-socialförsäkringsförmåner ocholikautbetalningoch av

iuppgifternasyftetillgodose dettafördrag. ärDet att som
försäkrings-alltså förRegistret försfår antecknas.registret

därmed denuppfyllerdeverksamhet ochkassomas avena
förut-andraför registeransvar.förutsättningar Dendatalagens

registeransvarig är,någon skallförsättningen att somvara
uppgifterna. Medförfogardenne övertidigare nämnts, att

möj-ochbefogenhetsammanhangförstås i dettaförfogande
för-form. begreppettill läsbar Iöverföra registretlighet att

påverkarättslig meningiockså möjlighetenliggerfogande att
mening ingenvårråder enligtregistret.innehållet i Det tve-

förut-ocksåuppfyller dennaförsäkringskassomakan attom
på för-således kunna läggasbörregisteransvarsättning. Ett

behandlingengällabörsäkringskassoma. Kassans avansvar
hantering-vi inte baradettaMeduppgifter hos kassan. menar

behandlingTillregistrerats.haruppgifterna denären av
uppgifternaregistreringeninsamlingen ochocksåräknar vi av

registerhållningen.självasamt
försäkringskassor-vid sidandetsärskild fråga ärEn avom
registeransvarig.också skallnågonbör finnas varasomna

på-försäkringskassomaRiksförsäkringsverketSåväl som
centrala data-nuvarandeuppgifterna i defaktisktverkar rent

i ärenden.personuppgifter dessatillför registrenregistren och
förskall havilken betydelse dettaVid våra överväganden om

socialför-för aktuelladeregleringen registeransvaret nuav
ansvarsfördel-från arbets- ochsäkringsregistren utgår vi den

Riksförsäkrings-tillämpas mellanför närvarandening som
förändring-ocksåVi deförsäkringskassan. beaktarochverket

inrättassjukförsäkringsregisterlokalaföranleds attar som av
organisa-framtidagjorts denharuttalandenoch de omsom

socialförsäkringsadministrationen.förtionen datasy stemenav
registeransvaretvåra övervägandenVi vill understryka att om

enligtregisteransvarigeåvilar denskyldighetergäller de som
arbetsfördelningen ioch öv-och inte hurdatalagen ansvars-

försäkrings-Riksförsäkringsverket ochrigt mellanskall vara
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kassoma.
Som tillför såväl Riksförsäkringsverket försäk-nämnts som

ringskassoma de dataregistren personuppgifter.centrala Det

försäkringskassandock i enskiltär ärende beslutarettsom
till förmånoch storleken eller bidragrätten ochettom av en

fattar andra beslut enskild praktiken gårrör Isom en person.
till så försäkringskassandet fattar sitt inbeslut ochatt matar

grunduppgifter i det centrala för utbetalningADB-systemet
ersättningen eller bidraget. Beräkningen förmånensav av

eller bidragets storlek däremot ofta automatiskt igörs data-
och i datarutinema utformningkan ingå be-ävensystemet av

slutsmeddelandet. Utbetalningen förmånen bidragetellerav
sker i ADB-rutiner.regel med Sedan pension beviljatst.ex.

ocksåsker de löpande månadsutbetalningarna regelmässigt
Härvid sker samordningADB-systemet. mellangenom pen-

sionen och vissa förmånerandra automatiskt. vissa fallI sker
hela ärendehanteringen åtgärd från försäkringskassansutan
sida, vid beviljande ålderspension från 65 år,t.ex. av men

i flertalet fall vidäven beräkning pensionspoäng. Vidareav
indragninggörs beviljad förmån ini-detta harutan attav en

tierats någon åtgärd från försäkringskassan, såsom vidav
dödsfall. dataregistrenI andra förändringargörs även utan
försäkringskassans direkta medverkan. På detta införssätt

folkbokföringsuppgifter. tillförsDatasystemet ävent.ex. nya
uppgift ändrade basbelopp, något föranleder auto-om som
matisk omräkning olika pensionsförmåner detIav m.m.
enskilda fallet kan omräkning till följd lagändringäven av

direkt medverkan försäkringskassan.göras utan av
fall försäkringskassande inteI aktivt del i alla led itar ett

ärende kan vissa uppgifter således tillföras registret ettsom
iled datahanteringen. I regel sker det dataprogram-genom

utformning. Så beräknas pension med hjälpt.ex.mens en av
formler inlagda iär dataprogrammen, och omräkningsom en

grund lagändring kan beräknings-göras attav genom nya
grunder läggs in i dataprogrammen. beräkningsgrundEn kan
också ändras ADB-avdelningen lägger in uppgiftattgenom

basbelopp. Vissa uppgifter tillkommerom nya genom sam-
körningar med andra dataregister. Sådana samkörningar sköts
i praktiken Riksförsäkringsverkets ADB-avdelning. Detav

främstgäller folkbokföringsuppgifter.
Riksförsäkringsverket inflytandehar utform-ett stort
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ningen dataprogrammen. Verket huvudman för denärav
dataanläggningen för systemutvecklingcentrala och svarar

programmering. lednings-och Verket har dessutom ochett
tillsynsansvar inom socialförsäkringsadministrationen. Ver-

förkets systemutveckling och programmering innebäransvar
kravspecifrkationer, innehållandes.k. beskrivningaratt av

dataprogram utföra,vad skall försäkrings-upprättasett av en
avdelning inom verket. för försäkringskassor-Representanter

deltar ofta i utformningen kravspeciñkationer. Till följdna av
sitt lednings- tillsynsansvaroch kan verket utfärda före-av

skrifter och får härigenom inflytande påävenett stortm.m.
utformningen datarutinema.av

finns inga författningsbestämmelserDet föreskriversom
försäkringskassoma skall använda sig Riksförsäkrings-att av

i sinverkets datasystem ärendehandläggning. försäkrings-En
kassa kan alltid planerad utbetalning via datasyste-stoppa en

och kan ändringar utbetalningar.även göra löpandemet av
Försäkringskassan kan dock inte själva beräkningsme-ändra

Äventodiken i datasystemet faktaunderlaget.endastutan om
försäkringskassan kan manuella utbetalningar fårgöra man

försäkringskassan i praktiken följaäratt tvungen attnog anse
de rutiner följer datasystemet.som av

Som i avsnitt 6.2.1 läggs enligt inte regis-nämnts datalagen
på servicebyråer och osjälvständigtandra heltteransvar som

handhar bearbetningen register sådanaoch använ-ettav som
der sig registret kunna bestämma innehålldessutan attav om

197333prop. 19 f. det anförda framgårAv atts. ovan
Riksförsäkringsverkets befattningnuvarande med registret är

omfattande och komplicerad karaktär och denattav en mer
därför inte sådan beskrivning. framtidenImotsvarar en
torde försäkringskassorna komma fä inflytandestörreatt ett

utformningen datasystemen. Riksförsäkringsverket skallav
visserligen ha för de lokala och de centralaansvaret systemen
och för utvecklingen dessa tilloch över-att systemenav se

medensstämmer standards. Utvecklingsarbetetgemensamma
skall emellertid bedrivas i försäkringskassor-samarbete med

och dessa skall ha reellt inflytande på utvecklingenettna
1988891100prop. bil. 227 I detta sammanhang kans.

Riksförsäkringsverketnämnas Försäkringskasseför-ochatt
bundet för närvarande arbetar med utforma förvalt-att en ny
ningsorganisation för lokala uppgift för denEnsystem. nya
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möjliggöraorganisationen ett gemensamtatt an-varaanges
försäkringskassomaRiksförsäkringsverket och närförsvar

Vadförvaltning degäller utveckling ochdet systemen.av nya
anledningsikt finnasi övrigt kan detdatasystemetgäller

organisation ochalternativ till nuvarandeövervägaatt an-
möjlighet förADB-frågomasvarsfördelning i med större

ansvariga beställare deförsäkringskassoma att avagera som
Riksförsäkringsverket står för prop.ADB-tjänster som

enhetlighet skall50. nationell19909115O bil. II4 Ens.
redovisningsprinciper, utbetal-bibehållas vad gällerdock

statistik. detunderlag för nationell Avningsrutiner och an-
i framtidenRiksförsäkringsverketförda framgår ävenatt

betydelsefull i ADB-verksamhetenrollkommer spelaatt en
socialförsäkringen.inom

inne-befattning med datasystemetsRiksförsäkringsverkets
främst utforma tillhandahålla dehåll består således i ochatt

för försäkringskassoma skallnödvändigaär attprogram som
framgårsig uppgifterna i registret. Somkunna använda avav

inteföregående konstituerar enligt datalagendet detta ett
register,samköming bl.a.registeransvar. Genom med andra

tillförs registret Riksförsäk-folkbokföringsregistret, genom
Enligtförsorg uppgifter enskildaringsverkets personer.om

försäkringskassans räk-vår mening får ske fördetta anses
medför därförning. samkömingar detta slaghellerInte av

för Riksförsäkringsverket.enligt datalagen registeransvar
befatt-emellertid tydligt RiksförsäkringsverketsDet är att

förning socialförsäkringsregister försmed gemensamtsom
omfattningförsäkringskassoma sådan karaktär ochär attav

registeransvarig enligtskyldigheter åvilardel de som enen av
vår uppfattning för Riksförsäkringsverketsbör gälla även

vårt förslag fåTill detta enligt skalldel. kommer verketatt
uppfölj-registret för vissa ändamål nämligen tillsyn,använda

statistik. måstening, utvärdering framställning Verketoch av
går ändamålför användningen inte dessa ochutöverattsvara

integritets-användningen i Övrigt inte leder till otillbörligtatt
intrång. Eftersom tillgång till uppgifterna måsteverket har

också vidtas för skyddadet till lämpliga åtgärderatt attse
oavsiktlig otillåten förstörelse liksomdem eller motmot

otillåten ändring spridning. vieller dessa skälAv attanser
försäkringskassomaregisteransvaret bör delas mellan och

socialförsäkringsregisterRiksförsäkringsverket det gällernär
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förs för alla försäkringskassor. Vårt förslaggemensamtsom
i denna del överensstämmer med de lösningar förvaltssom
tullregistret, registren för betalningsföreläggande och hand-
räckning registren för strafföreläggande och ordnings-samt
bot, redogörelse förEn dessa register lämnas i avsnittm.m.
6.2.5.

Bland viktigastede skyldigheterna åvilar registeran-som en
svarig till uppgifterär inte insamlas och registrerasatt attse

iän överensstämmelse med registrets ändamål ochannat att
felaktiga eller missvisande uppgifter praktikenrättas. kom-I

dessa delar registeransvaret ligga försäkrings-attmer av
kassan inteoch på Riksförsäkringsverket. Uppgifterna i so-
cialförsäkringsregister förs för försäkrings-gemensamtsom
kassoma kommer nämligen ingå i de ärenden kassanatt som
har handlägga, ingenoch kassan bestämmerän vadatt annan

skall antecknas där.som
Som framgår avsnitt 8.3 kommer Statens löne- ochav pen-

sionsverk och pensionsanstaltKommunernas i begränsadatt
utsträckning få använda socialförsäkringsregister. Enligtett
vår uppfattning bör detta förhållande inte leda till någotatt
registeransvar förövervägs dessa.

Till registeransvaret hör skyldighet på begäranatt snarasten
lämna den registrerade besked de uppgifter honomom om

finns i registret 10 § datalagen. praktiskaAv skälsom anser
denna skyldighet bör åvila Riksförsäkringsverket i frågaatt

uppgift i socialförsäkringsregister förs gemensamtom som
för de allmänna försäkñngskassoma.



överväganden148 och förslag SOU 199311

8.7 Terminalåtkomst

Vårt förslag Terminalåtkomst till socialförsäkringsre-ett
gister har den registeransvarig för registret.ärsom

Vidare kan de allmänna försäkringskassoma fä terminal-
tillåtkomst register förs för Riksförsäkringsverket,ett som

Ävenregeringen föreskriver det. Statens löne- ochom pen-
sionsverk och Kommunernas pensionsanstalt erhåller ter-
minalåtkomst till socialförsäkringsregister i den månett
regeringen föreskriver det. För pensionsverket och pen-
sionsanstalten gäller dock den begränsningen terminal-att
åtkomsten fårbara uppgifter behövs för hand-attavse som
lägga därärenden rörande utbetalningar socialförsäk-av
ringsförmáner och samordning avtalspensionsförmäner.av
Regeringen kan beträffande register förs särskilt förett som

försäkringskassa föreskriva ytterligare begränsningar ien
terminalätkomsten.

I lagen föreskrift den hos Kommunernasattges en om som
pensionsanstalt befattning med uppgifter i socialför-tar ett
säkringsregisterhartystnadspliktrörandeenskilds personliga
och ekonomiska förhållanden.

Skälen vårtför förslag terminalâtkomstDen har tillsom
ADB-register kan del registerinnehållet med hjälpett ta av
bildskärm.av

Från integritetsskyddssynpunkt det angeläget inteär att man
låter åtkomsten till socialförsäkringsregister vidare änett vara

behövs med hänsyn till den verksamhet för vilkensom re-
gistret förs. Självfallet bör varje försäkringskassa, såväl cen-
tralkontor lokalkontor, ha terminalåtkomst till de registersom

förs för försäkringskassoma. Riksförsäk-gemensamtsom
ringsverket tillsynsmyndighetär försäkringskassomaöver och

ochföljer i den egenskapen försäkrings-utvärderarupp
kassomas verksamhet. nödvändigt förDet är verksam-att
heten fungeraskall rationellt, effektivt och rättssäkert ävenatt
Riksförsäkringsverket får terminalâtkomst till förde kassorna

socialförsäkringsregistren. Vi föreslår därför attgemensamma
de registeransvarigaär för de social-som gemensamma
försäkringsregistren, försäkringskassomadvs. Riksför-och

säkringsverket, får terminalåtkomst till dessa register.
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enligthandlägger ärenden lagenRiksförsäkringsverket
äldreyrkesskadeförsäkring och motsvarande1954243 om

22pensionsförsäkring enligt kap.frivilligförsäkring samt
föreförsäkring i dess lydelse1962381 allmänlagen om

socialförsäkringsregister inrättasjanuari 1981.den 1 Om ett
föras för Riksför-detför ärenden, kommerenbart dessa att

registeran-kommersäkringsverket och verket att ensamt vara
Även försäk-till registret.terminalåtkomstsvarigt och ha

sjukpenningvissa ärenden rörandehandläggerringskassoma
Därför förelig-yrkesskadeförsäkring. kan detenligt lagen om

erhålla terminalåtkomst till dettaförbehov kassoma att re-ga
regering-Föreskrifter bör dock meddelasgister. detta avom

i registret inrättas.samband atten
särskilt för försäkringskassafall register försdetFör ett en

för-till endast denterminalåtkomsten begränsasbör att avse
Även terminalåtkomstenföljer därförsäkringskassan. här

förförsäkringskassaså denregisteransvaret endastsätt att
terminalåtkomst till registret.registret förs Ettvilket har

så förs för sigvidare inrättat detsådant register kan attvara
därförinom Regeringen börvarje lokalkontor kassan.av
termi-föreskrifter ytterligare begränsarkunna meddela som

fåri fråganalåtkomsten, så endast lokalkontoretattt.ex.
terminalåtkomst till registret.

myndigheter,därefter beträffar frågan andraVad orga-om
nisationer m.fl. erhålla terminal-kan tänkas ha behov attav

vi anföra följan-åtkomst till socialförsäkringsregister villett
framgår avsnitt 8.3 föreslår vi Statens löne-de. Som attav

pensionsanstalt fårpensionsverkoch och Kommunernas an-
socialförsäkringsregister för handläggningvända ären-ett av

utbetalningar socialförsäkringsförmånerden där rörande av
föreslår därförsamordning avtalspensionsförmåner. Vioch av

förs in enligt vilkendet i lagen bestämmelse Statensatt en
pensionsanstaltlöne- pensionsverk ochoch Kommunernas

terminalåtkomst till socialförsäkringsregister.kan få Iett
möjlighet utnyttjas börvilken utsträckning denna skallsom

enligt mening framgå föreskrifter regeringenvår av som
meddelar.

särskild fråga i bestämmelsernadetta sammanhangEn är

uppgifter inom socialförsäkringsområdetsekretess. Förom
enligt 1980100 raktgäller 7 kap. 7 § sekretesslagen s.k.ett

skaderekvisit. gäller alltså kanSekretessen bara det antasom
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uppgiften någon närstå-den eller honomrör äratt som som
lider uppgiften röjs. hindrarende Sekretessen emel-men om

lertid inte uppgift lämnas till myndighet detatt uten en om l
lföljer uppgiftsskyldighet i förord-bestämd lag ellerärav som
1ning eller det intresset uppgiftenuppenbartär att attom av

till myndigheten företräde framförlämnas har det intresse
sekretessen skall skydda 14 kap. l och 3 första§ §som

stycket sekretesslagen. hinder bestämmelsernaUtan av om
fär försäkringskassoma uppgiftersekretess lämna ut om er-

sättningar enskilda enligt lagstiftningenbetalas utsom om
försäkring arbetsskadeförsäkring eller enligtallmän eller

lagstiftning jämförbar ekonomisk förmån för en-om annan
förutsättning arbetsgivareskilda, under bl.a. behöveratt en

uppgiften för samordning ersättning därifrån.med Detta gör
det möjligt lämna uppgifter till pensionsan-Kommunernasatt

20 9 försäkring. förord-stalt kap. § lagen allmän Ia om
ningen 1980995 skyldighet för försäk-de allmännaom

uppgifterringskassoma lämna till andra myndigheter finnsatt
föreskrifter skyldighet för försäkringskassoma lämnaattom
uppgifter till pensionsverk.Statens löne- och

upptagning allmän handling hos myndighetEn ärsom en
och myndighet kan del i läsbar formtasom en annan av

terminalåtkomst handlingallmän hos denär ävengenom
sistnämnda myndigheten. innebär uppgifterde Sta-Detta att

löne- pensionsverk får tillgång till terminalät-ochtens genom
till socialförsäkringsregisterkomst blir allmän handlingett

hos pensionsverket eftersom verket myndighet.är Motsva-en
rande gäller inte pensionsanstaltKommunernas ärsom en
ideell förening. Reglerna fårvad lämnas blirutom som

fördärigenom olika pensionsverket och pensionsanstalten.
pensionsverket gäller enligt kap.För 7 7 § sekretesslagen

socialförsäkringssekretess, dvs. s.k. rakt skaderekvisit, förett
uppgifter pensionde sverket erhåller från socialförsäkringett s-

register. pensionsanstalten emellertid inteFör gäller sekre-

tesslagen. Pensionsanstalten efterkan bestämmandeeget av-
hållasvad skall utlämnas och vad skall hem-göra som som

ligt. Vi föreslår därför det i lagen in föreskriftatt tas en om
befattningshavare pensionsanstaltenhos inte obehörigenatt en

får röja vad socialförsäkringsregister fåtthan ett vetagenom
enskilds personliga och ekonomiska förhållanden. Enom

redogörelse för handlingarnärmare begreppet allmänna och
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i avsnitt 4.sekretess lämnas
socialförsäk-inomdomstolarnaintegritetsskyddsskäl börAv

socialförsäkrings-terminalâtkomst tillfåringsområdet inte ett
in-härför denärytterligareregister. Ett attargument nya

socialförsäkrings-rättskipningen ibeträffandestansordningen
medfört detjuli 1991 harkrafti den lmål trätt att nu-som

handläg-tidigarebetydligt fler domstolar änfinns sommera;

i socialförsäkringsmål.ger
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8.8 uppgifterUtlämnande av

Vårt förslag uppgifter från socialförsäk-Utlämnande ettav
ringsregister får ske medium för automatiskpå databehand-
ling, endast det följer eller förordninglag ellerom av om
uppgiften skall användas för forskning eller framställning av
statistik.

vårttill förslag Många uppgifterBakgrunden deav som
finnaskommer i socialförsäkringsregister omfattasatt ett av

föreskrifterna socialförsäkringssekretess i kap.7 7 §om
1980100.sekretesslagen Vidare gäller bestämmelsen om

personregistersekretess i 167 kap. § sekretesslagen för upp-
gifterna. Frågan huruvida uppgifter socialförsäk-i ettom
ringsregister huvud får måste sålundaöver lämnastaget ut
bedömas utgångspunkt frånmed dessa bestämmelser. Regeln

personregistersekretess innebär uppgifter frånatt ettom per-
sonregister inte får lämnas det kan utlämn-ut, antas attom
andet skulle medföra uppgiften i stridanvänds med data-att

förbudlagen. gällerDetta vilket medium utläm-oavsett
sker.nandet Förbudet har dock i frågabetydelsestörst om

utlämnande på ADB-medium. Regeln innebär i princip att ett
påutlämnande ADB-medium kräver har till-att mottagaren

stånd Datainspektionen författningsstödeller för föraattav
personregister innehållaskall uppgifterde skallett som som

lämnas uppfyllerOm fårdessa krav, denut. mottagaren
myndighetenutlämnande bestämma i vilken form utlämnande

skall ske. Tryckfrihetsförordningen nämligen inte motta-ger
få uppgifternarätt maskinläsbart medium. Dennaattgaren

utlämnandeträtt avgöra skall ske ADB-medium kanatt om
inskränkasdock föreskrifter i lag författ-ellergenom annan

ning. Sådana föreskrifter finns i 11 skatteregisterlagen§
1980343, 7 § tullregisterlagen 1990137, 11 lagen§
1990 1536 folkbokföringsregister förordningenoch 14 §om
1992 1027 register för strafföreläggande, föreläggandeom

ordningsbot,av m.m.

Skälen vårtför förslag Som vi tidigare har kannämnt man
räkna intressenmed starka utanför de allmänna försäk-att
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ringskassorna och Riksförsäkringsverket kommer viljaatt ta
del uppgifterna i socialförsäkringsregister på ADB-ettav
medium. intressenDessa kommer sig gällandegöra ävenatt

registret har byggts endast för tillgodose försäk-attom upp
ringskassomas eller Riksförsäkringsverkets behov.

forskningDe sysslar med och statistik intar härvidsom en
särställning. framställningMed statistik vi i dettaav avser

intesammanhang framställning underlag för beslut i ären-av
den den allmänt utredande verksamhet inteutan mera som
har anknytning till något särskilt Sådanärende. framställning

statistik förekommer hos Statistiska centralbyrån och hosav
Arbetarskyddsstyrelsen. Båda dessa myndigheter får för när-
varande uppgifter från personregister förs Riksförsäk-som av
ringsverket. För framställningen statistik hos Statistiskaav
centralbyrån och Arbetarskyddsstyrelsen gäller de stränga
reglerna sekretess i 9 kap. 4§ sekretesslagen. Enligtom
dessa regler är sekretessen absolut med några särskilt angivna
undantag. dessaEtt undantag gäller uppgifter behövsav som
för forskningsändamål. myndigheternasFör forskningsverk-
samhet gäller bestämmelsen sekretessi 13 kap. 3 § sekre-om
tesslagen. Om myndighet i sin forskningsverksamhet frånen

myndighet erhåller uppgift sekretessbelagdären annan som
där, gäller enligt denna bestämmelse sekretessen också hos
den mottagande myndigheten. Då fråga uppkommer attom

uppgifterlämna till enskild forskare kan förbehåll enligtut en
914 kap. § sekretesslagen ställas sådant förbehållI ettupp.

i vilkenkan utsträckning och på vad uppgifternasättanges
får användas. Med hänsyn till angivna regler sekretessnu om

det inte behövs någon särskild regleringattanser ut-av
lämnande på ADB-medium för fallde då uppgifter skall
lämnas för användas för forskning framställningellerut att

statistik.av
Behovet föreskrifter enligt vårär mening annorlunda närav

det gäller utlämnande uppgifter skall användas förav som
för forskningän eller framställning statistik.annat Upp-av

gifterna kan då komma användas förunderlag beslutatt som
och andra åtgärder. Med hänsyn till integritetsskyddsintresse-

vi för socialförsäkringsregisterdet finnasbörattna anser
föreskrifter vid sidan sekretesslagen reglerar utlämn-som av
andet uppgifter på ADB-medium i de åsyftade fallen.av nu
Enligt vår mening bör varken försäkringskassorna eller Riks-
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huruvida utlämn-fåhandpå avgöraförsäkringsverket egen
Föreskrifterna utläm-ADB-medium.påskall skeande om

författningarimeddelasdärförmedium börnande detta av
Social-myndighetsföreskrifter.valörkonstitutionell änhögre

olikamängdinnehållaförsäkringsregistren kommer att en
uppgifter8.5avsnitt börförslag iEnligt vårtuppgifter. som

hämtassocialförsäkringsregister kunnaifår förekomma ett
såledesinnebärregister.sådant Detta attfrån annat upp-ett

tillsocialförsäkringsregistretfrån detgifter får lämnas ena
utformasi övrigt skallutlämnanderegleringenandra. Hurdet

beslutarRegeringeninrättas.registervilkaberor som
socialförsäkringsregister.inrättandevårt förslagenligt avom

förregeringen bestämmakanlagendeInom angersomramar
föras ochsocialförsäkringsregister skalländamålvilka ettsom

imöjligtdärför inteinnehålla.får Det ärvad det attdärmed
ifall ochi vilkafullständigt sättnågotlagen angemera

ADB-medium skallutlämnandeutsträckningvilken ettsom
främstregleringenvibakgrunddennatillåtas. Mot attanser

i enlig-utfärdasmåsteregisterförordningarske i debör som
för-våraföregående.föreslagit i Avdetvi harmed vadhet

utlämnandetframgår vihurförordningartillslag attanser
fåvi bör kunnaBland demregleras.bör kunna ansersom

Riksskatteverket,skall härADB-medium nämnasuppgifter på
kom-studiestödsnämnden,Centralakronofogdemyndigheter,

förordningsförsla-postgirot och bank. Isocialnämnd,muns
uppgift-vilkauttömmandeoch sättdetaljeratettangesgen

ADB-mediumutlämnandetändamålvilkaföroch somer
får ske.
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8.9 sökbegrepp

Vårt förslag förbjudetDet sökbegrepp användaär att som
uppgifter tidpunkter för sjukhusvård, huruvida fårnågonom
eller har fått vård eller försörjning helt eller delvis detpå
allmännas bekostnad eller häktad eller intagen krimi-påär
nalvårdsanstalt. Dock skall det möjligt tillfälligt ochattvara
under begränsad tid efter särskilt tillstånd Datain-samt av
spektionen använda dessa uppgifter sökbegrepp, detsom om

nödvändigt för avhjälpa fel har uppkommit tillär att som
följd brister i dataprogram och felet inte kan avhjälpasettav

något sätt.annat
övrigt gäller förutsättning förI uppgift iatt ettsom en

socialförsäkringsregister skall få användas sökbegreppsom
det behövs för tillämpning lag eller författningatt av annan

eller för rättelse, tillsyn, uppföljning, utvärdering, förurval
forskning eller framställning statistik. Regeringen skallav
kunna föreskriva ytterligare begränsningar användningenav

sökbegrepp till förskydd de registrerades personligaav
integritet.

vårtBakgrunden till förslag uppgifterGenom iatt ett
register används sökbegrepp olikakan urval ochsom sam-
manställningar information Användningen sök-göras.av av
begrepp i personregister hos myndighet har betydelseett en
för frågan vad allmänna handlingar iär personregist-om som

och vad därmed bli tillgängligtkan för utomstående.ret som
Användningen sökbegrepp har vid sidan ocksåhärav rentav
allmänna integritetsaspekter.

information iDen allmänna handlingar i ADB-systemett
tillgänglig för myndighetär skall på begäran lämnassom en
informationen inte sekretessbelagd. Myndighetenärut, om

måste siganvända alla tillåtna sökbegrepp tekniskaochav
möjligheter står till förbuds myndigheten någonnärsom
begär uppgifter myndighetens ADB-register. Myndighetensur
skyldighet begränsas bara uppgifterna skall kunnaatt tasav
fram rutinbetonademed åtgärder. myndigheten själv inteAtt
behöver begärd sammanställning isaknar helt betydelseen
detta sammanhang. dock, efterDet ändringar i tryckfri-är
hetsförordningen trädde i kraft januari 1992,den l intesom
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längre möjligt för enskildeden ställa datorkapacitet tillatt en
myndighets förfogande och begära bearbetningar med hjälp

denna med åberopande offentlighetsprincipen. Enav av en-
skild kan inte heller på motsvarande begära hanssätt att eget
dataprogram används myndigheten.av

Myndighetens och därmed allmänhetens möjligheter att- -
få tillgång till sammanställningar sådana uppgifterav som
finns i myndighetens kanADB-system underkastadevara
tekniska begränsningar. ocksådet kan finnas rättsligaMen
begränsningar. det gäller personregister nämligenNär kan

myndighetens befogenhet upptagningar tillgängligagöraatt
för räkning förordningbegränsas lag, eller sär-egen genom
skilt beslut siggrundar lag. gäller oberoendeDettasom

uppgifterna omfattas sekretess eller inte. Rättsligaav om av
begränsningar detta slag kan ske föreskrifterav genom om
användningen isökbegrepp personregister. sådan be-Enav
gränsning innebär enligt 2 kap. 3 tryckfrihetsförordningen§

upptagningen i fråga inte handling.allmänäratt
olika registeruppgifterGenom används sökbegreppatt som

Ävenkan oönskade och oförutsedda följder uppstå. om en
uppgift i sig kan harmlös, kan urval och sammanställ-vara
ningar flera sådana ugipgifáer framstå integritetskränk-av som
ande. Och idet sådan sammanställning ingår någonom en
eller några uppgifter känslig kan sammanställ-naturav mera

Ävenningen upplevas integritetskränkande.mycketsom om
sekretess skulle förgälla sammanställningen, kan det ändå

kränkande och obehagligt för den enskilde sådanattvara en
sammanställning kan göras.

vi anfördeSom i vårt betänkande sjukförsäk-de lokalaom
ringsregistren kan användningen sökbegreppen regleras iav
författning olika riksdagen i såsätt. Ett sätt är att stor
utsträckning möjligt reglerar användningen i lag. Ettsom

riksdagensätt är för sökmöjligheter-annat att anger ramarna
och lämnar regeringen verkställig-meddelautrymme attna

hetsföreskrifter. Riksdagen kan också helt eller delvis lämna

regeringen meddela föreskrifter i ärendeämnet. Iatt ett
tullregisterlagstiftning uttalade riksdagen det viktigtärattom

sökbegrepp känsliga från integritetssynpunktär endastatt som
används i begränsad utsträckning och användningenatt av
sådant sökbegrepp bör regleras i 198990KU5y,lag
198990SkUl9, rskr. 188.
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Skälen för vårt förslag Enligt vårt förslag i fråga regis-om
terinnehåll kommer det få finnas många uppgifteratt ärsom
känsliga från integritetssynpunkt i socialförsäkringsregis-ett

Bland dessa uppgifterter. märks särskilt de räknassom upp
8i § andra stycket. dettaI sammanhang bör understrykas att

uppgifter sjukdom, diagnos, sjukdomsorsak,t.ex. under-om
sökningar och behandlingar läkare eller vårdgivareav annan
inte får registreras. Ett socialförsäkringsregister får dock
innehålla uppgifter sjukhusvård, uppgifter huruvidaom om
den registrerade får eller har fått vård eller försörjning helt
eller delvis på det allmännas bekostnad eller häktad,är inta-

på kriminalvårdsanstalt eller orsak har tagitsgen av annan
hand på det allmännas bekostnad. integritetsskydds-Avom

skäl vi de nämnda uppgifterna inteatt bör fåanser nu an-
vändas sökbegrepp. Det betyder tänkta sammanställ-som att
ningar där dessa uppgifter används sökbegrepp inte ärsom
allmänna handlingar. Förbudet kan emellertid inte heltgöras
undantagslöst.

Socialförsäkringsregister används för fatta mycketatt ett
antal beslut,stort utbetalningar mångat.ex. olika social-av

försäkringsförmåner och bidrag. Besluten grundar sig ofta
på dataprogram skall återspegla de många gånger kom-som
plicerade materiella regler gäller för förmånema ellersom
bidragen i fråga. Det kan emellertid inte uteslutas att pro-
gramfel uppkommer och de upptäcks först sedan mångaatt
felaktiga beslut har fattats. För skall kunna letaatt redaman
på felaktigade besluten i syfte rätta dem kan det visa sigatt

nödvändigt använda vissa registeruppgifterattvara sök-som
begrepp. Det ligger i sakens det inte i förväg gårnatur att att
avgöra vilka uppgifter aldrig kan bli aktuella användasom att

sökbegrepp i sådana sammanhang. Av dessasom skäl har vi
funnit de berörda uppgifternaatt måste kunna få använ-nyss
das sökbegrepp, det behövs för avhjälpa felsom attom som
har uppkommit till följd brister i dataprogram och feletettav
inte kan avhjälpas på Visätt. emellertidannat denattanser
tid under vilken användningen skall kunna tillåtas bör sättas
så kort möjligt. Enligt vad vi har erfarit torde sällansom mer

24än timmar behövas för åtgärda de berörda felen.att Rätten
besluta denna tillfälligaatt användning sökbegrepp börom av

läggas på myndighet utanför socialförsäkringsområdet. Vien
uppgiften bör anförtrosatt Datainspektionen.anser
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vår mening inteenligtuppgifter kan detövrigafrågaI om
tillsyn,gällersökbegränsningar detnågra närställas upp

framställ-för forskning ochutvärdering,uppföljning, urval
vill vistatistikframställningenstatistik. Vad gällerning av

sådan särskild verksam-sekretessskyddet.det starka Ipeka
statistikframställninggällermyndighethoshet avsomen

sek-nämligen absolutsekretesslagen9enligt kap. 4 §gäller
personliga eller ekono-enskildsför uppgiftretess avsersom

enskilde.hänföras till denförhållanden och kanmiska som
vi dock detärendehandläggningengällerdetNär attanser

syftar tillbegränsningarföreskrivamöjligt attär att som
uppfattassocialförsäkringsregister inte skallanvändningen av

Viför enskilde.obehagligt denkränkande och attansersom
blirhandläggning ärendenviduppnås, detsyftedetta avom
be-sådanasökbegreppanvända andra änförbjudet att som
förförfattning ellerellerför tillämpning laghövs annanav

rättelse.
sökbe-medborgarskapanvändningenfrågaI somavom

Även uppgift medborgar-till följande.vill vi lägga omgrepp
Medborgar-integritetskänsliga uppgifterna.till deskap hör

i otill-försökbegreppnämligen användaskanskap attsom
fråninvandrareflyktingar och andrabörligt syfte spåra ett

betänkande harvårt tidigarevi anförde iland.visst Som
enskildesdentill intresset värnariksdagen med hänsyn attav

medborgarskapanvändningenförbjuditintegritet somav
anledningenfolkbokföringsregistren. deni Avsökbegrepp

tillåtas sökbe-inte skulleföreslog vi medborgarskapatt som
beträff-förbudliknandei sjukförsäkringsregistret. Ettgrepp

medföraemellertidsocialförsäkringsregister skulleande stora
socialförsäkrings-författningarsvårigheter. del deEn omav

internationellasig över-förmåner bidrag grundaroch som
sin till-så förutformats denämligenenskommelser har att

efter försäkradei registret sökerlämpning kräver att man
desåledes konstateramedborgarskap. Vi kanvisstmed att

medborgarskapvissa fall krävermateriella ireglerna att
sökbegrepp.används som

syftenågon i otillbörligt sökerfaran förgällerdetNär att
vi erinrai värt land villkartlägga utländska medborgare om
omfattassocialförsäkringsregisteriuppgifterna ettatt av

sekretesslagenenligt 7 kap. 7§socialförsäkringssekretess
tlyktingspionage ochrisken för1980 100. bakgrundMot av
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liknande verksamheter bör enligtdet vår mening finnas an-
ledning för försäkringskassoma och Riksförsäkringsverket att
alltid göra särskild prövning hinder föreliggeren attom
bifalla framställning utlämnande sådana uppgifteren om av

de registrerade har medborgarskap utgångs-om som som
punkt. För denna bedömning har myndigheten enligt 2 kap.
14 § andra stycket tryckfrihetsförordningen efterforskarätt att
identiteten hos den har gjort framställningen och vilketsom
syfte han har framställningen.med

Vid utformningen de särskilda registerförordningarna börav
det enligt vår mening finnas möjlighet för regeringen atten
föreskriva ytterligare begränsningar användningenav av
sökbegrepp till skydd för de registrerades personliga integri-
tet.
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Gallringsfrågor8.10

socialförsäkringsregister skalluppgift iVårt förslag En ett
efter denregistrerades ellerefter det dentiogallras år att

uppgift skallföreskriver. Entid regeringenkortare som
betydelsefortfarande hari registret, dendock bevaras om

enligt lag ellerhandläggningen ärendeför ett annansomav
försäkringskassornade allmännaförfattning ankommer på

Riksförsäkringsverket.eller
före-fårgallringsskyldighetenfrån görasUndantag genom

stödförordning eller mediskrifter har meddelats avensom
urvalbevarandeoch gällerförordning ettav avsomen

material skallbehov. Sådantför forskningens över-material
arkivmyndighet.tilllämnas

vi vad gällerdirektiven skallvärt förslag EnligtförSkälen
personliga integ-till dengallring beakta hänsynenfrågor om

intressenför andrakonsekvensernariteten, även sommen
skall härvid analyse-forskningens behov. Viinsynsbehov och

olika urvalsme-degallring ochfrågorna överväga omomra
19899072 arkiv börpropositionitoder om m.m.angessom

gallringbevarandetid ochBeträffande frågortillämpas. om
lagreglering.förslag tilldirektiven lämnavi enligtbör

gallraBevara eller

hand-och gallring allmännabevarandeBestämmelser avom
1990782.finns i arkivlagen Lagenmyndigheterlingar hos

Huvudprin-försäkringskassorna.också för de allmännagäller
handlingar skall beva-arkivlagen allmännacipen enligt är att

Gallringarkivbeståmmelser.avsnittet 7.1 Allmännaras, se
återståendedärvid alltid beaktasskallfår ske, mate-attmen

hand-del allmännatillgodoserial skall kunna rätten att ta av
förvalt-rättskipningen ochinformation förlingar, behovet av

Arkivlagen medgerforskningens behov.ningen attsamt
ellergallring i lagbestämmelseravvikande annanom ges

förordning.
känsligainnehållasocialförsäkringsregister kommerEtt att

därför uppgifternauppgifter utgångspunkten böroch attvara
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efter vilkenregistret Bestämmandet den tidi skall gallras. av
efter avvägning mellan åuppgifterna gallras får skeskall en

integritetsskyddsintresset å andra sidan insyns-sidan ochena
informationsbe-rättssäkerhetsaspekter, myndigheternasoch

forskningsintresset. rättskip-Insynsbehovethov samtsamt
redovisas nedan,ningens och förvaltningens behov bör, som

Frå-bevarandetid.kunna tillgodoses väl anpassadgenom en
då vägninggallring skall ske blir beroendehur av engan om

forskningsintresset.integritets- ochmellan

Bevarandetid

uppgifternatid efter vilkendet gäller bestämma denNär att
måste främst beaktas delsenligt huvudregeln skall gallras

lång tid försäkringskassan Riksförsäkrings-under hur och

tillgång till uppgifterna för sitt löpandeverket behöver ha
måste förarbete, dels under hur lång tid uppgifterna bevaras

enskilda inte miste sinatillgodose kravet skallatt att om
socialförsäkrings- bidragsförfattningar-rättigheter enligt och

betydelse härvid föreskrivs tillvadAv är rättomna. som
ersättning för förfluten tid för olika förmånerna bi-de och

ersättningsanspråkdragen. längsta tid under vilken kanDen
finns angiven i 1976380gällande lagen arbets-göras om

skadeförsäkring. 6 kap. 6 bl.a. ansökan§I attanges om
livränta enligt inom år, frånden lagen skall dengöras sex
dag ersättningen Själva arbetsskadan däremot hakanavser.
inträffat 20längre tillbaka. Vidare gäller enligt kap. 5 §ännu

1962381 försäkring ersättning enligtlagen allmän attom
den inte lyfts före utgången året efterlagen andra detsom av

förfallit till betalning skall förverkad.vamnder beloppet vara
Vid förfal-tillämpning detta lagrum dagersättningattav anses
ler till betalning dag ersättningen pensions-den ochavser
förmåner tillgänglig för lyftning. Vidden dag pensionen är

gallringsfristenbestämmande bör dessutom beaktas attav
rättelse beslut visserligen ske enligt 20 kap. 10kan §av a
lagen försäkring sådan fråga inte fårallmän attom men en

sedan två år förflutit från beslutetden dagäntas upp mer
Ändring får efter utgångenmeddelades. dock ske även av

denna tid, det först därefter kommit fram beslutethar attom
fattats på felaktigthar uppenbart eller ofullständigt underlag

eller det finns andra synnerliga skäl. tids-Förutom dessaom



Överväganden162 och förslag SOU 199311

måste beaktas beslut försäkrings-gränser även att ett av en
Riksförsäkringsverketkassa eller kan komma överklagasatt

uppgifterna i kan behöva kompletteras underoch ärendetatt
förhållandendomstolsprocessen. bakgrund dessaMot av

vi uppgifterna i socialförsäkringsregister i huvud-att ettanser
finnas tio år efter registrerades försak bör kvar under deatt

tillgodose i första hand rättssäkerhetsintressen ochatt myn-
digheternas behov information. bevarandetid börDennaav
enligt vår uppfattning tillgodose deläven rätten att ta av
allmänna handlingar.

socialförsäkringsregister kommer innehålla uppgifterEtt att
känslig till integritetMed hänsyn den enskildes börnatur.av

sådana uppgifter gallras efter tid tio år.kortare Samman-än
ställningar, sådana känsliga uppgifter i 8där §som anges
andra 9-11 i vårt lagförslagstycket punkterna har använts

sökbegrepp, bör gallras möjligt. börDetut snarastsom an-
komma regeringen föreskriva vilka tidsfrister skallatt som
gälla för gallring angivna fall.av nu

Oavsett vad föreskrivs gallringsfrister gäller docksom om
uppgift skall finnas kvar i socialförsäkringsregisteratt etten

så länge den fortfarande för handläggningenkan ha betydelse
enligt författningärende lag eller ankommerettav som annan

på försäkringskassorna eller Riksförsäkringsverket.

Gallringsundantag för forskning

socialförsäkringsregisterEtt kommer innehålla uppgifteratt
intresse för olika forskning såsomslag medicinsk,av av

yrkesmedicinsk epidemiologiskeller forskningeller ärsom
arbetsmiljörelaterad eller relaterad till den miljön. Denyttre
tekniska tillgängligheten informationen den dessutomgörav

fördelaktig för forskning.mycket forskning hjälpGenom med
sådant register kan kunskaper vinnas kanettav nya som vara

viktiga för kunna klarlägga sambandet olika sjuk-mellanatt
domar skador och arbetsmiljöerboendemiljöer, ävenmen
olika sociala företeelser. Registret ocksåkan sök-utgöra en
ingång till akter försäkringskassomahos Riksförsäkrings-och
verket till patientjournaler inom sjukvården.ävensamt t.ex.

kunna påvisaFör samband mellan hälsa olikaukdom ochatt
andra faktorer, miljöfaktorer, det nödvändigt haårt.ex. att
tillgång till individrelaterade uppgifter har bevarats kon-som
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detforskningens behovtid. ärlängretinuerligt under Fören
socialförsäkrings-uppgifterna iviktigtdärför mycket ettatt
möjligt. vilkenomfattning Ii såregister bevaras stor som

eftermåste bestämmasskebevarande skallutsträckning en
för sinskyddenskildes intressemellan denavvägning per-av

forskningens behov.integritet ochsonliga
uppgifter ifå föras införslag kommer detEnligt vårt ettatt

finns tillgängligaintesocialförsäkringsregister annatsom
uppgiftemas ka-Vi dockomfattning.håll i attansersamma

medföruppgifteroch mängdeni vissa avseendenraktär attav
iden registreradesintrångkan upplevasdet ett stort per-som

för tiduppgifterna längre änbevarassonliga integritet om
förvalt-rättskipningens ochtillmotiverat hänsynärsom av

enskildes in-avvägning mellan denVidningens behov. en
vi dockforskningens behovtegritetsintresse och att enanser

forskningensfå förregisteruppgiftema bördel sparasav
föreskrifter undantagdet behövsinnebärbehov. Detta att om

gallringsplikt förföreslagna huvudregelnfrån den tidigare om
tillgodoses.forskningsintresset skall kunnaatt

arkivlagen bestäm-redovisat medgervi tidigare harSom att
gallrings-avviker från arkivlagensgallringmelser somom
förMotivet dettaförordning.i lag ellerregler ges annan

eftervissa områden behöver skegallringundantag är att
gall-i arkivlagenskriterier ställsdelvis deandra än som upp

måste bedö-då bevarandefråganringsregel. gällerDet t.ex.
förarbetenaintegritetsaspekten.särskild till Imed hänsynmas

skallsärbestämmelser övertill arkivlagen sägs taatt som
Vidarelagform.gallring regel bör hagrundregeln för som

onödig åtgärdfall dåkan tänkas detdet docksägs att envore
gallringsbestämmelse.tillmed hänsynlagreglera enbartatt en

avvikande be-därför finnasmöjlighet bordevissEn att ge
19899072 44,förordningi prop.stämmelser även s.

12.KrU29 s.
meningsyftar enligt vårförarbetsuttalandenaåtergivnaDe

förgallringspliktförsta sådana särbestämmelseri hand om
föregå-föreslagit i detintegritetskänsligt material harsom

varit undantagavsiktenknappast haende. kanDäremot att
ialltid måste regleras lag. Dennafrån sådan gallringsplikten

i proposi-gjordesvinner stöd uttalandenuppfattning somav
behandlingmedtill arkivlag i sambandtionen med förslaget

då befintligagallring ifrågan särreglergöraatt omav om
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registerförfattningar enhetliga 19899072prop.mer
ff. konstaterades därvid författningar44 Det regle-atts. som

olika integritetskänsliga registerrade i innehöllregel gall-
ringsregler omvända i förhållande till föreslagnadesom var
gallringsreglema i arkivlagen, dvs. materialet skall förstöras
efter viss tid, inte finns direkta föreskrifterdeten om om

princip ansågsbevarande. omvända emellertid rimligDenna
tillmed hänsyn de integritetsaspekter kunde föreliggasom

särskilda registerlagarnas område.de det gällde deNär un-
dantag från gallringsskyldigheten frågakunde komma isom

registerlagamas område fann departementschefen anled-

ning något olika på dem från lagstiftningstekniskatt se syn-
Sammanfattningsvis anfördepunkt. departementschefen

vid undantag förestavades tillhänsyn insynsaspek-att som av
myndigheternas informationsbehov och rättssäkerhets-ten,

aspekter borde in direkt iregel den särskilda register-tassom
lagen. Ytterligare från gallringsskyldighetenundantag skulle

få föreskrivasdäremot kunna regeringen myndig-eller denav
het regeringen fickbestämde. enligt departements-Detsom
chefen förutsättas bemyndigandendessa skulle kommaatt att
användas enbart för material till forsk-bevara med hänsynatt
ningens då främstbehov och representativt urvalett mate-av
rial. återgivnaTanken bakom den ordningen generellaär att
bestämmelser inte någon lämplig form för i konkretaär att
fall vad skall bevaras till forskning-avgöra med hänsynsom
en.

lagstiftningsteknik viDen berört kan inte be-som nu anses
gränsad till de registerlagar i kraft vid arkivlagenssom var
tillkomst. skäl för fall tillDe dessa lett närmareattsom en
reglering gallringsundantaget för forskning inte igörsav
lagform ocksåär relevanta det gäller regleringennär gall-av
ringsundantaget för forskning i lagen socialförsäkrings-om
register.

Vi därför regeringen, eller den myndighetattanser som
regeringen bestämmer, för forskningens före-behov skall
skriva undantag från huvudregeln gallring. undan-Dettaom

skall gälla uppgifternaurval och enligt vårtag ett av upp-
fattning bör det lämpligen gälla uppgifter beträffande ett
representativt urval län och kommuner och i övriga delarav

landet beträffande representativt urval Ettettav av personer.
lämpligt försätt urval forskningensgöra behovannat att ett
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uppgifter. Riksarkivets kommandevissaendastär att spara
sjukfalls-försäkringskassomas ochgallringbeslut om av

Riks-utredningsakter handlingar hos kassoma ochandrasamt
också intresse vidförsäkringsverket kan bestämman-vara av

socialförsäkringsregister. Vibeträffandeurvaletde ettav
regeringenemellertid det bör ankomma att taattanser

fråga.ställning till dennanärmare

från gallringFörvaring handlingar undantagnaav

frånfrågan handlingar undantasVi vill hurberöraäven som
arkivlagen varje myndig-gallring förvaras. Enligtbör svarar

tillsitt arkiv. Arkivmyndighetema skallhet för vården seav
fullgör sina skyldigheter beträffande arkiv-myndigheternaatt

ingen generell skyldighetvården. Arkivmyndigheterna har att
eftermaterial materialför förvaring kan övertamensvara av

övertagitarkivmyndighet haröverenskommelse. När ar-en
myndighet övergårkivmaterial från hela ansvareten annan

arkivmyndigheten.för det materialet till

socialförsäkrings-Vi föreslagit uppgifter ihar att ettovan
tio år efter de registrerades ellerregister skall gallras det att

efter tid regeringen föreskriver.den kortare För attsom
vi materialytterligare stärka integritetsskyddet detattanser

från gallring överläm-vid dessa tidpunkter undantas börsom
till arkivmyndighet. Vi därvid utgått från dethar attnas en

inte medföra några tekniska problemkommer större attatt
överlämna de uppgifter då undantas från gallring.som

Enligt arkivförordningen 1991446 får Riksarkivet,ll §
föreskriver föreskrifterregeringen inte meddelaannat,om

för statliga myndigheters arkiv bl.a. överlämnandeom av
myndighet tillhela eller delar därav till elleren annan en

arkivmyndighet. meddela sådana föreskrifter gällerRätten att
försäkringskassoma.också i fråga arkiv hos de allmännaom

alltså möjligt föreskrivaBemyndigandet detgör att att mate-
rial från gallring skall frånskall undantas överlämnassom
försäkringskassan Riksförsäkringsverket till arkivmyn-eller

dighet. Någon ytterligare författningsreglering därförär

egentligen inte nödvändig. Eftersom föreslagna gallrings-de
frånbestämmelserna reglering avviker arkiv-utgör en som

lagens bestämmelser, bör dock i klarhetens intresse redan i

lagen socialförsäkringsregister materialdetattom anges som
skall bevaras skall överlämnas till arkivmyndighet.
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Sekretessfrågor8.11

4l
Vår bedömning förslag till socialförsäkringsregister- lVårt
lag föranleder inte ändringar inågot behov sekretesslag-av
stiftningen.

vårSkälen för bedömning Bestämmelserna sekretess iom
7 kap. 7 sekretesslagen 1980 100 för uppgifter§ gäller hos

allmänna försäkringskassomade och Riksförsäkringsverket.
Enligt vårt förslag skall det möjligt förteckna delattvara en

uppgifterdessa i socialförsäkringsregister. Någon möjlig-av
för utomståendehet uppgifterna viadel bildskärmatt ta av

kommer inte finnas med undantag från den begränsadeatt
terminalåtkomst fortfarande möjligskall för Statenssom vara
löne- och pensionsverk pensionsanstalt.Kommunernassamt

Utlämnande uppgifter på ADB-medium får ske,av om
uppgifterna skall användas för forskning för framställ-eller

ning statistik. dessa fall finns särskildaFör sekretessbe-av
Uppgifter,stämmelser. omfattas socialförsäkrings-som av

sekretess och har lämnats till myndigheter, vilka bedriver
forskningsverksamhet, omfattas fortfarande dessa bestäm-av
melser 7 kap. 7 § och 13 3kap. § sekretesslagen. Lämnas
sådana uppgifter till någon enskild forskare kan förbehållut
ställas enligt 14 kap. 9 § sekretesslagen. Uppgifterupp som
har lämnats för användas i sådan särskild verksamhetut att
hos myndighet framställning statistiken som avser av om-
fattas de bestämmelsernasträngare statistiksekretess iav om
9 kap. § sekretesslagen.4

Utöver de nämnda forsknings- och statistikfallen får utlämn-
ande enligt vårt förslag påske ADB-medium bara detom
följer lag förordning.ellerav

omständighetenDen uppgifter får lämnas ADB-att ut
medium innebär inte någon förändring förutsättningardeav
för utlämnande föreligger enligt sekretesslagen. Endastsom

utlämnande kan ske enligt sekretessbestämmelsema,ettom
kan det bli aktuellt utnyttja den möjlighet till utlämnandeatt

ADB-medium finnas.kansom
Vi såledeskan konstatera det redan finns sekretessbe-att

stämmelser tillämpliga uppgifternaär i socialför-ettsom
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skärpandeibestämmelsernaändringsäkringsregister. En av
skaderekvisitomväntinförande ettriktning, t.ex. avgenom

sekretessregleringenskulle görauppgifterna,för vissa av
mening harvårEnligttillämpa.svårsvåröverskådlig och att

anledning över-någotframkommit attintehellerdet gersom
sekretessbestämmelsema.ändringsådanväga aven
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8.12 Information

Vårt förslag Den registeransvarig för socialför-är ettsom
säkringsregister skall till allmänheten får informationattse

registret och de uppgifter det får innehålla. Infor-om som
mationen skall vidare innehålla upplysning de sekretess-om
och säkerhetsbestämmelser gäller och fårätten attsom om

registerutdrag och rättelse till stånd enligt datalagen
1973 2289. [övrigt skall informationen innehållaupplysning

de begränsningar beträffande terminalåtkomst, utlämn-om
ande uppgifter på ADB-medium, sökbegrepp och bevar-av
ande uppgifter gäller i fråga socialförsäk-ettav som om
ringsregister.

vårtSkälen för förslag Enligt vår mening detär angeläget
allmänheten får information socialförsäkring sregistren.att om

registeransvarigeDen skall därför enligt vårt förslag ge
upplysning vad socialförsäkringsregister får innehållaettom
och ändamålet med registret. Information skall ocksåom
lämnas de sekretess- och säkerhetsbestämmelserom som
gäller och hur tillämpas.de Vidare skall upplysning lämnas

vilka rättigheter den enskilde har enligt datalagenom
1973289. gällerDet enligt datalagenrätten få register-att
utdrag och möjligheten få tillrättelse stånd någonatt om upp-
gift i registret skulle visa sig felaktig. Informationenvara
skall också omfatta orientering de begränsningar ien om
fråga terminalåtkomst, utlämnande uppgifter på ADB-om av
medium, sökbegrepp och bevarande uppgifter föreslåsav som
gälla för socialförsäkringsregister. Informationsskyldig-ett
heten bör ligga på den registeransvariga försäkringskassan

Riksförsäkringsverket.resp.
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Övriga8.13 frågor

Säkerhetsfrågan

Vi i vårthar arbete inte utfört några analyser det gällernär
ADB-säkerheten för socialförsäkringsregistren föreslåroch
inga särskilda lagregler härom. Vi vill dock understryka
behovet god ADB-säkerhet.av

månden säkerhetsföreskrifterI inte meddelas laggenom
förordningeller ankommer det på Datainspektionen med-att

dela sådana föreskrifter. dettaI sammanhang kan nämnas att
inspektionen i december 1988 meddelat allmänna råd om
ADB-säkerhet för personregister.

Utbildning och kompetens

Socialförsäkringssystemet har under år genomgåttsenare
många förändringar, och försäkringskassoma efterhar hand
fått allt kvalificerade uppgifter. inteDetta gäller minstmer
lokalkontoren skall handlägga i princip allasom numera
individrelaterade ärenden. Sedan något år tillbaka har försäk-

ringskassorna också utvecklat former för rehabiliterings-nya
verksamheten.

Sedan slutet 1970-talet rekryterar försäkringskassornaav
personal har lägst gymnasiekompetens och i dag harsom en
del personalen därutöver någon form ytterligare utbild-av av
ning. försäkringskassornaInom bedrivs omfattande intern-en
utbildning, beroende på intedet finns någon allmän hög-att
skoleutbildning anpassad till handläggning socialförsäk-av
ringsfrågor. Under tid har de anställda erbjudits sär-senare
skilt utformad högskoleutbildning, främst inom det beteende-

vetenskapliga området.

Inom för Projektet för verksamhets- och ADB-ut-ramen
veckling har försäkringskassomapersonal hos och Riksför-
säkringsverket under våren 1991 genomgått säkerhetsut-en
bildning, omfattade frågor sekretess, integritet ochsom om
ADB-säkerhet. utbildningFortsatt i ADB-teknik och ADB-
drift kommer vidare bli nödvändig.att

Försåkringskassornas personal behöver kompetensgoden
det gällernär hantering integritets- och sekretessfrågor.av

Införandet socialförsäkringsregisterlagen kommer visser-av
ligen inte innebära någon förändring sekretessreglema,att av
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måsteaspekter läggasmedförakommerdet attatt nyamen
socialförsäk-införandetsamband medsekretessfrågoma. I av

i dettanödvändigt kompetensenringsregisterlagen detär att
iutbildningharförstärks. Somavseende nämnts enovan

Utbildningenvåren 1991.sekretessfrågor genomförts under

förelig-registerlagfortsättavår uppfattningenligt närbör en
frågoritillräcklig kompetens dessapersonalen harså attger

böri Personalens kompetensregistren bruk.redan när tas
kontinuerligadärefter upprätthållas genom

föreslagit bl.a. vissa begräns-integritetshänsynVi har av
olikahanteringförsäkringskassornasningar vad gäller av

försäkrings-inomVi utgår frånuppgifter i registren. att man
behörighetssys-Riksförsäkringsverketkassoma och anpassar

till begräns-funktioner och dessatill registrens olikatemet
tillrekrytering personalvidningar. Vi medräknar att avman

läggai fortsättningen kommer ännuförsäkringskassoma att
i frågor.vikt vid dessahög kompetensstörre en

på vårt förslagEG-aspekter

direktiv till kommit-1988 utfärdaRegeringen beslutade år att
EG-aspekt-angående beaktandesärskilda utredaretéer och av

198843. Direktivendir.i utredningsverksamheten grun-er
förriksdagen grundsig riktlinjerdar de angett somsom

västeuropeiskt samarbete.iSveriges medverkan brettett
särskilda utredare,kommittéer ochEnligt direktiven skall

detuppgift förslag berör väst-till lämnahar att somsom
vilkeneuropeiska integrationsarbetet, undersöka gemensam

inområder inom detordning i förekommande fall EGsom
möjligheter tillämnesområdet till deochaktuella ta vara

harmonisering finns.som
ordning det gällerfinns ingenEG närInom gemensam

offentliga förvaltningen.inomanvändningen denADBav
medavsnitt 5.3 pågår inom EG arbeteframgårSom ettav

enskilda vid behandlingangående skydd förregelverkett av
vårt tidigare betänkandepersonuppgifter främst vid ADB. l

då inteanförde vi detsjukförsäkringsregisterLokala att var
påinverkar denpå vilket det arbetetmöjligt avgöra sättatt

vihärtill fannvi föreslog. Medreglering hänsyntyp somav
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inte möjligt anlägga några särskilda EG-aspekter. Videt att
bedömning.kan inte någongöra annannu

Kostnadsaspekter

förslag till socialförsäkringsregisterlag vi läggerDet som
fram bygger nuvarande datasystem används.att

kommittéerEnligt regeringens direktiv till samtliga och
får från kommit-särskilda dir. 19845 förslagenutredare

téerna inte de offentliga utgifterna eller minska statsin-öka
vidare varje möjlighet effektivise-komstema. Det sägs att att

offentliga tillvara.den sektorn bör tasra
iKostnadsaspektema kommer övervägasatt ett annat sam-

Vi intemanhang. har därför funnit anledning närmareatt
in frågor.dessa
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Specialmotivering9

Förslag till
socialförsäkringsregisterLag om

tillämpningsområdeLagens

§1 Denna lag tillämpas personregister behövs för sådan hand-på som
läggning ärenden socialförsäkringsförmåner och andra förmånerav om

enligt lag eller författning ankommer de allmänna försäk-påsom annan
ringskassoma Riksförsäkringsverketeller søcialförsäkringsregister.

förståsMed personregister detsamma i datalagen 1973289.som
Första stycket gäller inte personregister får föras tillstånd enligtutansom

datalagen har inrättats riksdagens ieller med stöd beslutsom av annan
lag.

Paragrafen tillämpningsområde.lagens skallLagenanger
tillämpas personregister förs försäk-hos de allmännasom
ringskassoma och Riksförsäkringsverket. Begreppet person-
register enligtanvänds paragrafen med innebördsamma som
i 1973289. personregister såledesdatalagen Med förstås

register, förteckning anteckningar förseller andra medsom
hjälp automatisk databehandling innehållerochav som per-
sonuppgift kan hänföras till den med uppgift-som som avses
en.

personregister lagen skall tillämpas på sådanaDe ärsom
för handläggning socialförsäk-behövs ärendensom av om

ringsförmåner och andra förmåner. Till del gäller detstor
förmåner regleras i lagen 1962381 försäk-allmänsom om
ring författningar.och angränsande aktuelladenFör att nu
lagen tillämplig frågaskall krävs det skallattvara vara om
handläggning enligt eller författninglag ankommersom annan

de allmänna försälaingskassoma Riksförsäkrings-eller
verket. gäller således synnerligen mängdLagen ären-storen
den, olika alla i riket. Vilkasätt rör nästan borsom som

bli fråga materiellaärenden det kan deavgörssom om av
regler förmånema på området.reglerar En närmaresom
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för omfattasredogörelse vilka ärenden kan bestäm-som av
i motiveringen avsnitt 8.3.melsen lämnas den allmänna

inte fullständig.Redogörelsen är

personregister lagen skall tillämpas fårDe som genom
paragrafen benämningen socialförsäkringsregister.

stycket sikte på försäkringskassomas Riks-ochFörsta tar
handläggning socialförsäk-försäkringsverkets ärendenav om

ringsförmäner förmåner.och andra bör i sammanhangetDet

inte fråga sådan handläggningunderstrykas det äratt om som
på kassorna i deras egenskapankommer och verket arbets-av

givare. gäller alltså inte personregister förs hosLagen som
kassorna och verket för och personaladministrativalöne-
ändamål.

Från tillämpningsområdelagens i andra stycket undan-görs
vissaför personregister. undantas sådanaFörsttag person-

register för vilka det inte tillstånd enligt datalagen.krävs
innebärUndantaget lagen inte gäller personregisteratt som

inte medföra någon särskild riskkan för intrång i enskil-antas
das personliga integritet. Utanför tillämpningsområdelagens
faller enligt vidareandra stycket personregister in-harsom

med stöd riksdagens beslut i sådanrättats lag. Enav annan
1993000lag lagen sjukförsäkringsregister deär hosom

försäkringskassoma.allmänna Enligt varjeden lagen skall
lokalkontor inom allmän försäkringskassa för vissa i lagenen

angivna ändamål föra ukförsäkringsregister förnärmare ett
sitt verksamhetsområde. anförsSom i den allmänna motive-

ringen avsnitt 8.1 kan finnas särskiltdet skäl lagregleraatt
personregistrering i ärenden sjukvårdsavgifterom m.m. som

2handläggs enligt kap. försäkring före-lagen allmän ellerom
skrifter har meddelats imed stöd bestämmelser detsom av
kapitlet. Så sådan särskildlänge lagreglering inte finnsen
gäller emellertid bestämmelserna i denna lag för personre-
gistrering i dessa fall, frågamed den begränsning i regis-om
terinnehåll framgår 8 Uttrycket riksdagens beslutsom av
i innebärlag registret skall ha uttryckligt stödatt ettannan
i tillståndlag. enligt datalagen uppfyller således inteEtt detta
krav.

Bestämmelserna i lagen socialförsäkringsregister utgörom
speciell reglering till skillnad från den allmänna regleringen

finns i datalagen. Vid konflikt mellan bestämmelsesom en en
i datalagen och bestämmelse i socialförsäkrings-lagenen om
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företräde.register sistnämnda bestämmelsen Dettahar den
i hänseenden ändåhindrar inte datalagen andra årdock att

månsocialförsäkringsregister. Iden lagentillämplig på ett om
vilketsocialförsäkringsregister inte förhållandereglerar ett om

nämligen före-finns föreskrifter i datalagen skall dessadet
Även principskrifter följer nämndatillämpas. detta av nyss

iför normgivningen. Som exempel regler datalagen som
tillämpas socialförsäkringsregister kan härskall nämnas

registeransvariges skyldigheter.denbestämmelserna Enom
avsnitt 6.2.1.för skyldigheterna finns iredogörelse I sam-

också 2 stycket.manhanget kan § andra Där sägsnämnas att
Datainspektionens befogenhet med-lagen inte inskränker att

Sådana föreskrifterdela föreskrifter enligt datalagen. kan t.ex.
ADB-säkerhetsfrägor.avse

fårNär socialförsäkringsregister föras

§2 socialförsäkringsregister fâr föras endast regeringenEtt enom genom
förordning meddelar föreskrif-har beslutat inrätta registret. Regeringenatt

föreskrifterregistrets förande, i den denna lag inte innehållermånter om
i hänseende.samma

meningen innebär ingen inskränkning i Datainspek-Första stycket andra
tionens befogenhet meddela föreskrifter stöd ochmed 6 § 18 §att av a
datalagen 1973289.

Paragrafen förutsättningarna föra socialför-reglerar för att ett
säkringsregister.

innebär inte några socialförsäkringsregister in-Lagen att
stället överlämnas regeringen besluta härom.rättas. I att

tillåtetdet skall föra socialförsäkringsregis-För att att ettvara
fordras nämligen enligt paragrafens första stycketer att rege-

ringen har beslutat registrets inrättande. Regeringen harom
möjlighet själv inom de lagengränseratt som anger- -

vilka register inrättas utfor-skall och hur de skallavgöra som
följer3 § sådant register får användas för deAv att ettmas.

allmänna försäkringskassomas Riksförsäkringsverketseller

handläggning ärenden enligt författ-lag ellerav som annan
ning försälcringskassoma sålun-ankommer eller verket. Ett

inrättatda register för ytterligare ändamålkan användas de
beskrivs i 54 och §§.som

Som anförs i i avsnitt 8.2 fallerde allmänna övervägandena
lagens i för sigoch inom regeringensämne restkompetens
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8enligt kap. 13 första 2 regeringsformen.§ stycket Detta
Ävenhindrar emellertid inte regleras lag.ämnetatt genom

föreskrifteruttömmande meddelas i beträffandelagenom
vissa särskilda frågor innebär någon fullständiglagen inte

lreglering. till ikommer uttryck andra meningen i förstaDetta 1
stycket i den paragrafen.aktuella vad därAv sägs lnu som
följer regeringen föreskrifterkan meddela förandeatt om av
register i månmed lagen, den lagen inte innehållersom avses
föreskrifter i hänseende. Lagregleringen såledesärsamma
begränsad. inte ireglerat lagen lämnas kvarDet ärsom
regeringen reglera stöd regeringensmed restkompetens.att av

register regeringen inrättar paragrafenDe med stödsom av
s.k. statsmaktsregister. sådana krävs enligt 2är § data-För a

lagen 1973289 inte Datainspektionens tillstånd. Inspektio-
yttrande måste inhämtasdock innan sådant registerettnens

inrättas, det skall innehålla uppgifter det slagom av som
skulle ha medfört krav på tillstånd. Datainspektionenannars

enligt 6har § och 18 befogenhet§ datalagen meddelaatta
föreskrifter till förskydd den personliga integriteten för stats-
maktsregister, statsmakterna själva inte har meddelatom
föreskrifter i hänseende inspektionens åtgärd inteellersamma
står i strid med beslut hinderstatsmakterna. Utan vadav av

i första istycket förevarande paragraf föreskrif-sägssom om
regeringen meddelar Datainspektionenhar kvar sinter som

nämnda befogenhet föreskrifter.meddela kommerDettaatt
till iuttryck bestämmelsen i andra stycket. kommentaren tillI
1 har§ exempel redan föreskrifternämnts ADB-som om
säkerhet.

Registerändamål

Handläggning hos de allmänna försäkringskassoma och Riks-

försäkringsverket

3 § denI utsträckning regeringen föreskriver får de allmänna försäkrings-
kassoma Riksförsäkringsverketoch använda socialförsäkringsregisterett
ñr den handläggning i första§ stycket. Försäkringskassomalsom anges
och verket får också använda sådant register för förberedande åtgärder för
handläggningen.

frågaI handläggning i 2 och lagen3 §§ 1993000om som avses om
sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskassoma gäller enbart
bestämmelserna förande sjukförsäkringsregister i den lagen. Ettom av
socialförsäkringsregister får dock iden utsträckning regeringen föreskriver
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de förmåneranvändas för utbetalning och ersättningar iav som anges
2 § nämnda lag.

framgår till 2 registerSom kommentaren § kan som rege-av
ringen inrättar enligt lagen användas för ändamål som anges
isåvä13§som4och5 §§.

3 ändamålet socialförsäkringsregister§ medI ettanges
till första följerhänvisning 1 § stycket. Därav attgenom en

försäkringskassomasändamålet allmänna och Riksför-deär

handläggning socialförsäk-säkiingsverkets ärendenav om
ringsförmåner och liknande förmåner på för-ankommersom
säkringskassoma ioch verket. Som redan kommen-nämnts

till l § finns i den allmänna motiveringen närmaretaren en
redogörelse för vilka det kan frågaärenden som vara om
avsnitt 8.3. utformningen den aktuella paragrafenAv av nu
följer regeringen -inom de paragrafen ställeratt ramar som

måste vilkade ändamål för registret skall använ-upp ange-
Registretdas. får nämligen användas endast i enlighet med de

föreskrifter regeringen meddelar. lämplig ordning kanEnsom
regeringen inrätta varje förbeslutar register sigatt attvara

och ändamålet för registret begränsas till endastatt att avse
del det lagen tillåter. vissa fall kan detIen av som vara

vidtaaktuellt vissa förberedande åtgärder innan denatt egent-
liga handläggningen påbörjas.ärende kanDetett t.ex.av

registreringgälla identitetsuppgifter. Enligt paragrafen fårav
socialförsäkringsregister också användas för sådana förbe-ett

Åtgärdernaåtgärder.redande får förberedelserutgöra endast
för sådan handläggning i 1 § första stycket. Somavsessom
förberedande åtgärder för handläggningen kan räknas utsänd-

information tillande försäkrad pensionsvillkordeav en om
för honom.gällersom

Som framgår kommentaren till följer andra styck-1 §av av
i paragrafen socialförsäkringsregisterlagen inte skall till-attet

lämpas ukförsäkringsregisterlokala försde med stödsom
lagen 1993000 sjukförsäkringsregister all-hos deav om

försäkringskassoma. Såsom ändamålsbeskrivningenmänna i
förevarande paragraf utformad omfattar emellertiddenär

ärendehandläggningäven i social-nämnda lag. Ettsom avses
försäkringsregister skall emellertid visst i följandemed detett

inte förnämnt undantag användas sådan handläggning. En
bestämmelse finnsdetta därför i paragrafens andra stycke.om

denInnan bestämmelsen kommenteras först någotskall sägas
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ukförsäkringsregisterlagen hos de allmänna försäk-om om
ringskassoma.

i till skall enligtSom kommentaren 1 § den lagennämnts

varje inom försäkringskassa förlokalkontor allmän vissaen
i lagen angivna ändamål föra sjukförsäkrings-närmare ett
register för sitt verksamhetsområde.

sjukförsäkringsregister får för försäkringskas-användasEtt

handläggning inskrivning försäkrings-ärenden hossans av om
fastställande sjukpenninggrundande inkomstkassan, samtav

till och utbetalningrätt av
sjukpenning, sjukpenningtillägg, ersättning för merutgifter

vid fråntill och arbetet och rehabiliteringsersättningresor
enligt 1962381 försäkring,lagen allmänom

sjukpenning enligt 1976380lagen arbetsskadeför-om
säkring, 1977265lagen statligt personskadeskydd, lagenom
1977267 krigsskadeersättning till sjömän och motsvar-om
ande äldre bestämmelser,

ersättning för för sjuklönkostnader i 16 ochsom avses
17 §§ lagen 1991 1047 sjuklön tvistersättning vidsamtom

sjuklön enligt 20 § lag.om samma
sjukförsäkringsregisterEtt får också för försäk-användas

ringskassans handläggning ärenden rehabilitering enligtav om
22 kap. 5 6och §§ lagen allmän försäkring.om

socialförsäkringsregister får alltså inte förEtt användas

handläggning något de nämnda ärendena. undan-Detav av nu
från denna regel tidigare berörts vissa åtgärdertag som avser

i ärenden angivna förmånema.gäller de andra stycketIsom
meningenandra i förevarande paragraf föreskrivs nämligen
socialförsäkringsregister får föranvändas utbetalningatt ett
förmånerde ersättningaroch i 2 lagen§av som anges om

ukförsäkringsregister hos de försäkringskassoma.allmänna

förutsättningSom för socialförsäkringsregister skallatt ett
ianvändas nämnda fall gäller dock regeringen harattnu

föreskrivit registret fär användas för ändamål.dessaatt

Handläggning hos Statens löne- och pensionsverk och Kom-

pensionsanstaltmunernas

4 § denI utsträckning regeringen föreskriver får löne-Statens ochsom
pensionsverk och Kommunernas pensionsanstalt använda socialförsäk-ett
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ringsregister för handläggning ärenden där rörande utbetalningarav av
socialförsäkringsförmåner och samordning avtalspensionsförmåner.av

paragrafenI ytterligare förändamål vilket registerettanges
får användas. Användningen i likhethar med vad gällersom
enligt 3 gjorts§ beroende föreskrifterde regeringenav som
meddelar. Regeringen kan sålunda föreskriva socialför-att ett
säkringsregister får föranvändas handläggning vissa ären-av
den hos Statens löne- och pensionsverk och Kommunernas
pensionsanstalt. liggerDet i sakens regeringen kannatur att
föreskriva detta i frågaendast register innehållerettom som
de uppgifter Statens löne- och pensionsverk och Kommu-som

pensionsanstalt behöver för handläggningen Vida-nernas
förutsätts dessa har anförtrotts sådana uppgifterattre organ

beträffande socialförsäkringsförmåner. handläggningDen
kan komma i fråga för pensionsverket framgår förord-som av

utbetalningningen 1980759 statliga tjänstepensions-om av
förmåner och vissa socialförsäkringsförmåner, Beträff-m.m.
ande pensionsanstalten finns bestämmelser i förordningen
1980624 och tiden försättet utbetalning pensionom av
enligt lagen allmän försäkring,om m.m.

Ovrig användning

§5 allmän försäkringskassaEn och Riksförsäkringsverket får använda ett
socialförsåkringsregister för uppföljning, utvärdering och framställning

statistik beträffande den verksamhet hos försäkringskassan respektiveav
verket registret får användas för enligt Beträffande3 sådan verk-som
samhet hos försäkringskassoma får Riksförsäkringsverket dessutom an-
vända socialförsäkringsregister för tillsyn, uppföljning, utvärdering ochett
framställning statistik.av

denna paragrafI registerändamål inte hand-anges som avser
läggning ärenden. Paragrafen skiljer sig från tidigaredeav
ändamålsparagrafema också på så användningensätt att av
registret i detta fall har gjorts helt oberoende föreskrifterav
därom från regeringen. Som förutsättningenda för regist-att

skall få användas för ändamålde beskrivs iret som paragra-
fen registretgäller inrättatshar regeringen enligt 2 §att av
första stycket. aktuella paragrafenDen sålundagör detnu
möjligt för försäkringskassoma Riksförsäkringsverketoch att
använda socialförsäkringsregister för tillsyn, uppföljning,ett



180 Specialmotivering SOU 1993 ll

utvärdering framställningoch statistik. Som tillsyn,av upp-
följning eller utvärdering räknas inte den verksamhet som
Riksförsäkringsverket i målutövar och ärenden.partsom

verksamheten iDen stället betraktaär handläggningatt som
ärenden.av

Registerinnehåll

6 § En får antecknas i socialförsäkringsregister,ettperson om
han förekommer i ärende i första§ stycket eller, då1ett som avses

förberedande åtgärder för handläggning vidtas, kan förekomma i ett
sådant ärende, och
2. uppgifter i fråga honom har betydelse för handläggningenom av
ärendet till följd föreskrift i lag eller författning.av annan

paragrafenI vilka får registreras i ettanges personer som
socialförsäkringsregister. första förutsättningSom attanges

förekommer i ärende i 1 första§ettpersonen som avses
stycket förekommaeller kan i sådant dåärende, det ärett
aktuellt vidta förberedande åtgärder. före-Attatt en person
kommer i syftarärende inte påbara han förekommerett att
i ärende där handläggning pågår. Uttrycket också detett avser
fallet förekommer i ärende där handlägg-att etten person
ningen avslutad. förutsättningär Som andra för registrering
krävs vidare uppgifter i fråga har betydelseatt om personen
för handläggningen tillärendet följd föreskrift i lagav av
eller författning. vanligaste falletDet är attannan personen
i fråga berättigad till någon förmån.är fallEtt kanannat vara

står i sådant förhållande till den berättigadeatt etten person
det påverkar till förmånen.rätten Också denatt utan attsom

själv berättigad till förmån har uppbära be-rätt attvara en
talning för förmånen är exempel på sådant fall. Förett ett
samtliga fall krävs anknytningen till ärendet kan grundasatt
på föreskrift i lag eller författning. Personeren annan som
förekommer i ärenden denna förutsättning uppfylldärutan att
får alltså inte registreras.

7 § I socialförsäkringsregister skall beträffande iett personer som avses
6 i lokala folkbokföringsregister registrerade uppgifteranges om

ochpersonnummer namn,
adress och telefonnummer och, det behövs för handläggningen,om
folkbokföringsort och folkbokföringsfastighet.
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och i detuppgifter i första stycket 2inte lFörekommer som avses
tillgängliga uppgifterskall i ställetlokala folkbokföringsregistret, anges

telefonnummer.identitet, adress ochom
ytterligareoch andra styckena får dessutomhinder förstaUtan angesav

telefonnummer.uppgifter adress ochom namn,

vissa identitets- och folk-föreskrifterparagrafenI ges om
adress,bokföringsuppgifter, nämligen personnummer, namn,

folkbokföringsfastig-folkbokföringsorttelefonnummer, och
folk-finns i flesta fall i de lokalaSådana uppgifter dehet.

19901536förs enligtbokföringsregister lagen omsom
folkbokföringsregister.

handläggning försäkrings-hoseffektiv och rättssäkerEn

uppgifterRiksförsäkringsverket kräverkassoma och att av nu
att i vilketlikaangivet korrekta och deslag ärär oavsett

första stycket föreskrivs där-förekommer.sammanhang de I

uppgiftersocialförsäkringsregister skall innehålla deför att
telefonnummeradress och somom personnummer, namn,

folkbokföringsregistren. Vidare föreskrivsfinns i lokalade att
folkbokföringsfastighetfolkbokföringsortuppgifterna ochom

det behövsi folkbokföringsregistren skallde lokala anges, om
föruppgifter har betydelseför handläggningen. Dessa att

försäkrad skall höra. Medtill vilket lokalkontoravgöra en
flesta fall räcker detfolkbokföringsort församling. deIavses

folkbokförings-folkbokföringsort.med uppgiften Att angeom
fastighet bli församling kommerkan dock aktuellt, attom en

verksamhetsområden.omfattas två eller flera lokalkontorsav
fordrar särskiltsådan indelning verksamhetsområdenaEn av

medgivande från Riksförsäkringsverket.
fall uppgifter saknasförekommakan närDet om en person

folkbokföringsregistret. tillgängliga identi-i det lokala Andra

uppgifter telefonnummertetsuppgifter och adress ochom
för sådanmåste få Andra stycketdå användas. öppnar en

fåttSå folkbokföringsregistret harmöjlighet. det lokalasnart
emellertid föras in iuppgifter skall dessamotsvarande nu

ifrågavarande register.
uppgifterhandläggningen ytterligarekanFör även om namn,

värdefulla. exempel kanadress telefonnummer Somoch vara
telefon-särskild vistelseadress, sommaradress ochnämnas

uppgifter får antecknastill arbetsplats. Sådananummer en-
ligt stycket.tredje
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8 § frågaI i får6 § vidare, med de begränsningarom personer som avses
följer andra stycket, i socialförsäkringsregister uppgifterettsom av anges

medborgarskap, civilstånd ekonomiska och personliga förhållan-samtom
den. gällerDetta dock bara uppgifterna till följd föreskrift i lagom av
eller författning har betydelse för handläggningen ärendeannan av som

i första§ stycket.lavses
Uppgifter den registrerade i datalagen4 § 1973289 ochom som avses

uppgifter utgör omdöme eller värderande upplysning densom annan om
registrerade får endast de gälleranges om

tidpunkt för Sjukanmälan,
sjukperiod,2.

3. grad nedsatt arbetsförmåga,av
förekomsten4. ansökan smittbärarpenning och den tidsperiod förav om

vilken smittbärarpenning begärs,
förekomsten5. ansökan ersättning enligt lagen 19881465av om om

ersättning och ledighet för närståendevård och den tidsperiod för vilken
sådan ersättning begärs,

förekomsten6. anmälan tillfällig föräldrapenning och den tids-av om
period för vilken tillfällig föräldrapenning begärs,

beräknad7. tidpunkt för barns födelse,
förekomsten anmälan arbetsskada, yrkesskada, skadaav om som

omfattas statligt personskadeskydd och skada till följd olycksfall påav av
grund krigshändelse tidpunkt då sådan skada inträffat,samtav

tidpunkter för sjukhusvård,9.
huruvida han får10. eller har fått vård eller försörjning helt eller delvis

på det allmännas bekostnad,
1 huruvida han häktad, intagenär kriminalvårdsanstaltpå eller av annan
orsak har tagits hand på det allmännas bekostnad.om

De uppgifter får med stöd första och andra styckena skallsom anges av
kortfattatså möjligt.anges som

Paragrafen innehåller föreskrifter ytterligare uppgifterom
får i socialförsäkringsregister. Till börjanettsom anges en

medborgarskap civilständ.nämns och Härutöver eko-anges
nomiska och personliga förhållanden.

Uttrycket ekonomiska och personliga förhållanden innefattar

mängd uppgifter skiftande slag. Som exempel på eko-en av
nomiska förhållanden kan uppgifter sjukpenning-nämnas om
grundande inkomst, inkomst anställning eller för-annatav
värvsarbete. Uppgifter ekonomiska förhållanden kanom
vidare storleken kapital och avkastningen kapital,avse av av
bostadskostnad, lönekostnader i näring bedrivs värn-som av
pliktig, storleken underhållsbidrag, skatteavdrag och kvar-av

Ävenskatt. uppgifter begravningskostnad räknas hit.om
Personliga förhållanden kan uppgift sammanboende,avse om

barn för vilka underhållsskyldighet föreligger och barnom
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vård-gällaUppgifterna kan ävenför vilka bidrag uppbärs.
nedlagdpågående ellerochgodmanskapförmynderskap,nad,

uppgifter kanPersonliga ävenfaderskapsutredning. vara
registrerades arbetsplats.uppgifter denom

känsliguppgiftersigfallmånga kan det röraI natur.avom
Även i vissacivilstånd kanochuppgifter medborgarskapom

därförparagrafen föreskrivskänsliga.sammanhang Ivara
såda-registreramöjligheternabegränsningar det gällernär att

uppgifter.na
meningen.första stycket andragjorts ibegränsning harEn

uppgifterfår endast dei registretinnebärDen att somanges
ärende. krävsför handläggningen Detbetydelseär ettavav

föreskrifter i lag ellerföljabetydelse skallvidare dennaatt av
registrerainte möjligtsåledesförfattning. Det är attannan

förbetydelseenbart harsådana uppgifter somom en person
materi-Utformningen deuppföljningen verksamheten. avav

därmedi fråga blirför ärendenaella regler gäller av-som
registret.får iför vilka uppgiftergörande som anges
stycket gällerbegränsning i andraYtterligare denen --

omdömeuppgifter uppgiftersärskilt känsliga eller utgörsom
registrerade.upplysning denvärderandeeller omannan

uppgifterutsträckning sådanaParagrafen i vilkenreglerar
socialförsäkringsregister. Uppgifter utgörfår i ett somanges

registre-upplysning denvärderandeomdöme eller omannan
1973289, mjuk-dvs.6 stycket datalagenrade § andra

familjeförhållan-människorsomdömendata kan gälla om-
studie-samhällsanpassning, psykiskauppförande,den, status,

särskilt känsligai arbetslivet Medintensitet, prestationer etc.
i datala-uppgifter räknas 4 §uppgifter här de uppsomavses

någon misstänks ellerförst uppgifterDär attomgen. anges
straff undergåttavtjänat ellerför eller harhar dömts brott

tvångsin-varit föremål förpåföljd för eller harbrottannan
utlänningslagenvårdlagargripande enligt vissa särskilda eller

någons sjukdom,Därefter uppgifter1989529. anges om
fåttuppgift någonsexualliv ellerhälsotillstånd eller attom

varitsocialtjänsten ellervård inomekonomisk hjälp eller

utlänningslagen.föremål för vård enligt
omfatt-i vilkenförevarande paragraf uttömmandeI anges

förekommauppgifter i datalagen fårning 4 §de avsessom
uppgiftergälleri socialförsäkringsregister. Detsammaett som

upplysning denvärderandeomdöme ellerutgör omannan
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registrerade. uppgifterInga slag får såledesnämntav nu
registreras, finnsde inte med i uppräkningen i förevaran-om

paragraf.de gäller följdDetta uppgifterna tilläven om av
föreskrift i eller författninglag förhar betydelse hand-annan
läggningen ärende i förstal § stycket. Somav som avses

påexempel uppgifter inte får registreras kan nämnassom
sjukdomsorsak,diagnos, undersökning och behandling av

läkare eller vårdgivare utredning enligt social-samtannan
tjänstlagen 1980620. den mån sådana uppgifter skallI
förekomma i fårärende de i stället föras påett papper.

uppgifterDe slag får registrerasnämnt räknasav nu som
i elva punkter.upp

punkten 1 tidpunkt för Sjukanmälan. sjukpenningI nämns
får enligt 3 kap. 14 lagen 1962381§ allmän försäkringom
i flesta fallde inte betalas för tid innan anmälan sjuk-ut om
domsfallet har gjorts.

Sjukperiod i punkten Uppgiftennämns har förbetydelse
till tillfällig föräldrapenningrätten kap. 10, 114 och 15 §§

lagen allmän försäkring. Uppgiften vidarehar betydelseom
för samordning olika förmåner såsom havandeskapspen-av
ning 3 kap. 9 tredje§ stycket meningenandra lagena om
allmän försäkring, smittbärarpenning 6 lagen l989225§

ersättning till smittbärare, ersättning 11 § lagenom
1988 1465 ersättning och ledighet för närståendevård,om
föräldrapenning 4 kap. 17 § lagen allmän försäkring,om
dagpenning enligt förordningen 1987406 arbetsmar-om
knadsutbildning 29 och 30 §§ nämnda förordning, utbild-

ningsbidrag enligt förordningen 1984523 bidrag tillom
arbetslösa m.fl. näringsverksamhet 10 §startarsom egen
nämnda förordning. utbildningsbidrag enligt förordningen
1992330 ungdomspraktikanter 24 § nämnda förord-om
ning och livränta enligt lagen 1976380 arbetsskadeför-om
säkring 4 kap. l § nämnda lag.

Grad arbetsförmåganedsatt får enligt punktenav anges
uppgiftDenna behövs för skall kunna bestämmaatt man

storleken havandeskapspenning 3 9§kap. lagenav om
försäkringallmän och till och storleken förtids-rätten av

pension 7 kap. 1-3 §§ och 13 kap. 1 § lagen allmänom
försäkring. Uppgiften hämtas från läkarintyg frånellerm.m.
den ersättningsberättigade själv.

Enligt punkten 4 får förekomsten ansökananges av om
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smittbärarpenning och den tidsperiod för vilken smittbärar-
penning begärs. Uppgifterna har betydelse för till för-rätten
månen 5 och 11 §§ lagen ersättning för smittbärare.om

Punkten 5 det möjligtgör förekomsten ansökanatt ange av
ersättning för närståendevård och den tidsperiod för vil-om

ken sådan ersättning begärs. Uppgifterna har betydelse för
till förmånenrätten 134 och §§ lagen ersättning ochom

ledighet för närståendevård.
Enligt punkten 6 fär förekomsten anmälananges av om

tillfällig föräldrapenning och tidsperiodden för vilken för-
äldrapenning begärs. Bestämmelser tillfällig föräldrapen-om
ning ñnns i kap. lagen4 försäkring.allmän Tillfälligom
föräldrapenning kan enligt 10 § betalas då förälder tillut en
barn under tolv år behöver avstå från förvärvsarbete i sam-
band med sjukdom eller smitta hos barnet eller hos barnets
ordinarie vårdare då vårdbehoveller uppkommer till följd av

barnets förälderandra besöker läkare medatt barnett annat
till någon föräldrarna. Tillfällig föräldrapenning kan enligtav
l1 också§ för vård fylltbarn tolv inteutges ettav som men

år i fall barnet på grund sjukdom, psykisksexton utveck-av
lingsstöming eller handikapp i behovär särskildannat av
tillsyn eller vård. Enligt får15 § förmånema inte förutges
tid innan anmälan gjorts försäkringskassan.hos

Beräknad tidpunkt för barns födelse får enligt punk-anges
Uppgiften har betydelse för till havandeskapspen-rättten

ning 3 kap. 9 tredje§ stycket lagen allmän försäkring.om
Enligt punkten 8 får förekomsten anmälananges av om

arbetsskada, yrkesskada, skada omfattas statligtsom av per-
sonskadeskydd och skada till följd olycksfall grundav av
krigshändelse tidpunktema då sådana skador inträffat.samt
Uppgifterna behövs för frågorpröva tillrätt ersätt-att om
ningar enligt lagen 1976380 arbetsskadeförsäkring 3om
kap. 1 och 4 §§, lagen 1954243 yrkesskadeförsäkringom
10, 11 lagen§§, 1977265 statligt personskadeskyddom
6-8, 10 och 11 §§ och lagen 1977267 krigsskadeer-om
sättning till sjömän 3 §. andra särskiltInga känsliga upp-
gifter anmälningar arbetsskada kan iur om m.m. anges re-
gistret med stöd denna punkt.av

Med arbetsskada förstås enligt 2 kap. l § lagen arbets-om
skadeförsäkring skada till följd olycksfall eller skad-av annan
lig inverkan i arbetet. Med tidpunkt då sådan skada inträffat
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tilldå skadadaginträffatolycksfalldåsåväl dag somavses
såvälUppgiften kanvisat sig.olycksfallföljd än avseannatav

tidpunktuppgivenarbetsgivarenellerförsäkradedenaven
Tidpunktenfastställt.försäkringskassantidpunkt somsom en

försäkrade har rättdenvilkentid underför denbetydelsehar
arbetsskadeförsäkring.lagen3 kap. 1 §ersättningtill om

yrkesskadeförsäkringi lagenfinnsregleringMotsvarande om
personskadeskydd.statligtlagenoch om

punktenenligtfårsjukhusvårdförTidpunkter anges
försäkringskassanförbetydelseuppgifter är attDessa av

skall kunnaförsäkringallmän12 § lagen2 kap.enligt om
sjuk-påvårdasdåpensionär denneföravgiftenbestämma en

hus.
fårregistreradehuruvida denfår10punktenEnligt anges
be-allmännasdelvis dethelt ellerförsörjningvård eller

skall kunna avgöraförUppgifterna behövskostnad. att man
betalasinte allsellerminskasskall ut.ersättningarvissaom

sådana fall.påexempelnågralämnasföljandedetI
havandeskapspen-tillberättigadnågonvarje dag ärFör som

vårdinrättningsådanvidvistassmittbärarpenningning eller en
Övertagandeenligtövertagit lagenharkommunen avomsom

minskasförmånenskallvårdinrättningarochsjukhemvissa
ersättningenstredjedelmeddock högst70 kr,med aven

försäkringallmän§§ lagen9 och 43 kap.belopp omaa
smittbärare. Detsammatillersättning9 § lagensamt om

försäkradellerdå sådanvarje dagförgäller somenperson
förhemvård i sådantföräldrapenning beredstillfälliguppbär

socialtjänstlagenenligtfamiljehemellerboendevård eller
missbrukarebehandlingvård och1980620 avgersom

stycket,15 § andra9 och3 §narkotika kap.alkohol eller a
9 lagenoch §försäkringallmän18 lagen§kap.4 omom

till smittbärare.ersättning
smittbärar-föräldrapenning,tillfälligHavandeskapspenning,

intebetalasnärståendevårdersättning för utpenning och av
3 §stödmedsmittbärareförsäkradför tid då avresp. enen

vårdbestämmelsersärskilda199052 medlagen ungaavom
lag.nämndai 12 §sådant hemiintagenär ett avsessom

första15 §9 ochi 3 kap. §finnsdettaBestämmelser aom
försäkringallmän även-18 lagenkap. §b 4stycket samt om

12 lagenoch §smittbärareersättning till9 lagen§ omsom
närståendevård.förersättning14651988 om
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Huruvida den registrerade häktad,är intagen på kriminal-
vårdsanstalt eller orsak har tagits hand på detav annan om
allmännas bekostnad får enligt punkten 1 Uppgifteranges

detta slag behövs och kan bli aktuella i följandeav fall.
Många förmåner lämnas inte för tid då försäkrad är häk-en
tad eller intagen i kriminalvårdsanstalt, det inte frågaärom

sjukdom inträffar under tid då han får vistasom som utom
anstalt och därvid har beretts tillfälle förvärvsarbeta 3att
kap. 15 § första stycket tredje stycket, 3 kap. 9samt §c a
och 4 kap. 18 § lagen allmän försäkring.om

För tid då någon i andra fall och orsak sjuk-änav annan
dom har tagits hand på det allmännas bekostnad betalasom
inte heller någon ersättning 3 kap. 15 första§ stycket 3
kap. 9 § och 4 kap. 18 § lagen allmän försäkring, 9a §om
lagen ersättning för smittbärare 12 § lagenom samt om er-
sättning och ledighet för närståendevård. Enligt förarbetena
till bestämmelsen i första hand situationer kanavses som
uppkomma under krigstillstånd då försäkrad tvängsvisen tas

hand på det allmännas bekostnad, för intemeringom eller
liknande SOU 194415 154-156.s.

Om den uppbär folkpension i form förtidspension,som av
efterlevandepension i form omställningspension, särskildav
efterlevandepension eller änkepension, under hel månad på

bekostnad intagenstatens är i anstalt eller tillfälligtock vistas
anstalt, får hansutom månatliga folkpension enligt lO kap.

2 § lagen allmän försäkring inte betalas med högreom be-
lopp än regeringen bestämmer. Enligt paragraf fårsamma
försäkringskassan medge nära anhörig, beroendeärsom av
den pensionsberättigade för sitt uppehälle, rätt helt elleratt
delvis uppbära pensionen. Enligt paragrafen får barnpension
inte betalas för barn underut hel månad påsom statensen
bekostnad får vård på anstalt eller erhåller kost ochannars
logi. Pensionsförmån får dock utgå i fråga elev vid speci-om
alskola för tid eleven vistas skolan. För denna tidsom utom
gäller bestämmelserna Vårdbidrag i 9 kap. 5 § tredjeom
stycket lagen allmän försäkring.om

När kommun eller landsting bekostar pensionärs vistelseen
under hel månad på institution får hans folkpensions-en en
förmåner för månaden till del betalas till kommunenuten
eller landstinget, de begär det. Om pensionären skallom
betala ersättning enligt 34 första§ stycket socialtjänstlagen,
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få del hansintelandstingeteller rätthar kommunen att av
10 3följer kap. §folkpensionsförmåner. sagdaDet avnu
kungörelsen1-3 §§försäkring ochallmänlagen om

ellerfall för kommuni vissa1962393 rätt attannanom
i lageninstitutionerTillfolkpension.uppbära omavessom

förhör hemkungörelsenden nämndaförsäkring ochallmän
socialtjänstlagenenligtfamiljehemochvård eller boende samt

inomenskilda heminstitutioner ochspecialsjukhus och andra
förMed hemutvecklingsstörda.för psykisktomsorgsvården

socialtjän-inomhemi första handvård och boende ettavses
landstinget eller kommunenbedrivsverksamhetendärsten av

omvård-behandling,vård,enskilda föroch där emottarman
institutionOcksåboende.förening medtillsyn inad eller ett

räknassammanslutning kanenskild ellerdrivs personavsom
förenskildaboende, denför vård ellerhem tar emotomsom

för vård ellerhemräkning. begreppetUndersocialnämndens
olika slag,ungdomsinstitutionerochfaller barn-boende av

enligttillsynför särskildungdomshem, hemsåsom ochbarn-
hemvårdbestämmelsersärskilda12 lagen med§ unga,om av

bampsykiatriskenskild,drivsvård boendeför eller som av
försjukhembehandlingshem ellerliknande,klinik och t.ex.

behandlingshemOcksåsjuka ungdomar.psykiskt barn och
begrep-missbrukare faller underförenskilda vårdhemoch

för vård eller boende.hempet
socialtjänstförordningenenligt 35familjehem §Med avses

för-socialnämndens1981750 enskilt barnhem där genom
förplacerasvård fostran ellerför ochplaceras vuxnasorg

omvårdnad.vård och

enligt 9 kap.Vårdbidrag betalasHandikappersättning eller
tillförsäkring inte denstycket lagen allmän5 andra§ om

drifttillinstitution tillhör ellervårdas på varsen somsom
vårdenlandsting,från kommun ellerbidrag staten,utges om

gällerpågå minst månader.beräknas Detsammakan omsex
iförsorg ellerdessvårdas utanför institutionenhan genom

utanför institutionen och kommunenfall vårdas staten,annat
gällakanför vården.landstinget huvudman Deteller är t.ex.

enligt lageni familjehemförsäkrade har placeratsdenom
psykiskt utvecklings-1985568 särskilda omsorger omom

m.fl.störda
social-försörjningbistånd till sinOm någon har fått genom

frånfår socialnämndenbidrag enligt 6 socialtjänstlagen,§
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försäkringskassan uppbära beviljad retroaktiv ersättning enligt
lagen allmän försäkring eller enligt författning.om en annan
Bestämmelser detta finns i 17 kap. 1 § lagen allmänom om
försäkring. Som förutsättning gäller Socialbidraget ochatt
ersättningen har betalats för tid. Vidare fårut nämn-samma
den inte uppbära högre ersättning vadän nämnden har betalat

till den enskildes hans makesut och minderåriga barnssamt
försörjning.

Om socialnämnden har placerat barn iett enskilt hem fårett
försäkringskassan enligt 4 tredje§ stycket lagen 1947529

allmänna barnbidrag betala barnbidrag förlängtochom ut
barnbidrag till den fostrar barnet under förutsättning attsom
socialnämnden begär det hos kassan. barnetHar placerats i
enskilt hem någon än nämnden, får kassan beslutaav annan

bidragen betalas tillatt den fostrar barnet, vård-ut som om
nadshavaren i sin egenskap bidragsmottagare begär det.av
Detsamma gäller enligt 8 § lagen 1986378 förlängtom
barnbidrag i fråga sådant bidrag.om

Får barnet under månadhel på bekostnad vård påstatensen
anstalt eller på kostsätt och bostad, får bidragsförskott,annat
förlängt bidragsförskott och särskilt bidrag till vissa adoptiv-
barn inte betalas för den månaden. Detsammaut gäller när
barnet under hel månad bor i elevhem eller gruppbostaden

i lagen särskilda psykiskt utveck-som avses om omsorger om
lingsstörda m.fl. eller på huvudmannens bekostnad i familje-
hem enligt sistnämnda lag. Bidraget betalas dock för tid dåut
barnet inackorderatär vid sameskola. Bestämmelserna om
detta finns i 8 § fjärde stycket lagen 1964 143 bidrags-om
förskott, 12 § lagen 1984 1095 förlängt bidragsförskottom
för studerande, 7 § lagen 19841096 särskilt bidrag tillom
vissa adoptivbarn. vårdMed bekostar enligtstatensom avses
6 § skollagen 19851100 skolor för döva församt syn-,
hörsel- eller talskador.

Vårdas barn under hel månadett i familjehem eller hemen
för vård eller boende inom socialtjänsten, betalas bidrags-
förskott och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn till denut
kommun för vårdkostnaden 9 § tredje stycketsom svarar
lagen bidragsförskott och 7 § lagen särskilt bidrag tillom om
vissa adoptivbarn.

En myndighet kan få uppbära det bidrag först förfallersom
till betalning efter beslut bidrag. Som förutsättning härförom
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belöperbidragettiddenunderdock barnetkrävs att som
medelallmännaförsörjningfått sinmån harväsentligi av

lagen12 §bidragsförskott,stycket lagenfjärde9 § omom
7§ lagenochstuderandeförbidragsförskottförlängt om

adoptivbarn.vissatillbidragsärskilt
socialförsäkringsregister äriuppgifterRegistreringen ettav

möjlighetersärskildaADB-medietsutnyttjaförtill somatt
rutinbetonadärendehandläggningförstöd merav

uppgifterdeviktintegritetsskyddskäl det största attärAv av
Normaltmöjligt.kortfattatsåförekommafår somangessom

tillräckligt. Ensiffraord ellernågraellerbör mervaraett en
kanförhållandenbedömningingående sompersonsenav

förmåner,behovsprövadeärenden,vissaibehövas t.ex. om
socialför-iuppgiftergrundasinte kunna ettsåledesskall

säkringsregister.
socialförsäkrings-iuppgifternabestämmelse ettEn attom

ifinnsmöjligtkortfattatsåskallregister paragra-somanges
registeransvarigedenåligger atttredje stycke. Detfens noga

efterlevs.bestämmelsenvaka över att

stycketandra§hinder 8fårsocialförsäkringsregister§ utan9 I avett
ibeslutdomstolsochRiksförsäkringsverketsförsäkringskassas,anges

be-och deutgångensåvittstycketförstai §ärende l avseravsessom
överklagats.harbeslutethuruvidatillämpatsharstämmelser samtsom

socialförsäkringsregisteriparagraf fårEnligt denna ett an-
och dom-Riksförsäkringsverketsförsäkringskassas,tecknas
handlägg-undersåväl beslutbeslutMedbeslut.stols avses
slag,olikaföreläggandenärende,ningen somt.ex.ett avav

Vissaslutligt avgörs.ärendetvarigenomdomellerbeslut
ibeslutEndastdock.gällerbegränsningarbetydelsefulla

Utgång-antecknas.kanstycketförstai 1 §ärende avsessom
får barautgångenbestämtharde skälfår Av somanges.en

vidareParagrafen medger attbestämmelsertillämpade anges.
får ske.överklagatsharbeslutethuruvidaanteckning om

Även endast över-begränsningendenfall gäller attför dessa
stycketförstai l §i ärendebeslutklagande ett avsessomav

får antecknas.
harbegränsningarmed debeslut kan ävenEtt som nu-
fåruppgifterandramedtillsammansi sig ellernämnts som-

karaktärkänsligsådanuppgift avsessomavenvaraanges,
Även1973289.datalagenstycket6 andra§i § och4 om
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sådant beslut inte omfattasett vad tillåtetär regi-attav som
enligt 8 § andra stycket,strera får det ändå antecknas. Som

framgår den allmänna motiveringen avsnitt 8.4 har detav
bedömts nödvändigt alla beslut kan registreras.att Avsom
den anledningen har paragrafen utformats så registrering-att

får ske hinder vad föreskrivsutan i 8 §en andraav som
stycket.

10 § Ett socialförsåkringsregister får även innehålla uppgifter tid-om
punkter för registrerade förhållanden tekniska och administrativasamt
uppgifter, uppgifterna behövs för tillgodose ändamålenatt med regist-om
ret.

Paragrafen medger socialförsäkringsregisteratt innehållerett
uppgifter tidpunkter för registrerade förhållanden. Dess-om

får tekniskautom och administrativa uppgifter. Här-anges
med uppgifter främst har göra med myndig-avses attsom
hetens verksamhet och inte med den enskilde. de fallegen I
uppgifterna denrör enskilde kan det inte fråga någotvara om
integritetskänsligt. förutsättningEn för registreringen dockär

uppgifterna behövs föratt tillgodose ändamålenatt med re-
gistret.

Även all registrering enligt denna paragraf sålunda skallom
ändamålsenlig krävs, till skillnad från vadvara gällersom

beträffande uppgifter i 8 inte uppgifterna tillattsom avses
följd föreskrift i lag eller författning skall ha be-av annan
tydelse för handläggningen.

Bestämmelsen detgör möjligt till vilken försäk-att ange
ringskassa och till vilket lokalkontor hos försäkringskassaen

någon hör eller har hört. Andra uppgiftersom kansom anges
med stöd paragrafen är uppgifter i s.k. back-up-register,av
olika kodnummer för registerföring och markeringar före-av
komsten tekniska fel på handläggare.samt Vidareav namn
kan handlingar haratt expedierats eller infordratsanges och

vissa kontrollåtgärderatt har vidtagits. Anledningen till att ett
ärende har avslutats kan antecknas med stöd förevarandeav
paragraf i den mån det frågaär beslut.om

Som administrativa uppgifter kan också räknas uppgift om
särskild sekretessprövning. sådanEn uppgift detattanger
finns anledning närmare fråganprövaatt utlämnandeom av
uppgifter registret eller handlingar hos myndigheten.ur Iur
detta sammanhang kan erinras uppgift förs inattom en som



1993SOU ll192 Specialmotivering

Om rättarbort.får raderasaldrighandlingi allmän manen
fortfarandeuppgiftenfelaktigamåste denuppgift, varaen

i formhandlingarallmännagäller ävenavläsbar. Dettaklart
36 med där19909160ADB-upptagningar se s.prop.av

felakti-Med den22.198283 13tillhänvisning KUgjord s.
miss-tillupphovinteså denförfarasuppgiften bör att gerga

misstag.ochuppfattningar

Sambearbetning

tilluppgifterfår ettföreskriver någotinte annat,§ regeringen11 Om
register.sådantfrånhämtassocialförsäkringsregister annatett

socialförsäkringsregisterfårföreskriverregeringenutsträckning ettIden
stödmedförssjukförsäkringsregisteruppgifter fråntillföras avett som

försäkrings-de allmännahossjukförsäkringsregister1993000lagen om
fråni 7 §uppgiftertillförasfårregistersådantEttkassoma. angessom

föreskriver någotinteregeringeni den månsocialñrsâlcringsregisterett
annat.

Datainspektionenbeslutellerförordningellerföreskrifter i lagAv avav
uppgifterfår tillförassocialförsäkringsregisterföljakan som avsesatt ett

personregister.från andraoch 8 §§i 7

tillmedgivandeallmäntstycke finnsparagrafens första ettI
socialförsäkringsregister.i olikauppgiftersambearbetning av

möjlighetdennaemellertid begränsaRegeringen kan genom
förordning.iföreskrifter

socialför-tillföramöjlighetstycket ettandra öppnas attI en
sjukförsäkringsregister.frånuppgiftersäkringsregister ett

ärendenhandläggningenvidnödvändigtkanDetta avvara
förförutsättningförmåner. Somvissautbetalningar avom

regeringen hargäller dockuppgifternaöverföringen attav
vidareblir detstycketandraEnligtske.fårföreskrivit detatt

sjuk-tillförasocialförsäkringsregisterfrån ettmöjligt ettatt
folkbokföringsuppgifterochidentitets-försäkringsregister de

telefon-adress,i dvs.7 namn,personnummer,angessom
folkbokföringsfastighet. Re-ochfolkbokföringsortnummer,

dennabegränsningarföreskrivaemellertidkangeringen av

möjlighet.
sambe-ytterligarefinnaskandetstyckettredje sägsI att

före-följakanmöjligheterarbetningsmöjligheter. Dessa av
Datainspektio-beslutförordning ellerellerskrifter i lag avav

någoninte harstyckettredjeunderstrykasbörDet attnen.
erinrantjänarendastbetydelsesjälvständig utan omsom en
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ordning. exempeli Somvad kan bestämtvarasom annan
socialförsäkrings-från vilka uppgifter tillförasregister kan ett

register härkan nämnas
19901536folkbokföringsregister enligt lagenlokala

tillförsregisterfolkbokföringsregister och annat somom
uppgifter från folkbokföringsregister,lokalt

enligt 1980343 skatte-skatteregister lagencentralt om
register,

Kriminalvårdsstyrelsen häktade ochregister hos över

intagna kriminalvårdsanstalt,i
kvin-Värnpliktsverket värnpliktiga ochregister hos4. över

grundutbildning,antagits till militärharnor som
civilförsvarspliktiga.Räddningsverketregister hos över

Registeransvar

12 § socialförsåkringsregister framgårregisteransvarig förVem årsom
följande uppställning.av

Register Registeransvar

förs för Varje försäkringskassan för be-Register gemensamtsom
kassande allmänna försäkringskassoma handling uppgifter hosav

Riksförsäkringsverket

Register förs särskilt för Försäkringskassansom en
allmän försäkringskassa

förs särskilt ñr RiksförsäkringsverketRegister som
Riksförsäkringsverket

Begär allmän försäkringskassa underrättelse enligtnågon hos fåatten
förs10 datalagen 1973289 i fråga uppgift i register§ ettom som

ñr de allmänna försâkringskassoma, skall underrättelsengemensamt
lämnas Riksförsäkringsverket.av

paragraf registeransvaret för olika socialför-I denna regleras
säkringsregister i första stycket.

följer 1973289 fleraMed registeransvaret enligt datalagen
hanteringenskyldigheter. ansvarige iakttaskallDen att av

inte integritetsinträng. Därvidregistret leder till otillbörligt
skall särskilt iakttas registret förs för ändamål,bestämtatt ett

uppgifterinte andra registreras står i överensstäm-änatt som
registrets ändamål, uppgifter intemelse med med-att utan

givande registrerade, myndigheter försäljsden änannatav av
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i enlighet förordningmed lag, eller särskilt beslut av rege-
ringen, uppgifter inte in, lämnassamlas eller användsatt ut

i överensstämmelse registrets ändamålän med eller vadannat
gäller enligt författning ilag eller eller enlighetsom annan

registreradesmed den medgivande uppgifterna isamt att
registret skyddas oavsiktlig otillåten förstörelseeller ellermot

otillåten ändring eller spridning registe-7 §. denHosmot
ransvarige skall det vidare finnas förteckning deöveren
personregister ansvarig förhan 7 §. ansvari-är Densom a

skall personuppgiftnormalt oriktigrätta ellerärge en som
missvisande 8 uppgift§, komplettera ofullständigären som
9 på registrerade§, begäran lämna den beskedsnarast om
de uppgifter finns i registret 10 för-honom § ochsom om

de uppgifter i registret inte längre nödvändigastöra ärsom
med hänsyn till registrets ändamål 12 den registrera-§. Om

tillfogasde skada personregister innehåller oriktigattgenom
missvisandeeller uppgift honom, skall den registeransva-om

rige skadan 23 finns§. datalagen föreskrifterersätta I även
straff skadeståndsansvaroch i fall 20-23andra §§.om

paragrafFörevarande reglerar registeransvaret olika beroen-
förde registret förs.vem
register förs särskilt för försäkringskassaFör denärsom en

försäkringskassan registeransvarig. På motsvarande sätt är
Riksförsäkringsverket registeransvarigt för register förssom
särskilt för verket. sådant registerEtt kan aktuellt förvara
ärenden Riksförsäkringsverketendast handlägger, t.ex.som
ärenden yrkesskadelivräntor enligt lagen 1954243om om
yrkesskadeförsäkring och motsvarande äldre bestämmelser.

register försFör för försäkringskassorallagemensamtsom
gäller emellertid registeransvar delas försäk-mellanett som
ringskassoma Riksförsäkringsverket.och enskilda för-Den
säkringskassans främst behandlingen uppgift-ansvar avser av

hos kassan. Uttrycket behandling uppgifter innefattarer av
inte bara hanteringen uppgifterna de registre-väl harnärav

insamlingenäven och registreringen dem. Självarats utan av
registerhällningen räknas också behandling i dettasom sam-
manhang.

Såväl försäkringskassoma Riksförsäkringsverket måstesom
till hanteringen registret inte leder till otillbörligtattse av

integritetsintrång och registret används för sittendastatt
ändamål. åligger kassanDet och verket internaatt genom
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föreskrifter begränsa tjänstemännens tillgång till uppgifter i

registret så får tillgångde till enbart sådana uppgifteratt som
de för fullgörabehöver sina uppgifter. Sådan användningatt

registret särskilt känslig sökningarär natur, t.ex.av som av
där känsliga uppgifter används sökbegrepp, förbe-börsom
hållas mycket begränsat antal befattningshavare.ett

Såväl försäkringskassa Riksförsäkringsverket haren som
tillgång till uppgifterna i registret. måste därförDe ochvar

sitt håll till lämpliga åtgärder vidtas för skyd-att atten se
da uppgifterna oavsiktlig eller otillåten förstörelse ellermot

otillåten ändring spridning.eller de tillgångAtt har tillmot
uppgifterna innebär också de för sigoch föratt var en svarar

uppgifterna inte lämnas i överensstämmelseänatt ut annat
med registrets ändamål eller vad gäller enligt lag ellersom

författning eller i enlighet med den registrerades med-annan
givande.

När det gäller den del registeransvaret skyl-av som avser
digheten till uppgifter inte samlas och registrerasatt attse

i överensstämmelse med registretsän ändamål har denannat
försäkringskassa i uppgiften förekommerärende i prakti-vars
ken Uppgifterna i registret nämligenutgörensamt ansvar.
underlag för försäkringskassans handläggning ärenden ochav
ingen kassan bestämmerän vad skall iantecknasannan som
ärendena. Av skäl kommer i praktiken skyldighetensamma

felaktiga eller missvisanderätta uppgifter i registretatt att
ligga på försäkringskassan.

flertalet fallI torde den försäkringskassa i praktikensom
har också den har tillgång till underlag föransvaret vara som

registrerad uppgiftavgöra skall de fallrättas. Iatt om en
uppgiften registreratshar i ärende handlagts någonett som av

försäkringskassa Riksförsäkringsverketeller börannan av
den registeransvarige uppgiftenskontrollera riktighet med
den andra kassan verket. påstått felaktigaOmresp. samma
uppgift förekommer hos flera registeransvariga försäkrings-
kassor bör eventuell rättelse ske efter samråd med dessaen
kassor.

Oavsett vad här uppdelningen i praktiken mellansagts om
de registeransvariga har och dem ett gent-var en av ansvar

den registrerade i fråga rättelse och skadestånds-emot om
skyldighet.

I paragrafens andra stycke finns särskild föreskriften om
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skyldighetenregisteransvaretden del attsom avserav
registrerade deden beskedbegäran lämnasnarast om upp-

föreskriftgifter finns i registret. Enligt dennahonomsom om
Riksförsäkringsverket underrättelse enligtåläggs lämnaatt

i fråga uppgift i register förs10 § datalagen som gemen-om
för försäkringskassoma.de allmännasamt

Terminalâtkomst

13 § terminalåtkomst till detregisteransvarig enligt 12 § harDen ärsom
får allmänna försäkringskas-register gäller. Hårutöver deansvaretsom

löne- och pensionsverk och Kommunernas pensionsanstaltStatenssorna,
till socialförsåkringsregister i den regeringenha terminalåtkomst månett

pensionsanstaltens terminalåtkomstföreskriver det. Pensionsverkets och
får dock bara gälla uppgifter behövs där ñr handläggning ärendenavsom

i 4avsessom
för allmänI fråga socialförsåkringsregister förs särskiltom som en

försäkringskassa gäller de ytterligare begränsningar terminalåtkomstav
föreskriver.regeringensom

befattning med uppgifterDen hos Kommunernas pensionsanstalt tarsom
socialförsäkringsregister får obehörigen röja därigenomi inte vad hanett

fått enskilds personliga förhållanden.ekonomiska ochveta om

paragrafen framgår endast de allmänna försäkrings-Av att
Riksförsäkringsverket, pensions-kassoma, Statens löne- och

pensionsanstalt få terminalåt-verk och kanKommunernas
till socialförsäkringsregister.komst Som huvudregel gällerett

enligt första stycket registeransvar förden haratt ettsom
register också terminalåtkomsthar till registret. Vidare kan

försäkringskassoma fåde allmänna terminalåtkomst till regis-
förs för Riksförsäkringsverket måni den regeringenter som

föreskriver sådan åtkomst nödvändig fördet. kanEn attvara
försäkringskassan skall kunna förmånersamordna kassansom
beslutar med bl.a. yrkesskadelivräntor Riksförsäk-om som
ringsverket månhandhar. den regeringen föreskriver fårI

pensionsverket och pensionsanstalten ha terminalåtkomstäven
Åtkomstentill socialförsäkringsregister. får dock baraett

uppgiftergälla behövs för ärendenhandlägga hosattsom
pensionsverket pensionsanstalteneller rörande utbetalningar

socialförsäkringsförmåner och samordning avtalspen-av av
sionsförmåner. kommentaren till § vilkaI 4 ärendenanges
som avses.

Paragrafens utformning utesluter Riksförsäkringsverketatt
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får terminalåtkomst till socialförsäkringsregister försett som
särskilt för försäkringskassa. Sådana socialförsäkrings-en
register kan inrättade så förs för sig varjedeattvara av
lokalkontor inom Regeringen enligt andrakassan. har stycket

föreskriftermöjlighet meddela ytterligare begränsaratt som
terminalåtkomsten i fall, sådessa endast det berördat.ex. att

fårlokalkontoret terminalåtkomst.

förvaltningsprinciper följerallmänna den harAv att som
terminalåtkomst får utnyttja registretbara i den utsträckning

för han sinabehövs skall kunna sköta åligganden.attsom
framhållasDet bör upptagning uppgifteratt en av som en

myndighet har terminalåtkomst till allmän handling.är Det

åligger därför myndigheten framställningarställning tillatt ta
uppgifterna.utlämnandeom av

pensionsanstalt ingen myndighet och be-Kommunernas är
istämmelserna sekretesslagen 1980100 tystnadspliktom

gäller inte för befattningshavare hos anstalten. denAv an-
ledningen i tredje stycket särskild föreskrift tyst-ges en om
nadsplikt för den hos anstalten del uppgifter itar ettsom av
socialförsäkringsregister. sådan befattningshavare får inteEn

obehörigen röja vad han därigenom fått enskildsveta om
ekonomiska personliga förhållanden.och Om han det,gör
kan enligt 20 3han kap. § brottsbalken dömas för brott mot
tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst år.ett

Utlämnande uppgifterav

14 § Utlämnande uppgifter i socialförsäkringsregister får skeettav
förmedium automatisk databehandling endast detta följer lag ellerom av

förordning eller uppgiften skall föranvändas forskning framställ-ellerom
ning statistik.av

paragrafI denna bestämmelser vid sidan sekre-ges som av
1980 100tesslagen reglerar utlämnandet uppgifter. Reg-av

leringen i paragrafen sikte på i vilkenendast form uppgif-tar
får lämnas förutsättningarna förnär utlämnande i övrigtter ut
uppfyllda.är

Många uppgifter får registreras i socialförsäkrings-ettsom
register kommer omfattas bestämmelserna social-att av om
försäkringssekretess i 7 kap. 7 sekretesslagen. Sådana§ upp-
gifter får lämnas till andra myndigheter, följerdetut om av

uppgiftsskyldighet bestämd i lag eller förordningåren som
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också skeutlämnande kansekretesslagen.14 1 § Ettkap.
utlämningstillfålle med tillämp-bedömning vid varjeefter en

3 sekretessla-kap. §generalklausulen 14ning den s.k.av
vilket mediumbestämmelser gällergen. Dessa oavsett

tillkan utlämnande skeuppgifterna lämnas Dessutomut.
i 20 9 § lagenbestämmelserna kap.enskilda med stöd aav

1962381.försäkringallmänom
finnspersonregistersekretesssärskild bestämmelseEn om

Enligt bestämmel-16 första stycket sekretesslagen.i7 kap. §

personuppgift i personregister, detförgäller sekretess omsen
medföra uppgiftenutlämnande skullekan attantas att an-

databehandling i strid med datalagenför automatiskvänds
medium uppgif-1973289. gäller vilketFörbudet oavsett

då frågadock betydelselämnas harDet störstterna ut. upp-
uppgifter ADB-medium.lämnakommer Ettatt utom

således isådant utlämnande kräver allmänhet att mottagaren
tillstånd Datainspektionen eller författningsstöd förhar attav

föra personregister innehåller uppgifter skalldeett som som
Uppfyller denlämnas dessa krav, bestämmerut. mottagaren
myndigheten i form ske.utlämnande vilken utlämnande skall

motsvarande innebörd för andrabestämmelseEn än myn-av
digheter finns i 11 datalagen.§

Möjligheterna för myndighet i vilken formbestämmaatten
inskränkas föreskrifter.utlämnande skall ske kan Igenom

denna paragraf sådana föreskrifter. paragrafenI angesges
nämligen uppgifter medium förutlämnandeatt auto-av
matisk databehandling från måstesocialförsäkringsregisterett
ha stöd i lag eller förordning. Utformningen föreskriftenav
utesluter i författning nivå.stödet på lägre undan-Ettatt ges

från kravet stöd i lag eller förordning förgäller docktag
det fall uppgifterna för forskning fram-skall användas eller

ställning statistik. uppgifter tillOm skall lämnas Statistiskaav
centralbyrån eller Arbetarskyddsverket för statistikändamål,
får såledesdet ske ADB-medium något särskilt för-utan
fattningsstöd.

bestämmelse fårEn medger utlämnandet skeattsom
ADB-medium finns också i 11 första Enligt§ stycket. den
bestämmelsen får nämligen uppgifter tillföras socialförsäk-ett
ringsregister från sådant register, inte regering-ett annat om

föreskriver något annat.en
bör understrykas förevarande paragrafDet vidgälleratt
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sidan föreskrifterna i sekretesslagen och den alltså inteattav
påverkar den utlämnandes skyldighet förutsättning-prövaatt

för utlämnande enligt denna lag.arna

sökbegrepp

15 § Uppgifter i 8 andra stycket får§ 9-11 inte användassom avses som
sökbegrepp. Datainspektionen får fördock särskilt fall medge sådanaatt
uppgifter under viss bestämd tid används sökbegrepp, det behövssom om
för avhjälpa fel har uppkommit till följd brister i datapro-att ettsom av

och felet inte kan avhjälpas på något sätt.annatgram
Övriga uppgifter i socialförsäkringsregister får användas sökbe-ett som

endast det behövs ñr tillämpning lag eller författninggrepp om av annan
eller för rättelse, tillsyn, uppföljning, utvärdering, urval för forskning
eller framställning statistik. hinder häravUtan gäller de ytterligareav
begränsningar användningen regeringen föreskriver till skydd förav som
de registrerades personliga integritet.

paragrafen finnsI allmän reglering användningenen av av
uppgifter sökbegrepp. första föreskrivsstycket för-I ettsom
bud vissaanvända känsliga uppgifter sökbe-mot att som

Förbudet gäller uppgifter tidpunkter för sjukhus-grepp. om
vård. gäller också uppgifterDet huruvida den registrera-om
de får eller har fått vård försörjningeller helt eller delvis
det allmännas bekostnad eller häktad, intagen på kriminal-är
värdsanstalt eller orsak har tagits hand på detav annan om
allmännas bekostnad.

Som anförs i den allmänna motiveringen i avsnitt 8.9 kan
det inte uteslutas programfel uppkommer och deatt att upp-
täcks efter det många beslut fattats.har skallFöratt att man
kunna leta reda på felaktigade besluten och demrätta öppnas
i första stycket möjlighet också förutanvända deatten an-
givna känsliga uppgifterna sökbegrepp. förutsätt-Somsom
ning gäller Datainspektionen har medgett användningen.att
Medgivandet får användning under viss bestämdavse en en
tid. bör så kort möjligt.Den Endast undantagsvisvara som
bör 24 timmar komma i fråga.än Medgivandet får vida-mer

lämnas endast användningen behövs för avhjälpa felattre om
har uppkommit till följd brister i dataprogram ochettsom av

felet inte kan avhjälpas på något sätt.annat
övrigt föreskrivsI inte något absolut förbud använ-mot att

da uppgifter sökbegrepp. Användningen enligtdockärsom
andra stycket bara tillåten, det behövs för tillämpningom av
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författningarförfattning. Endast delag eller avsessomannan
före-därvid i fråga. Vidareförsta kommai l § stycket kan

sökbegreppregistret fär användasskrivs uppgifter iatt som
utvärdering,uppföljning,för tillsyn,det behövs rättelse,om

statistik. Med rättel-för forskning framställningurval och av
missvisande uppgifterfelaktiga ellersåväl rättelsese avses av

felaktiga tillbliviti register rättelse beslut harett somsom av
programfel.följd t.ex.av

regeringen föreskriva ytterligareEnligt andra stycket kan

användningen uppgifter sökbegrepp.begränsningar somav av
begränsningarnaförutsättning härförEn är attatt geavser

personliga integritet.för registreradesskydd de

Gallring

efter det16 § socialförsäkringsregister skall gallras tiouppgift i årEn ett
regeringen föreskri-efter den kortare tidden registrerades elleratt som

ñrha betydelseinte, uppgiften fortfarande kanDetta gäller dockver. om
första stycket.handläggningen ärende i §lettav som avses

föreskrifter har meddelats ihinder första stycket gällerUtan som enav
förordning och gäller bevarandeförordning eller med stöd avav en som

material skallurval material för forskningens behov. Sådant över-ett av
arkivmyndighet.lämnas till

arkivlagensparagraf finnsdenna bestämmelser överI tarsom
särskilda reglering-1990782 föreskrifter gallring. Denom
personliga integri-på till de registreradesberor hänsynenen

registerföreskrivs uppgift i skallförsta stycketI etttet. att en
Bestämmelsentio år efter den registrerades.gallras det att

uppgiften tidigare,utformats så skall gallrashar att rege-om
föreskrivit fallen dockbåda gällerringen har det. I att upp-

förgiften fortfarande har betydelseskall kvar, denvara om
i första stycket.handläggningen ärende 1 §ett avsesav som

iframgår bestämmelserna första styck-andra stycketAv att
idärifrån stadgatsgäller i utsträckning inte undantagdenet

föreskrifter med stödförordning eller i har meddelatsen som
bevarandetförordning. får bara gällaUndantaget ettavav en

52 ff.för forskningens jfr 19899070urval behov prop. s.
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Information

17 § Den är registeransvarig för socialförsäkringsregister skallettsom se
till allmänheten lämpligt fårpå sätt information registret. Informa-att om
tionen skall innehålla beskrivning de uppgifter registret fåren av som
innehålla upplysningsamt om

ändamålen med registret,
2. de sekretess och säkerhetsbestämmelser gäller för registret,som
3. rätten få registerutdrag och rättelse till stånd enligt datalagenatt
1973289,
4. de begränsningar frågai terminalåtkomst, utlämnande uppgifterom av

mediumpå ñr automatisk databehandling, sökbegrepp och bevarande av
uppgifter gäller för registret.som

paragrafen föreskrivsI skyldighet för den registeransvari-en
informera allmänheten socialförsäkringsregister.att ettge om

Informationen bör lämpligen i de handlingar i ärendenges
den enskilde får del från försäkringskassorna ellersom av

Riksförsäkringsverket i samband med uppgifter tillatt ett
register inhämtas från honom. Vid sidan härav ocksåbör en

allmän information förekomma i broschyrermer annonser,
etc.

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den januari1 1994. Ett personregister harsom
inrättats före ikraftträdandet får hinder denna lag föras intillutan av
utgången år 1994. Detta gäller dock bara deni utsträckning registretsav
ändamål inte omfattas vad gäller för inrättat socialförsäkrings-ettav som
register.

Bestämmelsen i 2 första§ innebärstycket socialförsäk-att
ringsregister får föras bara regeringen förordningom genom
har beslutat inrätta registret. När lagen i kraftträderatt den
1 januari 1994 upphör således Datainspektionens möjlighet

meddela tillstånd till inrättande och förandeatt sådanaav
register. Bestämmelsen träffar emellertid de register föräven
vilka tillstånd meddelats före ikraftträdandet. upphörDessa

gälla den solnedgängsteknikatt andra ochgenom som
tredje meningarna i ikraftträdandebestämmelsema uttryckger
för. Andra meningen det möjligtgör skapa lämpligatt en
övergång från register grundas på tillstånd till registersom

förordning.grundas tillFram utgången år 1994som av
får tillståndsregistren kvar. Iden utsträckning de ersättsvara
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tillstånden gälladocksocialförsäkringsregister upphör attav
meningen.framgår tredjetidpunkt.före denna Detta av

arkivmyndighet intetill kräverRegister överlämnatssom
således finnas1973289 och fârtillstånd enligt datalagen

âr 1994.efterkvar
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Särskilt yttrande

Av Nils Elmhammer, Hans Malker och Gunnar
Wennström

Enligt direktiven har utredaren bl.a. behovetövervägaatt av
och förutsättningarna för samverkan i fråga informationom
för forskningsändamål inom sjukvårdsområdet in-ocht.ex.
tegritetsskyddande insatser skulle samverkangörasom en
möjlig. Ytterligare påpekas viktig bas för såväl detatt en
förebyggande arbetsmiljöarbetet det direkta rehabilite-som
ringsarbetet informationär god sjukfrånvaron ocht.ex.en om
förtidspensionering.

Utredaren såväl i delbetänkandet Lokala sjulçförsäkrings-tar
19919register SOU i föreliggande betänkande huvud-som

saldigen regleringen administrativa register. För attupp av
tillgodose de behov samhället, olika myndigheter ochsom
forskning har på information i form statistik på olikat.ex.av
nivåer sjukfrånvaro,avseende förtidspensioneringar och andra
områden inom socialförsäkringen hänvisas bl.a. till särskild
lagstiftning.

dennaMot bakgrund vill vi, registerlagstiftning inomnär
socialförsäkringsomrâdet genomförs, betona angelägenheten

de berörda frågorna samutnyttjandeattav av oss om av upp-
gifter närmare iövervägs samband med bl.a. ändringar i
ansvarsfördelningen för den statliga statistiken och kommande
reglering olika statistikregister inom officielladen statisti-av
ken.
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Bilaga l

Kommittédirektiv

Utredning författningsreglering personregisterom av
inom socialförsäkringens område

Dir. 199059

Beslut vid regeringssammanträde 1990-10-04

Chefen för Socialdepartementet, statsrådet Thalén, anñr.

1 Mitt förslag

föreslårJag särskild utredare tillkallas med uppgift utredaatt ochatten
lägga fram förslag författningsregleringatt personregister påom av

socialförsäkringsomrâdet.

2 Bakgrund

Riksförsäkringsverket RFV och de allmänna försäkringskassoma svarar
för administrationen huvuddelen samhällets ekonomiska trygghets-av av

För administrationen detta socialförsäkringssystemsystem. finns ettav
omfattande ADB-stöd. Det nuvarande ADB-systemet har centralen
struktur där driften är förlagd till RFVs ADB-avdelning i Sundsvall.
Försäkringskassomas central- och lokalkontor har terminaler ärsom
anslutna till den centrala anläggningen via kommunikations-ett gemensamt
nät.

Vid försRFV flertal centrala ADB-baserade personregister,ett varav
de viktigaste sjukförsäkrings-,är pensions- och bidragsregistren. Hârutö-

finns bl.a. delpensionsregister, pensionspoängregister, arbetsskadere-ver
gister och rad statistik- och forslcningsregister administrativasamten
register.

Registren behövs främst ñr administrationen socialñrsäkrings- ochav
bidragssystemen. De används också för samordning ersättningar frånav
andra myndigheter och försäkringsinrättningar.

Terminalåtkomst till vissa RFVs register har för närvarande utöverav -
RFV och försäkringskassoma försäkringsdomstolarna, löne- ochstatens-
pensionsverk SPV kommunernas pensionsanstalt KPA. Försäk-samt



206 Bilaga SOU 1993111

behov kunna få de uppgifter från registrenringsdomstolama har attav
socialförsäkringsmål.behövs vid handläggning SPV och KPAavsom

behöver uppgifter för den samordnade utbetalningen pensioner. Termi-av
tillgång uppgifternalanvândaren har dock endast till de bedömtssom

behövliga för arbetsuppgifterna. regleras behörighetssystem.Detta genom
Under de har allt fler myndigheter och andra gjortåren ävensenaste

anspråk få tillgång i flertal fall ADB-medium till uppgifterpå påatt ett- -
registren för skilda ändamål.ur

I skrivelse den 18 december 1987 till regeringen har föreslagitRFVen
användningen Socialförsäkringens register skall i särskildreglerasatt av en

registerlag.
Härefter har RFV på regeringens uppdrag inkommit med förslag rörande

den långsiktiga inriktningen ADB-verksamheten, den s.k. FAS 90-av
utredningen.

För närvarande inom socialñrsäkringens område omfattandepågår ett
utvecklingsarbete i syfte effektivisera verksamheten bekämpaatt attgenom
ohälsan, aktivera rehabiliteringen och förebygga uppkomsten skadorav

följd brister i arbetsmiljön. betydelse härvidär särskildAv ärsom en av
de förslag regeringen lagt fram i 19899062 insatser försom prop. om
aktiv rehabilitering och arbetslivsfondens verksamhet Förslagen,m.m.

bifallits riksdagen 198990SfU rskr. 185, sikte12, åt-tarsom av
gärder för bl.a. förbättra försäkringskassomas möjligheter bedrivaatt att

effektiv rehabilitering utökat samarbete med andra myndig-etten genom
heter Vidare regeringen vilket också framgår propositio-m.m. avser av-

återkomma till riksdagen omfattandemed och genomgripan-attnen mer-
de förslag i syfte.samma

utvecklingsarbetetI ingår decentralisering med målet i princip allatten
individinriktad handläggning försäkringsärenden skall förläggas tillav
försäkringskassomas lokalkontor. I anslutning härtill skall viss register-
hantering inom sjukförsäkringen förläggas lokalt.

I anslagsframställning1989 års redovisade plan förRFV uppbyggnaden
lokala sjukförsäkringsregister. det förstaI avsågs uppbyggnadstegetav

ske register sjukfallöver med uppgifter sjukskrivningsdiagnoser,av om
arbetsgivare, arbetsuppgifter m.m.

jag anförtSom i budgetpropositionårets delar jag i princip RFVs
uppfattning i fråga inriktningen vid uppbyggnaden datoriseradeom av
lokala sjukförsäkringsregister. Ett lokalt sjukförsäkringsregister detgör
möjligt handlägga ärendena rationellt tidigtpå sätt, liksomatt ett att
åtgärda och följa sjukfall. Förutsättningar skapas också för attupp mera
systematiskt hittillsän sammanställa statistisk information sjukfrånva-om

och dess orsaker. Härigenom förutsättningar förgrundlägganderon ges
aktivt arbete med förebygga ohälsa. i sin också ökadeDettaett att turger

möjligheter komma till med de allt utgifternarätta ökande föratt mer
sjukfrånvaron.

Vidare har regeringen i lagrådsremiss med förslag till lag sjuklönen om
föreslagit vissa regler sjuklön skall utgöra grunden för sjukersätt-om som

framförning allt vid korta sjukfall. förslagetGenom skall arbetstagareen
lagstadgad underrätt de första dagarna varje sjukdomsfall14attges av
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behålla %90 lön och andra anställningsfönnåner.av
1 betänkandet SOU 199049 Arbete och hälsa har arbetsmiljökommis-

sionen föreslagit syfteåtgärder i minska den arbetsrelaterade sjuk-att
frånvaron förebygga hälsorisker.samt nya

Kraven ökadpå datorisering och vidgad samverkan rehabiliteringsom-på
rådet får självfallet inte medföra otillbörligt intrång i den enskildes person-
liga integritet.

Grundläggande bestämmelser skyddet för den enskildes personligaom
integritet finns i kap. 2 § tredje1 stycket regeringsformen, där det sägs
bl.a. det allmänna skall värna den enskildes privatliv och familjeliv.att
Vidare föreskrivs i 2 kap. 3 andra§ stycket varje medborgare skall iatt
den utsträckning närmare i lag skyddas hans personligamot attsom anges
integritet kränks uppgifter honom registreras med hjälpattgenom om av
automatisk databehandling.

betydelse integritetsskyddsomrâdetAv på är vidare föreskrifterna i
sekretesslagen 1980 100, omtryckt 1989713. Särskilt betydelsefulla i
detta sammanhang deär bestämmelser till skydd för den personliga
integriteten finns i datalagen 1973289, omtryckt 1982446.som

Regler insyn och kontroll när det gäller allmänna handlingar finnsom
även i tryckfrihetsförordningen. Vidare finns bestämmelser myndig-om
heternas arkiv i den arkivlagen 1990782 träder i kraft den 1nya som
juli 1991.

Sverige har även gjort vissa internationella åtaganden dataområdet.på
Sverige har tillträtt Europarådets konvention skydd för enskilda vidom
automatisk databehandling personuppgifter och OECDs riktlinjer iav
fråga integritetsskyddet och persondataflödet över gränserna. Sverigeom
har också biträtt Europarådets rekommendation den 23 januari 1986 om
skydd för personregister inom socialförsäkringsområdet. betydelse iAv
detta sammanhang är vidare artikel i den8 europeiska konventionen
angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande
friheterna artikel 17 i den internationella konventionensamt med-om
borgerliga och politiska rättigheter.

I skrivelse den 22 1990 till regeringen har datainspektionen anförtmars
socialförsäkringsorganens verksamhet hittills varitatt inriktad främstpå att

administrera olika former trygghetsbidrag till de försäkrade. dettaFörav
ändamål har antalet uppgifter varje individ kunnat begränsas till ettom
fåtal. har därigenomDet varit möjligt för datainspektionen hanteraatt
integritetsfrågoma inom för datalagens tillståndsförfarande. Integri-ramen
tetsfrågoma i samband med den verksamhetsinriktningen är enligtnya
datainspektionen sådant slag de bör regleras i särskild registerlag.attav en

I skrivelse den juni11 1990 till regeringen har RFV bl.a. anfört att
verket liksom datainspektionen det angeläget lagregleringattanser en av
hithörande frågor sker. Verket föreslår regleringen sker i tvåatt etapper,
varvid i den första de lokala registren avgränsas och regleras. Verketnya
redovisar skäl för sådan etappindelning och synpunkter hur den kanen
utfomias.

I nyligen lämnad lagrådsremiss offentlighet, integritet och ADBen om
har regeringen anfört led i allmän strävan stärka skyddetatt ett attsom en
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registrering känsliganödvändigför integriteten i samband med av person-
i särskildregister hos bl.a. RFV reglerasuppgifter bör sikt vissapå en

avseende med vadförslag i dettaregisterlag. Regeringens överensstämmer
föreslagit i delbetänkandet SOUoffentlighetskommitténdata- och

i informationssamhället 4.Integritetsskyddet198731

3 Utredningsuppdraget

författningsreglering Socialförsäkringens dataregister harBehovet avav en
sjukförsäkrings-samband med det planerade lokalaaktualiserats bl.a. i
för effektivtkommer betydelseregistret. Datastödet ettatt storavvara

uppgifter registreras den försäkrade kanrehabiliteringsarbete. De omsom
känslig karaktär, vilket ställer särskilda kravemellertid mycketavvara

lagstiftning börintegritetsskydd. riksdagenpå Jag taattanser genom
de ADB-baserade personregister ärställning till regleringen somav

planeradeökad mängd information i detaktuella i sammanhanget. En
risk ñr intrång i denlokala sjukförsäkringsregistret medför också större

Även personregister inom social-integritet. det gäller övrigaenskildes när
lagreglering komma till stånd.försäkringsområdet bör en

förslag till de författ-uppdras särskild utredare utarbetaDet bör åt atten
ningsregler behövs.som

får inrättas ochprincip i datalagen personregister endastEn är att ett
det gällerföras stöd i den registeransvariges verksamhet. När myn-som

regleras verksamheten i allmänhetdigheter och liknande genomorgan
författningar bildar för denandra författningar. Sådanalagar och ramen

få förekomma. Syftet med registerlagpersonregistrering bör ärsom en
reglera personregistreringen.utifrån sådana bestämmelser närmareatt

för det föreslagna utredningsarbetet gällandeUtgångspunkten ärnu
socialförsäkringsområdet. Utredaren emellertidbestämmelser måstepå

det arbete medbeakta och hålla sig underrättad pågåräven somom
anledning de i direktiven nämnda förslagen, syfte ökade möjlig-ärvarsav

försäkringsadministrationen effektivisera rehabiliteringsverk-heter för att
samheten och utveckla aktiv roll i arbetet med förebygga ohälsa.atten
Vidare bör för för registerutgångspunkt arbetet deatten vara som om-
fattar integritetskänsligtantal registrerade och harett stort ettpersoner. skallinnehåll, bestämmelser meddelas i form lag.av

socialförsäkringen den s.k. socialförsäkringssekretessenInom gäller i
kap. sekretesslagen. gäller det raka skaderekvisitet, vilket7 7 § Här

innebär offentlighet Sekretess det kanär huvudregel. gälleratt antasom
uppgiftenden eller honom närstående liderrör någonatt som men om

uppgiften röjs. Med hänsyn till sekretessreglemas samband mednära en
registerlagstiftning skall i utredningsuppdraget ingå regleringenöveratt se

sekretesskyddet för känsliga personuppgifter, särskilt för rehabilite-av
ringsverksamheten. detta sammanhang behandlas hur sekre-I bör även
tesslagen förhåller sig till utlämnande uppgifter, för rehabilitering,t.ex.av
till andra myndigheter.änorgan

grundläggande betydelse registerlag det skyddärAv att garanteraren
bör gälla till förmån för den enkilde i dennes förhållande till olikasom
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kränkningfår inte medföra otillbörligPersonregistreringmyndigheter. av
grundläggande förutsättningden personliga integritet.enskildes Detta är en

fördatorisering framförsgälla då krav ökadskall även på attsom
för andraeffektivare olika områden. Konsekvensernaverksamhet på

behov också beaktas.intressen insynsbehov och forskningens måstesom
och de olikaHär viktigt analysera gallringsfrågorna övervägadetär att om

arkiv börpropositionen l9899072urvalsmetoder i m.m.anges omsom
tillämpas.

till stånd socialförsäkringsom-Den effektivisering komma påavsessom
mellan de myndighetermedför behov ökat informationsutbyterådet ettav

rehabiliteringen. därför angelägetoch deltar i Det är att ut-organ som
mellan behovet infor-behandlar frågor rörande avvägningenredaren av

bör skillna-skyddet för den enskildes integritet. Vidaremationsutbyte och
socialñrsåkrings- och sjukvårdsområdenaderna i fråga sekretess påom

beaktas.
förebyggande arbetsmiljöarbetet detEn viktig bas för såväl det som

sjukfrånvaron.direkta rehabiliteringsarbetet god informationär omen
Informationen från rehabiliteringssynpunkt individinriktadmåste vara men
behöver för det förebyggande arbetet endast statistisk kravart utanvara av

individuppgifter. kan individinformation väsentligpå Däremot vara av
betydelse för kunskapsutvecklingen andra områden. sjukvår-på Om t.ex.
dens uppgifter sjuk-epidemiologiska kunskaper kopplas med omsamman
frånvaro effekterkan förmodligen viktig kunskap olikaavm.m. ny om
behandlingsmetoder vinnas. Utredaren bör särskilt behovetöverväga av

ñr fråga forsknings-och förutsättningarna samverkan i information ñrom
ändamål inom sjukvårdsområdet och därvid särskilt vilkaövervägat.ex.
integritetsskyddande möjlig.insatser skulle samverkan Inne-göra ensom
hållet i personregister emellertid enligt datalagen begränsas tillmåsteett
sådana uppgifter i överensstämmelse registrets ändamål.står medsom

Utredaren bör främst förslag rörande lagreglering följandelämna av
frågor direkt hänger med den personliga integritetensom samman

registerändamål-
registerinnehåll-

tbrfoganderättochansvar-
terminalåtkomst-
uppgiftslämnande på. ADB-medium-
bevarandetid och gallring-
begränsningar bearbetningsmöjligheterav-
krav på krypteringssystem eller andra skyddsmekanismer för viss-
användning.

Utredaren bör särskilt analysera frågor direkttillgång tillnoggrant om
uppgifter terminal. frågavia I det planerade lokala sjukförsäkrings-om
registret bör utgångspunkten behörigaendast tjänstemän hos detattvara
lokala försäkringskassekontoret skall terminalåtkomst.ha

Utredaren bör belysa vilken betydelse försäkringskassomasäven organi-
sation kommer få för integritetsskyddet enligt datalagen och sekre-att
tesslagen. Enligt datalagens regler är med den organisation som nu-
gäller varje försäkringskassa registeransvarig för alla register förssom-
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vid kassans lokalkontor och förfogar således uppgifternaöver i registret.
Detta förhållande får betydelse för bl.a. frågan utlämnande uppgif-om av

Ävenfrån de lokala registren till försäkringskassans centralkontor.ter
sekretesslagens bestämmelser har betydelse i detta sammanhang.

Uppgifter rörande diagnos kan särskilt integritetskänsliga. Utredarenvara
bör därför särskilt belysa hanteringen ADB-baserade uppgifter såvittav

diagnos, arbetsoförmåga och rehabiliteringsåtgärd. Enavser noggrann
reglering är särskilt viktig detnär gäller möjligheterna får tillgång tillatt
sådana uppgifter. I detta sammanhang bör möjligheternaäven användaatt
avidentiñerade uppgifter belysas.

4 förRamar arbetet

Utredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt och i samverkan med RFV,
försäkringskassoma, datainspektionen och riksarkivet med hänsynsamt,
till behovet nationell statistik, statistiska centralbyrån. Utredaren börav
också samråda med utredningen Ju 198902 översyn datalagen.om en av
Utredaren bör beaktaäven det fortlöpande arbetet inom Europarådet och
FN avseende integritetsskydd i datasammanhang.

förstaI bör utredaren den 15 januari 1991 redovisaetapp senasten
förslag till reglering det lokala sjukförsäkringsregistret.av

Utredaren bör ha slutfört sitt arbete i dess helhet den januari2senast
1992.

5 Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen För Socialdepartementet

tillkalla särskild utredare omfattad kommittéförordningenatt en av-
1976119 med uppdrag genomföra utredning i fråga författ-att en om-
ningsreglering personregister inom Socialförsäkringens område,av

besluta sakkurmiga, sekreterare och biträde tillatt experter, annatom
utredaren.

Vidare hemställer j regeringen beslutar kostnaderna skall belastaatt attag
femte huvudtitelns anslag 2.A Utredningar m.m.

6 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden bifalleroch
hennes hemställan.

Socialdepartementet
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l Pensionssystemet

l Allmänt

Som pensionsärenden i detta sammanhang folk- och tilläggspensionavses
enligtATP lagen 1962381 allmän försäkring AFL och motsva-om

rande äldre bestämmelser rörande folkpension, pensionstillskott enligt
lagen 1969205 pensionstillskott, särskilt pensionstillägg enligt lagenom
1990773 särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vårdom

sjukt eller handikappat barn, hustrutillägg kommunaltoch bostadstilläggav
enligt lagen 1962392 hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg tillom
folkpension, särskilt kommunalt bostadstillägg enligt lagen 199 l 162 om
särskilt kommunalt bostadstillägg till folkpension, bilstöd enligt lagen
1988360 handläggning ärenden bilstöd till handikappade,om av om
delpension enligt lagen 1979 84 delpensionsñrsäkring, andra förmå-om

än sjukpenning enligt lagen 1976 380 arbetsskadeñrsäkring ochner om
lagen 1977 265 statligt personskadeskydd ersättning enligt lagensamtom
1977267 krigsskadeersättning till sjömän och motsvarande äldreom
bestämmelser. pensionsärendenSom i detta sammanhang vidareavses
de ärenden Riksförsäkringsverket RFV skall fatta beslut dvs. ersätt-om,
ning enligt lagen 1954243 yrkesskadeförsäkring och motsvarandeom
äldre bestämmelser frivillig pensionsförsäkring enligt kap.samt 22 AF L
i dess lydelse före den januari1 1981. I överenskommelser, konventioner

social trygghet, har träffats mellan Sverige och andra länder,om som
finns också bestämmelser folkpension och ATP.om

Den allmänna pensioneringen enligt AF omfattarL folkpension och
tilläggspension ATP. Inom båda dessa ñnns huvudñrmánernasystem
ålderspension, förtidspension och efterlevandepension barnpension,
omställningspension, särskild efterlevandepension och, med stöd av
övergångsregler, änkepension. Dessutom finns inom folkpensioneringen
vissa särskilda folkpensionsförmåner i form handikappersättning,av
Vårdbidrag och övergängsvis utgivna bamtillägg. I särskilda lagar finns
regler folkpensionsñrmånema pensionstillskott PTS, kommunaltom
bostadstillägg till folkpension KBT, övergångsvis utgivna hustrutillägg
och särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård sjukt ellerav
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handikappat barn. Enligt lagen delpensionsförsäkring kan delpensionom
tillutgå förvärvsarbetande i åldern minskar sin arbetstid.60-64 år som

Pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng

Bestämmelser försäkring för tilläggspension finns i kap.ATP 11-15om
AF L.

relaterad tillATP är de arbetsinkomster den försäkrade har haftsom
under sin aktiva tid.

Rätten till ATP är inte beroende svenskt medborgarskap eller bosätt-av
ning i pensionhär landet. Sådan utbetalas alltså försäkradedenoavsett om
eller efterlevandedennes bosatt i Sverige ellerär utomlands.

Pensionsgnmdande inom ATP blir den försäkrades inkomst förvärvs-av
arbete fr.o.m.under det då han fylleråren år 16 år det då hanårt.0.m.
fyller För försäkrad född64 år. är under något åren 1911-1927som av
beräknas pensionsgrundande inkomst för det då han fylleräven år 65 år.
Inkomster för under vilket den försäkradeår har avlidit eller för hela året
uppburit hel ålderspension enligt AFL dock inteär pensionsgnmdande.
Vid förtida halv eller ijärdedels ålderspension eller vid förtidauttag av en

hel ålderspension för kortare tid än hela året beräknas pensions-uttag av
inkomst fortsattgmndande för ñrvärvsarbete. Detta görs också för den

uppbär ñrtidspension.som
Förvärvsinkomsterna indelas i inkomst anställning inkomstochav av

förvärvsarbete. Till ñrgrund beräkning förvärvsinkomst läggsannat av
i princip försäkradesden taxering till statlig inkomstskatt.

Som inkomst anställning sjukpenningäven bl.a. och föräldra-av anses
penning och del andra inkomster.en

Pensionsgrundande inkomst PGI Skattemyndighetenbestäms i detav
län den försäkrade till statlig inkomstskatt eller skulle hataxerats taxerats
till sådan skatt, han varit bosatt i riket eller inte haft erläggaattom
sjömansskatt. PGI för sjöman, inte är bosatt eller folkbokförd i riketsom
bestäms skattemyndigheten i Göteborgs och Bohus län. Förav annan
försäkrad än sägs skall PGIn bestämmas skattemyndighetensom ovan av
i Stockholms län.

PGIn inkomst anställning och inkomstmotsvarar summan av av av
förvärvsarbete i den mån överstiger viss minimigräns,annat summan en

nämligen det vid ingångårets gällande basbeloppet kronor för33 700 år
1992. Basbeloppet avräknas i första hand inkomst anställning.mot av
Inkomster sju ochöver halv detgånger vid årets ingång gällande basbe-en
loppet för252 750 kronor inteår 1992 är pensionsgrundande. Belopp
från vilket sålunda skall bortses förstaavräknas i hand från inkomst av

förvärvsarbete.annat
För varje förår, vilket fastställs förPGI försäkrad, skall pensions-en

poäng tillgodoräknas honom. Försäkringskassan fattar beslut pensions-om
poäng. Pensionspoängen den pensionsgrundandeutgör inkomsten delad
med basbeloppet vid ingång.årets beräknasPoängen med decimaler,två
dock lägst till hundradels poäng. Iden mån PGIn härrör från inkomsten

förvärvsarbete anställningän tillgodoräknas den försäkrade iannatav
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regel pensionspoäng endast ATP-avgift för året till fullo har erlagtsom
inom föreskriven tid.

frågaI försäkrad uppburit förtidspension från tillläggspensione-om som
ringen beräknas pensionspoäng försäkradespå den förvärvsinkomster efter

regler gäller för övriga försäkrade. Har den försäkrade undersamma som
minst halva uppburitåret partiell förtidspension, har beräknats medsom
ledning s.k. antagandepoäng, erhåller han vid beräkning pensions-av av
poäng förutom poäng förvärvsinkomstenpå invaliditetenmoten- -
svarande del antagandepoängen, dvs. halva antagandepoängen vid halvav
förtidspension och tredjedelartvå nämnda vidpoäng två tredjedelsav
förtidspension. Den försäkrade skall emellertid oberoende hanav om-
för hela eller för delar året uppburit hel eller partiell förtidspensionav -
alltid för året tillgodoräknas lägst pensionspoäng motsvarande antagande-
poängen. sålunda förvärvadeDe pensionspoängen beaktas vid bestämman-
de den försäkrades ålderspension och efterlevandepension efterav av
honom. Poängen påverkar däremot inte den utgående förtidspensionen.

Med för vilkaår pensionspoäng tillgodoräknats försäkrad jämställsen
vid beräkningen ATP s.k. vårdår. Sådana kan efter skriftlig ansökanav
tillgodoräknas här i riket bosatt förälder under större delen etten som av

vårdatår här bosatt barn, inte har fyllt Vidår. tillämpningenett tresom
bestämmelserna försäkrad, vårdar barn, skall barnmedav om som som

där sägs likställas fosterbam. En ytterligare förutsättning föräldernär att
uppfyller de allmänna förutsättningarna i kap.11 § AFL för beräkningl

förälderPGI. Med likställs den, med vilken förälder är eller varit giftav
eller har eller har haft barn, de stadigvarande sammanbor. Vårdår kanom
inte tillgodoräknas för år då pensionspoäng fastställts enligt de allmänna
reglerna i kap.11 6 § AFL. För barn och år får endast föräldersamma en
tillgodoräkna sig vårdår.

Ålderspension1.2

Bestämmelser ålderspension finns i och12 15 kap. AFL.om
Ålderspension fr.0.m. den månad varunder den försäkradeutges fyller

65 år och kan i formutgå hel, halv eller fjärdedels pension. Efterav en
framställning den försäkrade kan ålderspensionen utgå tidigare, dockav
tidigast fr.0.m. den månad då han uppnår 60 ålder.års Förtida pensionsut-

kan begränsas till hälften eller fjärdedeltag, pensionen,attsom avse en av
måste göras samtidigt för folkpension och tilläggspension. Möjlighet finns
också uppskjuta pensionen till mellanatt 65 ochuttag 70 års ålder.av

Tas ålderspensionen i förtid, minskas pensionen med % för varje0,5ut
månad då pensionen har börjat utgå, återstår till ingången densom, av
månad varunder den försäkrade fyller 65 år. Uppskjuts ökasuttaget,
pensionen med 0,7 % för varje månad då pensionen börjar harutgå,som,
förflutit från ingången den månad varunder den försäkrade fyllde 65av
år. Reduktionen pensionen vid förtida liksom ökningen viduttagav
uppskjutet är livsvarig och bygger på försäkringsmatematiskauttag be-
räkningsgrunder.

Den försäkrade har rätt närhelst han så önskar dvs. såväl föreatt som-
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Återkallelseefter kanålder återkalla sitt ålderspension.65 års uttag av-
det innehållet hel till hälften.även ha ålderspension nedsättsatt

form ålderFolkpension i ålderspension vid 65 års utgörtas utav som
basbeloppet.för räknat för ensamstående pensionstagare 96 %år en av

försäkrad, make uppbär folkpension i form ålderspensionFör gift vars av
eller förtidspension eller har fyllt inte tagit ålderspensionhel 65 år utmen
vartill rätt föreligger, utgör ålderspensionen 78,5 % basbeloppet. Omav
den försäkrades make uppbär tredjedelar hel förtidspension ellertvå av
halv förtidspension, ålderspensionen i det förra fallet med 13 %utgår 84
och i fallet med 87 14 % basbeloppet.det senare av

Vid tillämpning folkpensioneringens bestämmelser ålderspensionav om
skall enligt kap. gift pensionsberåttigad stadigvarande10 § AFL1 som
lever åtskild från sin likställas ogift pensionsberåttigad, intemake med om
särskilda skäl föranleder till Med gift pensionsberättigad likställsannat.
å andra sidan pensionsberättigad stadigvarande sammanbor medsom
någon med vilken den pensionsberättigade har varit gift eller har eller har
haft bam.

Ålderspensionutgår inom ATP under förutsättning pensionspoäng haratt
tillgodoräknats försäkradeden för minst år.tre

Storleken den ålderspension börjar vid ålderutgå 65 års motsva-av som
% produkten basbeloppet för den månad för vilken pensionen60rar av av

skall medeltalet pensionspoängoch de har tillgodoräknatsutges av som
den försäkrade. pensionspoäng tillgodoräknats för 15Har än år,mer
beräknas medeltalet de 15 högsta poängtalen IS-årsregeln. Vidpå
beräkning detta medeltal inte hänsyn till s.k. vårdår enligt kap.lltasav
6 § AFL.a

Har pensionspoäng tillgodoräknats för mindre pensio-än 30 år, minskas
med l för varje felande 30-årsregeln.30 år I pensioneringensnen

inledningsskede förhar försäkrad är svensk medborgare SO-årsregelnsom
med ZO-årsregel för den föddär något åren 1896-1914.ersatt en som av

fordrasFör den är född 1915-1923 för dennågot åren 21 årsom av som
år född 1915, för den föddår 22 år är år 1916 Dessa övergångs-osv.som
regler innebär födda har möjlighetär år 1914 ochatt personer som senare

förvärva oavkortad pension medan de födda 1896-1913år årenatt som
maximalt kan så många 20-delar full pension antalet fr.o.m.årav som
år det då1960 år vederbörande fyllde 65 år.t.o.m.

1.3 Förtidspension

Bestämmelser förtidspensionsjukbidrag finns i 13 och 15 kap.om
AF L.

örtidspensionF till försäkrad fyllt för tid före denutgår 16 år månadsom
då han fyller eller65 år ålderspension dessförinnan börjar till honom,utgå

hans arbetsförmåga grund sjukdom eller nedsättningpåom av annan av
den fysiska eller psykiska prestationsförmågan med minstnedsattär
hälften och nedsättningen kan varaktig. nedsättningenKananses av ar-
betsförmågan inte varaktig bestående avsevärdkan den bliantasanses men
tid, den försäkradehar till sjukbidrag. Sjukbidraget begränsat tillrätt är



216 Bilaga SOU 19932 11

viss tid, i övrigt gäller föreskrivet förtidspensionvad är ävenmen som om
sjukbidrag.

Förtidspensionens storlek graderas efter nedsättningen den ñrsäkradesav
arbetsförmåga försäkrad arbetsförmåga nedsatt i sådan gradså, äratt vars

intet eller endast ringa del därav erhåller hel förtidspension.återståratt en
Är arbetsförmågan nedsatt likväl medi mindre grad avsevärt änmen mer
hälften tredjedelar hel förtidspension. övriga fall halvutgår två I utgårav
förtidspension.

lagändring kraft avskaffadesGenom trädde i den oktober 19911som
möjligheten till förtidspension arbetsmarknadsskälpå prop.rent
198990262, SfU rskr. Enligt Övergångsbestäm-12, 185, SFS 1990 156.

till fortfarandemelser lagändringen skall äldre bestämmelser gälla för dels
den till förtidspension har inträtt före ikraftträdandet, dels denråttvars

före den januari blivit1990 har uppsagd grund arbetsbrist.l påsom av
Folkpension i form hel förtidspension med belopputgårav samma som

ålderspension vid 65 ålder.årsuttasen som
Vid tillämpning folkpensioneringens bestämmelser förtidspensionav om

gäller beträffande gift eller ogift pensionsberåttigad bestämmelsersamma
för ålderspension, avsnittet 1.2.som se
förutsättningEn för till förtidspension från tilläggspensioneringenrätt
den försäkradeär kan tillgodoräkna sig pensionspoäng ñr tid före detatt

då pensionsfallet har inträffat.år Pensionsfallet ha inträffat vid denanses
tidpunkt då arbetsförmågan har blivit nedsatt minst hälftenmed och
nedsättningen därjämte kan betraktas varaktig eller bli be-väntassom
stående avsevärd tid 196290, 361.prop. s.

Tilläggspension vid förtidspensionhel i princip den ålderspen-motsvarar
sion den försäkrade skulle bli berättigad till han hade börjatsom om
uppbära sådan pension fr.o.m. den månad då han ålder.uppnår 65 års
Härvid skall, vissa förutsättningarså uppfyllda, pensionenär beräk-snart

under antagande den försäkrade för varje fr.o.m.år det år dåattnas
pensionen börjar det år då han ålderuppnår 64 års 65 årsutges t.o.m.
ålder ñr försäkrad född under något haråren 1911-1927 tillgodo-av
räknats viss pensionspoäng antagandepoäng. pensionsberäkningFör att
med antagandepoång fåskall fordras den försäkradeäga antingenattrum
vid tidpunkten för pensionsfallet har minst med pensionspoängår ochett
har sjukpenninggrundande inkomst årsinkomstmoten som svarar en av
förvärvsarbete lägst lika med det vid årets ingång gällande basbeloppet
eller också kan tillgodoräkna sig pensionspoäng för de fyratvå årenav
närmast före för pensionsfallet.året

Antagandepoäng beräknas enligt den alternativatvå metoderav som ger
det för den försäkrade resultatet. Den metoden innebärgynnsammaste ena

antagandepoängen beräknas medeltalet högstade tvåatt motsvara av
poängtalen under de fyra åren före pensionsfallet.närmast Den andra
metoden innebär antagandepoängen beräknas grundvalpå poäng-att av
förvärven under samtliga år året före pensionsfallet.närmastt.o.m.
Antagandepoängen skall därvid medeltalet för halva antaletmotsvara av
de år sålunda kommer i fråga, varvid hänsyn i första hand tilltassom

med de högstaåren poängtalen.



SOU 199311 217Bilaga 2

Förtidspension enligt reglerna antagandepoäng förutsätter denattom
försäkrade vid 65 ålderårs kan uppbära ålderspension från tilläggspensio-
nering. Antalet poängår skall alltså, inberäknat åren med antagandepoäng,
i regel minst Vid tillämpningen reglerna antagandepoängtre.vara av om
beaktas enligt kap.11 6 § AFL inte s.k. vårdår.a

Om förutsättningar inte föreligger för den försäkrade skall kunna fåatt
förtidspension med till godoräknande antagandepoäng, beräknas förtids-av
pensionen på grundval ñreliggande faktiska pensionspoäng enligtav

metod ålderspension vilken fr.o.m. denutgår månad då 65samma som
års ålder uppnås. Det fordras alltså i sådant fall den försäkrade haratt
tillgodoräknats pensionspoäng för minst år. För oavkortad förtids-tre
pension krävs enligt huvudregeln pensionspoäng tillgodoräknats föratt
minst 30 år.

Om förtidspension har dragits in eller minskats enligt 16 kap. 7 § AFL
på grund den försäkrade börjat förvärvsarbeta kan förmånenatt återav

efter ansökan görs inom fem år räknat fr.o.m. denut månad dåges som
pensionen drogs in eller minskades, s.k. vilande pension. Detsamma gäller
i fråga sjukbidrag fram till utgången giltighetstiden för det tidigareom av
beslutet sjukbidrag.att utgeom

1.4 Efterlevandepension

Bestämmelser efterlevandepension finns i 8 och kap.14 AFL. Efter-om
levandepension barnpension,utgörs omställningspension och särskildav
efterlevandepension.

Bampension

Bampension till barn under 18 år far ellerutges eller bådavars mor
föräldrar har avlidit. Sådan pension även till barn har fylltutges 18som
år, barnet därefter bedriver studier på grund- eller gymnasieskolenivå.om
Rätt till pension föreligger dock längst juni månad det dåår barnett.o.m.
fyller 20 år.

Bampension även till adoptivbarn. Har någonutges med socialnämndens
medgivande tagit utländskt barn i sitt hem här i landet föremot ett vård
och fostran i adoptionssyfte, skall vid tillämpningen bestämmelsernaav
i AFL till barnpensionrätt barnet barn till derme. I sådanaom anses som
fall barnet bosatt i Sverige den blivande adoptivñråldemanses om var

härbosatt i landet vid den tidpunkt då han avled.
Bampension till bamäven föds efterutges det förälderett harattsom en

avlidit.
Folkpension i form barnpension utgör enligt kap.8 3 för§ AFL årav

räknat 25 % basbeloppet, dvs. 8 425 kronor vid basbeloppet 33 700av
kronor för år 1992. Pensionen skall dock alltid med sådant belopputges

den, tillsammans med tilläggspensionatt i form barnpensionav som
utbetalas till barnet, utgör 40 % basbeloppet, dvs. 13 480 kronor förav
år 1992. barnetsHar båda föräldrar avlidit barnpensionutgår med dubbelt
så höga belopp.
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nedan.barnpension beräknas Barn-tilläggspension i formHur angesav
helför barn underenligt kap. AF Lpension inte 10 2 § ettutges ensom

och logi.vård anstalt eller kostbekostnad får påmånad på statens annars
sameskola.inackorderat vid Bampen-inte för barn ärgällerDetta ett som

under hellagrum för barninte heller enligtsion ettutges ensomsamma
tillfälligt skolanspecialskola. Vistas elevenmånad elev vidär utomen

i följd skall dock barn-kvartal eller minst tio dagarminst tio dagar per
månadsbeloppetmed 130-delför varje sådan dag betalaspension ut av

och kap. 5 AFL.kap. 9 §10 2 §
Övergångsbestämmelserområde gäller särskildabampensioneringensPå

dödsfall före dengrundasbeträffande till barnpension på 1rätt ettsom
januari 1990.

efterlevandeEfterlevandepension till vuxna

omställningspensionavliditeller kvinna make harTill utgesvarsen man
likställs denMed efterlevande makesärskild efterlevandepension.och

med inte giftstadigvarande sammanboddegift,attutan en mansom, vara
gift med eller hartidigare har varitkvinna vid dennes död ocheller som

väntade barn med denne.eller har haft eller då
fylltefterlevande make, inte haromställningspension hartillRätt somen
död,med sin make vid dennesstadigvarande sammanbodde65 ochår som

stadigvarande sammanbodde med barnefterlevande vid dödsfalletdenom
dem.vårdnad makarna ellerunder ålder stod under12 års avav ensom

efterlevande oavbrutet hadetill sådan pension har makeRätt även som
fram tidpunktenunder tid minst fem tillsammanbott med maken åren av

för dödsfallet.
Pensionenför tid från dödsfallet.Omställningspension årutges etten av

efter-för längre tid, nämligen länge denkan emellertid betalas såut som
med barn understadigvarande sammanborlevande har vårdnaden ochom

dödsfallet stadigvarande vistades i makamas hem.tolv vidår, som
till omställningspension har upphört kantiden efter detFör rättenatt

till pension har efter-särskild efterlevandepension Rätt sådanut.ges en
har fyllt och uppfyller övrigalevande make, inte 65 år ävensom som

efterlevandes möjligheterför till omställningspension, denvillkor rätt om
ñr nedsatt medbereda sig inkomst honom lämpligt arbete ärettatt genom

hälften alltsedan makens död och nedsättningen beror arbetsmar-minst
knadsmässiga skäl, nedsatt hälsa eller därmed jämförlig omständi g-annan

kortvarig.het kan inte endastsamt antas vara
ñrmån.Särskild efterlevandepension kan hel eller partiell Omutges som

möjligheten för den efterlevande bereda sig inkomst arbete äratt genom
endast ringanedsatt i sådan grad intet eller del därav återstår, utgesatt en
Ärefterlevandepension. möjligheten i mindrehel särskild därtill nedsatt

grad ändå med hälften, tredjedelar helavsevärt än tvåutgesmen mer av
pension. I övriga fall halv pension.utges

efterlevandepension inte samtidigt med ålderspensionSärskild kan utges
med anledningeller omställningspension enligt AF L och inte heller av

efterlevandesådan nedsättning förvärvsmöjligheten för vilken den ärav
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berättigad till hel eller två tredjedels förtidspension enligt AF L eller
sjukpenning eller egenlivränta enligt lagen 1976380 arbetsskadeför-om
säkring LAF eller motsvarande ersättning enligt författ-utgessom annan
ning eller på grund regeringens förordnande. fallI då efterlevandeav en
vid tiden för dödsfallet uppbär halv förtidspension kan halv särskild
efterlevandepension samtidigt. Motsvarande bedömningutges görs vid
prövning rått till särskild efterlevandepension för den inte uppbärav som
hel sjukpenning eller egenlivränta enligt LAF eller motsvarande ersätt-
ning enligt författning.annan

Omställningspension hel särskild efterlevandepension frånutgesresp.
folkpensioneringen med belopp ålderspension enligt AF Lsamma som en

vid 65 ålder,års dvs. %tas ut 96 basbeloppet. Enligt särskildasom av
regler kan särskild efterlevandepension minskas med hänsyn till bl.a.
delpension, arbetslöshetsstöd, utbildningsbidrag och vuxenstudiebidrag.

Efterlevandepension frånäven folkpensioneringen enligtutges vad som
nedan.anges

Omställningspension för förlängd tid och särskild efterlevandepension
dras in den efterlevande ingår äktenskap eller stadigvarandenyttom
sammanbor med någon den efterlevande har varit gift med eller harsom
eller har haft barn med.

Rätt till efterlevandepension från tilläggspensioneringen föreligger om
den avlidne vid sin död berättigad till ATP i form förtidspensionvar av
eller ålderspension eller den avlidne skulle ha varit berättigad tillom
förtidspension hans arbetsförmåga vid tiden för dödsfallet varit såom
nedsatt krävs för tillrätt sådan pension.som

Efterlevandepensionen beräknas i förhållande till den avlidnes egen
ålders- eller förtidspension, rätt till sådan pension förelåg för honomom
då han avled. Efterlevandepensionens storlek påverkas inte den avlidnesav
eventuella förtida eller uppskjutna ålderspension. Efterlevande-uttag av
pensionen beräknas alltid i förhållande till hel förtidspension och således
med bortseende från den avlidne faktiskt uppbar två tredjedelar ellerom
hälften hel förtidspension. Om den avlidne inte uppbar ålders- ellerav
förtidspension vid tidpunkten för frånfâllet, beräknas efterlevandepension
i förhållande till den förtidspension han skulle ha fått tillrätt helsom om
sådan pension hade inträtt vid tidpunkten för dödsfallet.

För barn utgör bampensionen 30ett % den avlidnes egenpension frånav
ATP. Finns fler barn än ökas detta procenttal med förett, 20 varje barn
utöver det första och det sammanlagda barnpensionsbeloppet fördelas lika
mellan barnen.

Storleken omställningspension och särskild efterlevandepension ärav
beroende det samtidigt barnpension eller inte. Finnsutges det efterav om
den avlidne barn har rätt till barnpension, utgör omställningspensionsom
och hel särskild efterlevandepension 20 % den avlidnes egenpension.av
I fall uppgår sådan pensionannat till 40 % egenpensionen. På motsva-av
rande sätt inom folkpensioneringen kan särskild efterlevandepensionsom
minskas med hänsyn till vissa andra förmåner den efterlevande harsom
rätt till.

Efter avliden försäkrad kan inte efterlevandepension till barnen utges
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Skulleegenpension.den avlidnesöverstigeroch make sammantagnasom
efter-reglerna, sättsangivnatillämpning demeddet bli fallet av ovan

proportionellt.levandepensionema ned

Äldre efterlevandeförmånerbestämmelser om

kraft januariträdde i den lefterlevandepensionreglerna förredovisadeDe
tidpunkt.dennainträffar fr.o.m.dödsfallvidoch tillämpas1990 som

i änkepen-bestämmelser AF Ltidigare gällandeupphävdesSamtidigt om
Övergångsbestämmelser till lagenEnligtfolkpensioneringen.sion från

bestämmelser ävendessa äldrei gällerändring AFL1988881 om
vissa fall.fortsättningsvis i

eller tidigare,födda 1929för kvinnor, är årEfterlevandepension som
januari 1990.före deni dess lydelse lenligt reglerna i AFLkan utges

under något årenföddaför kvinnor ärgällerDetsamma avsom
änkepen-i formsamordnas ATPnför dessa kvinnor1930-1944, avmen

Kvinnor ärålderspension.i formATPsion med hennes somavegen
bestämmelser-dei första handomfattasfödda 1945 ellerår nyaavsenare

omfattasförutsättningarunder vissaefterlevandepension. De kanomna
januari 1990.i före denbestämmelserna AFL lav

januariföre den 1990make har avlidit lefterlevande kvinna,En vars
ålder, tillhar, oberoende rätttill änkepensiondå hade rättoch avsom

efterlevandepension gälldebestämmelser i AFLpension enligt de somom
den ljanuari 1990.ñre

äldre bestämmelseränkepension skall enligtförförutsättningEn att utges
kvinnanärinträffar efter den december 1989dödsfallet 31även attom

änkepensionefter vilkengift med denvid 1989utgången år var manav
Änkepension tillfolkpensioneringen kan ävenfrånskall utgesutges. en

januariföre den 1990i dess lydelse lenligt 8 kap. 2 § AFLkvinna som
giftjämställs med kvinna.en

änkepension frånför tillgäller rättEnligt de äldre bestämmelserna
dödsfallkvinnan vidfolkpensioneringen att mannens

bor tillsammansstadigvarandeden rättsliga vårdnaden ochhar om-
bamvillkor ellermed barn under 16 år

minst fem integift med honom i årfyllt och har varithar 36 år-
bamvillkor.

dessa villkorskall uppfyllakvinna, född 1945 ellerär årEn senaresom
skallfolkpensioneringenSåvitt gällerredan vid år 1989.utgången enav

stadigvarande boddeogift, frånskild änka ochkvinna eller somsom var
decem-frånskild eller änkling den 31med ogift ellertillsammans manen

gift med honomgift hon tidigare hade varitjämställas medber 1989 om
med honom.hade haft barn tillsammanseller hade eller

från folk-änkepensionfödd ellerkvinna år 1945För är utgessenaresom
ålderspension inom ATPtillâggspensioneringen i relation till denoch som

tjänat inhade år 1989.t.o.m.mannen
Änkepension äldrei dessskall enligt och kap. 2 § AFL8 kap. 3 § 14

sig.gifterefter den då kvinnanlydelse dras in fr.o.m. månaden om
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Folkpensionsdelen skall dras in även då kvinnan stadigvarande börjar bo
tillsammans med hon tidigare har varit gift med eller har elleren man som
har haft barn med. Har det äktenskapet eller sammanboendet upphörtnya
inom fem skallår pensionen börja betalas på övriga ñrutsätt-ut nytt om
ningar för rätt till pension fortfarande ñnns.

Har kvinna har rätt till Änkepension även tillrätt förtidspensionen som
för månad betalas enligt kap.10 4 § AFL i dess äldre lydelsesamma
endast pensionema ut.en av

Folkpension i form änkepension infördes den januari1 1948 ochav var
då inkomstprövad. Genom lagen l96099 angående ändring i lagen
194643 folkpensioneringlom avskaffades inkomstprövningenbeträffan-

de pension till dem hade blivit änkor efter den 30 juni 1960. Avledsom
maken före den juli1 1960 är änkepensionen fortfarande inkomstprövad.

Enligt Övergångsbestämmelser till lagen 196099 angående ändring i
lagen 1946431 folkpensionering har kvinna har blivit änkaom en som
under tiden den juli1 1958 30 juni 1960 alltid rätt till änkepension med-

garantibelopp. Omett avled under tiden den juli1 1958 den 30mannen -juni 1959 eller under tiden den juli1 1959 den 30 juni 1960 är detta-
garantibelopp två tredjedelar den pension skulle haen resp. av som
betalats inkomstprövning.ut utan

1.5 Särskilda bestämmelser folkpensionom

Folkpension reduceras för den häktadär eller intagen i kriminalvårds-som
anstalt eller på sätt är på bekostnadannat intagenstatens i anstalt eller
tillfälligt vistas anstalten. Enligtutom 10 kap. 2 första§ stycket AFL får

pensionen inte utgå högre belopp än regeringenav bestämmer. Detta
gäller folkpension i form förtidspension och efterlevandepension i formav

omställningspension, särskild efterlevandepensionav eller änkepension
enligt övergångsbestämmelserna till lagen 1988881 ändring i AFLom

barnpension. Pensionensamt skall enligt kimgörelsen 1971831 om pen-
sionsbelopp enligt 10 kap. 2 § första stycket AFL utgå med högst ett
belopp förbehållsbeloppetmotsvarar vid helinackorderingsom i servicehus
enligt 47 § socialtjänstñrortlningen 1981750. Motsvarande bestämmelse
saknas inom ATP. Det innebär ATP-pensionen inteatt minskar dennär
pensionsberättigade häktadär eller intagen i kriminalvårdsanstalt e.d.

1.6 Särskilda förmåner inom folkpensioneringen

Pensionstillskott

Bestämmelser pensionstillskott PTS finns i lagenom 1969205 om
pensionstillskott.

Folkpension i form ålderspension, förtidspension, omställningspensionav
och särskild efterlevandepension kan kompletteras med PTS denom
försäkrade har låg ATP eller ingen ATP alls. PTS utgår också till folk-
pension i form änkepension, uppbärs med stöd övergångs-av som av
bestämmelsema till lagen 1988881 ändring i AFL. Med ATPom
jämställs enligt förordningen 1979 131 beräkning folkpension iom av
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intjänatsharlagstiftningutländskenligtpensionsådanfallvissa som
förvärvsarbete.genom

särskildefterlevandepensionomställningspensionålderspensiontillPTS ,, PTSbasbeloppet.%till 54närvarandeföränkepension uppgåreller av
medPTS utgårbasbeloppet.%104förtidspension utgörtill hel sammaav

fjärdedelstill halvPTSpensionstagare.ogiftgift ochtillbelopp resp. en
PTSfjärdedel det angettshälftenålderspension är ovan.somavresp. en

med tvåutgårefterlevandepensionsärskildellerFörtidspension som
med til-änkepension,ellerpensionhelhälftenellertredjedelar somav
8811988till lagenövergångsbestämmelsemapunkt 6 ilämpning omav
pension,oreducerad sådanandelvissmedbetalasi AF Ländring ut av en

grundålderspension påhelt PTS. Omandelmotsvarande avutgör av
procenttalmed vissteller ökatsminskatsharuppskjutetförtida eller uttag

motsvarande mån.iökas PTSellerminskas
utländskvissformeri allaATP motsamtinkomstprövatärPTS mot

folkpension iberäkning1979 131förordningenenligtpension avom
ellerATPuppbärkonstruerad densåAvräkningen är attfall.vissa som

fårinteför PTSöverstigande nivånmed belopppensionutländskviss
i denPTSutgårbeloppmed lägreATPuppbärTill denPTS.något som

oreduceratförnivånöverstigerinteförmånemasammanlagdademån
krona.kronaAvräkning görs motPTS.

förvärvsarbeteför inkomstATP-avgift annatbetaltharinteDen avsom
ingenfått ellerhaskullehanATP änlägrefåranställning,än annarsen

betalatshaskulleATP utmed denminskasskall dåalls. PTSATP som
sådan ATPmedinte görasskalljämförelseSådanhade erlagts.avgiftom

efterlevande-särskildelleromställningspensionänkepension,i form av
avgift erlagts.betalatsskulle hapension ut omsom

ide bortill PTShar rättmedborgareutländskaochsvenskaBåde om
undertill PTS,regel inte rättde iSverige hariinte bordeSverige. Om se

PensionsberättigadeX.9.lavsnittet m.m.

Bamtillägg

1988881till lagenövergångsbestämmelsemapunkten ll omEnligt
fortsattbamtillägguppbar1989decemberfördehari AFLändring som

förmån.dennabestämmelseräldreenligthärtillrätt om
december 1989den 31gälldeAFLkap. §regler i 9 1 t.o.m.Enligt som

undervarje barnförbamtilläggförtidspensionochtill ålders- utgeskunde
ålderspensionförtidahadeförsäkrad förälder. Den uttagtill16 år avsom

När tvåfyllde 65 år.månad handenförränbamtilläggtillrättfick inte
kap.enligt 10fick debarnförbamtilläggtillhade rätt sammapersoner

överenssjälva kommajanuari 1990före den llydelsei dessAFL om5 §
överenskommelseinte någonFannsbamtillägget.skulle uppbärasomvem

bamtillägghalvtfick dedetsjälva begärthade de etteller var.

bostadstilläggKommunalt m.m.

i lagenfinnsKBTbostadstilläggkommunaltBestämmelserna om
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1962392 hustrutillägg och kommunalt bostadstilllâggom till folkpen-
sion.

KBT är inkomstprövad förmån kan till denen uppbärutgessom som
folkpension i form ålderspension, förtidspension, omställningspensionav
eller särskild efterlevandepension och folkbokfördär i kommunen. KBT
kan också till den är folkbokfördutges i kommunen och uppbärsom som
hustrutillägg till folkpension eller Änkepension formi folkpension. KBTav

inte till denutges uppbär ålderspension före 65 års ålder.som
KBT enligt deutges grunder kommunen själv bestämmer. Detsom

varierar därför storleksmässigt kommunerna emellan. Avvikelse från de
i lagen fastställda inkomstprövningsreglema får dock inte göras. Vidare
krävs tilläggetatt med lägst de belopputges beräknat månadsom per

den del denmot månatliga bostadskostnadsvarar enligt föreskrifterav som
regeringen meddelar skall täckas bostadstilläggsom för statsbidragav att

skall lämnas.
Enligt förordningen 979l 830 statsbidrag till kommunalt bostadstil-om

lägg till folkpension gäller statsbidrag medatt 25 % kommunernasav
kostnader för KBT lämnas under förutsättning bostadstillägget föreatt
inkomstprövning och oberoende bostadens storlek täcker minst 80 %av

den del den månatliga bostadskostnadenav liggerav mellan 80 ochsom
1 900 kronor för ensamstående pensionstagare mellan 80 och 2 050samt
kronor för makar. Kommunerna har möjlighet låta KBT utgå även föratt
högre bostadskostnader än de angivna, dessa merkostnader ingår intemen
i statsbidragsunderlaget. Avser bostadstillägget täcka bostadskostnaderatt

ingår i inkomstprövad avgift lämnassom inte statsbidrag.en statsbidrag
lämnas inte heller för kostnader för KBT inte är knutna till bostads-som
kostnaden, kostnader fört.ex. städning eller service.annan

Inkomstprövningen innebär förmånen minskasatt med den försäkrades
inkomster vid sidan folkpensionen, således bl.a. med eventuellav til-

Ävenläggspension. förmögenhet beaktas vid inkomstprövningen. Om den
årliga sidoinkomsten överstiger 750 kronor för den är gift och l 000som
kronor för minskas KBT med 35 % den överskjutandeannan inkoms-av
ten.

Med årsinkomst den inkomst för år räknat någonavses kan antassom
komma under denatt närmaste tiden. Med inkomst bl.a. tilläggs-avses
pension, tjänstepension avkastning förmögenhetsamt och näringsfastig-av
het. Som inkomst räknas inte folkpension eller ATP till den del den
föranlett minskning pensionstillskott. Såsom inkomst räknas inteav heller

allmänt barnbidragt.ex. och viss ersättning till neurosedynskadade.
För den uppbär folkpension i form ålderspensionsom vid inkomst-tasav

prövningen inte heller hänsyn till inkomster förvärvsarbete be-av som
skattas såsom inkomst tjänst. Fr.o.m. den januari1 1991 beaktasav inte
heller ålderspensionärs intåâkt aktiven näringsverksamhet.av

Värdet förmögenhet och avkastning därav beräknasav enligt Riksförsäk-
ringsverkets RFVs föreskrifter RFFS 19795 inkomstberäkningom

Enligt dessa görs schablonmässigm.m. beräkning förmögenheten ochav
avkastningen förmögenhet i form bl.a. aktierav och obligationer,av
banktillgodohavanden, kontanter, fordringar, andelar i ekonomiska före-



199311SOU224 Bilaga 2

skall dessutomavkastningförmögenhetsTillnäringsfastighet.ochningar
för denöverstigerförmögenhetenvarmedbeloppdet%läggas 10 somav

och förkronor000således 120tillhopaför makargift 000 kronor60är
skärpningsregel.s.k.kronor,75 000annan

längre hänsyninkomstprövningen intevidjanuari 1991den 1Fr.0. tasm.
privatbostads-i formförmögenhetavkastningellerförmögenhettill avav

skuldinte hellerhärmed fårkonsekvensprivatbostad. Iellerfastighet som
förmögenhet.räknasfastighetsådansig till mothänför annanav

utgörainkomstmakensvarderaberäknasmakarsammanlevandeFör
förmögenhetvärdetochårsinkomstsammanlagdamakamashälften avav

förmögenhet.sammanlagdaderashälften av
ålders-inomdetsammapensionsberättigadogiftgiftMed somavsesresp.

förtidspensioneringen.och

Hustrutillägg

sambandavvecklades ihustrutilläggfolkpensionsfönnånensärskildaDen
januarideninfördes 1efterlevandepensionreglernademed att omnya

Övergångsbestäm-Enligtrskr. 401.SfU 29,198788171,1990 prop.
hustrutil-1962392ändring i lagen1988883till lagenmelser omom

hustrutilläggfolkpensiontillbostadstilläggkommunaltoch utgeslägg
hustrutillägguppbarålder,oberoendekvinnor,fortsättningsvis till somav

ellerfödda år 1934ärkvinnorLikaså kanjanuari 1990.denföre 1 som
föregälldebestämmelserenligt dehustrutilläggtillhatidigare rätt som

januari 1990.den 1
tillhustrunålder,före 65 årsför tidtillkommer,hustrutilläggtillRätt

förtidspension,ellerålderspensionformfolkpension iuppbärden avsom
folkpensionsådanuppbärinteoch själv samtfyllthar 60 århustrunom

kanskäl föreliggersärskildafem Närgifta minst år.varitmakarna har
harmakarnaellerhar fyllt 60 årintehustrunhustrutillägg utgå även om

tid fem år.gifta kortare änvarit
maximibe-Hustrutilläggetsinkomstprövad förmån.Hustrutillägg är en

årsbeloppetsammanlagdasidanskillnaden mellan åutgörlopp avena
ochPTSmakar jämte tvåtillålderspension tvåhelformfolkpension i av

beräkning utgårVid dennaPTS.ogift jämtepension tillsidanandraå ett
65-årsmánaden.fr.o.m.vidgällerpensionsbeloppdefrån uttagsomman

beloppmed1992hustrutillägg åroreduceratinnebär utgesDetta att
kronor.38 756basbeloppetmotsvarande 115 % av

minskasHustrutilläggetför KBT.likartad denInkomstprövningen är
inkomsten.överskjutandedenmed %dock 60 av

bostadstilläggkommunaltSärskilt

finns i lagenbostadstillägg SKBTkommunaltsärskiltBestämmelser om
folkpension. Lagentillbostadstilläggkommunaltsärskilt1991162 om

januarifrån dentillämpas 1maj 1991kraft denträdde i 1SKBT menom
år 1993.tilloch gäller utgången1991 av

till denfolkpensionsförmån kaninkomstprövad utgesSKBT är somen
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uppbär KBT. Tillägget är kompensera pensionärer med lågavsettsom att
eller ingen ATP för sådana ökade bostadskostnader i anslutning till skatte-
reformen, vilka inte motverkats höjda kommunala bostadstillägg. SKBTav
utgör skillnaden mellan Socialstyrelsens socialbidragsnorm eller den
eventuellt högre socialbidragsnormen i den pensionsberättigades kommun
och dennes inkomster efter avdrag för skälig bostadskostnad.

SKBT bekostas den kommun där den pensionsberättigade folkbok-ärav
5rd. Till kommunens kostnader lämnas statsbidrag enligt förordningen
1991228 statsbidrag till särskilt kommunalt bostadstillägg till folk-om
pension.

Om inte följer lagen, skall vad föreskrivsannat iKBT lagenav som om
1962 392 hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpensionom
eller författning tillämpas på SKBT.annan

Särskilt pensionstillägg

Bestämmelser särskilt pensionstillägg finns i lagen 1990773om om
särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård sjukt ellerav
handikappat barn LSPT.

En förälder, under minst vårdar har frånavstått förvärvsarbetesom sex
för vårda sjukt eller handikappatatt barnett har rätt till särskilt pensions-
tillägg. Tillägget kan till den uppbär folkpensionutges i formsom av
ålderspension. Med vårdår kalenderår under vilket föräldernettavses
under större delen året har vårdat sjukt eller handikappat barn ochav
barnet under större delen året har fått hel förtidspension eller heltav
sjukbidrag jämte handikappersättning enligt AFL.

Om inte följer LSPT skall vadannat föreskrivs folkpensionav som om
i AFL eller författning tillämpas på särskilt pensionstillägg. Dettaannan
skall dock inte gälla i fråga samordning med livränta enligt LAF ellerom
sådan livränta i 17 kap. 2 § AFL.som avses

Det särskilda pensionstillägget kan förutom till förälder till någonutges
under vårdâren har haft vårdnaden barnet ochannan dess-som om som

uppfyller förutsättningarnautom i övrigt för rätt till särskilt pensionstil-
lägg. En sådan är denperson som

i egenskap särskilt förordnad förmyndare har haft den rättsligaav-
vårdnaden barnetom
med socialnämndens medgivande har haft hand barnet för- om
stadigvarande vård och fostran syftei adoptera det, elleratt
har varit gift med barnets förälder eller har haft bam med denne,-

de varaktigt bott tillsammans.om

Vidare skall den i egenskap särskilt förordnad förmyndare hadesom av
vårdnaden barnet vid den tidpunkt då det fyllde 18 år eller vid denom
tidigare tidpunkt då det ingick äktenskap för tid därefter jämställas med

särskilt förordnad förmyndare.en
Storleken det särskilda pensionstillägget beräknas på grundval detav av

antal vårdar föräldern räknas tillgodo. Till grund för beräkningen fårsom
läggas högst 15 vårdår. Vid beräkningen bortses från ñrår vilket föräl-
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enligt AFLdem

kalender-delenunder störresjukbidragförtidspensionhafthar av-
året

pensionspoängtillgodoräknatshar-
ATP-avgift hadepensionspoängtillgodoräknatsskulle ha om-

tidföreskriveninombetalats
undantagande frånpensionspoängtillgodoräknatsskulle ha om-

lydelselagrummetsAFL i7 §enligt kap.ATP 11förförsäkringen
för honom.gällthadeintejanuari 1982denföre 1

tillgodoräknasvårdår intefårfyllt 64 årförälderndet dåefterårFör
harAFLenligt kap. §6 lföräldernför dågäller årDetsammahonom.

65 Denfyllt år.vilken hanundermånadföre denålderspensiontagit ut
levnadsåretdet 65etillgodoräkna ävenfårtidigare1927 ellerföddärsom

vårdår.som
föräldertillbasbeloppet%med 5pensionstilläggSärskilt utges enav

til-vårdår ökarytterligarevarjevårdår. För6tillgodoräknatsharsom
pensionstil-beräkningenärgrundTillbasbeloppet.%med 5lägget avav

vårdår.15högstfår läggaslägget
änellertidigareålderspensionsinbörjathardenFör ut senaretasom

iökas tilläggetminskasfyller 65 årvilken hanmånad underden resp.
förtida ochvidökasellerminskasskallpensionenmotsvarande mån som

kap. AFL.enligt 6uppskjutet uttag

Handikappersättning

AFL.och 5 §§i kap. 3finns 9handikappersättningBestämmelser om
kanfolkpensionsförmånsärskild utgesHandikappersättning är somen

ocksåförtidspensionellertill ålders-tilläggsförrnån ensommensom en
harförsäkradtillHandikappersättning kanförmån. utgessjälvständig som

funktionsförmå-sinfått65 harfyllt år,han haroch innanfyllt 16 år som,
någonhjälpbehöverhanavsevärd tid såförnedsatt att per-annanavga

ellerförvärvsarbetakunnalivsföring, försin dagligaför klara attattson
principiHandikappersättningen ärmerutgifter.betydandeharstudera eller

till handikappersätt-bedömningen rättenmerkostnadsersättning. Vid aven
merutgiftermed hanshjälpbehovhandikappadesdenning vägs samman

109.1974129,handikappetföljd prop.till s.av
ellerblind, dövärförsäkradalltid tillHandikappersättning utges som

inträf-hörselskadan harellerdövhetenblindheten,hörselskadadgravt om
ålder.fat före 65 års

%36årmed belopputbetalasHandikappersättning motsvararsom per ,
omfattninghjälpbehovetsberoende påbasbeloppet%% 6953 avresp.

storlek.merutgiftemaseller
institu-vårdas påförsäkradtillinteHandikappersättning utges ensomen

ellerkommunfrånutgårdrift bidragtilltillhör eller staten,tion varssom
månader.minstberäknas pågåvården kanlandstingskommun sexom

institutionenutanförvårdasförsäkradedenregler gällerMotsvarande om
ochinstitutionutanförfall vårdasi staten,ellerdess försorg annatgenom
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kommun eller landstingskommun är huvudman för vården. Det gäller ex.
den försäkrade har placerats i familjehemom enligt lagen 1985568 om

särskilda psykiskt utvecklingsstördaomsorger m.fl.om prop.
198l822l6, 23.s.

Om handikappersättning inte på grundutges institutionsvistelse ellerav
vård utanför hemmet, denannan försäkrade tillfälligt intemen vårdas
huvudmannens försorg,genom ersättning förutges sådan tid dennaom

uppgår till minst tio dagar kvartal eller minst tio dagar i följdper vid
kvartalsskifte. Skall i sådant fall ersättning för del kalendemaå-utges av
nad, utgår ersättningen för varje sådan dag med l30-del månadsbe-av
loppet.

Vårdbidrag

Bestämmelser Vårdbidrag finns i 9 kap. 4-5 §§om AFL.
Vårdbidrag är särskild folkpensionsförmån kanen tillutgessom enförälder för vård barn inte har fyllt 16 år barnetav som på grundom av

sjukdom, psykisk utvecklingsstörning eller något handikapp iärannat
behov särskild tillsyn och vård under minstav månader. Vid bedöm-sex
ningen rätt till Vårdbidrag skall även beaktasav sådana merkostnader som
uppkommer på grund barnets sjukdom eller handikapp.av

Vid tillämpning bestämmelserna Vårdbidrag likställsav den, medom
vilken föräldern är eller varit gift eller har eller har haft barn, deom
stadigvarande sammanbor. Dessutom likställs den med socialnämn-som
dens tillstånd har tagit utländskt barnemot förett vård och fostran i syfte

adoptera det.att
Vårdbidrag utgör enligt AFL ersättning för dels det vårdarbete som enförälder utför, dels de merkostnader uppkommer på grund barnetssom av

handikapp eller sjukdom. Vårdbidraget kan även utgöra kompensation för
del det inkomstbortfall barnetsen av omvårdnad kan medförasom om enförälder måste frånavstå förvärvsarbete prop. 1981 82216, 1l-12 ochs.

27. Vård- och tillsynsbehov tillgodoses samhället i skolasom t.ex.av
eller daghem beaktas inte prop. 198l82216, 16.s.

Vårdbidraget lämnas till den förälder huvudsakligen ombesörjer densom
särskilda tillsynen och vården barnet prop. 197347, 63.av s.

Vårdbidrag beroendeutges tillsyns-på och vårdbehovets omfattning samt
merkostnademas storlek. Huvudregeln är helt Vårdbidragatt utgör för år
räknat 250 % basbeloppet och partiell förmån tillämpligav andel därav.
Vårdbidraget är skattepliktigt enligt 3 kap. 19 § kommunalskattelagen
1928370. Av vårdbidraget kan viss del ersättningutges fören som
merkostnader. Denna s.k. merkostnadsdel, kan bestämmas till 18,som
36, 53 eller 69 % basbeloppet alltefter merkostnademasav storlek, är
enligt kommunalskattelagen skattefri. Den del Vårdbidraget inteav som
är ersättning för merkostnader är enligt kap.1l 2 § AF L pensionsgrundan-
de för rätt till ATP.

Vårdbidraget kan begränsas till viss tid. Om rätten till Vårdbidrag inte
har tidsbegränsats skall rätten omprövas minst år, detvartannat inteom
finns skäl för omprövning med längre mellanrum.
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hel,motsvarandemed belopputgårVårdbidragför vilketbarnAvlider ett
förälderefterlevandetillVårdbidragförmånhalvellerfjärdedels utgestre

månad dådendock längstdödsfallet, t.0.m.eftermånadenåttondet.0.m.
halvtlämnastiddennaUnderupphört.skulle haVårdbidraget annars

vid tidenbetaladesVårdbidrag utljärdedelsellerheltVårdbidrag treom
betaladesVårdbidraghalvtVårdbidragljârdedelsochdödsfalletför omen

VisstilldödsfalletñrtidenvidbetaladesVårdbidrag utdetOm somut.
detdelmotsvarandeskallmerkostnadsersätming avbestämtshadedel som

innebärersättning. Det attsådanutgöra omvårdbidragetförlängda anses
basbeloppet%merkostnadsdel 18fastställdmedVårdbidrag avhalvt

tillVårdbidragljärdedels utdödsfallet,för entidenvidlämnades enges
basbeloppet%9motsvarandebeloppförälder, avefterlevande ettvarav

merkostnadsdel.skattefriutgör
föreligger,Vårdbidragtillrättför Vilketbarn,tillföräldrarna ettOm

bådavardera tarvårdbidragethälftenuppbärafår de omåtskilda,lever av
harför barnVårdbidraggällerdetnäreller,barnet somVårdendel i om

sådanFörvården.del idödsfalletförtiden upp-vid togbåda enavlidit,
delasbidragetbegärföräldrarnabåda attkrävsvårdbidraget attdelning av

dödsfallet.förtidenvidvårdnadharföräldrarnaoch gemensamattupp
faktiskai dendeltarföräldrarnabådamånvilkeniprövningNågon av

inte äganormaltbehöverVården rum.
tillhörinstitutionvårdasför barninte somVårdbidrag enutges som

landstingskom-ellerkommunfrånbidragdrift staten,till utgeseller vars
obero-gällerDetmånader.minstpågåberäknasvården kan sexommun

tillskottgenerelltkaraktärenharinstitutionen etttillstödet avende av om
vårdasbarnetgällerreglerMotsvarandevårdavgift. omeller ut somges

utanförvårdasfalliellerförsorg annatdessinstitutionenutanför genom
förhuvudmanärlandstingskommunellerkommunochinstitution staten,

enligt lagenfamiljehemiplaceratsharbarnetgällervården. Det t.ex. om
m.fl.utvecklingsstördapsykisktsärskilda1985568 omomsorgerom

ellerinstitutionsvistelsegrundpå annaninteVårdbidragNär utges av
huvud-vårdasintetillfälligtbarnet genomutanför hemmet,Vård men

till minstuppgårdennatidför sådanersättningförsorg, utges ommannens
s.k.kvartalsskifte,vidföljdidagartiominstkvartal ellerdagartio per

med 130-dagsådanVarjeårdålämnasErsättningenferievårdbidrag.
månadsbeloppet.del av

tilläggsspensionochfolk-bestämmelserGemensamma1.7 om

Pensionsberättigade m.m.
ibosattärmedborgaresvenskVarjeharAFL§5 kap. 1 somEnligt

för rättAF LenligtförutsättningarövrigafolkpensiontillSverige rätt om
tidigareoberoendepensionenfall utgårdettaIuppfyllda. avpension ärtill

längd.bosättningstidenselleravgiftsbetalningarbetsinkomst,
svenskAFLoch 3 §§kap. 2enligt 5utomlands ärbosättningVid

förhållandeifolkpensiontillberättigadtill ATP,har rättmedborgare, som
efterlevandepension,fråga äreller, närhanvilkaförantal årtill det om

beräkning. HarATP-nsvidpensionspoängtillgodoräknatsharavlidneden
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pensionspoäng tillgodoräknats för minst 30 år, utgår folkpension med
oavkortat belopp. I fall utgår pensionen medannat så andel däravstor som

förhållandet mellan detmot antal år för vilka pensionspoängsvarar har
tillgodoräknats och talet 30. Med poängår jämställs bl.a. år före år 1960
för vilket har beräknats till statlig inkomstskatt taxerad inkomst för den
försäkrade eller uttagits sjömansskatt. Vid bosättning riketutom utges
endast folkpensionens huvudförmåner ålderspension, förtidspension och
efterlevandepension tillägg till pensionensamt handikappersättning.som
Däremot då inte PTS, KBT,utges Vårdbidrag och särskilt pensionstillägg.

Gällande regler i 5 kap. 2 och 3 §§ AFL rätt till folkpension förom
svenska medborgare bor utomlands trädde i kraft den julil 1979som
prop. 19787975, SfU rskr.15, 164, SFS 1979 127. Enligt äldre regler
i AF L hade svensk medborgare rätt till samtliga folkpensionsförmåneren

KBT, när han boddeutom utomlands, han hade varit nmntalsskrivenom
i Sverige för det hanår fyllde 62 år och ñr de fem åren närmast dess-
förinnan. Personer föddaär år 1929 eller tidigare eller föddaärsom som

den juli1 1979 redan uppbar folkpensionsenare har möjlighetmen som
åberopa ovannämndaatt äldre lagstiftning för rätt till folkpension vid

bosättning utanför Sverige.
Enligt 5 kap. 4 och 5 AFL har utländsk medborgare bosattärsom

i Sverige rätt till folkpension på villkor och med tilläggs-samma samma
förmåner t.ex. PTS och särskilt pensionstillägg svensk medborgaresom
under förutsättning han har varit bosattatt viss minsta tid i Sverige.en
För ålderspension krävs den försäkrade har Varit bosattatt i Sverige sedan
minst fem år och efter fyllda 16 år har varit bosatt under sammanlagt
minst tio år. Förtidspension och handikappersättning kan till utländskutges
medborgare, han antingen bosattär i Sverige sedan minst fem eller,om år

han bosattår i Sverige sedan kortare tid än femom harår, varit normalt
arbetsför oavbrutet minst år under bosättningstiden.ett Rätt till Vårdbidrag
för bam tillkommer utländsk förälder föräldern bosattär i Sverigeom
sedan minst år. För efterlevandepensionett skallatt utgå till efter-vuxen
levande utländsk medborgare fordras antingen den avlidne omedelbartatt
före sin död hade varit bosatt i Sverige minst fem ochår den efterlevande
vid dödsfallet bosatt här i landet eller den efterlevandevar bosattatt är
i Sverige sedan minst fem år och den efterlevande eller den avlidne vid
dödsfallet bosatt här. För efterlevande barn gällervar motsvarandeen
regel, dock det i dessa fall krävsatt månaders i stället för fem årssex
bosättning. Om utländsk medborgare enligt vad är berättigaden sagtsovan
till förtidspension eller särskild efterlevandepension, ersätts denna auto-
matiskt ålderspension då han uppnår 65 års ålder, ävenav han då inteom
har uppfyllt den särskilda kvaliñkationstiden för tillrätt ålderspension.
Likaså är barn, för vilket förälder har uppburit Vårdbidrag, berättigat till
förtidspension eller handikappersättning från 16 års ålder hinderutan av

kvaliñkationstiden föratt dessa förmåner då inte är uppfylld.
Vid sidan det angivna regelsystemet finns i 5 kap. 6av § AFL dispens-

regler kan åberopas svenska och utländska medborgaresom flyttarav som
utomlands sedan de beviljats folkpension i Sverige inte uppfyllermen som
villkoren ör rätt till oavkortad pension vid bosättning utanför Sverige.
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folk-uppbärabörjatharmedborgare,svenskinnebärReglerna att som
härbosättningtidsvisseftermedborgare,utländskliksompension, som

behållafallet fäenskildaprövning i detefterfolkpension, kanbeviljatshar
till följdupphörtharhuvudregelndärtill enligtsedan rättenpension även

harregeringen såhärförförutsättning ärSverige. En attfrånflyttningav
skulleomständigheternatillmed hänsyndetfall ellervissaförordnat för

härmedi enlighetFörordnandepensionen.indraoskäligtframstå attsom
tillrörandeFöreskrifter rättmed1962516kungörelsenimeddelatshar

denkungörelse kandennafall. Enligtvissariket ifolkpension utom
uppbärafå fortsättaansökanefter attfolkpensionsberättigade pen---

ellerhälsanvårdutomlands förvistashanKBTdock intesionen avom
anledningskäligfinnsoch det att anta attsjukdombehandlingför av

honom.betydelse föravsevärdharbehandlingenellervården
tillrättreglerlagstiftningen ingasvenskadeninnehållerövrigtI om

utomlands. Bestäm-bosättningvidutländsk medborgareförfolkpension
mellanhar ingåttskonventionerraddock ifinnshärommelser somen

för-närvarande iförgällerkonventionerSådanaandra länder.Sverige och
Verde,Jugoslavien, KapTyskland,Förbundsrepublikentillhållande

Nederländer-Italien,Marocko,Frankrike,Turkiet,Schweiz,Portugal,
Österrike, Storbritannien, Luxem-Grekland, USA,Spanien,Israel,na,

ikonventionerdessaQuebec. GenomprovinsenCanadaburg, gessamt
vidfolkpensionsvensktilllandet rättandrai detmedborgareallmänhet

för svenskagällervillkorSverigeutanförbosättning somsamma
gällersocial trygghetkonventionennordiskaEnligt denmedborgare. om
kvali-kortareföreskrivitshar dessutomhärför. dennaregler Iandradock

bosättningvidfolkpensiontillgälleri vad rättenenligt AFLfikationstid än
i Sverige.

Även särskildagällertidigareellerfödd år 1923medborgareför utländsk
innebärDessapensionsberäkningen. attavseendeövergångsregler med

föreantaldet åravräknasfrån talet 3030-årsregelntillämpningenvid av
taxerad inkomstinkomstskattstatligberäknats tillvilka harförår 1960

deneller,tio årske med högstfår dockAvräkningförsäkrade.för den om
tiomed högst år1915-1923,årenfödd under någotförsäkrade är av

årfödd änförsäkrade ärdenvarjemed för årminskade år senareett som
1914.

enligtkanpensionspoäng,medfinns eller två årendastNär det ett man
försäkringsperiodermedpoängläggakonventionsbestämmelser samman

i ochårförsäkrade kommakan denlandet. Därigenom trei det andra upp
inte meddäremotstorlekpensionensuträkningVidtill ATP. tasrätt av

land.försäkringsperioder imedår ett annat

Ansökan pension m.m.om
ochkap. AF Lfinns bl.a. i 16pensionansökanrörandeBestämmelser om

bostads-kommunaltochhustrutilllägg1962392lagenoch 13 §§1l om
folkpension.tillägg till

hust-ellerfolkpension och ATPenligtpension AFLAnsökan omom
med vissa be-kungörelsen 1962394skall enligtrutillägg eller KBT
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stämmelser rörande ansökan pension enligt AF L, göras hosom denm.m.
allmänna försäkringskassa, hos vilken sökanden är inskriven, eller skulle
ha varit inskriven, han fyllt 16 år. I fall skall ansökanom annat göras hos
Stockholms läns allmänna försäkringskassa. N är det gäller försäkrad som

i kap.1 3 § andra stycket AFLavses utländsk sjöman skall dock an-
sökan göras hos Göteborgs allmänna försäkringskassa.

Ålderspension

Försäkringskassan skall ansökan beslutautan hel åldersspension tillom
hos försäkringskassan inskriven pensionsberättigaden fr.o.m. den månad

han fyller 65 år, han inte skriftligen begärt kap.om 16 l §annat AFL.
Omkring månader företre ÖS-årsmånaden skickar försäkringskassan ut

förhandsbesked.ett Till detta bifogas svarsblankett skall skickasen som
tillbaka i vissa fall, den försäkradet.ex. om

är gift och inte bor tillsammans med maken,-
bor tillsammans med någon han har varit gift med eller har- eller
har haft barn med eller
har arbetat utomlands eller har eller har sökt pension livränta- från

land.annat

Till den månaden före 65-årsmånaden harsom förtidspensionsjukbidrag
eller änkepension från folkpensioneringen skickas inget förhandsbesked.
Dessa ersättningar räknas till ålderspension för den inteom harsom
meddelat han önskar skjutaatt ålderspensionen.uttagetupp av

Förhandsbesked skickas inte heller till den har förtida heluttagsom av
ålderspension. Den har förtida halv elleruttagsom ñärdedelsav en
ålderspension får däremot förhandsbeskedett och pensionen ändras auto-
matiskt till hel fr.o.m. ÖS-årsmånaden. Vill han inte pensionen ändrasatt
måste han meddela försäkringskassan.

Ålderspensionkan inte betalas för längre tidut tillbaka än månadertre
före ansökningsmånaden 16 kap. 5 § AFL.

Förtidspensionsj ukbidrag

Den försäkrade kan själv ansöka hos försäkringskassan förtidspensionom -sjukbidrag 16 kap. 1 § AF L. Till ansökan skall enligt RFVs föreskrifter
RFFS 19773 ansökan pension bifogasom läkarutlåtandeom ett omhälsotillstånd inte särskilda skäl finnsom anledning tillsom ger annat.

Förtidspensionsjukbidrag beviljas från den tidpunkt den försäkrade
uppfyller förutsättningarna för rätt till pension. Pensionen kan dock inte
beviljas för längre tid tillbaka än månader företre ansökningsmånaden 16
kap. 5 § AFL.

Förtidspensionsjukbidrag kan beviljas den försäkradeutan haratt ansökt
pension. Det kan bli aktuellt efterom längre tids sjukskrivning då denen

försäkrade uppbär sjukpenning eller ersättning för ukhusvård enligt AFL.
Detsamma gäller då den försäkrade får sjukpenning, ersättning för sjuk-
husvård eller livränta enligt LAF eller motsvarande ersättning betalassom
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förordnande 16regeringensgrundeller påförfattningenligt avut annan
AFL.stycketandra§kap. 1

pensionenansökanbeviljas utgesförtidspensionsjukbidrag utanNär
meddelats.harpensionbeslutdådeneftermånaden nästfr.o.m. om

Efterlevandepension

allmänhosansökanskall göraefterlevandepensionönskarDen som
AFL.§kap. 1försäkringskassa 16

avliditförsäkradedå denmånaddenfr.o.m.Efterlevandepension utges
förtidspension,ellerålderspensionuppbardödsinvidhaneller, om

tillEfterlevandepensiondödsfallsmånaden. Vuxeneftermånadenfr.o.m.
ansöknings-föremånadertillbaka äntidför längre trebetalasintekan ut

företill två årtidförbetalasdäremotkan utBampension uppmånaden.
AFL.§5kap.ansökningsmånaden 16

SKBTochKBTHustrutillâgg,

hosförmånenansökaskallKBTochhustrutilläggönskar omDen som
hust-l962392lagenoch 13 §§AFLkap. 1 om16försäkringskassan

folkpension.tillbostadstilläggkommunaltochrutillägg
måna-tillbaka äntidlängre treförintefåroch KBT utgesHustrutillägg

kommunaltochhustrutillägg13 §ansökningsmånadenföreder om
AFL.5 §kap.och 16folkpensiontillbostadstillägg

kommunaltsärskilt1991162lagenenligtförmånerFrågor omom
försäkrings-denansökanfolkpension prövastill utanbostadstillägg av

inskriven.pensionsberättigade ärvilken denhoskassa,

VårdbidragochHandikappersâttning

ansökanskall göraVårdbidragellerhandikappersättningönskarDen som
rörandebestämmelservissamedkungörelsenEnligtförsäkringskassan.hos

försäkradesdenläkarutlåtandeskallAFLenligtpensionansökan omom
bifogashälsotillståndVårdbidragbarnetshandikappersåttning resp.

tillanledning annat.skälsärskildainteansökan, gerom
varundermånaddenfr.o.m.VårdbidragochHandikappersättning utges
förmån.tillför rättförutsättningarnauppfyllerförsäkrade resp.den

och,årtvåtillbaka äntidför längrefår inteHandikappersâttning utges
5 §kap.ansökningsmånaden 16föremånaderVårdbidrag,i fråga treom

L.AF

tidförflutenförpensionMinskning av
sammanträffan-bestämmelserfinnsAFLkap. §och 17 1kap. 5 § om16I

förmånerde m.m.av
folkpension äruppbärintemakepensionär,giftförFolkpension varsen

skallfolkpensionNärfolkpension.uppbärocksåmakenänhögre om
fåtttid harförmaketid till någonförflutenförbetalas sammaut vars
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pension med det högre beloppet skall utbetalningen minskas. Minskning
skall göras med vad den först pensionerade maken har fått ñr mycket.
Vad med gift ogift pensionsberättigad, avsnittet X.4som avses resp. se
Ålderspension.

Betalas barnpension för förfluten tid och har bamtillägg eller bidrags-ut
förskott för barnet betalats för tid skall bampensionen minskas.ut samma

Betalas barnpension från ATP för förfluten tid och har efterlevande-ut
pension till från förATP tid betalats med för högt beloppvuxen utsamma
skall bampensionen minskas.

Har ersättning enligt AFL eller enligt författning betalatsen en annan
allmän försäkringskassa ellerut erkänd arbetslöshetskassa ochav en en

beviljas ersättning retroaktivt enligt förAFL tidsenare en annan samma
den tidigare utbetalade ersättningen skall den retroaktiva ersättningensom

minskas. Minskningen skall ske med det belopp överstiger vadsom som
skulle ha beslut båda ersättningarnautgetts hade förelegat samti-om om
digt. Avräkningen skall därvid ske månadsvis.

Vid utbetalning pension för förfluten tid skall avdrag göras förav
socialbidrag enligt 6 § socialtjänstlagen 1980620 den pensionsbe-om
rättigade för tid i väsentlig mån har fått sin försörjningsamma genom
sådant bidrag.

Samordning med yrkesskadelivränta

Bestämmelser samordning med yrkesskadelivränta finns i kap.17 2 §om
AFL.

Har pensionsberättigad på grund obligatorisk försäkring rätt tillav
yrkesskadelivränta och bestäms livräntan eller betalas den RFV,utav av
skall enligt 17 kap. 2 § AFL pensionen minskas samordnas med livrän-

Detsamma gäller för livräntatan. enligt utländsk lagstiftning yrkesska-om
deförsäkring.

Folkpension och formATP i ålders-, förtids- och efterlevandepensionav
minskas med fjärdedelar dentre yrkesskadelivränta den pensions-av som
berättigade har rätt till.

Egenlivränta minskar först ATP, därefter PTS och sist folkpensionens
huvudförmän. För livräntan skall minskaatt ATP krävs den pensions-att
berättigade hade pensionspoäng för minst föreår det år då skadanett
inträffade. Kan livräntan inte samordnas med ATP görs minskningen
direkt folkpensionsförmånema.

Efterlevandelivränta enligt YFL samordnas inte med ATP i form av
ålderspension eller förtidspension. Däremot samordnas den med ATP i
form efterlevandepension. Endast folkpensionsförmánema minskas iav

turordning vid egenlivränta Efterlevandelivränta,samma som ovan. som
någon uppbär i egenskap förälder till den avlidne, samordnas enligtav
praxis inte med allmän pension.

Härutöver finns vissa bestämmelser garantibelopp. Folkpension iom
form förtidspension eller barnpension skall alltid betalas med minstav ut
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det beloppminst fjärdedelarfjärdedel och ålderspension med tre aven
betalatsskulle ha ut.som annars

sjukhusvárdvidAvgifter för pensionärer

avgift för varjeförsäkringskassanskallEnligt 2 kap. 12 § AFL ta ut en
Sverige får sjukhusvårdpensionsberättigad bosatt idag då ärsomen

ålderspensionfrån den uppbär helAvgiftgrund sjukdom. tas ut somav
sjukbidrag med denuppbär heltförtidspension. Deneller hel som

tillVårdgivaren underrättelseförtidspension. lämnaruppbär helsom
in- och utskrivningsdagden pensionsberättigadesförsäkringskassan om

permissioner.samt om
vid vårdtillfället. DärvidpensionsförrnånemaAvgifterna beräknas på

omställningspension enligt AF Lålderspension, förtidspension ochbeaktas
lagstiftning, ochänkepension enligt äldre PTSfolk- tilläggspension,och

tredjedelpensionstillägg. Avgiften skall utgörasärskilt av summan aven
vårddag,kronor för varjeförmåner räknade dag, dock högst 65dessa per

Avgiften tillfallerpensionsutbetalningen.avdrag vidoch den tas ut genom
försäkringen.den allmänna

Enligt kap.möjlighet till avgiftsnedsåttning. 2avgiftssystemet finnsI
delvisbefrielse helt ellerfår försäkringskassan beslutaAFL12 § oma

till den pensionsbe-finns särskilda skäl med hänsynfrån avgiften, detom
till bostad elleroch behov medelekonomiska förhållandenrättigades av

frånbefrielse helt eller delvisrehabiliteringsinsatser. Försärskilda att
försäkringskassanpensionsberåttigade ansöka det hosavgift skall den om

månad avdraget gjordes.efter den dåmånader utgångensenast tre av

áterbetalningsskyldighetoch pensionIndragning, nedsättning m.m. av

skäli-dras ellerersättning enligt AF L måkap. AFLI 20 3 § attanges
sig under-underkastabl.a. den försäkrade vägrarnedsättas attomgen

sigföreskrifter eller görfölja läkaressökning läkare eller att armarsav
gäller denhälsosynpunkt.till ovarsamhet Detsammaskyldig somgrov ur

vilseledande uppgiftoriktig ellereller vårdslöshet lämnarmedvetet av grov
för till ersättning. Denförhållande betydelse rättenangående är avsom

helt ellerrehabiliteringsåtgärd kan ävenvissvägrar genomgåattsom
förutsättning han erinratsdelvis förvägras förtidspension under att om

efterlevandepensioni fråga särskilddenna påföljd. Motsvarande gäller om
följa villkoranledningefterlevande giltig vägrarden att ettutan somom

AFL.uppställts med stöd 16 kap. 3 §av
uppgifteroriktiga ellerskall denEnligt kap. § AFL20 4 som genom

uppgifts- anmâlningsskyldighetfullgöra ellerunderlåtenhet att engenom
med förobehörigen ellerförorsakat ersättning utgåtteller sättpå annat att

denför mycket. Det gäller ävenåterbetala vad utbetalatshögt belopp som
ochuppburit ersättningobehörigen eller för högt beloppmedsom annars

Återbetalningsskyldighet skall anledningskäligen bort inse detta. om
avräknasVad skall återbetals fårdelvis efterges.föreligger helt eller som

vid utbetalning.senare
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1.8 Delpension

Bestämmelser delpension finns i lagen 197984 delpensions-om om
försäkring.

Förvärvsarbetande i åldern 60-64 år har möjlighet minska arbetsinsat-att
övergå till deltidsarbete kombinationiatt med delpension.sen genom

Delpensionen fyller då viss andel det inkornstbortfallut följeren av som
arbetstidsminskningen.av

Försäkrad för delpension är den är bosatt i Sverige och undersom som
ramtid år omedelbart före den dag då pensionett börja utgåen av avses

eller den tidigare dag då ansökan görs har förvärvsarbetat i minst 75 dagar
fördelade på minst fyra månader enligt bestämmelserna arbetsvillkorom
i lagen 1973370 arbetslöshetsförsäkring. Tid då sökanden har varitom
hindrad arbeta anledningatt sägs i den lagen eller i lagenav som
1973371 kontant arbetsmarknadsstöd inräknas inte vid bestämman-om
det ramtiden. Som arbetshinder räknas arbetslöshetäven vid vilkenav
ersättning har utbetalats enligt någon de nämnda lagarna.av

Som förutsättning för försäkrad för delpensionatt gäller dessutomvara
i fråga skall fr.0.m.att det år då han fyllde 45 haår varitpersonen

förvärvsverksam i sådan utsträckning han för minst tio harår tillgodo-att
räknats pensionsgrundande inkomst för ATP.

Rätt till delpension tillkommer försäkrad fr.0.m. den månad då hansom
fyller 60 år eller minskar sin arbetstid i förvärvsarbete och däreftersenare
arbetar i genomsnitt minst 17 och högst 35 timmar arbetsvecka. Omper
förvärvsarbetet efter arbetstidsminskningen inte utförs fortlöpande är den
försäkrade berättigad till delpension endast han under varje periodom av
högst månader arbetar undertre minst halva antalet vanliga dagar och inte
gör sammanhängande avbrott i förvärvsarbetet under längre tid än ochen

halv månad. Därvid bortses från avbrott grund Delpen-en semester.av
sion kan längstutgå månaden före dent.o.m. varunder den försäkrade
fyller 65 år eller dessförinnan börjar uppbära förtidspension eller ålder-
spension enligt AFL.

Den efter arbetstidsminskningen har förvärvsarbete enbart i formsom
anställning eller uppdrag har tillrätt delpension han harav minskatom

arbetstiden med i genomsnitt minst fem timmar arbetsvecka. Förper
försäkrad efter arbetstidsminskningen förvärvsarbetar inte enbartsom som
anställd eller uppdragstagare gäller han för berättigad till del-att att vara
pension hamåste minskat arbetstiden med i genomsnitt minst hälften.

Delpension utbetalas med belopp 65 % den försäkra-motsvararsom av
des pensionsunderlag.

För försäkrad har förvärvsarbete enbart i form anställning ellersom av
uppdrag utgörs pensionsunderlaget skillnaden mellan hans genomsnittli-av

förvärvsinkomst före arbetstidsminskningen och den förvärvsinkomstga
han efter arbetstidsminskningen kan ha tills vidare.som Inkomstenantas

före arbetstidsminskningen beräknas med utgångspunkt från pensions-
poängen inom förATP de sista fem föreåren arbetstidsminskningen. De
två sämsta poängåren elimineras och därefter beräknas inkomsten till vad

den genomsnittliga inkomstenmotsvarar för desom återstående åren.tre
För försäkrad efter arbetstidsminskningen förvärvsarbetar intesom
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pensionsunderlagetutgörsanställd eller uppdragstagareenbart avsom
arbetstidsminskning-föreförvärvsinkomstgenomsnittligahälften hansav

Överstiger arbetstids-försäkrade efterdenförvärvsinkomstden somen.
inkomsten,hälften den tidigarevidare hatillsminskningen kan antas av
förvärvsin-tidigarehärtill. Denpensionsunderlaget med hänsynminskas

ñrsäkrade.för andrareglerberäknas enligtkomsten somsamma
anknytning till basbeloppetdelpension värdesäkradFastställd är genom

delpension reducerar intedetta. Uttagomräknas vid förändringoch avav
till från 65 ålder.försäkrade berättigad årsden ärålderspensionden som

förinkomst ATP.pensionsgrundandeDelpensionen räknas som
skriftlig ansökan hos dendelpension skall göraönskarDen ensom

inskriven.hanförsäkringskassa där ärallmänna
förhållandenstyrka deutredningintyg ellerSökanden skall amiangenom

nödvändiga uppgifterinteför pension,läggas till grundskall omsom
ñrsäkringskassan.tillgängliga hosredan finns

tillbakaför längre tidfår inte beviljasmånadsvis ochDelpension utges
Delpension fr.o.m. måna-ansökningsmånaden.föremånaderän utgestre

skett. denarbetstidsminskningen har Omvilkenefter den underden
arbetsdagen iden förstasin arbetstid redanförsäkrade har minskat en

däremot börjarmånad. handelpension för denna Ommånad ävenutges
delpension förräninteunder månaden kan handeltidsarbetesitt senare

därefter.månaden

Bilstöd till handikappade1.9

bilstöd tillärendenhandläggningEnligt lagen 1988360 omavom
tilloch föräldrartill handikappadestatligt bidraghandikappade lämnas

föreskriftermotorfordon enligtanskaffahandikappade barn ñr att som
regeringen.meddelas av

försäkringskassa hosdenefter ansökanbidrag prövasFrågor avom
sökanden inskriven.vilken år

finns i förordningentill handikappadeBestämmelser bilstödom
oktoberträdde i kraft dentill handikappade, 1bilstöd1988890 somom

tillbidragdå förordningen 1987410Förordningen1988. ersatte om
Övergångsbestämmel-motorfordon Vissahandikappade för skaffaatt m. m.

förordningen.meddelades i denser nya
grund varaktigtförordningen denMed handikappad i som avavses

förflytta sig handväsentliga svårigheter påfunktionshinder har att egen
kommunikationer.eller anlita allmännaatt

moped ochpersonbil, motorcykel,för anskaffningBidrag lämnas av
fordon. Omanordning sådanteller anskaffning särskild påändring ettav

eller andra omstän-grund handikappetsfinns särskilda skäldet på artav
motorfor-för anskaffning eller ändringdigheter, lämnas bidrag annatav

särskild anordningför anskaffning pådon ellerän nämnts ovan avsom
fordon.sådantett

anskaffningsbidrag ochgrundbidrag,Bidrag lämnas i form anpass-av
föranskaffningsbidrag får inte lämnasochningsbidrag. Grundbidrag

bidrag har meddelats.anskaffats tillfordon innan beslut rättomsom
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Bidrag lämnas till

till handikappad under 65 ochär år beroende bilärsom som av
för arbete få sin försörjning eller väsentligt tillskottatt ettgenom

försörjningtill sin eller för yrkesinriktadgenomgå utbildningatt
eller rehabilitering under färgenomgå han utbildningsbidrag
enligt förordningen 1987406 arbetsmarknadsutbildning ellerom
rehabiliteringsersättning enligt AFL,

2. till handikappad underär 65 år och, efter ha beviljatsattsom
bidrag enligt har lämnat arbetsmarknaden med förtidspension
eller beviljatshar sjukbidrag enligt ellerAFL,

3. till handikappad än i eller och fylltl 2 18annan som avses som
inteår 50 år,men

handikappad förälder4. med barn under 18 år eller

5. förälder handikappatmed barn under förutsättning föräldernatt
sammanbor med barnet och har behov fordon för förflyttningettav
tillsammans med barnet.

För handikappade under och lämnas bidragl 2 även till den intesom
innehar körkort under förutsättning någon kan anlitas förareatt annan som
vid Till övriga bilstödsberättigade lämnas bidrag under förutsätt-resorna.
ning den bidragsberättigade själv skall bruka bilen ñrare. Medatt som
förälder likställs den, med vilken föräldern är eller varit gift eller har eller
har haft barn, de stadigvarande sammanbor.om

förordningenEnligt får gnmd- och anskaffningsbidrag lämnas endastnytt
minst sju har förflutitår sedan beslut fattades tillrätt bidrag. Omom om

det finns skäl från trañksäkerhetssynpunkt eller medicinsk synpunkt får
dock bidrag tidigare. Bidragen är enligt kommunalskattelagen i regelges
skattefria.

förordningenEnligt grundbidragets storlek dels vilken denstyrs av grupp
sökande tillhör, dels vilket fordon den sökande har för avsikt attav
förvärva. Vid köp bil är grundbidraget för de nämntst.ex. av grupper som
under punkterna högstl-3 kr och för60 000 övriga bilstödsbe-ovan
rättigade enligt punkterna 4-5 år bidraget 000 kr.30

Anskaffningsbidrag lämnas med högst 40 000 kr. Det inkomstprövatär
och lämnas till den har lägre årlig bruttoinkomst än 88 000 kr.som en
Bidraget ned enligt särskilda förregler helt upphöra vidtrappas att en
årlig bruttoinkomst 160 000 kr. föräldrarFör har till bilstödråttav som
sammanräknas föräldrarnas bruttoinkomster båda sammanbor medom
barnet.

Gnmdbidrag och anskaffningsbidrag får tillsammans överstiga bilens
anskaffningskostnad med högst kr.35 000

Anpassningsbidrag lämnas för kostnader i samband fordonetmed att
förses med olika specialutrustningar kompenserar funktionsnedsätt-som
mngen.
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förordningenI finns bl.a. bestämmelser anmälningsskyldighet vidom
förhållandenändrade och âterbetalningsskyldighet vad har utbe-av som

talats för mycket i bidrag.

1.10 Frivillig pensionsförsäkring

22 kap. AFL, innehöll bestämmelser frivillig pensionsförsåkring,som om
upphörde gälla vid utgången år 1980 197980 128, SfUprop. 16,att av
rskr. 299, SFS l803l5. Iövergångsbestämmelsema till upphörandet av
detta kapitel uttalades, de tidigare bestämmelserna frivilligatt om pen-
sionsförsäkring fortfarande skall förgälla försäkring på grund avgiftav

har erlagts före utgången frivilligaår 1980. Den pensionsförsäk-som av
ringen, tecknades hos Riksförsäkringsverket, utgjorde komplementettsom
till den obligatoriska pensionen folkpension, PTS och ATP. Närmare
bestämmelser frivilligaden pensionsförsäkringen fanns i förordningenom
1962521 frivillig pensionsförsäkring hos RFV.om

2 Ersättning vid arbetsskadayrkesskada

2.1 Ersättning enligt lagen arbetsskadeförsäkringom

Lagen 1976380 arbetsskadeförsäkring LAF trädde i kraft den lom
juli 1977, samtidigt lagen 1954243 yrkesskadeförsäkring YFLsom om

Äldreupphörde gälla. bestämmelser gäller dock fortfarande i frågaatt om
skada har inträffat före ikraftträdandet.som

Arbetsskadeskyddet enligt omfattarLAF alla förvärvsarbetande, dvs.
förutom arbetstagare uppdragstagareäven och företagare. Beträffandeegna
de båda sistnämnda kategorierna förutsätts dock den skadade bosattatt var
i Sverige. LAF gäller vidäven arbete arbetstagare utför utom-som en
lands, arbetet högst år och arbetstagaren är utsändettom avses vara av

arbetsgivare med verksamhet här i riket.en
I 2-4 §§ förordningen 1977284 arbetsskadeförsäkring och statligtom

personskadeskydd finns bestämmelser arbetsskadeförsäkring vidom
utbildning. Arbetsskadeförsäkringen gäller för den deltar i arbetsmar-som
knadsutbildning, är inskriven vid arbetsmarknadsinstitut, deltar i vidgad
arbetsprövning efter beslut länsarbetsnâmnden eller arbets-genomgårav
prövning eller arbetsträning har godkänts allmän försäkringskassa.som av
Försäkringen omfattar dessutom vissa studerandegrupper. Dessa omfattas
endast under i utbildningen då eleven utför arbete stämmermoment som
överens med eller till sin liknar sådant vanligen utförs vid för-art som
värvsarbete.

Med arbetsskada förstås skada till följd olycksfall eller skadligav annan
Äveninverkan. olycksfall vid färd till fråneller arbetsstället räknas som

olycksfall i arbetet, färden stod i nära sarnaband med arbetet. Förom
skada framkallats smitta gäller särskilda regler.som av

Om försäkrad har varit för olycksfall eller skadligutsatten annan
inverkan skall skada han ådragit sig orsakad densom anses vara av
skadliga inverkan, inte betydligt starkare skäl talar det.motom

Skada till följd än olycksfall ha inträffat den dag dåannatav anses
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skadan visade sig. innebär gäller i fråga arbetssjukdomDetta LAFatt om
har till följd inverkan har skett före den juliuppstått lsom av en som

sjukdomen inte förrän1977 visar sig efter denna tidpunkt.om
Den drabbas arbetsskada skall i princip försättas i situa-som av samma

tion skadan inte hade inträffat. skada inträffat före denFörsom om som
januaril 1992 ersätter arbetsskadeförsäkringen inkomstförlust för skada

och sjukdomar uppkommit i arbetet dessa längre än 90varatsom om
dagar. Under de första dagarna efter det90 skadan inträffade, den s.k.att
samordningstiden, sjukförsäkringen inom i princip förAFL ersätt-svarar
ningar till den skadade. skada inträffat fr.o.m.För den januari 19921som
är samordningstiden dagar. Under samordningstiden försäkra-180 har den
de till ersättning från sinrätt arbetsgivare under de första dagarna14 av

sjukdomsfall i form sjuklön enligt lagen sjuklön199 1047 och1ett av om
för tid därefter från den allmänna försäkringen i form sjukpenning. Denav

inte sjukförsäkrad har dock till förmånerär rätt även under samord-som
ningstiden han varit försäkrad enligt LAF. Under denna tidsom om

arbetsskadeförsäkringenersätter dessutom nödvändiga kostnader för uk-
vård riket, tandvård och särskilda hjälpmedel i den dessamånutom
kostnader inte enligtersätts AFL.

Eftersamordningstidens slutersätterarbetsskadeförsäkringennödvändiga
kostnader för bl.a. läkarvård, tandvård, sjukvårdande behandling, sjukhus-
vård, läkemedel och särskilda hjälpmedel.

Vid bestående nedsättning arbetsförmågan till följd arbetsskadaav av en
med minst femtondel har den försäkrade till ersättning i formrätten av
livränta för den inkomstförlust uppkommer. Livräntan motsvararsom
skillnaden mellan den inkomst den försäkrade skulle ha haft han inteom
hade skadats och den inkomst han skadan kan beräknas kommatrots att
få. Livräntan inkomstförlust tillersätter 7,5 basbelopp. Inkomstbort-upp
fall för år understiger fjärdedel basbeloppet dock inte rättsom en av ger
till livränta.

underlag förSom beräkning livränta läggs i princip den försäkradesav
sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL vid den tidpunkt från vilken
livränta skall eller, han inte sjukpenningförsäkrad, denutges om var
inkomst då skulle ha utgjort hans sjukpenninggrundande inkomst.som
Skall livränta börja först sedan avsevärd tid har förflutit efter denutges
skadliga inverkan i arbetet får underlaget bestämmas med ledning av

högre förvärvsinkomst den sjukpenninggrundandeän inkomstenannan om
särskilda skäl talar för det.

För försäkrad inte har fyllt 25 år när skadan inträffade gällersom
särskilda regler för beräkning livränteunderlaget, vilka sikte dentarav
försäkrades sannolika framtida inkomst inte skadan inträffat. Reglernaom
innebär uppräkning underlaget förgörs den försäkrade vid 18,att en av
21 och ålder.25 års Uppräkningen bygger antagandepå genomsnitt-om
slönen för berörda åldersgrupper i den försäkrades yrke.

För försäkrad genomgår utbildning livränteunderlagetutgörs undersom
beräknad utbildningstid lägst den inkomst han sannolikt fåttskulle haav

han vid tiden då skadan inträffade hade avbrutit studierna och börjatom
förvärvsarbeta. tid efterFör utbildningens slut utgörs underlaget lägstav
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den försäkrade då sannolikt skulle haden inkomst förvärvsarbeteav som
fått hade inträffat.skadan inteom

Är samtidigt berättigad till förtids-försäkrad har till livräntarätten som
denefterlevandepension enligt AF L med anledningpension eller av

endast i deninkomstförlust föranlett livräntan, livräntan månutgessom
tidsbegrânsas eller tillsden överstiger pensionen. En livränta kan utges

månad under vilken deni princip längst till denvidare. Livrântan utges
försäkrade fyller 65 år.

begravnings-avlidit till följd arbetsskadaförsäkradHar utgesav enen
vid tiden för30 % basbeloppethjälp med beloppett motsvarar avsom

dödsfallet.
livräntaförsäkrad avlider till följd arbetsskada kanOm utgesen av en

make jämställd eller kvin-till barn, efterlevande make till medsamt man
följd inträffat före den januari 1990Vid dödsfall till skada lav somna.

gäller äldre regler.
omställningslivánta ochErsättning lämnas i form bamlivränta,av

likartade medefterlevandelivränta förutsättningar ärsärskild under som
från folkpensioneringen.reglerna för efterlevandepension

ersättningsunderlagefterlevande beräknas grundvalLivränta till på ettav
avlidnes årsinkomst. Ersättningsunderlageti princip denmotsvararsom

ersättnings-basbelopp. Livränta till barn 40 %begränsat till 7,5 ärär av
ökas procenttalet med för varje bam. Detunderlaget. Finns flera barn 20

tillsammanlagda beloppet delas sedan lika mellan hamen. Livränta barn
Vid studier kan livräntaden månad barnet fyller 18 år. utgesutges t.o.m.

juni månad det barnet fyller 20år år.t.o.m.
Efterlevande make har till omställningslivränta under tolv månaderrätt

dödsfallet. Omstâllningslivräntan förlängs ñr den har vårdnadenfrån som
tillstadigvarande sammanbor med barn under tolv Rätt sär-och år.om

möjlighet skaffa sig inkomstskild efterlevandelivränta har den attvars
med minst hälften grund arbetsmarknads-arbete är nedsatt på avgenom

skäl, eller jämförlig omständighet. Nedsätt-mässiga nedsatt hälsa annan
får endastningen skall ha bestått alltsedan makens död och inte vara

Omställningslivrântaoch särskildefterlevandelivräntautges medkortvarig.
efterlämnarersättningsunderlaget den avlidne bam20 % när ävenav som

berättigat till livränta, i fall med 45 %.är annat
avlidne betaltLivränta kan betalas till frånskild kvinna denäven ut om

underhåll och till förälder den avlidne för del försörj ningen.stått avom en
till den försäkringskassaAnmälan arbetsskada skall enligt LAF görasom

försäkrade inskriven eller skulle ha varit inskrivenhos vilken den är om
Är inskriven och skulle han inte hahan hade fyllt år. den skadade inte16

försäkringskassan i den där skadanvarit det skall anmälan göras till ort
förákrings-har inträffat eller visat sig. det inte till vilkenKan avgöras

ärendet hör, till Stockholms läns eller, detkassa skall anmälan göras när
Även fallgäller sjömän, till Göteborgs allmänna försäkringskassa. i andra

får anmälan, det gäller sjöman, alltid till Göteborgs allmännanär göras
försäkringskassa. försäkringskassa vilken anmälan skallDen till göras
skall det kan ske bestämma den ersättning skall betalasså snart ut.som
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Denna försäkringskassa får dock uppdra försäkringskassa atten annan
bestämma ersättningen.

2.2 Ersättning enligt lagen statligt personskadeskyddom

Bestämmelser ersättning från för skada ådragenstaten under tjänste-om
pliktig verksamhet har sammanförts i lagen 1977265 statligtm.m. om
personskadeskydd LSP. Lagen trädde i kraft den juli1 1977 och den

då tidigare Äldreförfattningarersatte tre på området, avsnittet X. 12.5se
bestämmelser skador på värnpliktiga fl. Den skyddade personkret-om m.

omfattar bl.a. den fullgör vämplikts- eller civilförsvarstjånst-sen som
göring och den deltar i räddningstjänst. Lagen omfattar också densom

intagenär för vård i krirninalvårdsanstalt, i hemsom i 12ett §som avses
lagen med särskilda bestämmelser vård eller i hemettom av unga som

i 22 § lagen 1988870 vård missbrukareavses i vissa fallom av samt
den är häktad eller anhållen eller i fall intagen ellersom annat itagen
förvar i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.

Personskadeskyddet inträder när den första färden påbörjas till verksam-
het eller intagning i LSP och gäller till dess den sista färdensom avses
från verksamheten eller intagningen avslutades skyddstid.

Alla skador, såväl olycksfall sjukdomar inträffar under skydd-som som
stiden, kan gnmda rått till ersättning. Skyddet gäller i viss utsträckning
även under fritid och ledighet. Omfattas skada även LAFannan en av
skall ersättning enligt LSP endast i denutges mån ersättningen därigenom
blir högre. Enligt LSP ersättning vid sjukdom,utges bestående nedsätt-
ning arbetsförmågan och dödsfall. Därvid blir ersåttningsreglemaav i
LAF i huvudsak tillämpliga.

2.3 Krigsskadeersättning till sjömän

Bestämmelser ersättning från vid personskadastaten sjömanom som
ådrager sig utomlands till följd olycksfall på grund krigshändelseav av
regleras i lagen 1977267 krigsskadeersättning till sjömän. Lagenom
trädde i kraft den juli1 1977 och den då tidigare författningarersatte tre

Äldrepå området, avsnittet X. 12.5 bestämmelser skadorse på värn-om
pliktiga m.fl.

Lagen gäller för sjömän omfattas LAF ochsom av som anses som
sjöman enligt sjömanslagen 1973282. Med sjöman jämställs annan
arbetstagare följer fartygetmed och utför arbete för fartygetssom räkning,
t.ex. resereparatörer. Lagen gäller inte den har rätt till ersättningsom
enligt LAF eller tjänstgör på krigsfartyg eller skadas i krig i vilket Sverige
befinner sig.

Skyddet gäller när sjömanen

är på till där han skall tillträdaort tjänstgöring fartygresa eller-
under tjänstgöring på svenskt fartyg vistas på där fartyget- ort
ligger eller
efter avslutad tjänstgöring på svenskt fartyg väntar på hemresa-
eller
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hemresa.fartyg påsvenskt ärtjänstgöring påavslutadefter-
skadadebestämmelserna i LAF. DentillämpningmedErsättning utgår av
skadanstillmed hänsynersättningsärskildtilllivränta rätthar utöver

ersättningenarbetsförmåganförlustVidbeskaffenhet. motsvarar sexav
inträffade.skadandet dåbörjan årgällde vidbasbeloppdetgånger avsom

enligt lagen.ersättningbeslutarförsäkringskassaallmännaGöteborgs om

yrkesskadeförsäkringenligtErsättning lagen2.4 om

fortfarande förgälleryrkesskadeförsäkring YFL1954243Lagen om
försäkring1916235juli Lagenden 1977.inträffat före 1skada omsom

för vissaförsäkringlagen 1929131ocholycksfall i arbeteför om
inträffat föreskadai frågafortfarandetillämpasyrkessjukdomar somom

olycksfallföljd änskada tillfrågaoch ijanuari 1955 annatden 1 avom
decemberinte efter den 31försäkradedenvisade sigvilken senare, om

1916skadan. årsorsakatinverkanför sådanvarithade1954 utsatt som
ersättning förangående190139 1sin lagenföregicks ilag tur s.av

olycksfall i arbete.skada till följd av
obliga-frivillig. Dendelsobligatorisk,delsenligt YFLFörsäkringen var

denl månprincip alla arbetstagare.omfattade iförsäkringentoriska
medyrkesutbildningunderjämställdes eleverdetföreskrevregeringen

tillämpningangående1954715kungörelsentillIarbetstagare. aven
förteckningfogadelever m.fl.vissayrkesskadeförsäkring ålagen om

löpaeleverna ansågskurser därutbildningslinjer ochde skolor,angavs
Arbets-omfattas YFL.därför skulleochtill skadarisk kommaviss att av
Undan-försäkringen.obligatoriskafrån denmake undantagengivares var

släktskapnedsti gandeelleri rättarbetstagareocksåtagna var upp-somvar
levdevaraktigtmake ocheller hansarbetsgivarensvågerlag medeller som

årsinkomsthadeoch dessutomarbetsgivarenhushållsgemenskap medi en
undanta vissavidareRegeringen kundekronor.understeg 8001som

frånmeddelaeller kommunanställda hos samtarbetstagare statenvarsom
arbetstagare.vissa andrabeträffandeföreskrifteravvikandeYFL

olycksfallföljdkroppskada tillförsta handförstods iyrkesskadaMed av
e.d. Vissa åkom-jämställdes skada påkroppsskadaMedarbetet. protesi
alltid ha uppståtttidunder kort ansågsinverkangrund skadligpå avmor

olycksfall vidhänfördes ävenolycksfall i arbetetolycksfall. Tillgenom
skadavidareyrkesskada räknadesfrån arbetet. Somtill ellerfärd som

ellerinverkan ämneframkallatsocharbetethade orsakats avgenomav
inverkandet,regeringen föreskreviden månenergi eller,strålande genom

Medsmitta.buller ellerskakningar, vibrationer,tryck,rörelser,vissaav
sjukdomarVilkayrkessjukdomar.s.k.förstods ocksåyrkesskada som

medkungörelsen 1954644framgickyrkessj ukdomarskulle avanses som
yrkesskadeförsäkring.stycket lagenförsta cföreskrifter enligt 6 § om

skada ochföreligga mellanorsakssambandskulleEnligt YFL anses
starkare skälinte betydligtarbetet,inverkan iellerolycksfall omannan

haolycksfall ansågsföljd änYrkesskada tilltalade det. annatmot av
sig.visadeinträffat den dag skadan

arbets-ukvårdsersättningberättigad tillyrkesskadade ärDen samt, om
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förmågan har blivit nedsatt, sjukpenning vid sjukdom och livränta vid
invaliditet. Vid dödsfall utgår begravningshjälp och livränta till efter-
levande.

I fråga ersättning vid sjukdom är yrkesskadeförsäkringenom samordnad
med den allmänna sjukförsäkringen på så sätt yrkesskadadatt som om-
fattas sjukförsäkringen i allmänhet får vanlig sjukvårdsersättningav och
sjukpenning enligt AF L under de första 90 dagarna, den s.k. samordnings-
tiden. Om den skadade under samordningstiden inte är sjukpenningför-
säkrad eller sjukförsäkrad, iutgår stället ersättning frånens yrkesskadeför-
säkringen enligt grunder gäller inom sjukförsäkringen.samma I densom
mån inte sjukförsäkringen har trätt in ersätts även nödvändiga kostnader
under samordningstiden för sjukvård riket, tandvård,utom hjälpmedel och
viss särskild vård, allt inkl. resekostnader.

Efter samordningstidens slut yrkesskadeförsäkringen helt försvarar
ersättningen. Försäkringen ersätter då bl.a. nödvändiga kostnader för
läkar-, tand- och sjukhusvård, läkemedel, sjukgymnastik e.d. hjälpmedel

,samt resor.
Storleken sjukpenning efter samordningstiden och livräntaav är beroende

dels den skadades årliga arbetsförtjänst, delsav nedsättningen arbets-av
förmågan. Med årlig arbetsförtjänst i princip den skadades årligaavses
inkomst förvärvsarbete när skadan inträffade, dock lägstav kronorl 800
och högst vad motsvarade fem basbelopp. Nedsättningensom arbetsför-av
mågan skulle bedömas med hänsyn till såväl skadans beskaffenhet som
dess inverkan på den skadades allmänna förmåga skaffa sig förvärvsin-att
komst Ävenoch hans förmåga utöva sitt yrke.att förutvarande skada eller
lyte omskolningsamt e.d. med anledning den aktuella skadan harav
betydelse för skaderegleringen.

Medför yrkesskada nedsättning i den försäkrades arbetsförmåga även
sedan det akuta sjukdomstillståndet har upphört, livränta,utges ned-om
sättningen uppgår till minst 10 %. Livräntan beräknas på ersättnings-ett
underlag i inkomstlägen till två gånger basbeloppetsom vid skadeåretsupp
början den skadadesmotsvarar årliga arbetsförtjänst i högre inkomst-men
lägen Har denavtrappas. skadade förlorat sin arbetsförmåga, utgör livrän-

Är1112tan ersättningsunderlaget. arbetsförmåganav endast nedsatt,
i principutges livränta nedsättningsgraden.en mot Vid sjuk-som svarar

domsrecidiv sjukpenningutges utöver livräntan. Totalbeloppet sjuk-av
penning och livränta får dock inte överstiga maximal sjukpenning enligt
AFL. När den skadade blir ålderspensionär sätts livräntan ned med 14.
Fastställd livränta får efter ansökan helt eller delvis bytas kapital-ut mot
belopp, skäl föreligger till det.om

Yrkesskadad under längre tid inte kan klara sig själv kansom få sin
sjukpenning eller livränta förstärkt med Vårdbidrag på högst 5 kronor per
dag 8001 kronor år. Från yrkesskadeförsäkringenresp. kan vidareper

skäligutges ersättning, motsvarande högst hel sjukpenning, till den som
avstår från förvärvsarbete i syfte förebyggaatt yrkesskadaatt uppstår,
återuppstår eller förvärras.

Vid dödsfall till följd yrkesskada utgår begravningshjälp medav 20 %
basbeloppet vid årets början och livräntorav till den försäkrades efter-
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förutsättningarvissaundertill änkaEfterlevanderäntalevande. samtutges
änkling,fästmö,försäkrade,med denlevdeogift kvinnatill sammansom

med beloppEfterlevandelivräntan utgårförälder.ochmake, barnfrånskild
arbetsförtjänst.årligaförsäkradesandel denvissmotsvarar avsom

anknytningvärdesäkradeärbl.a. YFLlivräntor enligtSamtliga genom
1967919finns i lagenhäromHuvudbestämmelsematill basbeloppet. om

bordesammanhangdettalyrkesskadelivräntorvärdesäkring m.m.av
vissa ersätt-ornregleringangående1955469lagenvidare nämnas av

olycksfallförsäkring för235juni 1916den 17 nrlagenningar enligt om
ersättningarvissaförhöjning1962303och lageni arbete avomm.m.

yrkesskadaanledningi m.m.av
ochriksförsäkringsverketiförsäkringen ägerföreskrevsI YFL att rum

hand-197360lagenEnligtersättning.beslutaskallverket omatt om
1954243enligt lagenangående ersättningärendenläggning vissa omav

allmänföreskrivaemellertidfick regeringen attyrkesskadeförsäkring m. m.
angåendeärendenskulle handläggaställeverketsiförsäkringskassa

föreskrifterSådanasjukvârdsersättning.ochsjukpenninghuvudsakligen
vissahandläggning1973185kungörelsenmeddelatshar avomgenom

yrkesskadeförsäk-1954243lagenersättning enligtangåendeärenden om
olycksfall i arbetet.följdskada tillbeträffandering avm.m.

Äldre m.fl.värnpliktigaskador påbestämmelser2.5 om

ellerkroppsskadaförersättningbestämmelsernagrundläggandeDe om
militärtjänstgöringfrivillig underellervämpliktigdrabbatsjukdom som

Bestämmelserna i lagenrnilitärersättningslagen 95026 1.ltidigarefarms
statligt1977265till YFL. Lagenhänseendenflera viktigaanslöt i om

samtidigtjuli 1977,kraft denträdde i lpersonskadeskydd LSP som
Äldre dockgällerbestämmelsergälla.upphördemilitärersättningslagen att

ikraftträdandet.inträffat föreskada hari frågafortfarande somom
kroppsska-anledningersättning i1954249Enligt förordningen avom

till dengällde framcivilförsvaret,tjänstgöring iådragen underda, som
ersättningutgickLSP,förordningen statsme-juli 1977, då1 ersattes avav

enligt YFLinverkansådanolycksfall ellerföljddel tillnågon somavom
tjänst-skada underdrabbatsyrkessjukdomupphov tillkunnaansågs avge

civilförsvaret.göring i
juni 1977,den 30lydelse197480,i dessbrandlagenI 19 § t.o.m.

medövningeller iräddningstjänstdeltagit ihadedenstadgades att som
kroppsskadastatsmedel förersättningberättigad tillbrandstyrka avvar

ådragit sig.därvid hadehansom
kroppsskada,anledningiersättning1954250Förordningen avom

häktaddenomfattade bl.a.anstaltunder vistelse åådragen som varm.m.
allmän ellervårdades påkrirninalvårdsanstalt ellerieller intagen som

Förordningenalkoholmissbrukare.vårdanstalt förenskildstatsunderstödd
Äldre bestämmelserkraft.trädde idå LSPjuli 1977,upphävdes den l

ikraftträd-inträffat föreharskadafortfarande i frågadockgäller somom
andet.

lämnadesm.fl.för sjömänkrigsförsäkringlagen 1954246Genom om
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skydd kompletterade YFLzsett när det gällde krigsolycksfall ñr densom
tjänstgjorde ombord på fartyg. Krigsförsäkringslagen omfattade ävensom

olycksfall inträffade arbetet. Den gällde inte skada till följdutomsom av
krig, i vilket vårt land indraget. Lagen upphävdes den juli1 1977, dåvar

Äldrelagen krigsskadeersättning till sjömän trädde i kraft. bestämmel-om
gäller dock fortfarande i fråga skada har inträffat före ikraft-ser om som

trädandet.
Krigsñrsäkringslagen fullmaktslag gällde inom område ochvar en som

tid, regeringen bestämde. Genom kungörelsen 1954278 angåendesom
tillämpning lagen krigsförsäkring för sjömän m.fl. hade förordnatsav om

lagen skulle tillämpas tills vidare inomatt samtliga farvatten vidsamt,
vistelse i land, inom utrikes där fartyget befann sig.ort

Lagen fick inte tillämpas på tjänstgjorde ombord påpersoner som
krigsfartyg.

Vid sidan krigsñrsäkringslagen fanns förordningen 1954247av om
ersättning statsmedel vid olycksfall, till följd krigsåtgärd drabbaav som av
sjömän m.fl.

Även förordningen 1954248 ersättning statsmedel vid olycks-om av
fall, till följd krigsåtgärd drabba fiskare anknöt till krigsförsäk-som av
ringslagen.

Ersättningar för skador under militär- och civilförsvarstjänst, räddnings-
tjänst enligt brandlagen, för skador under anstaltsvistelse och enligt lagen

krigsförsäkring för sjömän m.fl., enligt angivnaom m.m. ovan nu upp-
hävda författningar administreras riksförsäkringsverket.av

3 Bidragssystemet

3.1 Allmänt

Som bidragsärenden i detta sammanhang allmänt barnbidrag ochavses
flerbamstillägg enligt lagen 1947529 allmänna barnbidrag, förlängtom
barnbidrag enligt lagen 1986 378 förlängt barnbidrag, bidragsförskottom
enligt lagen 1964 143 bidragsförskott, förlängt bidragsñrskott enligtom
lagen 1984 1095 förlängt bidragsförskott ñr studerande, särskiltom
bidrag enligt lagen 1984 1096 särskilt bidrag till vissa adoptivbarnom
och bidrag enligt lagen 1988 1463 bidrag vid adoption utländskaom av
bam bidrag enligt lagen 1992148samt särskilt bidrag tillom ensam-
stående med bam. I överenskommelser, konventioner social trygghet,om

har träffats mellan Sverige och andra länder, finns också bestäm-som
melser bidrag. Vi redovisar här de grundläggande bestämmelsernaom om
rätten till de skilda bidragen.

3.2 Allmänna barnbidrag m.m.

Bestämmelser allmänt barnbidrag och flerbamstillägg finns i lagenom
1947529 allmänna barnbidrag ABBL och i bambidragsförord-om
ningen 1986386. Bestämmelser förlängt barnbidrag finns i lagenom
1986378 förlängt barnbidrag FBBL.om

För rätt till allmänt barnbidrag, flerbamstillägg och förlängt barnbidrag
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gäller till allmäntSverige. det rättbosatt i Närkrävs i regel barnet äratt
det inte med barnet ärutländskt barn räckerbarnbidrag för attettm. m.

barnet fostras någon ärkrävs dessutombosatt i Sverige. Det att av som
i Sverigeföräldrarna vistasbarnet ellerSverige eller någonbosatt i att av

dagbidrag enligtdock inte ñr tid dåmånader. gällerminst Dettasedan sex
m.fl. lämnas till barnet.bistånd asylsökandeåt9 lagen 1988 153§ om

här,fortfarande bosattSverige skallbarn lämnarEtt ut-omansessom
Även medföljandemånader.längstlandsvistelsen avseddär att vara sex

för arbetetill landstatlig arbetsgivare sändstill denbarn annatettavsom
bosatta iunder utsändningstidenräkning skallför arbetsgivarens anses

anställd ii fall ärMedföljande barn tillSverige. annatperson, somen
trossamfund svensk ideellsvenskt ellerkyrkan,utlandet svenska ett enav

fortfarandebiståndsverksamhet, skallbedriverorganisation ansessom
avsedd längst år § ABBLutlandsvistelsen 1bosatta här, är treatt varaom

och 5 § FBBL.
träffats mellan Sverigeharöverenskommelser, konventionerGenom som

barnbidragtill allmäntutländska medborgare rättoch andra länder kan
svensk medborgare.sättpå som enm.m. samma

flerbarnstillägg denbarnbidrag och ärfatta beslut allmäntBehörig att om
eller skulle habidragsmottagaren inskrivenförsäkringskassa hos vilken är

lageni kap. 4 §han uppfyllt åldersvillkoret 1varit inskriven, om
förlängtBeslutallmän försäkring AF L § ABBL.l1962381 omaom

vilken denallmänna försäkringskassa hosfattas denbarnbidrag somav
uppbär bidraget inskriven 6 § FBBL.är

bestämmelse bidragsmotta-eller i ñnns någonVarken i ABBL FBBL om
försäkrings-behörigovannämnda bestämmelserbosättning. I omgarens

allmän ñrsäk-till inskrivning hosförutsätts dock kopplingkassa genom
skall bosatt i Sverige.bidragsmottagarenringskassa ävenatt vara

födelse.fr.o.m. månaden efter barnetsbarnbidrag betalasAllmänt ut
skälbarnbidrag inträdertill allmäntMotsvarande gäller när rätten annatav

efter denfr.o.m. månaden rättenñdelse. Flerbamstillägg betalasän ut
kvartallängst detAllmänt barnbidragtill tillägget uppkommit. utges t.o. m.

längst andramedan flerbamstillägg kanbarnet fyller 16 år, t.o.m.utges
bfyller 2 § 2 §under vilken den studerande 20 årkvartalet det år -

ABBL.
barnbidrag förbetalas till den får allmäntFlerbamstillägg treut som

familjehemsförälder eller kommun. Barneller flera bam. Dock inte till
barnbidragtill förlängtoch studierstuderar rättöver 16 år som vars ger

flerbamstilläggstudiehjälp får medräknas föreller om

den studerande bor hemma,-
bedrivs heltid,studierna på-

omfattar minst veckor,studieperioden åtta-
studiemedelåterbetalningspliktigastuderande inte harden som-

ekonomi, ellerföräldrarnasoberoendeprövats av
studerande ogift.den är-

får barn-och bådastadigvarande bor tillsammansföräldrarTvå somsom
sina barnfår räknabidrag eller har studerande barn över 16 år samman
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för flerbarntillägg. Förutsättningen är föräldrarna antingenatt är eller har
varit gifta med varandra eller har eller har haft bam. Om integemensamt

föreskrivs skall bestämmelsernaannat allmänt barnbidrag i ABBL ellerom
i andra lagar eller författningar tillämpas flerbamstilläggpå 2 § ocha
2 b § ABBL.

Förlängt barnbidrag fr.0.m. kvartalet efterutges det under vilket barnet
har fyllt 16 år när barnet studerar vid grundskolan eller deltar i viss annan
motsvarande utbildning i sameskolan, riksintematskola eller sådanen en
fristående skola i 9 kap. ochl 2 §§ skollagen 1985 1100.som Rättavses
till förlängt barnbidrag har även elever i särskolan eller specialskolan och
elever deltar i motsvarande utbildning i fristående skolasom ären som
statsunderstödd eller står under statlig tillsyn. ochl 2 §§ FBBL

Förlängt barnbidrag kan även lämnas till elev vid sådan skola utom-en
lands får svenskt statsbidrag under förutsättning elevensom deltar iatt
utbildning i huvudsak den vidmotsvarar grundskolansom här isom ges
riket 4 § FBBL.

Förlängt barnbidrag lämnas den månad eleven slutför utbildningeno m..eller avbryter studierna 3 § FBBL.
För allmänt barnbidrag och flerbarnstillägg gäller de i regel betalasatt
automatisktut någon anmälanutan elleratt ansökan behöver göras. När

det gäller allmänt barnbidrag leder födelseavisering i allmänheten auto-
matiskt till utbetalning sker.att Detsamma gäller flerbamstillägg någonom
uppbär allmänt barnbidrag för två barn tidigare.

När allmänt barnbidrag betalas för barn fyllerut 16 underår förstasom
kvartalet året, upphör inte bidraget vid kvartalets utgångav fortsätterutan

juni månadt.o.m. år. Fr.o.m. andra kvartalet utbetalningensamma avser
dock förlängt barnbidrag.

Det allmänna barnbidraget är 9 000 kr barn och år. Det betalasper ut
med 750 kr månad §1 ABBL.per

Flerbamstillägg med belopputges halvt barnbidragmotsvarar ettsom
för det tredje barnet och helt barnbidrag förett det fjärde barnet. Fr.o.m.
det femte barnet och varje ytterligare bam lämnas flerbarnstillägg med
150 % helt barnbidrag 2 § ABBL.av a

Det förlängda barnbidraget med 750 kr bamutges och månad 1 §per
FBBL.

I ABBL finns bestämmelser bidragsmottagare 4 §, utbetalningom om
allmänt barnbidrag och flerbamstillägg tillav framställningpåannan av

Socialnämnd 5 §, rätt för kommunalt uppbära allmäntom attorgan
barnbidrag och tlerbamstillägg 7 §, återbetalningsskyldighetom m.m.
12 § Överlåtelse ochsamt utmätning rätt till allmäntom barnbidragav
och flerbarnstillägg 13 §. I fråga förlängt barnbidrag tillämpas ävenom
ovannämnda bestämmelser i ABBL 8 § FBBL.

Den inte har fått allmänt barnbidrag under tid dåsom han har varitm.m.
berättigad till det har möjlighet bidragen retroaktivt,att han hosom
försäkringskassan gör anspråk på dem före utgången kalenderåretav
närmast efter det år bidragen hänför sig till 11 § ABBL och 8som §
FBBL.

Den inte är nöjd med försäkringskassans beslut isom ärende rörandeett
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barnbidrag hareller förlängttlerbamstilläggbarnbidrag,allmänt samma
detnäröverklagaochändratbeslutet omprövat,få attmöjlighet somatt

återbetal-frågabeslut iOmprövningenligt AF L.förmånergäller omav
socialförsäkringsnämnd 15 §skall görasbidragningsskyldighet avav

FBBL.och 8 §ABBL

Bidragsförskott3.3 m.m.

betalaskyldigförälderärföräldrabalken FB att§kap. 2Enligt 7 en
ochbarnetvårdnadenharföräldern intetill barnetunderhållsbidrag omom

gällerbarnet. Detsammamedtillsammansborvaraktigthellerinte om
varaktigt borbarnetbarnetvårdnadenharföräldrarna gemensamt menom

storlekUnderhållsbidragetsföräldern.andraendast denmedtillsammans
allmändomellermellan föräldrarnaavtalfastställs avgenomgenom

till barnetsmed hänsynbestämsunderhållsbidragetStorlekendomstol. av
betala.förmågaoch föräldrarnasbehov att

bidragsförskott143i lagen 1964ñnnsbidragsförskottRegler omom
1095i lagen 1984finnsbidragsförskottförlängtReglerBDFL. omom
1096lagen 1984Istuderande FBDFL.förbidragsförskottförlängt om

särskiltfinns reglerSBALadoptivbarnvissabidrag tillsärskilt om
bidrags-förlängtbidragsförskott,19841102förordningenbidrag. I om

iadoptivbarnvissabidrag tillsärskilt samtochför studerandeförskott
verkställighetenföreskrifter förmed1985kungörelse RFFS lRFVs av

bidragen.föreskrifterfinnsSBALochFBDFLBDFL, om
reglervissaärtill BDFLoch i SBALi FBDFLhänvisningGenom om

särskiltbidragsförskott ochförlängttillämpliga påävenbidragsförskott
beslut,underrättelseförsäkringskassa,behöriggällerbidrag. Det t.ex. om

omprövning,beslutsñrhet,försäkringskassansåterbetalningsskyldighet,
beslutöverklagandeändring och m.m.av

barnet ärbidrag ärför tillförutsättningen rättgrundläggande attDen
ocksåkrävsmedborgarskaputländsktharSverige. För barnibosatt som

skall barnetlandet.här i Dessutombosattvårdnadshavare ärbarnetsatt
barnmånader. Ettminsthär sedanvistatsvårdnadshavaren haeller sex

utlandsvistelsenhärbosattfortfarandeSverige skalllämnar omansessom
till denMedföljande barnmånader.längstavseddär som avatt sexvara

arbetsgivaresförför arbetelandsänds tillarbetsgivarestatlig annatetten
BDFL,i Sverige §1utsändningstiden bosattaskall underräkning, anses

konventionennordiskadenEnligtSBAL.och §FBDFL ll §
rättmedborgarenordiskadocktrygghet harsocial1284198 l sammaom

medborgare.svenskatill bidrag som
eller förlängtbidragsförskotttill vilkenförhållandeförälder iDen

ochBDFL 3 §underhällsskyldig §kallas lbidragsförskott lämnas
FBDFL.

fullgörunderhållsskyldige intedenföljeroch FBDFLBDFLAv att om
kan barnetunderhållsbidraglågteller betalarunderhållsskyldighetsin ett

Försäkringskassan övertarbidragsförskott.förlängtfåbidragsförskott eller
FBDFL.ochBDFL 12 §till förskott 15 §då barnets rätt

endastadopteratstill barn harstödSärskilt bidrag är ett enavsom
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och är bosatt i riket. SBAL tillämpas dock inte adoptionenperson som om
har barn eller makes barn eller makes adoptivbarn och inteavsett eget
heller barnet har tillrätt barnpension på grund bestämmelserna iom av
20 kap. fjärde2 § stycket AFL 1 § SBAL.

Behörig fatta beslut bidrag den försäkringskassaär hos vilkenatt om
barnets vårdnadshavare är inskriven eller skulle ha varit inskriven hanom
uppfyllt åldersvillkoret i kap.1 4 § AFL. Finns inte sådan kassa fattas
beslut bidrag den kassa hos vilken barnet är inskrivet eller skulleom av
ha varit inskrivet han uppfyllt nämnda åldersvillkor. Beslut attom om
minska bidragsförskott enligt 4 § andra stycket BDFL fattas dock dena av
försäkringskassa hos vilken den underhållsskyldige inskrivenär eller

Ärskulle ha varit inskriven han uppfyllt nämnda åldersvillkor i AF L.om
den underhållsskyldige inte inskriven och skulle han inte heller under
angiven förutsättning ha varit inskriven hos försäkringskassan är Stock-
holms läns allmänna försäkringskassa behörig fatta ifrågavarande beslutatt
5 § BDFL och 12 §FBDFL. Enligt RFVs föreskrifter RFFS 198726

organisation de allmänna försäkringskassorna finns där för allaom av en
försäkringskassor enhet för försäkrings- och bidragsärenden.gemensam

Får barnet under hel månad på bekostnad vård anstalt ellerpåstatens
på sätt kost och bostad får bidrag inte betalas för denannat månaden.ut
Detsamma gäller barnetnär under hel månad bor i elevhem eller grupp-
bostad i lagen 1985568 särskilda psykisktsom avses om omsorger om
utvecklingsstörda m.fl. eller huvudmannenspå bekostnad i familjehem
enligt nämnda lag. Dock får bidrag betalas för tid då barnet inackor-ärut
derat vid sameskola 8 § BDFL, 12 § FBDFL och 7 § SBAL.

finnsI BDFL bestämmelser förverkande 8 §, bidragsmottagare,om om
utbetalning till lämplig eller Socialnämnd framställningpåperson av
Socialnämnd och utbetalning till myndighet barnetnär under den tidom

bidraget belöper ipå väsentlig har fåttmån sin försörjningsom av myn-
digheten 9 §, återbetalningsskyldighet och kvittning §,13om om
utmätning och överlåtelse rätt till bidragsförskott 14 § ochav om upp-
giftsskyldighet för statliga och kommunala myndigheter, arbetsgivare och
försäkringsinrättningar fråga21 §. I förlängt bidragsförskott ochom
särskilt bidrag tillämpas ovannämnda bestämmelseri BDFL FBDFL12 §
och 7 § SBAL.

Om underhållsbidrag fastställtär och bidragsförskottett eller förlängt
bidragsförskott betalas är den försäkringskassa i 15 BDF§ Lut som avses
där den underhållsskyldige inskrivenär skyldig återkräva vadm.m. att
den underhållsskyldige skulle ha betalat i underhållsbidrag 17 § BDFL
och 12 § FBDFL.

Försäkringskassa i 15 § BDFL får besluta återkravatt motsom avses
den underhållsskyldige för det allmännas räkning eftergesskall helt eller
delvis. Eftergift får meddelas det är påkallat ändring i den under-om av
hållsskyldiges ekonomiska förhållanden. Eftergift får också i övrigt med-
delas det framstår skäligt med hänsyn till den underhållsskyldigesom som
personliga förhållanden eller särskild anledning 18 BDFL och§av annan
12 § FBDFL.

Den inte nöjdär med försäkringskassans beslut i ärende rörandeettsom
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ändrat ochbeslutet omprövat,möjlighet fåbidrag har attattsamma
eftergiftärendeenligt AF L. Ettgäller förmåneröverklaga detnär omsom

bidragsförskott skallförlängtbidragsförskott ellerutgivnaåterkrav förav
Omprövningsocialförsäkringsnämnd.försäkringskassan avgörasi avav

social-bidrag skall görasåterbetalningsskyldighetfrågabeslut i avavom
och 7 § SBAL.§ FBDFLförsäkringsnämnd 22 § BDFL, 12

enligt AFL. Förbasbeloppetför räknat %storlek år 40Bidragens är av
och 5 § SBAL.5 § FBDFLbeloppet kr. 4 § BDFL,123år 1992 är 1

Bidragsförskott

bidrags-vårdnadshavare lämnasförälderhar endastbarnetOm somen
vårdnaden,förälder inte harförhållande till deniförskott till barnet som
intemed barnet. Om någonbor tillsammansinte varaktigtsåvida denne

förhållande till bådaförskott ivårdnadshavare, lämnasföräldrarna ärav
varaktigt bor tillsammansföräldrarnasåvida inteföräldrarna, någon av

barnethar vårdnadenbåda föräldrarnamed barnet. Om gemensamt,om
dem, lämnasmed endastvaraktigt tillsammansborbarnet avenmen

förälderns BDFL.den andra §bidragsförskott i förhållande till 1
Bidragsförskott lämnas inte om

vidtaskäl undanlåteruppenbarligen giltigtvårdnadshavaren attutan-
fader-underhållsbidrag elleråtgärder för fåmedverka tilleller att

fastställt,skap till barnet

underhållsskyldige idengrundad anledningdet finns anta att-
underhållsbidrag intefastställtvederbörlig ordning betalar som

bidragsförskott enligt förstai 4 §vad skulle utgåunderstiger som
stycket BDFL,

sörjtunderhållsskyldi på något sättuppenbart dendet är annatatt ge-
motsvarande underhåll 2 § BDFL.för barnet fåreller sörjer att

högrei åtnjutandebidragsförskott eller vill kommaönskar fåDen avsom
vårdnadshavaren ellerAnsökanansökan därom. görsförskott skall göra av

vård iberettsförmyndare för barnet. Om barnet harsärskilt förordnad ett
fårsocialtjänstenför vård eller boende inomeller hemfamiljehem ett

nödvändi-innehållasocialnämnden. Ansökan skallansökan göras även av
under-till ñrskott. Omför bedömande barnets rättupplysningar avga

ellerför skall domstols beslutfastställts barnet,hållsbidrag har annan
vidbidraget fogastill grund för indrivninghandling, kan ligga avsom
förtillgängligahandlingar inte sätt äransökningen, dessa på annatom

försäkringskassan 6 § BDFL.
utfyllnadsbidrag enligt 4 §i fall s.k.Beslut bidragsförskott änannatom

underhållsskyldige 7 §skall skriftligen delges denandra stycket BDFL
BDFL.

därtill inträtt.månad, varunderBidragsförskott fr.o.m. den rättutges
före ansöknings-för månaderFörskott kan beviljas retroaktivt längst tre

fylltden månad .barnet har 18 årmånaden. Bidragsförskott utges t.o.m.
till har upphört 3 § BDFL.eller rätten förskott sättannat
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Om det finns grundad anledning fastställt underhållsbidraganta att
betalas i vederbörlig ordning utgör bidragsñrskottet skillnaden mellan
förskottsbelopp enligt 4 § Ersta stycket BDF L underhållsbidragetssamt
belopp, s.k. utfyllnadsbidrag 4 § andra stycket BDFL.

Om det underhållsbidrag har blivit fastställt uppenbarligen under-som
stiger vad den underhållsskyldige bör erlägga i bidrag, lämnas inte bi-
dragsförskott med högre belopp än underhållsbidraget spärregel. Något
utfyllnadsbidrag lämnas inte underhållsbidraget uppenbart förom anses
lågt enligt spärregeln sista4 § stycket BDFL.

Enligt kap.7 4 § FB får avdrag för varje helt dygn ske med 140 detav
månatliga underhållsbidraget belöper på tiden för barnets vistelse hossom
den underhållsskyldige den underhållsskyldige haft barnet hos sigom
under sammanhängande period minst fem hela dygn. Avdraget fåren av
göras på underhållsbidrag hänför sig till sexmånadersperiod räknatsom en
från utgången den månad då vistelsen upphörde.av

Har när underhållsbidrag skall fastställas beaktats den underhållsskyl-att
dige i väsentlig fullgörmån sin underhållsskyldighet ha barnetattgenom
hos sig, minskas bidragsförskottet med belopp den delmotsvararsom av
underhållsskyldigheten fullgörs på detta sätt nettometoden. Har densom
underhållsskyldige rätt till avdrag på underhållsbidraget enligt 7 kap. 4 §
FB därför han har haft barnet hos sigatt och skall avdraget beaktas enligt
15 § BDF L vid återkrav bidragsförskott, minskas kommande bidrags-av
förskott med belopp skall beaktas vid återkravet, s.k. umgängesav-som
drag 4 § BDFL.a

Har den underhållsskyldige tillrätt umgängesavdrag skall han, för att
avdraget skall kunna beaktas vid återkrav bidragsförskott enligt 15 §av
första stycket BDFL, anmäla detta till försäkringskassan inom månadertre
från utgången den kalendermånad då vistelsen upphörde. Den under-av
hållsskyldige skall intyg den andre föräldern eller, sådantgenom av om
intyg inte kan fås, på sätt styrka han harannat haft barnet hosatt sig
under den tid avdraget 15 § andra stycket BDFL.som avser

Det åli försäkringskassan besluta indragningatt bidragsförskot-ger om av
förutsättningennärtet för förskottet inte längreatt föreligger.utge

Särskilt beslut behövs dock inte fattas kassan när bidragsförskottet skallav
upphöra på grund barnet har fyllt 18 elleratt år avlidit. Kassan skallav
även besluta nedsättning förskottet, när bestämmelserna iom BDFLav
föranleder till det ll § BDFL.

Vårdnadshavaren, särskilt förordnad förmyndare och den i annatsom
fall uppbär bidragsförskott för barnet är skyldiga ofördröjligen tillatt
försäkringskassan anmäla sådan omständighet kan påverka rätten tillsom
och storleken förskottet 12 § BDFL.av

Förlängt bidragsförskott

Förlängt bidragsförskott lämnas för barn går i skolan när det fyllersom
18 år eller återupptar skolgången innan det fyller 19 år längeså barnet
bedriver studier rätt till förlängt barnbidrag enligt FBBL ellersom ger
studiehjälp enligt 3 kap. studiestödslagen 1973349. Studier omfattarsom
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tilldock inte rättmedfördeltidsstudierellerveckortid åttaänkortare
uppbärvilka barnetstudier förgällerDetsammabidragsförskott.förlängt

ekonomiföräldrarnasoberoendestudiemedelåterbetalningspliktiga av
bidragsñrskottFörlängtstudiestödslagen.styckettredjekap. 12 §enligt 3

längeoch såhar fyllt 18 årbarnetefter detmånadenfr.o.m. attutges
längstdockstudiestöd,tillrättstudiersådanabedriverbarnet som ger

FBDFL.2 §20 årfyllerbarnetmånad det årjunit.o.m.
barnetföräldertill denförhållandeilämnasbidragsförskottFörlängt som

tillsammansvaraktigt borbarnetmed,tillsammansvaraktigt borinte om
förvårdnadshavaremedeller någonföräldernandremed den som var

FBDFL.3 §fyllde 18 årdetnärbarnet
intelämnasbidragsförskottFörlängt om

enligtbidragsförskottochfastställtinte ärbarnettillfaderskapet-
fyllde 18 år.månad då barnetför denhar lämnatsinteBDFL

ellervidtaunderlåterskälgiltigtuppenbarligen attbarnet utan-
fastställt,underhållsbidragfåföråtgärdertillmedverka att

underhållsskyldigedenanledninggrundadföreligger attantadet-
inteunderhållsbidragfastställtbetalarordningvederbörligi som

BDFL,ochenligt 44skulle utgåvadunderstiger asom

sörjt ellersättunderhållsskyldi pådenuppenbart annatdet är att ge-
underhåll,motsvarandefårñr barnetsörjer att

FBDFL.4 §äktenskaphar ingåttbarnet-
barnetförsäkringskassansöks hos gemensamtbidragsförskottFörlängt av

FBDFL.med §6varaktigt bor tillsammansbarnetförälderdenoch som
månaderför längstretroaktivtbeviljaskan trebidragsförskottFörlängt

FBDFL.ansökningsmånaden 2 §före
och denskall barnetärendet,beslut imeddelatharförsäkringskassanNär

underrättasskriftligenmedbor tillsammansbarnetförälder omsom
ibeslutetdelgesskriftligenskall annatunderhållsskyldigebeslutet. Den

FBDFL.stycket BDFL 7 §andrai §4fall detän avsessom
vård-tidigareellerföräldertill denbetalasbidragsförskottFörlängt ut

Sammanbor barnetmed.tillsammansborvaraktigtbarnetnadshavare som
utövaförmyndareförordnade gemensamtatttidigare utsettsmed två som

BDFLmeningenandraförsta styckettillämpas 9 §barnetvårdnaden om
FBDFL.8 §

bidrags-förskottet närförlängdain detskall draFörsäkringskassan
beslutSärskiltföreligger.längreförskottet inteñrförutsättningarna

detmånads utgångjuniupphöra vidskallförskottetdock inte närbehövs
skallavlidit. Kassanharbarnetgrundeller påfyller 20 årbarnet attår av

föranleder det 9 §FBDFLibestämmelsernanärned förskottetsättaäven
FBDFL.

och barnet ärbarnförbidragsförskottuppbär förlängt ettBåde den som
omständig-sådanaanmälaförsäkringskassanofördröjligen tillskyldiga att

förskottet 10 §storlekenochtillpåverka rättenkanheter avsom
FBDFL.
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Särskilt bidrag

Har någon med socialnämndens medgivande tagit utländskt barnemot ett
i sitt hem för vård och fostran i syfte adoptera det, skall vidatt ensam
tillämpningen SBAL barnet adoptivbarn till denne 2 §av anses som
SBAL.

Särskilt bidrag lämnas efter ansökan fr.o.m. den månad under vilken
bidragsrätten inträtt, dock inte för längre tid tillbaka än månader företre
ansökningsmånaden. Bidraget lämnas den månad under vilkent.o.m.
barnet fyller 18 år eller rätten till bidrag upphör. Går barnet i skolaarmars
när det fyller 18 ellerår återupptas skolgången innan barnet fyller 19 år,
kan bidraget efter särskild ansökan så länge skolgångenutges pågår, dock
längst juni månad det år barnet fyllert.o.m. 20 år. Med skolgång avses
de studier enligt 2 § FBDFL berättigar till förlängt bidragsförskott.som
Bidrag efter det barnet har fyllt 18 lämnasår endastatt barnetom var-
aktigt bor tillsammans med adoptivföräldem eller någon vård-som var
nadshavare för barnet när det fyllde 18 år. Sådant bidrag söks och uppbärs

den sammanbor med barnet 3 § SBAL.av som
Särskilt bidrag enligt SBAL lämnas inte barnet har ingått äktenskapom

4 § SBAL.
Försäkringskassan skall dra in bidraget förutsättningarna for det inteom

längre föreligger. Särskilt beslut behövs dock inte när bidraget skall
upphöra på grund barnet uppnår viss ålderatt eller har avlidit. Kassanav
skall även sätta ned bidraget bestämmelsernanär i föranlederSBAL det
6 § SBAL.

3.4 Bidrag vid adoption utländska barnav

Enligt lagen 19881463 bidrag vid adoption utländska barnom av
AKBL lämnas allmänna medel till adoptivföräldrars kostnader vid
adoption bam. Med utländska barn barn inte är svenskaav avses som
medborgare och inte bosattaär här i landet när adoptivföräldrama fårsom
dem i sin vård 1 § AKBL.

Bidrag lämnas till den eller de adoptivföräldrar har fått tillståndsom av
svensk domstol till adoption. Med svensk domstols tillstånd jämställsen
beslut regeringen, eller den myndighet regeringen har bestämt,av av som

utomlands meddelatatt beslutett adoption skall gälla härom i landetom
2 § ABKL.

Som villkor för bidrag gäller adoptivföräldramaatt bosatta här ivar
landet när de fick barnet i sin vård och när adoptionen blev giltig här 3 §
ABKL.

För varje barn lämnas bidrag med hälften genomsnittskostnaden förav
adoption från barnets ursprungsland, dock högst meden 24 000 kronor

4 § AKBL.
Bidrag lämnas endast för barn inte fyllt tio år när adoptivföräldramasom

fick det i sin vård. Bidrag lämnas inte adoptionen elleregetom avser
makes barn eller makes adoptivbarn 6 § AKBL.

Beslut bidrag fattas den allmänna försäkringskassa hosom vilkenav
Äradoptivföräldrama inskrivna.är de inskrivna hos olika försäkrings-
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inskriven 7 §adoptivmodem ärkassa därbeslut denfattaskassor av
AKBL.

försäk-hosansöka däromskallönskar få bidragAdoptivföräldrar som
blev giltigadoptionentidpunkt dåfrån denräknatinom årringskassan ett

Är tillkom-fördelningadoptivföräldrama intelandet.här i annanense om
AKBL.hälften vardera 8 §dem medbidragetmer

återbetalnings-bestämmelsernabl.a.bidrag tillämpasfrågaI omom
1962381i lagenuppgiftsskyldighetpreskription ochskyldighet, om

AKBL.försäkring 9 §allmän
utländska barnvid adoptionbidrag1464förordningen 1988I avom

enligt AKBL.föreskrift bidragomges

med bamtill ensamståendeSärskilt bidrag3.5

med barnensamståendebidrag tillsärskiltEnligt lagen 1992148 om
denensamstående förälder 1bidrag tillsärskiltlämnas ett novem-somen

föräldern varitunder 18 århemmavarande barnhaftbidragsåretber om
delenunderoch störredel bidragsåretunderi Sverige någonbosatt avav

bidragsårñrälder. Medandramed barnetstillsammansinte bottårsamma
med kr800Bidrag lämnas 1bidragetkalenderårdetförstås avser.som

och 1993.1991, 1992vartdera bidragsårenför av

Dagersättningssystemet4

4.1 Allmänt

utbetalningförordningen 1982366enligtdagersättningSom omavses
försäkringskassomafrån de allmännadagersätmingarav

havandeskapspenning ochrehabiliteringspenning,sjukpenning,1. allmän försäk-enligt lagen 1962381föräldrapenningñmåner om
ring AF L

smitt-ersättning tillenligt lagen 1989225smittbärarpenning2. om
bärare

arbetsskadeförsäkring1976380sjukpenning enligt lagen om
personskadeskydd LSPstatligtoch lagen 1977265LAF om

arbetsmarknadsstödkontant1973371ersättning enligt lagen4. om

19761008,vämpliktsñrmånsförordningendagpenning enligt5.
civilförsvarspliktigatillförmåner19761011förordningen om

arvode tillförordningen FFS 197826och motorrepara-m. m.om
tionsledare

arbetsmar-förordningen 1987406utbildningsbidrag enligt6. om
enligtsärskilt bidragdagpenning ochformknadsutbildning i av

första stycket 6 och 24 § 323 §

föroch ledighetersättning1465ersättning enligt lagen 19887. om
närståendevård
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ersättning enligt 20 § lagen 19911047 sjuklön.om
Beträffande uppgifter sjukpenning och rehabiliteringspenning enligtom
AFL sjukpenning enligt LAF ochsamt LSP skall registrering ske i lokala
sjukförsäkringsregister, delbetänkandet SOU 19919 Lokala sjukför-se

Ävensäkxingsregister. ersättning enligt 20 § lagen 1991 1047 sjuklönom
skall registreras i det lokala ukförsäkringsregistret. När det gäller uppgif-

övrigater ersättningar enligt förordningen utbetalningom dagersätt-om av
ningar från de allmänna försäkringskassoma skall registrering ske i
socialñrsäkringsregistret.

4.2 sjukpenning m.m.

.Sjukpenninggrundande inkomst

En förutsättning ñr rätt till sjukpenning enligt AFL är äratt en person
inskriven hos försäkringskassa. Den år under 16 är har dock rått tillsom
sjukpenning det beror på åldersregeln inskrivning i försäkringskassaattom
inte har skett.

Sjukpenningen beräknas på den försäkrades sjukpenninggnmdande
inkomst SGI. Olika beräkningssätt kan bli aktuella SGI-n härrör frånom
inkomst anställning eller från inkomst förvärvsarbete.av Såvittannatav
gäller inkomst förvärvsarbete kan sjukförsäkringenannat även gällaav
med karenstid.

SGI-n är den ärli inkomst i eller skattepliktiga naturaförmåner,ga pengar
försäkrad kan komma tillsantas vidaresom fören att arbete,eget

antingen såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst inkomst av
anställning eller på grund inkomst förvärvsarbete. I 3annan annatav
kap. 2 och 2 §§ AFL närmare bestämmelser beräkningena anges om av
SGI. Bl.a. vid beräkningatt SGI bortses från sådan inkomstanges av av
anställning och förvärvsarbeteannat överstiger sju och halv gångersom en
basbeloppet. Beräkningen får i vissa fall grundas på den taxerade inkom-
sten.

SGI skall enligt 3 kap. 5 § AFL fastställas redan vid inskrivningen av
försäkrad och gäller då med omedelbaren verkan. En ändring SGI-nav

gäller bl.a. fr.o.m. den första dagen med sjukpenning. SGI-n skall om-
prövas försäkringskassan vid olika tillfällen, och den försäkradeav är
enligt i6 § kapitel skyldig anmäla sådan ändring iatt sina inkomst-samma
förhållanden eller sin arbetstid eller andra omständigheter påverkarav som
rätten till sjukpenning eller sjukpenningens storlek.

I 3 kap. 5 § tredje stycket AFL finns bestämmelser SGI-n inteattom
får sänkas i angivna fall. Det gäller då den försäkrade bedriver studier för
vilka han uppbär studiestöd eller viss ersättning eller genomgårannan
särskild utbildning eller undervisning. Detsamma gäller han inskri-ärom

vid arbetsmarknadsinstitut eller efter förmedlingven arbetsmark-av en
nadsmyndighet genomgår yrkesutbildning. SGI-n får under vissa förut-
sättningar inte heller sänkas i samband med graviditet eller under ledighet
för vård barn.av

Enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter RFFS 19815 skall SGI-n i
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försäkradesdeninomlöneutvecklingenefterfall ävendessa anpassas
föreskrifterdessaIfyllt 65 år.inteförsäkradför angesyrkesområde som

anpassadi ställetsänktfå sin SGIskall utaninteytterligare somgrupper
förvärvsarbetarintedeomfattashuvudsaklöneutvecklingen. Iefter som

e.d. devämpliktstjânstgöringfullgördesjukdom,grund somsomav ,
avbryterdeförfogande,arbetsmarknadensoch tillstårarbetslösa somår
månadertid änför kortarearbetstidsinminskarellerförvärvsarbete sex

inom detstudierföranställningfrån sinledigaär egnaföljd, dei som
detstudier inombedriverfallideslutligenyrkesområdet annatsamt som

år.för högstdockyrkesområdet, ettegna
enligtersättningvissstudiestöd elleroch harstuderardenFör annansom

bestämmel-särskildagällerstycket AFLtredjekap. 5 §i 3vad angessom
sjukpenningenberäknasutbildningstidenUndersjukpenning.ser om

denarbeteinkomstdengrundval egetpåenbart somnämligen avav
Understudietids-SGI.s.k.utbildningstiden,få underkanförsäkrade antas

SGI-tidigaredenenligtberäknasdocksjukpenningfårsommarferiema
blir högre.dåsjukpenningenomn

första 14för desjukpenningenskallsjukpenningförsäkradevissaFör
faststäl-timsjukpenning. Vids.k.beräknassjukperiodvarjedagarna som

till inkomsthänföradelviseller ärheltSGI-n attskall,SGI-nlande omav
fastställaävenb § AF Lkap. 2enligt 3försäkringskassananställning,av

Årsarbetstiden för årantal timmardetärårsarbetstid.försäkrades somden
normal arbet-ellerordinarievidaretillshakanförsäkradeden antas som

utfärdats ihararbetstidschablonberälcningBestämmelserstid. avom
föreskrif-meddelathar vidareRiksförsäkringsverket1987361förordning . årsarbetstid198724RFFS m.m.ter om

beräkningbestämmelsersärskildaävenfinnsAFL av5 §kap.I 3 oma
ellerålderspensiontjänstepension i formhar annanför denSGI avsom

hanvilkenundermånaddenföre utgångenpensionjämställddärmed av
fyller 65 år.

sjukpenningfärsäkrirtgFrivillig

sjukpenningharinteförsäkringskassaiinskrivenärDen ensommensom
garantini-kr, vilket60till änuppgår motsvararkalenderdagför mersom

sjukpenningförsäkring.frivilligtecknaföräldraförsåkringen, kaninomvån
1985733förordningenochAFLfinns i 21 kap.häromBestämmelser

försäkringskassa.allmänsjukpenningförsäkring hosfrivilligom
förekom-får, isjukpenningtilläggetellersjukpenningenfrivilligaDen

denfr.o.m.Lkap. AFenligt 3sjukpenningenmedtillsammansfallmande
%,90kompensationsnivåstorlek vidsjukpenningens1991l enmars
medgällakanFörsäkringenkr.till 60till 20 kr och högstuppgålägst

karenstid.
förákring.frivilligtecknahar rättunder 55 ården är attEndast som
karenstid.gällandeförkortavilldengäller föråldersgränsSamma ensom

hosförsäkringskassadenbeviljassjukpenningförsälcringFrivillig av
sökanden inskriven.ärvilken
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sjukpenning enligt lagen allmän försäkringom m.m.

Enligt kap.3 1 § AFL har den är inskriven hos allmän ñrsäkrings-som
kassa rätt till sjukpenning enligt vad i övrigt i kap.3 AFL hansanges om

ÄvenSGI tilluppgår minst 6 000 kr. den är under har16 år tillrättsom
sjukpenning det beror på åldersregeln inskrivning i försäkringskassaattom
inte har skett.

Den grundläggande bestämmelserna rätten till sjukpenning finns iom
övrigt i 3 kap. 7 § AFL. Enligt detta lagrum sjukpenning vid sjuk-utges
dom nedsätter den försäkrades arbetsförmåga med minst fjärde-som en
del. Med sjukdom jämställs tillstånd nedsatt arbetsförmågaett av som
orsakats sjukdom för vilken sjukpenning och fortfarandeav utgetts som
kvarstår efter det sjukdomen upphört. sjukpenningatt med hel,utges tre
fjärdedels, halv eller fjärdedels sjukpenning beroende på gradenen av
nedsättningen arbetsförmågan. Enligt paragraf får försäkrings-av samma
kassan när det finns skäl kräva läkarintyg in föratt styrka ned-attges
sättningen arbetsförmågan.av

Enligt Riksförsäkringsverkets föreskrifter RFFS 19882 skall allmän
försäkringskassa införskaffa den utredning, i varje särskilt fall kansom

nödvändig för bedömning rätten till sjukpenning enligtanses AFLav
bl.a. infordra försäkran föratt sjukpenning. Vidare skall läkarintyggenom

i regel krävas fr.o.m. den sjunde dagen efter sjukanmälningsdagen.
Försäkringskassan får även ålägga försäkrad vid framtida sjukdoms-atten

Åläggandetfall förete läkarintyg fr.o.m. första dagen. får gälla under
högst tolv månader. Försäkringskassan får även i pågående sjukfallett
begära läkarintyg för tid före den sjunde dagen. sjukpenning kan utges
även läkarintyg inte företetts, den försäkrade gör sannolikt hanom attom
lidit sjukdom i 3 kap. 7 § AFL.av som avses

Vid bedömningen arbetsförmågans nedsättning skall enligt 3 kap. 8 §av
AFL, sjukdomen kan kortvarig, särskilt beaktasantas denom vara om
försäkrade är stånd utföra sitt vanliga elleratt därmed jämförligaur
arbete.

Vissa försäkrade har inte rätt till eller endast begränsad rätt tillen
sjukpenning. Bl.a. gäller den uppbär hel förtidspensionatt eller helsom
särskild efterlevandepension enligt AFL eller uppburit sådan pension under
månaden närmast före den då han började uppbära hel ålderspension inte
har rätt till sjukpenning. tidFör efter ingången den månad då denav
försäkrade fyllt 70 år eller dessförinnan börjat uppbära hel ålderspension
enligt fårAFL sjukpenning utgå för högst 180 dagar.

Vidare gäller enligt kap.3 15 § AF L sjukpenning inte föratt tidutges
då den försäkrade fullgör vämpliktstjänstgöring, vapenfri tjänst eller
genomgår militär grundutbildning för kvinnor. sjukpenning inteutges
heller för tid då den försäkrade intagenär i sådant hem i 12 §som avses
lagen 199052 med särskilda bestämmelser vård med stödom av unga

3 § sagda lag, är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt ellerav i annat
fall orsak än sjukdom tagits hand på det allmännasav bekost-annan om
nad. Den intagenär i kriminalvårdsanstalt kan dock sjukpenningsom
vid sjukdom inträffar under tid då han får vistas anstalt ochsom utom
därvid bereds tillfälle förvärvsarbeta. Enligtatt 3 kap. 15 § AFL får
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utomlandsförsäkrade vistasdå denför tidhellerintesjukpenning utges
utför arbetehanmedaninsjuknarförsäkradedendåfall äni somannat

anställd påsjömanellerverksamhetbedriveni riketi härled somett en
rehabilite-led isjukdom ellereller underhandelsfartyg ettsvenskt som

medgivande.försäkringskassansmedutlandettillringen reser
k0mpensati0ns-procenttalolikanärvarande medförsjukpenning utges

timbe-ellerkalenderdags-dagbeloppomräknad tillSGI-nnivåer av
meddagarnaförstadelängd. Försjukperiodensberoende på treräkning

dagen iden 90edärefterför tid%,därvid 65 t.0.m.sjukpenning utges
denSGI-n. Ommed %därefter 90för tidochmed %sjukperioden 80 av

s.k. AGS-uppbärellerarbetsgivare,från sinfår lönsamtidigtsjuke
falli vissasjukpenningenskallavtalsgruppsjukförsäkring,ersättning

medförakansjukdom ettsådanlider antasminskas. Den somavsom
försäkrings-beslutsärskiltenligtskallsjukperioder årantalstörre avper

dagen.förstafrån denredanmed %80kompensationfåkunnakassan
sjuk-dagarnaförsta 14för desjukpenningenberäknakunnaFör avatt

förutomförsäkringskassan,timsjukpenningberäkning behöverperioden
timmarantaletuppgiftårsarbetstid, ävenförsäkradesdenuppgift omom

sjuk.varithan inteförvärvsarbetathaförsäkrade skulleden omsom
från in-härrördel SGI-ndeninteberäknasTimsjukpenning somav

beräknasTimsjukpenninganställning.förvärvsarbete änkomst annatav
m.fl.arbetslösaför vissainte heller grupper.

utbildnings-understuderandevissaavsnitt fårföregåendeangivits iSom
inkomstdengrundval egetberäknad enbart påsjukpenningtiden avav

utbildningstiden, s.k.få underförsäkrade kandenarbete antassom
beräknasfårsormnarferiemaundersjukpenningenmedanstudietids-SGI,

sjukpenningblir högre.sjukpenningen dåtidigare SGI-nenligt den om
tid efterförtimsjukpenning ävenberäknasstudietids-SGIberäknad på som

sjukfallet.dagarnaförsta 14de av
anmälanför tid innanintekap. § AFLfår enligt 3 14sjukpenning utges
förelegathinderinteförsäkringskassan,gjorts hossjukdomsfall omom

sjukpenningföranledersärskilda skäleller attSjukanmälanför om annars
Sjukanmälanarbetsgivarinträde kan göraomfattasbör Denutges. avsom

härom.försäkringskassanunderrättartill arbetsgivaren som
sjuklöntillhar rättarbetstagaregällerjanuari 1992denFr.o.m. 1 att en

sjukdomsfall.varjedagarnaunder de första 14sin arbetsgivarefrån av
förvärvsar-med inkomstandraoch annatuppdragstagareFör avpersoner

sjukperiodensfrånredansjukpenningfortsättningsvisbete ävenutges
första dag.

vidsjukpenningoch betalar ävenhandläggerFörsäkringskassan ut
personskadeskyddet.statligaoch enligt detarbetsskadayrkesskada

sjuklönegararttisjuklön ochförkostnaderförErsättning s.

1047199och lagen lenligt 17 §§får sjuklön 16kostnaderErsättning för
sjuklönegaranti,s.k.lag,enligt 20 §ersättningsjuklön samt sammaom

korthetinnebär ibestämmelserDessaförsäkringskassa.allmänprövas av
följande.
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Enligt 13 § lagen sjuklön skall försäkringskassan efter ansökanom av-
arbetstagare på grund sjukdom kanen kommasom bortaantasav att vara

från arbetet i särskilt omfattning kunnastor besluta särskilda be-att-
stämmelser skall gälla för sådan arbetstagare och dennes arbetsgivare.en
Ett beslut varigenom kassan bifallit sådan ansökan medför arbetsta-atten

har tillrätt sjuklön efter kompensationsgradgaren 90 % också fören av
de första dagarna med sjuklöntre i varje sjuklöneperiod. Ersättning kan
enligt 16 § lag till arbetsgivaren frånutges sjukförsäkringensamma enligt
lagen allmän försäkring för kostnader för sjuklön till arbetstagarenom till
följd beslut enligt lagen13 §ett sjuklön. Ersättningenav betalasom ut

försäkringskassan efter ansökan arbetsgivaren.av av
Sjuklönegarantin enligt 20 lagen§ sjuklön gäller vid tvist mellanom en

arbetstagare och arbetsgivare rätt till lön vid sjukdom. Om tvistenen om
gäller huruvida arbetstagarens arbetsförmåga är nedsatt på grund av
sjukdom eller nedsättningens omfattning eller huruvida arbetstagar-ett
förhållande föreligger kan försäkringskassan, efter skriftlig ansökan av
arbetstagaren, beslut ersättning för tidatt den omtvistade sjuklönensom

skall från sjukförsäkringenutges enligt lagenavser allmän försäkring.om
Ersättning till arbetstagaren lämnas med skäligt belopp det ñnnsom
sannolika skäl för denne har rätt till den begärdaatt sjuklönen eller del
därav. I den utsträckning ersättning enligt 20 § lagen sjuklönsom om
utbetalats inträder försäkringskassan enligt 24 § lag i arbetstaga-samma

rätt enligt lagen sjuklön arbetsgivaren.rens motom
Enligt 17 § lagen sjuklön kan arbetsgivare, sammanlagdaom en vars

lönekostnader under kalenderår inteett beräknas överstiga 90 gånger det
för året gällande basbeloppet enligt kap.1 6 § lagen allmän försäkring,om
försäkra sig hos den allmänna försäkringskassan kostnader för sju-mot
klön. Närmare bestämmelser försäkringen finns i förordningenom
19911395 försäkring kostnader för sjuklönmot enligt 17 lagenom §

sjuklön. Dessa innebär bl.a. vid beräkningom att arbetsgivaresav en
sammanlagda lönekostnader bortses från arbetsgivarens lönekostnader för
arbetstagare för vilka beslut enligt 13 lagen§ sjuklön gäller arbetsta-om

med omfattande korttidsfrånvaro frångare ersättning arbetsgi-samt som
betalar till försäkringskassan enligt 24varen § lag.samma

Handläggningen de ärenden nämnts omfattar inte baraav som ovan
frågan rätten till förmån också fråganom utan utbetalningen om av
förmånen.

Rehabiliteringsersättrzing

Pâ rehabiliteringsområdet gäller regler fr.o.m. den januari1 1992.nya
Bestämmelserna rehabilitering finns i kap.22 lagen allmän försäk-om om
ring. Enligt dessa kan rehabiliteringsersättning betalas under tidut som
försäkrad deltar i yrkesinriktad rehabiliteringsåtgärd. Rehabiliterings-
ersättningen kan dels rehabiliteringspenning,utges dels särskiltsom som
bidrag. Kompensations för rehabiliteringspenning förutgör närvan-
de 100 % SGI.av

I 22 kap. 3 § lagen allmän försäkring föreskrivs försäkringskassanom att
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detrehabiliteringsutredningen,förarbetsgivarensskall överta omansvar
förlag har kassankap. 5 §det. Enligt 22finns skäl till ansvaretsamma

rehabiliterings-förbehövsde insatsersamordning och tillsyn över somav
enligt lagen.verksamheten

rehabiliteringsverksamheten gårsamordningFörsäkringskassans utav
och blirklarläggsrehabiliteringsinsatsernödvändigatill attatt se

försäkrade stödingår denför samordningentillgängliga. I attansvaret ge
för deoch verkarehabiliteringsansvarigamed andrakontakternai att att

rehabiliteringsarbetet.aktiv del itar
fullgör sinaarbetsgivarnafrämsttillsyn gällerFörsäkringskassans att

ochrehabiliteringbehovklarlägga de anställdasskyldigheter attatt av
påbörjadeenskilda redanTillsynen kannödvändiga åtgärder.vidta avse

fall där fråga uppkommerockså gällarehabiliteringsärenden. kanDen om
och åtgärder.utredningarfinns behovhuruvida det ett av

skall försäkringskassanförsäkringallmänkap. lagenEnligt 22 6 § om
rehabilite-försäkrade behöverrehabiliteringsplan, denupprätta enomen

Försäkrings-kanrehabiliteringsersättningför vilkenringsåtgärd utges.
Försäk-planen har upprättats.inte i och medupphörkassans attansvar

rehabiliteringsplanen följs ochtillfortlöpanderingskassan skall attattse
i den.nödvändiga ändringarbehovdet vid görs

Havandeskapspenning4.3

havandeskapspen-kvinna tillhar försäkrad rättkap. AFLEnligt 3 9 § en
uppgifternaförmåga utföraned henneshavandeskapet harning, attsattom

kan omplacerasfjärdedel och hon intemed minstförvärvsarbetei sitt en
i lagenenligt bestämmelserna 12 §ansträngande arbetetill mindreannat

Havandeskapspen-vård barn,till ledighet förrätt1978410 m. m.avom
havandeskap-eller fjärdedelsfjärdedels, halvmed hel,ning treutges en

arbetsfömiägan.nedsättningenberoende gradenspenning på avav
får syssel-havandeskapspenning hon intehar tillEn kvinna även rätt om

arbeteföreskrift förbudgrundsitt förvärvsarbete påisättas motomav en
arbetsmi-stöd kap. 6 §meddelats med 4havandeskap, harunder avsom

arbete enligtomplaceras tillhon inte kanljölagen 1977 160, ochl annat
för vård barn,till ledigheti lagen rättovannämnda bestämmelser avom

m.m.
inte blipåfrestande arbete och kanfysisktkvinna harNär ett om-en

havandeskapspenning varje dag nedsättningenförplacerad utges som
längst dendagen och 11edock tidigast fr.o.m. den 60ebestår, t.o.m.
födelse.tidpunkten för barnetsföre den beräknadedagen

arbetsmi-med stödavstängd från sitt arbetehar blivitkvinnaNär aven
gäller,varje dag förbudethavandeskapspenning förljölagen utges som

tidpunkten förföre den beräknadeden elfte dagendock längst t.o.m.
födelse.barnets

sjuk-kvinnansmed beloppHavandeskapspenning motsvararutges som
medför de första dagarnadvs. 65 %penning enligt 3 kap. 4 § AFL, tre
ochdärefter dagen med 80 %för tid 90ehavandeskapspenning, t.o.m.

%.för tid därefter med 90
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En kvinna önskar erhålla havandeskapspenning skall enligtsom 3 kap.
9 § AF L göra ansökan därom. Försäkringskassan får påfordraa kvin-att

till stöd för sin rätt till havandeskapspenning ingernan utlåtande sinav
arbetsgivare och läkarutlåtande.

Vad i lag eller författning föreskrivs sjukpenning gällerannan i frågaom
havandeskapspenning med undantag bestämmelsernaom ersättningav om

för merutgifter i 3 kap. 7 § AFL och karenstid i 3 kap. ll § AFL.a om
Havandeskapspenning kan därför i regel enligt 3 kap. 14 § AFL inte utges
för tid före ansökningsdagen. Havandeskapspenning kan dock förutges
tid före ansökan det mött hinder göra ansökan eller detattom finnsarmars
särskilda skäl för havandeskapspenningatt bör utges.

Havandeskapspenning inte i denutges mån kvinnan för tidsamma
uppbär sjukpenning eller sjuklön eller ersättning enligt lagenannan
1991 1047 sjuklön.om

4.4 Föräldrapenningförmåner

Bestämmelser föräldrapenningförmáner finns i 4 kap. AFL.om
Genom föräldraförsäkringen får föräldrar ersättning för inkomstförlust

i samband med ledighet för vård barn, föräldrapenningförmäner. Somav
villkor gäller dock föräldern har varit inskrivenatt hos allmän försäkrings-
kassa under minst 180 dagar i följd närmast före den dag för vilken
föräldrapenning skall utbetalas. Villkoret inskrivning hos försäkrings-om
kassa eller försäkring för viss sjukpenning enligt kap.om 4 6 § andra
stycket AFL uppfyllt det har berott på åldersregeln ianses kap.l 4 §om

lag villkoret inte haratt kunnat uppfyllas.samma Motsvarande gäller om
föräldern inte har varit inskriven eller inte varit försäkrad för viss sjuk-
penning, skulle ha varit det kassan känt tillmen samtliga förhållan-om
den.

Föräldraförsälcringen omfattar ersättningsförmânema föräldrapenning och
tillfällig föräldrapenning. Föräldrapenningförmáner för vård barnutges av
endast barnet är bosatt här i riket. Vid adoptionom bam får barnetav

bosatt i riket de blivande adoptivföräldramaanses är bosatta iom riket.
Rätt till föräldrapenning, tidigare nämnts, tillkommer förälder.som Med

förälder likställs rättslig vårdnadshavare, blivande adoptivföräldrar och
den med vilken förälder är eller har varit gift eller har elleren har haft
barn, de varaktigt bor tillsammans. Vad gällerom tillfällig föräldrapen-
ning likställs med förälder även den förälder bor tillsammans medsom en
under äktenskapsliknande förhållanden fosterföräldrar. förarbete-samt Av

till denna bestämmelse framgår bestämmelsenna att heterosexuellaavser
förhållanden.

Föräldrapenning under 450 dagarutges med anledning barns födelse.av
Detta gäller även vid adoptivbams ankomst. Under 360 dessa dagarav

föräldrapenningutges med 90 % förälderns sjukpenninggrundandeav
inkomst SGI delad med 365, dock lägst med garantibeloppett på kr60

dag. Under resterande 90 dagarper ersättning medutges garantibelop-
Föräldrapenningpet. för de första 180 dagarna med belopputges på

sjukpenningnivån endast föräldern under minst 240 dagar i följd föreom
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försäkradvarithärför hartidpunktenberäknadedenellerfödelsebarnets
medföräldrapenningHelgarantinivån. utgessjukpenning överför en
för-inteföräldernñr dagsjukpenning närföräldernsmotsvarandebelopp

föräldernsmotsvarandeföräldrapenningfjärdelsHalv ellervärvsarbetar.
hälftenhögstförvärvsarbetar treföräldernnärsjukpenning resp.utges

arbetstid.normalfjärdedelar av
föredagenden 60efr.o.föräldrapenning tidigasttillhar rättModern m.

Föräldrapenning ävenfödelse.för barnets utgestidpunktenberäknadeden
bamom-samhälletsinomeller besökföräldrautbildningmedsambandi

föräldraut-medsambandFöräldrapenning ideltar.vilket barnetisorg,
har barnetinteförälderfödelse. Enföre barnetskanbildning somutges
föreligger.skälsärskildaföräldrapenning endasttillvård har rättsini om

dagenden 29eföräldrapenningtillalltid rättdockhar t.0.m.Modern
vård. Ersätt-i sinbarnethon inte harävenförlossningsdagen,efter om
till huvudsa-föräldrarnafödelse till denefter barnetsningen somutges av

varderaharvårdnadshavareföräldrarna ärbådaOmvårdar barnet.kli delg
kanföräldrapenning. Denna rättmeddagartill 90alltidföräldern rått egna

vårdnadsha-ärFörälderföräldern.andradendock överlåtas på ensamsom
Ersättnings-föräldrapenning.meddagarsamtliga 450tillhar rättvare

tid-eller denfyllerbarnet 8 årtill dessfår längstdagarna senareuttas
första skolåret.avslutathardå barnetpunkt

förstadetutöverför varje barnföräldrapenningutgårflerbarnsbördVid
och 90sjukpenningnivå90 dagar pådagar,180ytterligareunder varav

garantinivå.pådagar
förälderförtill skyddfinns reglersjukpenningförsäkringenInom somen

tillregler finns ävenSärskildabam.ledig för vårddelvisellerheltär av
gravid kvinna.förskydd en

kvinnagravidsänkas förintefår SGInAFLEnligt kap. 5 §3 somen
föremånadertidigastarbetstidminskar sinellerförvärvsarbetaslutar sex

gällerlagrumfödelse. Enligtberäknadeellerfaktiskabarnets samma
vårdledig fördelvishelt ellerförälder ärtidunder denvidare avatt en

fyllertill dess barnetgäller längstinte sänkas. Detförälderns SGIfårbarn
barnvid adoptionadoptivföräldrarMotsvarande gäller ävenår. av somett

syfte adopteraisådant barnnär någon attfyllt tio årinte etttar emotsamt
i sinbarnetföräldrarna fården dagfr.o.m.ettårsperiodenräknasDådet.

och nedkomstengravidettårsperiodens ärutgångvidvård. kvinnanOm
enligt densänkasfår SGIn intemånaderinomeller skerberäknas ske sex

bestämmelsen.förstnämnda
rekommenderatråd 19894har i allmännaRiksförsäkringsverket att en

ettårsdagfrån barnetsföräldersänkas bl.a. närbörSGI inteförälders en
föräldra-heloch uppbärförvärvsarbetefrån sittföljd ledigoavbruten äri

iför föräldrarrekommendation gällerpenningförmån. Samma oav-som
föräldrapenningförrnånoch uppbärförkortad arbetstidföljd harbruten som

föräldernbedömningenVidnedsättning.arbetstidensminst mot omsvarar
föräldrapenning-varit ledig meddelvis harhelt ellerföljdi oavbruten

sitt arbetenormalt har itid föräldernsådan lediginteförmån beaktas som
föräldra-ändocksänks beräknasförälderns SGIlördag-söndag. Omt.ex.

dess barnet är två år.beräkningsgrund fram tillsärskildpenning enligt en
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Även i sådant fall finns kompletterande regler kvinnan åter är gravid.om
Tillfällig föräldrapenning till förälder behöver frånutges avståen som

förvärvsarbete för vårda barn under 12 år bl.a.att till följd sjukdomav
eller smitta hos barnet eller barnets ordinarie vårdare eller vid besök i
samhällets förebyggande barnhälsovård. Under de förutsättningar-nämnda

kan tillfällig föräldrapenning också för vård barnna utges harettav som
fyllt 12 inte 16 i de fallår barnet på grund sjukdom, psykiskmen av
utvecklingsstörning eller handikapp är i behov särskild tillsynannat ochav
då vård- eller tillsynsbehovet inte grundat tillrätt Vårdbidrag. För att
styrka det särskilda vård- eller tillsynsbehovet skall läkarutlåtande inges
till försäkringskassan. Kassan får det finnsnär skäl till det kräva att ett
särskilt utlåtande inges för styrka barnets eller denatt ordinarie vårda-

sjukdom eller smitta. Kassan får även kräva förälderrens styrkeratt en
sin rätt till föräldrapenning i samband med föräldrautbildning genom
särskilt intyg den har anordnat utbildningen. För barn under 240av som
dagar tillfällig föräldrapenningutges endast tillsynen barnet i övrigtom av
är stadigvarande ordnad eller barnet vårdas sjukhus. Tillfälligom
föräldrapenning kan under högst 120 dagarutges barn och år. Omper
skälet till föräldern behöver frånatt avstå förvärvsarbete är sjukdom hos
barnets ordinarie vårdare kan dock ersättning under högst 60 dagar.utges
Tillfällig föräldrapenning med 80 % SGInutges delad med årsarbetsti-av
den. Efter det förmånen utgivits föratt 14 dagar för barn undersamma

år ersättningett med 90 %utges SGIn beräknad på sätt.av samma
Tillfällig föräldrapenning också till föräldrar till barnutges fyllt fyrasom

år det kalenderår undert.0.m. vilket barnet fyller tolv år, föräldernnär
frånavstår förvärvsarbete i samband med föräldrautbildning, besök i

barnets skola eller besök i förskola eller fritidshemsverksamhet inom
samhällets barnomsorg i vilken barnet deltar. För sådana s.k. kontaktdagar

ersättning under dagarutges två barn och år.per
Härutöver har far tillrätt tillfällig föräldrapenning under sammanlagten

tio dagar i samband med barns födelse, s.k. pappadagar.
Föräldrapenning med hel, halv eller ñärdedelsutges belopp.
Föräldrapenningförmån får inte för tid innan anmälan gjorts hosutges

försäkringskassan. Detta gäller dock inte hinder förelegat för sådanom
anmälan eller det finns särskilda skäl för förmånen ändå bör betalasatt
ut.

Föräldrapenningförmåner kan inte betalas till båda föräldrarna förut
barn och tid vid följande tillfällen.utomsamma
När föräldrarna föräldrapenning för delta föräldraut-tar ut iatt-
bildning,

när föräldrarna föräldrapenning för besökatar ut förskole-denatt-
verksamhet inom samhällets barnomsorg barnet deltarsom

föräldrarnanär tillfällig föräldrapenning för kontaktdagar,tar ut-

när fadern tillfällig föräldrapenningtar i sambandut med barns-
födelse eller adoption samtidigt föräldrapen-tar utsom mamman
ningförmän,
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medföljerföräldrapenning denärtillfälligföräldrarnanär tar ut-
ochläkaretillallvarlig sjukdomliderbarnett enavsom

deltabehöverbarnbehandlingendel iföräldrarna ettnär avsom-
ordinerat.läkare harbehandlingeller i någonläkarbesöki ett som

dagförbetalaskan inteFöräldrapenningförmäner ut som ensamma
arbetsskadeförsäk-eller lagenenligt AFLsjukpenningförälder uppbär om

författning,enligtersättningmotsvarande t.ex.ellerring LAF annan
ochersättningeller lagenyrkesskadeförsäkring YFLlagen omom

närståendevård NVL.förledighet
tid ändedock betalas närFöräldrapenningförmåner kan ut annanavser

ersättningen.motsvarandeeller densjukpenningen
civilförsvarsutbildningellerrepititions-underärFör sompersonen

föräldrapenning-uppbärhanför dagbetalasdagpenning integäller att som
förmån.

förälderntidför närbetalas inteföräldrapenningTillfällig ut

genomgårellervapenfri tjänstellervämpliktstjänstgöringfullgör-
kvinnor,förgrundutbildningmilitär

särskildamed199052lageni §12i hemintagenär avsessom-
vårdbestämmelser ungaavom

vårdtillfálletintekriminalvårdsanstalt,intagen ihäktad ellerär om-
och beredsanstaltfår vistasföräldernunder tid dåinträffar utom

arbeta,tillfälle att

allmännashand på dettagitsfall nämnsäni annat omovansom-
bekostnad eller

medanuppkommervårdtillfálletdåfall änutomlands ivistas annat-
verk-bedriveni riketled i härutför arbeteföräldern ett ensom

handelsfartyg ellersvensktanställdsjöman påsamhet eller som
försäkringskassansutomlandsföräldraledighetvid utanreser

medgivande.

fylltinte harföräldertillkommerföräldrapenningförmånOm somenen
beslutasocialnämndenframställning attförsäkringskassan påfårår,18 av

ellerutbetalas tillskalldelvishelt ellerföräldrapenningen personannan
familjensochföräldernstillanvändas nytta.nämndentill att

beslut,provisorisktbl.a.avseendekap. AFLBestämmelserna i 20
återbetalningsskyldighet,ersättning,nedsättningindragning och pre-av

uppgiftsskyldighet,överlåtelse,ochutmätningförbudskription, mot
beslutsförhet, ompröv-försäkringskassanssekretessfrånundantag samt

ärendenbeslut tillämpas ävenöverklagandeändring ochning, omav
föräldrapenningförmåner.

smittbäraretillErsättning4.5

1989225finns i lagensmittbäraretillersättningBestämmelser omom
smittbärare.ersättning till
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Med smittbärare förstås den har eller kan ha smittsamantasen som en
sjukdom ha förlorat sin arbetsförmåga till följd sjukdomenutan elleratt av
den för eller kan föra smitta sjuk i smittsamantas utan attsom vara en
sjukdom.

Ersättning till smittbärare i form smittbärarpenning ochutges av rese-
kostnadsersättning. Frâgoromersättninghandhas Riksförsäkringsverketav
och de allmänna försäkringskassoma.

smittbärareEn har rätt till smittbärarpenning, han frånmåste avståom
förvärvsarbete på grund av

beslut enligt smittskyddslagen 1988 1472 eller livsmedelslagen-
1971511 eller föreskrifter har meddelats med stödsom av
sistnämnda lag,

läkarundersökning eller hälsokontroll smittbäraren genomgårsom-
beslut enligt har fattats syftarutan till klar-att attovan men som

lägga han är smittad samhällsfarlig sjukdom eller harom av en en
sjukdom, smitta, ellersár skada kan göra livsme-etten annan som
del han hanterar otjänligt till människoföda.som

Smittbärarpenning med belopp srnittbärarensutges ett motsvararsom
sjukpenning och sjukpenningtillägg enligt AFL.

Om smittbäraren inte sjukpenningförsäkradär enligt AF L och inte heller
skulle ha varit det försäkringskassan känt till samtliga förhållanden,om
bestäms smittbärarpenningen till det belopp sjukpenningen skulle ha
utgjort den hade beräknats enligt föreskrifterna i Smittbärarpen-AFL.om
ning enligt nämnda stycke beräknas dock alltid hänsyn till föreskrif-utan

i kap.3 10-10 b §§ AFL. inkomstSom anställningterna fári fallav som
räknas även ersättning för arbete från arbetsgivareegetavses nu en som

är bosatt utomlands eller är utländsk juridisk när arbetetsom en person,
har utförts i arbetsgivarens verksamhet utomlands.

Smittbärarpenning med fjärdedels, halv, fjärdedels och heltutges treen
belopp.

Smittbärarpenningen skall minskas följandemed förmåner i den ut-
sträckning förmánema för tid, nämligenutges samma

sjukpenning och sjukpenningtillägg enligt AFL, LAF, ellerLSP-
motsvarande äldre lagstiftning rehabiliteringspenning enligtsamt
AFL,

havandeskapspenning och föräldrapenningförmåner enligt AFL-
ersättning enligt lagen 1988 1465 ersättning och ledighetsamt om

för närstáendevård,

livränta enligt LAF eller ellerLSP motsvarande äldre författning-
smittbäraren får på grund han smittbärare,ärattsom av

ersättning enligt utländsk lagstiftning arbetsskadeförsäkringom-
srnittbäraren får på grund han är smittbärare,attsom av

sjuklön eller ersättning enligt lagen sjuklön.annan om-
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arbetsgivarefrånanställninginkomstharsmittbärarenOm somenav
för tidanställningoffentliglagen 1976600i kap. §11 somomavses

smittbärarpenningsmittbärareersättning tilli § lagen utges3 omavses
inkomsten.den överstigerdelendast till den

intesmittbärarendrasned ellerfår sättasSmittbärarpenningen om
ellersmittskyddslagenstödmedharförhållningsreglerfölj getts avsomer

livsmedelslagen ellerenligtbeslutsamband medvillkor isärskilda ett
lag.sistnämndastödmeddelats medharföreskrifter avsom

föreskrifter iföljandesmittbärarpenningen tillämpas ävenfrågaI om
nämligenAFL,

förtidspension utgårersättning närkap. 3 §3 m.m.,om
ersättning,minskning§kap. 43 avoma

inkomstförhållandenanmälankap. 6 §3 m.m.,avom
för-tid förjämställas medskalltidtredje stycketkap. 10 §3 somom

värvsarbete,
ersätt-tredje styckenaocha-d andrastycketförstakap. 15 §3 samt om

fullgörsvämpliktstjänstgöringning när m.m.,
arbetsgivarinträde,kap. 16 §3 om

ersättning.nedsättningindragning eller17 §3 kap. avom
föreskrifternaävensrnittbärarpenning tillämpasuppbärfråga denI somom

och 6 §§ AFL.kap. 5rehabilitering i 22föråtgärderom
sambandresekostnader iersättning förskäligtillsmittbärare har rättEn

ellerbehandlingvård,hälsokontroll,läkarundersökning,med annan
smittskyddsla-ibestämmelsernagrundåtgärd sker påmotsvarande avsom

med stödmeddelatsharföreskrifterellerlivsmedelslageneller somgen
förersättningdelinte till denErsättninglag.sistnämnda utges resanav

lagstiftning.äldremotsvarandeellerLAF, LSPenligt AFL,kan utges
allmännahos denskriftligenskallersättning görasansökanEn om

smittbärarpenningansökanTillnedan.försäkringskassa omenangessom
ellerlivsmedelslagenellersmittskyddslagenenligtbeslutgrundas påsom

fogaslag skallsistnämndastödmeddelats medharföreskrift enavsom
ansökaninnehåll. Tillbeslutetseller intygbeslutetkopia ett omenomav

hälsokontrollläkarundersökning ellergrundassmittbärarpenning som
intygskall fogasresekostnadsersättningansökaneller ett omomenm.m.

företagna åtgärden.den
vilkenförsäkringskassa hosden allmännaförmåner prövasFrågor avom

uppfyllthaninskrivenha variteller skulleinskrivensmittbäraren är om
Är skulleochinskrivensmittbäraren intekap. § AF L.åldersvillkoret i 41

allmänhosvarit inskrivenförutsättning hanämndaunderhellerhan inte
försäkringskassa inomdenärendet handläggasskallförsäkringskassa, av

livsmedelsla-ellersmittskyddslagenenligtverksamhetsområde beslutvars
sistnämnda lag harmed stödhar meddelatsföreskriftereller avsomgen

hälsokon-läkarundersökning ellersmittbäraren genomgårfattats. fall närI
försäkringskassa inomdenhandläggasskall ärendettroll varsavm.m.

vården, be-hälsokontrollen,läkarundersökningen,verksamhetsområde
behöriga försäk-skett. Denmotsvarande åtgärden hardenhandlingen eller

handlägga ärendet.försäkringskassafår uppdraringskassan atten annan
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Försäkringskassan skall besluta återbetalning ersättning denom av om
tagit ersättningenemotsom oriktiga uppgifter ellergenom under-genom

låtenhet fullgöraatt uppgifts-eller anmälningsskyldighet elleren på annat
sätt förorsakat ersättning haratt felaktighetutgetts eller med för högt
belopp. Detsamma gäller ersättning i fall har felaktigtom annat utgetts
eller med ñr högt belopp och skäligenmottagaren borde ha insett detta.
Om det finns särskilda skäl, får kassan medge befrielse helt eller delvis
från återbetalningsskyldighet. Vad skall återbetalas får avräknas vidsom

utbetalning. Avdrag påsenare ersättning enligt lagen ersättningen tillom
srnittbärare får vidare göras någon allmän försäkringskassaom harav en
ålagts återbetalningsskyldighet för ersättning har på grunden utgettssom

författning.av en annan
Genom hänvisning i lagen ersättning till srnittbärare vissaärom regler

i AF L tillämplig även på ärenden ersättning till srnittbärare. Detom gäller
Riksförsäkringsverketst.ex. tillsyn, provisoriskt beslut, indragning och

nedsättning ersättning, preskription, förbudav utmätning ochmot överlå-
telse, skadestånd, uppgiftsskyldighet, undantag från sekretess och försäk-
ringskassans beslutsförhet, omprövning, ändring och överklagande avbeslut.

4.6 Kontant arbetsmarknadsstöd KAS

Bestämmelser kontant arbetsmarknadsstöd finnsom i lagen 197337 l omkontant arbetsmarknadsstöd KAS. KAS utgör skattepliktig inkomst och
det är ATP-grundande.

KAS är komplementett till arbetslöshetsförsäkringen. Det handhas avlänsarbetsnämnderna och utbetalning stödet görs den allmännaav av
försäkringskassan i vilken sökanden är inskriven.

Rätt till KAS har den fyllt 20 år och inte år försäkradsom enligtsom
lagen 1973370 arbetslöshetsförsäkringom den fyllt 20samt år ochsom

är medlem i arbetslöshetskassa,som en men
inte uppfyller medlemsvillkoretsom 12 månaders- medlemskap

eller arbetsvillkoret 5 månaders arbete under viss tid eller

ersättningsperiod upphörtvars sedan han fyllt- 60 år. För företagare
gäller i regel verksamhetenatt skall avvecklad.vara

Som allmänna villkor för rätt till KAS gäller vidare skallatt man varaarbetslös, arbetsför, oförhindradvara arbete ochvara att ta arbets-vara
sökande hos arbetsförmedlingen inte kunnat lämpligt arbete.men

Härutöver gäller rätt till KAS föreligger,att den arbetslöse underom enramtid tolv månader omedelbart föreav arbetslöshetens inträde utfört
förvärvsarbete i minst fem månader arbetsvillkor. Härvid hänsyntas
endast till månad då förvärvsarbete utförts minst 75 timmar. Tid då
förvärvsarbete har utförts får inte räknas än gång för uppfyllandemer en

arbetsvillkoret.av
Med tid under vilken den arbetslöse skall ha utfört förvärvsarbete ram-

tid jämställs bl.a. tid då den arbetslöse genomgått arbetsmarknadsut-
bildning eller yrkesinriktad rehabilitering för vilken statligt utbildnings-
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föräldrapenning-fåttellervämpliktstjänstgöringfullgjortbidrag utgått,
haftmånader,under högst tvåtillsammansLförmåner enligt AF sernes--

värnplikt-sjukdom,anledning änvarit ledigellerter annanavarmars
bibehållen lön.delvishelt ellerfödelse medstjänstgöring eller barns

varitarbetslösetid då denräknas interamtidenbestämmandeVid av
grund sjukdomhindrad arbeta påatt m.m.av

kalender-Underbelopp.beräknatför dagformiKAS utgår ett enav
avstängnings-arbetade dagarochantaletfår samtvecka ersattasumma av

ersättnings-150 dagarunder längstutgårtill högst 5. KASuppgådagar
ersättningsperiodenålder innan55 årsstödtagaren uppnåttperiod. Har
stödtagaren uppnåttSedandagar.i stället 300periodentill ända, ärgått

vidupphörtill KASRättenersättningsperioden 450 dagar.ålder är60 års
65arbetslöse fyller årdenunder vilkenföre denmånadenutgången av

förtids-helålderspension,helbörjar uppbäradessförinnanhaneller när
enligt AFL.sjukbidrageller heltpension

i övrigt ärunder tid då handeltidsarbeteutförregelbundetdenFör som
regering-efterregeringen ellersärskilda skäl,finnsfår, detarbetslös om

ibegränsningarföreskrivaarbetsmarknadsstyrelsenbestämmande,ens
arbetsmarknads-kontant1976 1067förordningenersättningsrätten. I om

under högstfår lämnasstödtagare KASsådantillstöd föreskrivs att en
förutsättningarunder vissaersättningsperiod kan dockdagar. Denna150

med 198 krför 1992årdagar. KAShögst 150förlängas med utges per
dag.

m.fl.värnpliktigatillDagpenning4.7

1488finns lagen 1991dagpenning ihandläggningBestämmelserna avom
totalför-inomtjänstgörtill denvissa ersättningarhandläggning somavom

svaret.
vilken denförsäkringskassa hoshandläggs dendagpenningFrågor avom

inskriven hosintehan ärinskriven eller,tjänstgöringsskyldige är enom
påbörjar sin tjänst-handen därförsäkringskassan påsådan kassa, ort
försäkringskassauppdrafår dock åt attkassagöring. Denna annanen

ärendet.handlägga
fårvämpliktigaunderEnligtvämpliktsförmånsförordningen 1976 1008

dagpenning.tjänstgöringviss
dagpenningberättigar tilltjänstgöringMed sådan annanavsessom

tjänstgöring än

grundutbildning-
grundutbildningtillanslutningrepitionsutbildning i omedelbar-

fullgör enligtanställd,vämpliktig,utbildning attutan varasom-
reservoffrcer.yrkesofñcer ellertillvämpliktslagen,

vämpliktiges sjuk-denbeloppmedDagpenning motsvararettutges som
vämpliktige intedendvs. 90 %. Har3 AFLenligt kap. 4 §penning 3 p.

beaktandesjukpenningen beräknatsharsjukpenning ellertillrätt utan av
till det beloppdagpenningenbestämsförvärvsarbeteinkomst annatav
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sjukpenningen i sådant fall skulle ha uppgått till. Dagpenningen skall alltid
bestämmas till lägst 55 kr.

Dagpenning inte förutgår dag för vilken den vämpliktige uppbär ersätt-
ning enligt kap.4 AFL föräldrapenning. Dagpenning utgår inte heller

den vämpliktige hållit sig undan tjänstgöring, varitom irymt, tagen
förvarsarrest, varit anhållen, häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt.
Blir den vämpliktige inte häktad eller blir han frikänd skall dock innehål-

Ärlen ersättning utbetalas till honom. den vämpliktige frånvarande av
anledning kan ersättning till honom frånvarotidenannan utges kanom

räknas tjänsgöring.som
Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassoma handlägger

och utbetalar dagpenning. Underlaget för utbetalning dagpenningav
lämnas vämpliktsverket, eller vâmpliktsverket föreskriver det,av om av
den utbildningsredovisande myndigheten.

Bestämmelserna återbetalning ersättning enligt 20 kap. 4 § AFLom av
bestämmelserna i kap.20samt 10-13 §§ AFL omprövning, ändringom

och överklagande beslut tillämpligaär beträffande dagpenning.av
Dagpenning utgår vidare till civilförsvarspliktiga enligt förordningen

19761011 förmåner till civilförsvarspliktiga.om
Med civilförsvarspliktiga följandeavses

den fullgör civilförsvarsplikt inom civilförsvarsorganisationen,som-

andra har skrivits in i civilförsvarsorganisationen enligt 17 §som-
tredje stycket civilförsvarslagen l96074,

den har förklarat sig villig inskrivas och efter kallelseattsom-
personligen inställer sig till inskrivning,

den har tagits enligt förordningenut 1989457 uttagningsom- om
civilförsvarspliktiga till särskilda civila sjukvårdsenheter,av

den har tagits till beredskapspolisman medut stödsom l §- av
lagen 1984 272 skyldighet för civilförsvarspliktiga tjänst-om att
göra utanför civilförsvaret.

Dagpenning utgår under tjänstgöring, inskrivning och färd till frånoch
tjänstgörings- eller inskrivningsplatsen, inte Förutsättningannatom anges.
är denna verksamhetatt tilluppgått minst sju timmar under dag.en

Dagpenning utgår inte för dag den civilförsvarspliktige uppbärsom
sjukpenning eller föräldrapenning enligt AFL.

Dagpenningen handläggs och beräknas på sätt för vämplikti-samma som
enligt värnpliksförmånsförordningen.ga

Dagpenning i form arvode utgår också till motorreparationsledareav
enligt förordningen FF S 197826 arvode till motorreparations-om m.m.
ledare.

Med motorreparationsledare förstås den är krigsplaceradsom som
reparationsledare inom motorreparationstjänsten.

Motorreparationsledare erhåller arvode med visst belopp dag närett per
han deltar i sådan utbildning eller tjänstgöring nödvändig försom anses

han skall kunnaatt tjänstgöra i krigsbefattning.
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Värnpliktsförmånsförordningen är vidare tillämplig på vapenfria tjänste-
pliktiga och hälso- sjukvårds- och veterinärpersonal omfattassom av
tjänsteplikt vid tjänstgöring inom försvarsmakten.

4.8 Utbildningsbidrag

Arbetsmarknadsutbildning ingår i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna.
Den beviljas arbetsmarknadsutbildning har rätt till utbildningsbidrag.som
Arbetsmarknadsutbildning skall enligt förordningen 1987 406 arbets-om
marknadsutbildning avse

yrkesutbildning,-
allmänteoretisk eller orienterande utbildning är nödvändig- som en
förberedelse för yrkesutbildning, eller

orienterande utbildning i datateknik för med bristfällig- personer
eller föråldrad skolutbildning.

Grundutbildning för eller grundläggande svenskundervisning förvuxna
invandrare får inte arbetsmarknadsutbildning.vara

Arbetsmarknadsutbildning utgörs till största delen s.k. upphandladav
utbildning. Det är länsarbetsnåmnden upphandlar utbildning hos t.ex.som
AMU-myndighet eller komvux. Dessutom kan platser i det reguljära

Ärutbildningsvåsendet utnyttjas. utbildningen eftergymnasial får den
omfatta högst 40 veckor och skall inriktad på sysselsättning i närings-vara
livet. Den får inte del längre utbildning. Kompletterandevara en av en
utbildning för invandrare behöver dock inte inriktat sysselsätt-motvara
ning i näringslivet.

Arbetsmarknadsutbildning kan beviljas den som
är eller riskerar bli arbetslös,att-
har fyllt 20 år och-
söker arbete den offentliga arbetsförmedlingen.genom-

Undantag från ZO-årsgränsen gäller för handikappade ungdomar. Om det
gäller upphandlad utbildning kan också 18-19-åringar stöd. Dessutom
kan upphandlad utbildning beviljas till den inte är arbetslös, hansom om
eller hon

utbildas till yrke där det könetett är underrepresenterat,egna-
saknar yrkesutbildning eller har kortare eller föråldrad yrkesut-- en
bildning och utbildningen kan arbetstagaren starkare ställningge en
på arbetsmarknaden, eller
utbildas till yrke inom tillverkningsindustrinett eller inom vård--
och omsorgssektorerna.

För flyktingar och handikappade finns vissa ytterligare möjligheter. Av
de tillgängliga platserna för upphandlad arbetsmarknadsutbildning får
högst 20 % användas för har anställning.personer som en

Till den har beviljats arbetsmarknadsutbildningsom eller inskrivenär
vid arbetsmarknadsinstitut lämnas utbildningsbidrag. Utbildningsbidrag
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finns vissa lånemöjlig-och särskilt bidrag. Dessutombestår dagpenningav
avslutad utbildning.heter efter

tillhörkursdeltagarenberoende påstorlek varierarDagpenningens om
tillhör A-kassadenA-kassa eller inte. Förarbetslöshetskassa som enen

ochvid arbetslöshet. En högstaersättningenlikadagpenningenär stor som
fastställs regeringen. Denutbildningsbidragetförlägsta nivå somav

under studierdagpenningändå tillarbetat deltid har rätttidigare somen
heltidsarbete.ersättning vidmotsvarar

Under lov ochveckan. kortareför fem dagar iDagpenning betalas ut
för tillfällig vårdvid ledighetbehålla stödet, likasåledigheter får t.ex.man

ledighetnärstående. Videlevorganisation, vårdibarn, uppdrag avav
dagpenningen,% den normaladagpenningen 90sjukdom ärgrund avav
sjukpenningen.dagpenningen lägreär änhar betydelse baradet ommen

ATP-grundande inkomst. BidragetochskattepliktigUtbildningsbidrag är
semesterlönegrundande.ellersjukpenninggrundandeinteär däremot

följande förmåner,för i huvudsakreducerasUtbildningsbidrag kan
motsvarandeellerenligt kap. 7 § AFLpension, sjukpenning 3nämligen

föräldrapenning enligtochförfattningersättning enligt någon annan
bibehållen lön,livränta ocharbetsskadeersättning,nämnda lag, t.ex.

Reducering ocksåalltid kr dag görspraktiklön. Dock betalas 10 ut.per
inte IO-kronors-föräldrapenning och då gällerför vanlig sjukpenning och

studiestöd, långt detta ärsamordning med såregeln. Vidare görs annat
beviljats för tid.andra förmånerkänt och med vissa sammasom

dagpenning ocheller löneutfyllnad mellanvid sidan studiernaInkomst av
utbildningsbidraget. heller minskas bidragetIntetidigare lön reducerar inte

handikappersättning.Vårdbidrag ellerför kommunalt bostadstillägg,t.ex.
princip täckasärskilt bidrag iUtbildningsbidrag i form attavserav

med utbildningen.merkostnader i samband
främst förSärskilt bidrag betalas ut

kostnaderdet i kursavgiften ingårkursavgifter avdrag görs om-
kost och logiför

reguljär utbildning och för kostnaderläromedel bara förgäller-
översiger 100 kr i månadensom

kr i månadendagliga för kostnad överstiger 100somresor-
ochtraktamentekostnader för studieresor och korta kurser resor,-

eventuell övernattningskostnad

till ochutbildning än hemortenkostnader vid på resorortannan-
från utbildningsorten, hemresor, traktamente.

kursdeltagaren beviljas lånEfter avslutad utbildning kan ett motsvararsom
räntefritt skall betalashögst månadsbelopp. Lånet70 % ärett somav

Återbetalningstiden förlängas elleremellertidtillbaka inom kanâr.ett
helt det finns särskilda skäl.lånet eller delvis avskrivas, om

skallarbetsförmedlingen beslutarDet är normalt om vem somsom
få från lånsarbetsnämnden. Försäkrings-utbildningsbidrag delegationpå
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kassan beräknar och betalar bidrag och lån. Kassan prövar också frågorut
förskott och särskilt bidrag handhar låneverksamheten.samtom

4.9 Ersättning och ledighet for närståendevård

Bestämmelser tillrätt ersättning och ledighet för närståendevård finnsom
i lagen 1988 1465 ersättning och ledighet för närståendevård NVL.om
Genom hänvisning i NVL till AFL är vissa regler i tillämpligaAF L även

ärendenpå ersättning och ledighet för närståendevård. Det gällerom t.ex.
Sammanträffande förmåner, Riksförsäkringsverkets tillsyn, provisorisktav
beslut, preskription, förbud utmätning och överlåtelse, uppgiftsskyl-mot
dighet försäkringskassans beslutsförhet,samt omprövning- ändring och
överklagande beslut.av

villkorSom för rätten till ersättning och ledighet för närståendevård
gäller såväl den sjuke vårdaren är inskrivnaatt hos allmän försäk-som
ringskassa och vården i Sverige.att ges

En närstående vårdar sjuksvårt har tillrätt ersättning frånsom en person
sjukförsäkringen och ledighet från sin anställning under högst hela30
arbetsdagar. Dagantalet räknas för den vårdas. Ersättningenperson som
är i regel lika den sjukpenning dagstor under de förstautgessom som per

dagarna14 sjukperiod, dvs. 65 % den sjukpenninggrundandeav en av
inkomsten förSGI de första dagarna i vårdperioden ochtre 80 % SGIav
fr.o.m. den fjärde dagen med ersättning.

Rätten till ledighet är knuten till ersättningsrätten. innebärDet att en
arbetstagare har rätt till hel ledighet från arbetet under den tid han fâr hel
ersättning och under den tid han får halv fjärdedels ersättning rätttreresp.
till motsvarande förkortning arbetstiden.av

Ersättning för vård får inte till flera vårdare förutgesav en person
tid. Ersättning inte när vårdama för dag fårutges sjuk-samma samma

penning, havandeskapspenning, föräldrapenningförmåner eller rehabilite-
ringsersättning enligt AFL eller sjukpenning enligt LAF eller får motsva-
rande ersättning enligt författning eller på grund regeringensannan av
beslut i särskilt fall eller uppbär sjuklönett eller ersättning enligtannan
lagen sjuklön.om

Vidare gäller ersättning för närståendevård inteatt för tid dåutges
vårdaren fullgör vämpliktstjänstgöring, vapenfri tjänst eller genomgår
militär grundutbildning för kvinnor. Ersättning för närståendevård utges
inte heller för tid då vårdaren intagenär i sådant hem i 12 §som avses
lagen med särskilda bestämmelser vård med stöd 3 §om av unga av
nämnda lag, är häktad eller intagen i kriminalvårdsanstalt eller i fallannat

orsak sjukdomän tagits hand det allmännas bekostnad.av arman om
Den är intagen i kriminalvårdsanstalt kan dock ersättning försom
närståendevård inträffar under tid då han får vistas anstalt ochsom utom
därvid bereds tillfälle förvärvsarbeta.att

Den Önskar få ersättning skall göra skriftlig ansökan hos den all-som
männa försäkringskassa där han är inskriven. Denna försäkringskassa
prövar ersättningsfrågan. Kassan får dock uppdra åt försäkrings-arman
kassa verkställa prövningen. Tillatt ansökan skall fogas utlåtandeett av
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för den sjukes vård och behandling. Utlåtandetläkareen som ansvarar
skall innehålla uppgift den vårdades sjukdomstillstånd. Kravet påom
läkarutlåtande inte hos försäkringskassan finns utredninggäller detom om
förhållanden avseende den sjukes vård, behandling och sjukdomstillstånd

ersättningsfrågan.och utredningen tillräcklig för bedömaär att
[ärendet framgå den sjuke sitt till vården.skall har samtycke Omatt gett

den sjuke grund sitt tillstånd inte kan sitt samtycke, skall i ställetpå av ge
detta framgå.

får förErsättning inte tid innan ansökan vården har gjorts hosutges om
föisäkringskassa, det inte hinder sådan anmälan ellermött göraattom en

särskilda skäl motiverar ersättningatt utges.annars
Försäkringskassan skall besluta återbetalning ersättning, denom av om

mottagit ersättning oriktiga uppgifter eller underlåten-som genom genom
het fullgöra uppgifts- eller anrnälningsskyldighet eller någotatt annaten

har förorsakatsätt ersättning har lämnats felaktigt eller med för högtatt
belopp och skäligen borde ha insett detta. Om det finns särskil-mottagaren
da skäl, får kassan helt eller delvis efterge belopp skall återbetalas.som
Vad skall återbetalas får avräknas vid utbetalning.som senare

5 Familj ebidragssystemet

5.1 Allmänt

familjebidragsärendenSom i detta sammanhang familjepenning,avses
bostadsbidrag, näringsbidrag och begravningsbidrag enligt lagen
1991 handläggning1488 vissa ersättningar till dem tjänstgörom av som
inom totalförsvaret och enligt familjebidragsförordningen 19911492.

5.2 Familjebidrag till värnpliktiga m.fl.

Bestämmelserna handläggning familjebidrag finns i lagenom av
19911488 handläggning vissa ersättningar till den tjänstgörom av som
inom totalförsvaret.

familjebidragFrågor handläggs den försäkringskassa hos vilkenom av
den tjänstgöringsskyldige inskrivenär eller, han inte inskriven hosärom

sådan kassa, försäkringskassan på den där han påbörjar sin tjänst-orten
göring. Denna kassa får dock uppdra försäkringskassa atten annan
handlägga ärendet 2 §.

Familjebidrag lämnas enligt familjebidragsförordningen 19911492 i
form familjepenning, bostadsbidrag, näringsbidrag och begravnings-av

1bidrag §.
tillRätt familjebidrag har

värnpliktiga och vapenfria tjänstepliktiga i samband grundut-med
bildning och repetitionsutbildning i omedelbar anslutning till
grundutbildningen,

2. kvinnor under militär grundutbildning,

yrkes- reservofficersaspiranteroch för tiden innan de anställs, eller
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inomvid hemvärnet eller frivilligt tjänstgörden tjänstgör4. som
fyra dagar i följdtotalförsvaret, tjänstgöringen skall pågå minstom

får undertill dagpenning vämpliktigoch inte rätt sådan som enger
grunder gällerrepetitionsutbildning eller till lön enligt derätt som

för anställd personal 2 §.

näringsbidrag hartill ävenRätt

tjänstgöringvärnpliktiga och vapenfria tjånstepliktiga vid annan-
repetitionsutbildning, i omedelbargrundutbildning ochän an-

grundutbildningen,slutning till
civilförsvarslagen eller lagenden tjänstgör enligt 196074som-

skyldighet för civilförsvarspliktiga tjänstgöra1984272 attom
utanñr civilförsvaret,

tjänsteplikt för hälso-den tjänstgör enligt lagen 198 22921som om-
veterinärpersonal elleroch sjukvårdspersonal samt m.m.,

inomden tjänstgör vid hemvärnet eller frivilligt tjänstgörsom-
itotalförsvaret vid tjänstgöring 4 3 §.än angettssom ovanannan

familjebidrag kallas enligt familjebidrags-Den enligt har rätt tillovansom
förordningen tjänstepliktig 4 §.

fr. inryckningsdagen utryckningsdagenFamiljebidrag lämnas o. m. o. m.
tjänstgöringstid5 §.

familjepenning bostadsbidrag lämnas tjänstgöringen harOm eller och
efterminst bidrag lämnas för ytterligare dagarpågått 180 dagar skall 30

särskilda skäl för det, får bidragen lämnasutryckningsdagen. Om det finns
tjänstgöringen harför högst dagar efter utryckningsdagen även30 om

kortare tid dagarpågått än 180 17 §.
får, det finns särskilda skäl för det, beviljas förNäringsbidrag ävenom

efter ñrtid utryckningsdagen, dock högst 30 dagar 22 §.
förBestämmelserna i familjebidragsförordningen maka gäller ocksåom

make och för sambo eller kön 6 §.motsattav samma
januariFrågor barns ålder bedöms efter förhållandena den det år1om

den tjänstepliktige påbörjar tjänstgöringen.

Familjepenning

Familjepenning lämnas för

tjänstepliktigs barn under och varaktigt bor till-är 18 åren som
med den tjänstepliktige,sammans

tjänstepliktigs barn inte varaktigt2. är under 18 år ochen som som
bor tillsammans med den tjänstepliktige, för vilket dennemen
enligt dom eller avtal skyldig betala underhållsbidrag,är att

barn än den tjänstepliktiges, barnet under ochär 18 årett annat om
varaktigt bor tillsammans med den tjänstepliktige och hans maka,

tjänstepliktigs maka, hon vårdar barn i i4. om om som avses ovan
eller1
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5. tjänstepliktigs fallmaka i än i det finnsannaten som avses om
synnerliga skäl för det,

6. tjänstepliktigs frånskilda maka, den tjänstepliktige enligten om
dom eller skyldigavtal är betala underhållsbidrag till henne,att
eller

7. den maka den tjänstepliktigetill vårdar hansutan attsom vara
barn, barnet är under och varakatigt bor tillsammans18 år medom
den tjänstepliktige 8 §.

Familjepenning förberäknas månad till högst kr för barn och till6421
högst kr för Familjepenning för3 285 den tar emotannan person. som
ersättning den tjänstepliktige för vård barn iangettsav av som ovan
eller för den har till underhållsbidrag, får överstigarätt dock intesom
ersättningens eller bidragets belopp för månad §.ll

Bostadsbidrag

Bostadsbidrag lämnas för kostnaden för den bostad tjänstepliktigedär den
bor

tillsammans med maka och sådant barn har till familjepen-rättsom
ning,

2. tillsammans med föräldrar. han fram till tjänstgöringens börjanom
haft ekonomisk förmåga betala och regelbundet betalat för sittatt
boende det med hänsyn till familjens förhållan-ekonomiskasamt
den fmns behov bidraget,av

eller tillsammans med sådantmaka,änensam en annan person
barn har till familjepenning eller föräldrar, han vidrättsom om
tjänstgöringens början bott sådant i minst månaderpå sättett tre
eller det finns särskilda skäl för det 9 §.om

Bostadsbidrag får inte lämnas för detän bostad och får, endastmer en om
finns särskilda skål, lämnas för tjänste-bostad den där denänen annan
pliktige folkbokförd.är Om tjänstepliktig flyttar under tjänstgörings-en
tiden lämnas bostadsbidrag för för denhögre bostadskostnad kostnadenän
tidigare bostaden endast det finns särskilda skäl 10 §.om

Under lämnasden tid den tjänstepliktige får bostadsbidrag, ettsom
tillägg tjänste-med 250 kr månad. Tillägget lämnas dock tillinteper en
pliktig bor hos föräldrar. Om den tjänstepliktige bor tillsammans medsom

halvtän maka, barn eller föräldrar lämnas tillägg.etten annan person
I 13-16 familjebidragsförordningen fmnsbestämmelseromavräkning§§

högsta belopp för familjepenning och bostadsbidrag.av

Näringsbidrag

Om tjänstepliktig frånhelt eller delvis har försörjningsin näringen en
drivs avlönadhonom eller hans särskiltmaka, och arbetskraftsom av

anlitas för tjänstepliktige tjänstgöring,ersätta den under hans lämnasatt
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näringsbidrag för lönekostnaden. Ett villkor kostnadenär skälig ochäratt
överstiger det genomsnittliga normala diftsöverskott näringen kan be-som
räknas lämna under den tjänstepliktiges tjänstgöring. Näringsbidrag lämnas
dock endast det kan förutsättningar finns för fortsatt driftantas attom av
näringen. Detsamma gäller också näringen drivs juridiskom av en person,
i vilken den tjänstepliktige eller hans maka äger aktier eller andelar och

vilkenöver någon dem eller båda tillsammans huvudsakligen på grundav
ägarintresset har väsentligt inflytande. För lönekostnaderettav som avser
tjänstepliktigs eller hans makas barn under 16 år, lämnas inte närings-en

bidrag. lönekostnademaOm den tjânstepliktiges maka, den tjänste-avser
pliktiges eller hans makas barn fyllt 16 år eller den tjänstepliktigessom
eller hans makas föräldrar eller syskon, lämnas näringsbidrag endast om
det finns särskilda skäl 19 §.

näringOm inte kan drivas under den tjänstepliktigesen som avses ovan
tjänstgöring, det finns förutsättningar för fortsätta verksamhetenattmen
efter tjänstgöringen, lämnas näringsbidrag för sådana kostnader under
tjänstgöringstiden är nödvändiga för verksamheten skall kunnaattsom
återupptas 20 §.

Näringsbidrag lämnas med högst 45 000 kr månad 21 §.per

Begra vningsbidrag

familjepenningOm har beviljats för maka eller barn med anledning av en
tjänstepliktigs tjänstgöring och maken eller barnet avlider under tjänst-

Ävengöringstiden, lämnas begravningsbidrag. familj inte harom
beviljats, får begravningsbidraget lämnas, det behövs. Begravnings-om
bidrag lämnas med kr för8 000 tjänstepliktigs maka och med 4 000en
kr för barn 23 §.

Ansökan m.m.

Ansökan familjebidrag görs den tjänstepliktige. En ansökanom av om
familjebidrag skall innehålla de upplysningar nödvändiga förär attsom
bedöma rätten till familjebidrag. Ansökan skall undertecknas denav
tjänstepliktige och innehålla försäkran heder och desamvete atten
lämnade uppgifterna riktigaär och fullständiga 25 §.

Familjebidrag får endast det finns särskilda skäl lämnas för den tidom
ligger längre tillbaka än dagar före30 den dag dä ansökan kom insom

till den allmänna försäkringskassan.
Skattemyndigheten, Vämpliktsverket och de myndigheter försom svarar

tjänstepliktigs utbildning eller tjänstgöring skall meddela Riks-snarasten
försäkringsverket och den försäkringskassa i 2 § lagensom avses om
handläggning vissa ersättningar till den tjänstgör inom totalförsva-av som

de uppgifter behövs för bedömning rätten till familjebidragret som av
28 §-

Familjebidrag skall lämnas för del månad betalas medut ettsom av
belopp för dag trettiondel mánadsbeloppet 30 §.motsvararsom en av

Familjebidrag betalas månadsvis till den tjänstepliktige. Om denut
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underhållsbidrag och bidragsförskotttjänstepliktige skyldig betalaär att
skall dennaför vilket familjepenning har beviljats,lämnas för bamett

tjänstepliktiges räkning till den behörigafamiljepenning betalas för den
försäkringskassan 3l §.

kommunalskattelagenanvisningarna till 1928370 ärEnligt 32 § 6.
till vämplik-familjebidrag annorledes näringsbidragvilket än såsom utgår,

tig, inte skattepliktig intäkt.
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