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Månsson och Mikael Nordmark.
Uppdraget härmedär slutfört.

Stockholm i 1994.mars
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1 Sammanfattning förslagenav

Personbanden, riksaviseringsbandet och SPAR avskaffas. l stället inrättas
centralt register för avisering och tillhandahållandeett folkbok-annat av

föringsuppgifter. Det registret benämns aviseringsregistret. Registretnya
skall innehålla de folkbokföringsuppgifter i omfattningstörre skallsom
tillhandahållas myndigheter. Alla myndigheter, såväl centrala lokala,som
skall utnyttja registret för avisering folkbokföringshändelser,av
aktualisering register och för kontroll adresser och andraav egna av
uppgifter registreras inom folkbokföringen.som

En myndighets tillgång folkbokföringsupp-giftertill skall begränsas till
vad myndigheten behöver för fullgöra sina arbetsuppgifter.att

l första hand skall myndigheterna tillgång till erforderliga uppgifter
på diskett, magnetband eller ADB-medium. vissaI fall kanannat en
myndighet direkt terminalâtkomst till uppgifter i aviseringsregistret.

Registret får även användas för utföra avisering, urvalsdragningaratt
privata användare. De privata användarnas möjligheter till urvalm.m.

eller åtkomst till uppgifter på ADB-medium skall begränsas något i
förhållande till vad gäller för SPAR. Urval efter inkomstsom av personer
och tastighetsinnehav skall få göras sambearbetning medgenom
skatteregistret.

Registeransvaret för aviseringsregistret läggs Riksskatteverket. En
särskild beslutande nämnd inrättas inom Riksskatteverket för frågor om
urvalsdragningar privata användare.

Utnyttjandet aviseringsregistret skall avgiftsbelagt.av vara
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2 Författningsförslag

1 Förslag till
Lag ändring i folkbokföringslagen 1991:481om

Härigenom föreskrivs folkbokföringslagen1 § 1991:481att skall ha
följande lydelse.

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

§1
Folkbokföring sker fortlöpande i Folkbokföring enligt denna lag

register förs enligt särskilda innebär fastställandesom av en persons
bestämmelser. bosättning registreringsamt av

uppgifter identitet, familj ochom
andra förhållanden enligtsom
lagen 1990:1536 folkbok-om
föringsregister och tillhandahållan-
de folkbokföringsuppgifter fdrav
förekomma ifolkbokföringsregister.

Denna lag träder i kraft den
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till2 Förslag
1990:1536ändring i lagenLag omom

folkbokföringsregister

folkbok-föreskrivs i fråga lagen 1990:1536Härigenom omom
föringsregister.

folkbokföringsregisterlydarubriken till lagen skall Lagdels att om
folkbokföringsuppgifter,tillhandahållandeoch av

och skall12 13 §§nuvarande 10, 11,dels att
§§,16 respektive 21betecknas ll, 12, 13, 15,

följandeoch §§ skall ha15, 16 21dels l och 2 §§ samtatt nya
lydelse,

paragrafer 10, 14,skall införas åttadels det i lagenatt nya -
följande lydelse.och fyra rubriker17-20 §§ avnya-

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1§
ii de ändamålde ändamål 2 FörFör som angesangessom

skall med hjälpskall med hjälp 2-4 §§och 3 §§ auto-auto- avav
databehandling förasdatabehandling föras matiskmatisk ettett

folkbokföringsregister förför lokaltlokalt folkbokföringsregister
verk-varje lokalt skattekontorsvarje lokalt skattekontors verk-

centralt refe-samhetsomráde,samhetsområde och centralt ettett re-
aviserings-för landet. rensregisterferensregister hela samt ett

register för hela landet.

2 §
förfolkbokföringsregister får användaslokaltEtt

fysiskaregistrering identifieringsuppgifter församordnad perso-av
ner,

folkbokförings-folkbokföringsärenden enligt2. handläggning av som
skattemyn-lagen 1991:481 eller lag eller förordning prövas avannan

digheten,
framställning personbevis och andra registerutdrag,av

skattemyndigheten skalltillhandahållande folkbok- 4.4. attav
uppgiftsskyldighet tillföringsuppgifter myndigheter fullgörasom

enligt lag ellerbehöver för fullgöra sin verk- andra myndigheteratt
förordning,samhet,

för förvaringfolklängder och andra samlingar uppgifter5. uttag av av
arkivmyndighet,hos statligen
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6. planering och tillsyn folkbokföringsverksamheten.av

4 §
Aviseringsregistret fdr användas

för ändamål i 2 § och2som anges
för framställning röstlängdav
enligt vallagen 1972:620.

Aviseringsregistret får också av
myndigheter och enskilda användas
för

aktualisering, komplettering
och kontroll uppgifter i andraav
personregister,

komplettering2. och kontroll av
personuppgifter i övrigt,

urvaluttag av av personupp-
gifter urvalsdmgning.

7 §
Riksskatteverket registemn-är

svarig för aviseringsregistret.
Skatteförvaltningens adress-

nämnd handlägger frågor om ur-
valsdmgning begärssom av en-
skild.

7 § 9 §
Det centrala referensregistret får Det centrala referensregistret får

innehålla uppgifter innehålla uppgifterom personer om personer
ellerår har varit folkbokfördasom eller harär varit folkbokfördasom

i landet eller tilldelats i landet ellersom tilldelatsarmars som armars
För sådanpersonnummer. För sådanen per- personnummer. en per-

fár ochson fåranges personnummer ochson anges personnummer
grunden för personnummertilldel- grunden för personnummertilldel-
ningen de uppgifter ningensamt de uppgiftersamtsom som

registrerats enligt 6senast § 2 och registrerats enligt 8 § 2 ochsenast
11 med upplysning det lokala 11 med upplysning det lokalaom om
register från vilket uppgifterna har register från vilket uppgifterna har
hämtats. hämtats.

10 §
Aviseringsregistret skall innehål-

la uppgifter ärom personer som
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

landetfolkbokförda ivarithareller
tilldelatseller person-annarssom

fårsådanFör personennummer:
folkbokföringsrelokalti ettanges

rqerensregistretgister eller senast
uppgiftregistrerad om

personnummer,
namn,
adress,

folk-folkbolqöringsfastighet,
underfolkbokföringbokföringsort,

valdistrikt.rubrik ochsärskild
födelseort,ochfödelsehemort

medborgarskap,
civilstând,

vårdnadshavare,ochmake
uppgiftmedavregistrering om

dödförklaring,dödsfall och
icke-territoriellmedlemskap i10.

församling.
innehållafår dessutomRegistret

uppgift rättar personnummerom
stycket 3enligt förstauppgiftsamt

förefyraför de närmastoch 4
gående åren.

14 §
får haenskildochMyndighet

aviseringsregi-tillterminalátkomst
uppgifti fråga namn.stret omom

och avregi-adresspersonnummer,
folkbokföringenfrånstrering

föreskrivafårRegeringen tet-om
tillminalátkomst även annat

uppgift i registret.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11§ §15
Uppgift i aviseringsregistret som

registemnsvarig får registreraen
enligt lag eller fårförordning
lämnas till denne förpá mediumut
automatisk databehandling.

Uppgifter i register enligt Uppgifter i övrigt i registerett ett
denna lag får lämnas på medium enligt denna lag får länmas påut ut
för automatisk databehandling medium för automatisk databehand-
endast detta följer lag eller ling endast detta följer lagom av om av
förordning eller regeringen eller förordning eller regerin-om om
eller den myndighet regering- eller den myndighetsom gen som rege-

bestämmer har medgett det. ringen bestämmer har medgett det.en

12 § 16 §
I lokalt folkbokföringsregister lett lokalt folkbokföringsregisterett

får sökbegrepp användas får sökbegrepp användassom som
uppgifter i 6 § första uppgifter i första8§som avses som avses
stycket 1-4, 7 och 8 med undantag stycket och1-4, 7 8 med undantag
för uppgift adoption. för uppgift adoption.om om

I det centrala referensregistret får I det centrala referensregistret får
sökbegrepp användas uppgifter sökbegrepp användas uppgiftersom som

i 6 § första stycket 2 i 8 § första stycket 2som avses som avses
och 11. och 11.

I aviseringsregistret får sök-som
begrepp användas uppgift som av-

i 10 § 1-3 och uppgiftses om
svenskt eller icke svenskt medbor-
garskap. För urvalsdragning finns
särskilda bestämmelser sökbe-om

i 19grepp
Som sökbegrepp i register Som sökbegrepp i registerett ett

enligt denna lag får också, enligt enligt denna lag får också, enligt
de föreskrifternärmare med- de föreskrifternämnare med-som som
delas regeringen eller den delas regeringen eller denav myn- av myn-
dighet regeringen bestämmer, dighet regeringen bestämmer,som som
användas uppgifter i användas uppgifter isom avses som avses
8 11.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Avgifter

7 §1
aviseringsregi-Utnyttjandet av

skallandra stycket§enligt 4stret
inteavgiftsbelagt rege-omvara

Rege-föreskriverringen annat.
myndighetellerringen rege-som

fastställerbestämmerringen av-
gifter.

registerandraHänvisning från

§18
uppgifterfåbegärDen attsom

förpersonregistermyndighetsur en
4 §ändamål isådant avsessom
kan3 ochstycket ochandra 1 som

aviseringsregi-tillgodoses genom
regi-till dethänvisasskallstret

stret.
stycket in-Föreskriften i första

skyl-myndigheternasskränker inte
allmän-reglernaenligtdigheter om

tryck-offentlighet ihandlingarsna
frihetsförordningen.

urvalsdragningSärskilt om

19 §
sambe-urvalsdragning fårWd

centralamed detarbetning ske
uppgifteri frågaskatteregistret om

om
taxerad förvärvsin-avsumman-

kapital,kornst och inkomst av
förmögenhet,beskattningsbar-

och,
fastighetsinnehav,-

föreskrifterenligt de närmare som
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lydelseNuvarande Föreslagenlydelse

meddelar.regeringen
begärsWd urvalsdragning som

enskild får sökbegreppsomav
iuppgiftanvändas som anges

enligtstycket och uppgiftförsta
§ 1-3.10

urvalsdragning begärsWd som
uppgiftenskild får endast omav

lämnasoch adress ut.namn
hananmältHar atten person

adresseradönskareller hon inte
får uppgiftdirektreklam perso-om

inte lämnas till någonut somnen
använda uppgiften förattavser

sådan reklam.

personbevisFöreteende av

§20
Enskild behöver inte förete per-

sonbevis hos myndighet omen
myndigheten själv har tillgång till
efterfrågad uppgift enligt eller14
15

13 § 2I§
Gallring uppgifter i lokalt folkbokföringsregister i detochettav

centrala referensregistret sker i enlighet med arkivlagens
1990:782 bestämmelser.

Uppgift i aviseringsregistret som
i § första stycket10 5-8avses

skall uppgiftoch 10 gallras när ny
motsvarande registrerastypav

eller uppgiften inte längrenär är
aktuell. Aldre uppgift förhål-om
lande i nämnda stycke 3som avses
och 4 skall, med beaktande 10 §av
andra stycket, gallras vid årsskif-

Har avregistreratstet. en person
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

uppgifterskallfolkbokföringenfrån
stycket 4-8förstai 10 §avsessom

medsambandigallrasoch 10
övrigamedanavregistreringen

aviseringsregistretiuppgifter om
vid utgångengallras avpersonen
avregistreringen.efteråret närmast

aviseringsregistretiUppgift enom
folk-har varitaldrigperson som

uppgifterskall gallrasbokförd när
referens-igallraspersonenom

registret.

kraft denträder ilagDenna
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3 tillFörslag
ändring i datalagen 1973:289Lag om

1973:289 skall upphöraföreskrivs 26-28 §§ datalagenHärigenom att
gälla.att

i kraft denDenna lag träder
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till4 Förslag
1980:343skatteregisterlageniändringLag om

1980:343skatteregisterlagenfrågaiföreskrivsHärigenom om
gälla,upphöraskalloch 10dels 1 attatt aa

lydelse.följandeskall§ hadels 1att

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

§1
m.fl.juridiskaförändamåldeFör personer. .. . . .. fårskatteregistretcentralaDet

folk-medsambearbetasockså
föraviseringsregisterboldöringens
vadmedenlighetiurvalsdragning

lagen§följer 19nämnare avsom
folkbok-1990:1536 om

llhandahâllan-ochföringsregister
folkbokföringsuppgifter.de av

kraft denträder ilagDenna
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5 Utkast till
Förordning upphävande vissa författningarom av om
personregister m.m.

Regeringen föreskriver följande författningar skall upphöra gällaatt att
vid utgången nämligenav ....... ..,

förordningen l981:4 det statliga och adressregistret,om person-
folkbokföringskungörelsen 1967:495.
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6 tillUtkast
1991:750förordningeniändringFörordning omom

folkbokföringsregister m.m.

folk-1991:750förordningenföreskrivs i frågaHärigenom omom
bokföringsregister

folkbok-1990:1536lagenbeteckningendels i §§ omatt
folkbok-1990:1536lagenföringsregister skall bytas ut mot om

folkbokföringsuppgiftertillhandahållandeföringsregister och av
följande lydelse,skall hadels att

rubrikochparagraf, 5införasskalldels det i lagen en nyaatt nyen
följande lydelse.av

Tenninalåtkomst
folkbok-1990:1526lagenpunktenandramed 14 §5 § I enlighet oma
fårfolkbokföringsuppgiftertillhandahållandeochföringsregister myn-av

aviseringsregistretcentraladettillterminalâtkomstenskild hadighet och
enligt följande.

UppgiftMyndighet
-folkbokföringsfastighet,civilståndfolkbok-förSkattemyndighet,-

vårdnadshavare,ochföringsverksarnheten
medbor-svensktfödelsehemort,Polismyndighet -- make-vårdnadshavare,garskap,

maka,

Enskild
vårdnadshavare,Bank -- vårdnadshavare,Försäkringsbolag --

kraftiförordning träderDenna
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3 Bakgrund

3.1 Folkbokföringens uppkomst och ändamål

Den svenska folkbokföringen har sitt i 1500-talet. Denursprung
nuvarande utformningen resultatet flerhundraårigär Detav en process.
har därför inte på tid funnits särskild anledning närmaresenare att
analysera och definiera folkbokföringsverksamhetens syften.

Såväl folkbokföringens organisation de materiella bosättnings-som
reglerna har varit föremål för utredningar vid flera tillfällen. Inte mindre

ll betänkandenän organisationenrört och fyra bosättnings-rörtsom som
reglerna har avgivits under 1900-talet. En allmän utgångspunkt hasynes
varit folkbokföringens ändamålatt deutgörs hänvisningar tillav
densamma vid varje tid finns i lagar och förordningar.som

Folkbokföring är sammanfattande benämning på den registreringen
sker befolkningens bosättningsförhållanden, civilståndsför-som av

hâllanden och andra rättsligen gällande personuppgifter inträffadesamt av
civilståndshändelser.

Folkbokföring i den svenska meningen förekommer inte allmänt i
världen. Någon internationellresten doktrin området förekommerav

därför inte. På andra områden exempelvis vigsel, adoption,som
beskattning finns däremot sådan.

FN har internationellt för förbättringett förprogram systemenav
befolkningsstatistik och folkregistrering. l följandeprogrammet anges
under titeln: Användning befolkningsstatistiken och förav system
folkregistrering.

En mycket viktig användning för för befolkningsstatistiksystemet
och folkregistrering tjänaär kontinuerlig källa för statistikatt som

födslar,över dödsfall, dödfödda barn och spädbamsdöd, Vigslar,
äktenskapsskillnader i syfte följa befolkningens tillväxtetc. ochatt
fördelning. Det förser också enskilda med registerutdrag certiñcates
avseende registrerade förhållanden för tillgodose landets lagligaatt
och administrativa krav.
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rättsordningvissunderkastadbliländermångaiEn enperson anses
ellervistelsejurisdiktionmyndighetsellerdomstolsvisseller genomen
fastfördomiciloftaanvändsrättslitteraturen termenbosättning i landet. l

betyderdomiciliumlatinetsformförkortadbosättning. Det somär aven
uttryckenallmänhetianvändsSverigehemvist. Ibostad ellerbl.a.

knutnarättsverkningarbrukarsvensk rättbosättning. lhemvist eller vara
faktiskatill deninteochfolkbokföringeniregistreringenformellatill den

ellerdomstolennormaltdetländervästliga ärandrabosättningen. I
hemvisttillställningfallenskilti varjemyndigheten personstar ensom

tillgängliga.förhållanden ärfaktiskauppgifterdeledningmed somomav
folkbok-års1983redovisadesEG-ländematillEnligt enkät avsomen

1990:50,SOUfolkbokföringslagNybetänkandetföringskommitté i s.
heltStorbritannienochIrland motsva-Frankrike,exempelvissaknar103

folkbokföring.till vårrighet
civilståndsregistrering. Dennaformnågonländer harallaNästan av

register-såhändelseorienterad sätt attallmänhetiregistrering enär
inomskervigslardödsfall ochfödslar,myndighet för register över som

område.myndighetens
bosättningsförhållandenbefolkningensregistreringlöpande somEn av

bosättnings-sällsynt. Därbetydligtverksamhetsjälvständig är meraen
kommunalellerpolisiäroftastdennaförekommerregistrering är en

be-registreringallomfattandeochsamordnadangelägenhet. En av
civilståndsuppgifterfullständigaochbosättningsförhållandenfolkningens

i Norden.främstländer,fåtalendast iförekommer ett
internationelltClECCivil ärde l EtatInternationale ettCommission

inteSverigeregistreringsfrâgor. ärochcivilstånds-iför samarbeteorgan
deltagitårmångasedanharorganisationdenna sommedlem i men

denbeskriverpratique,GuideutgivnaCIECdenIobservatör. somav
överhuvudtagetfinnsmedlemsländer,ClEC:silagstiftningenrelevanta

adressregistrering.ellerbosättningsregleruppgifteringa om
äldretvågrund isinharfolkbokföringensvenskanuvarandeDen

mantalsskrivning.ochkyrkobokföringbefolkningsregistrering,former av
ochexempelvis döptaanteckningartidigt överredanPrästerskapet förde

kyrkobokäldstadenexempel kan nämnasSom attförsamlingen.avlidna i
1608från årdödbokUppsalai ärlandsarkivetförvarad hosfinns ensom

be-LandsomfattandeUppsala.iförsamlingTrefaldighetsHelgaför
1686 årsförstdocktillkomkyrkobokföringstämmelser genomom

kyrkolag.
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på husPrästerna ålades där hålla vissa längder alla sina åhörare,att
ifrån ifrån skulle uti kyrkobokenhus, gård gård 2 kap 10 §. Prästen

fött såsom ock detanteckna och dagen, och barn är, närnärorten ettvar
döpt deras vittnenvarder, jämväl barnets, dess föräldrars och namn, som
till döpelse varit 24 kap. 8 § stadgades,dess hava 3 kap. 12 §. l att
i kyrkoböckerna, införas:vilka borde företes vid biskopsvisitation, skulle

9. Alla brudfolk föräldrarnas under-med deras och samtnamn-
rättelse, vadan de komna, och vad vittnesbörd de haft hava.äro
Alla barns, så föräldrars faddrarsäktas oäktas, med deras ochsom

födelse- och så och föddadöpelsedag, där de äro.orten,namn,
ll. avlidnas eller kyrkogårdenDe i kyrkan på äronamn, som-
begravna stånd,med kort underrättelse deras lägerställen,om
villkor, leverne och ålder.
12. Deras tid efter flytta in uti eller för-uturnanm, som annan-
samlingen, med efterrättelse, vadan de komna huru deäro,
förhållit sig och faradevart

ÄvenUrsprungligen hade kyrkobokföringen kyrkliga ändamål. detrent
borgerliga samhället hade emellertid behov uppgifter befolkningen.av om
Detta behov tillgodosågs mantalsskrivning. I fogdeordningengenom en
för Finland år 1556 kan föreskriva den första formensägasav som av
mantalsskrivning, ålades fogdarna låta uppskriva, huru mycketatt
mantal i och gård, både mankön och kvinnkön, förslagvartvore var
sig och huru åldriga de voro.

Sedan boskapsskatten år 1620 och mantalspenningarna år 1634
påbjudits förrättades årlig mantalsskrivning för uttagandet dessaav
skatter. Under ofredstider hade mantalsskrivningen strategisk betydelseen

underlag för utskrivning soldater.som av
Även mantalsskrivningen verkställdes ursprungligen prästerskapetav

uppgiften överflyttades år särskilt1652 på anställda mantalskommis-men
sarier. Mantalskommissarietjånsterna drogs in år 1779 och uppgiften att
förrätta mantalsskrivning lades i stället häradsskrivama. Häradsskri-

förrättade fr.o.m. år 1779 mantalsskrivning på landet. städernaIvarna
sköttes mantalsskrivningen i vissa fall kommunala befattningshavareav
under 1800- och 1900-talet. När mantalsskrivningen avskaffades 1991
sköttes den i hela landet de lokala skattemyndighetema.av

När för mantalsskrivningen 1652 övergick de särskildaansvaret
mantalskommissariema skyldigaprästerna tillhandahålla sinaattvar
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fritogsPrästerskapetmantalsskrivningsförrättningama.kyrkoböcker vid
mantalsskrivningamavidskyldigheten närvaraemellertid från att genom

förekomtidsperiodenföljandedenUnder1723 års privilegier. ett
upptäcktesdifferensermantalsskrivningen. Storaomfattande fusk med

förhållandenkyrkoböckema. Dessaochmantalslängdernamellan
privilegium1723 årsupphävaårs riksdagförmådde 1812sedermera att

mantalsskrivningama.vidmedverkaåladesvarefter återprästerna att
förrättningsärskildtidunder långMantalsskrivningen somenenvar

mantalsuppgifteravlämnadesärskiltavstämninginnefattade motaven
kyrkoböckema.

principmantalsskrivningen iförrättades1990Mellan åren 1967 och
mantalslängdtillADB-framställdenbart på grundval stomme somenav
personbanden.länsvis fördainnehållet i desigi sin grundadetur

år 1749lämnades fr.o.m.befolkningsstatistikenUppgifterna till av
kyrkoböcker-årligenskriftliga utdraglämnadesFrån börjanprästerna. ur

till Kungl.medlemmarförsamlingensochfödslar, dödsfallöver m.m.na
tabellverket.

ADB-mediumuppgiftercentralbyrånStatistiskaår 1967 fårFr.o.m.
personbanden.veckovis ur

genomförts folkräkningar1900-taletunderändamål harFör statistiska
vid deFolkräkningamamellanrum.års senastemed normalt fem

endastoch ifolkbokföringentillfallena grundat sighar settstort
frånUppgifternadenna.uppgifterna ikompletteringinneburit viss aven

Enligtstatistik.framställningförenbartfolkräkningarna används av
medlemsländernabörstatistikorganfrån FN:srekommendationer

befolkningsstatistiklöpandetionde år. Dengenomföra folkräkningar vart
folkräkningar.på sådanakravetfullgöra dettordeSverige framställersom

ochskyldighetemasamhälleligaflestagrundades deUrsprungligen
detta rösträtt,Exempelmantalsskrivningen.rättigheterna på var

skattskyldig-olika slagfattigvård ochtillmedlemskap i kommun, rätt av
olikafrån börjanhademantalsskrivningenKyrkobokföringen ochhet.

tjänade borgerligamantalskrivningenbosättningsregler beroende att
församlingsvården.tjänadehandi förstaintressen kyrkobokföringenoch

ochRättigheteravskaffades år 1947.Skillnaderna bosättningsregleri
tillkyrkobokföringen desstillutsträckningskyldigheter i ökande attknöts

avskaffades 1991.heltmantalsskrivningen
betydelse kanrättsligafolkbokföringensillustrationSom storaaven

årsinfördes 1991ändringarnaterminologiskadenämnas genomatt som
förordningar.och 56i 57 lagarföljdändringarkrävdefolkbokföringslag
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De ursprungliga skälen för föra böcker befolkningensöver familje-att
förhållanden och bosättning de kyrkliga behoven dessa uppgiftervar av
för församlingsvården och för de omfattande borgerliga verksamheter

kyrkan under 1600-, 1700-, och 1800-taletsom ansvarade för fattigvård,
skolor m.m. behov underlag församt beskattningstatens ochav
utskrivning krigsfolk.av

När behov uppkom det naturligt använda kyrkobokföringennya attvar
eller mantalsskrivningen kvalifikationsgrund exempelvis rösträtt.som

Svenska kyrkan för register i princip enbart sinaöver med-numera
lemmar. De uppgifter allmän samhällelig karaktär kyrkan tidigareav som
utförde har i princip tagits borgerligaöver kommunerna,av organ staten
och försäkringskassorna.

Ett internationellt erkänt syfte för lands myndigheter föraett registeratt
befolkningensöver civilstándsförhällanden, börd vidär behovattm.m.

tillhandahålla tillförlitliga bevis dessa förhållandenom
för användning i exempelvis rättsliga sammanhang.

De lagreglerade ändamâlen för de nuvarande lokala folkbokförings-
registren är:

samordnad registerföring identiñeringsuppgifter för fysiskaav
och andra folkbokföringsuppgifter,personer av

2. handläggning folkbokföringsärenden enligt folkbokför-av som
ingslagen 1991:481 eller lag eller förordning prövasannan av
Skattemyndigheten,

b framställning personbevis och andra registerutdrag,av
4. tillhandahållande folkbokföringsuppgifter myndigheterav som

behöver för fullgöra sin verksamhet,att
5. folklängderuttag och andra samlingarav uppgifter för förvaringav

hos statliga arkivmyndigheter,
planering och tillsyn folkbokföringsverksamheten.av

2 § lagen [1990:1536] folkbokföringsregister.om

De uttryckliga ändamálen för folkbokföringsregistren innefattar inte
tillhandahållande uppgifter till olika enskildaav användare. Denna
användning möjliggörs de flesta uppgifternaatt tillgängligaärav för

enligt offentlighetsprincipen.envar
Som mål för folkbokföringsverksamheten i budgetpro-senasteanges

positionen prop. 1993942100, bil. 36 Folkbokföringen skall förs. :
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basin-korrektochfullständigtillhandahållasamhällsfunktionerolika
tillgänglighet.godmedformation

legitimerarochbedrivsfolkbokföringenvilkaförkärnområden somDe
kanbefolkningenåliggeranmälningsskyldighetochuppgifts-den som

följande:sägas varanumera

beskattning-
befolkningsstatistik-
försvar-

förmånersociala-
utbildning-
rättsväsende-
röstlängder-

grundläggandedessaförsekunnaskallfolkbokföringenFör att
myndig-ochenskildauppgifter harerforderligamedsamhällsfunktioner

såvälavseendeunderrättelsesky[digheterochanmälnings-och ålagtsheter
för-familjerättsligaflyttningsanmälanbosättningsförhållanden som

äktenskapsskillnad,ochvigselunderrättelsehållanden omm.m.
m.m..dödsbevisfödelse,underrättelser om

administrationensåÄven byggtsharallmänhet attiförvaltningen upp
folkbokföringsuppgifter.tillhandahållsmyndigheterunderlättas attgenom

förseförrutinerutvecklatsdet atthar ävenåren25Under de senaste
uppgifterochadressuppgifterochaktuellamedanvändareprivata nanm-

dödsfall.ochfödslarinträffadet.ex.om

Folkbokföringsregister3.2

skattekontorenslokaladeförfolkbokföringsregisterlokalafinnsDet
helaförreferensregistercentraltförsverksamhetsområden. Dessutom ett

ifinnsfolkbokföringsregistrenbestämmelserGrundlägganderiket. om
förstaanvänds iRegistrenfolkbokföringsregister.1990: 1536lagen om

folkbokför-enligtfolkbokföringsverksamhetenlöpandedenhand för
folkbokföringsupp-registrentillhandahålleromfattningvissingslagen. I

verksamhet.sinfullgöraförbehövermyndighetergifter attsom
folkbokföringsregistren:lokaladefår ingå iuppgifterFöljande
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angivet fyra siffror, födelsemânadPersonnummer Födelseår med-
tresiffrigtoch födelsedag angivna med två siffror födelse-vardera,

och kontrollsiffranummer
Namn Förnamn, mellannamn och efternamn-
Adress folkbokföringsadress normalt tillgatuadressenutgörs av-
folkbokföringsfastigheten eller motsvarande C0-namn.samt ev.
För den har postal eller sinadress önskarsom en annan som

utdelad till adress bostadens dessutomänpost en annan anges en
särskild postadress
Folkbokföringsfastighet, folkbokföringsort och folkbokföring under-
särskild rubrik Folkbokföringsfastighet den fullständigaär
registerbeteckningen den fastighet folkbokfördärsom personen
pâ. För de inte folkbokförda fastighetpå i ställetärsom en anges

fastighetsbeteckningför någon rubrikerna på församlingenav
skrivna eller utan känt hemvist. Folkbokföringsort denär
församling där folkbokfördärpersonen
Födelsehemort och födelseort För den folkbokfördvars mor var-
vid nedkomsten folkbokföringsförsamling.moderns Föranges
andra födda i Sverige församlingen där nedkomstenpersoner anges
skedde. För född landet kvinna inteär utomperson som av en som

folkbokförd och landet.ortenvar anges
Medborgarskap Medborgarskap eller statslöshet medanges-
landskod. För den svensk medborgareär intesom anges ev.
ytterligare medborgarskap
Civilstånd civilstånd och datum för ändring för densenaste som-
inte ogiftär
Make, barn, föräldrar och vårdnadshavare eller annan person som-
den registrerade har samband med inom folkbokföringen och om
sambandet grundat påär adopti0n.Personens aktuella relationer
med folkbokförda med och relationstyp.personer personnummmer
För barn framgår därvid vårdnadshavare.även aldrigFör
folkbokförda relationspersoner födelsetid, kön,anges nanm,
födelseort och födelseland
Sjömansregistrering Markering för den mönstrad sjömanärsom-
inskriven i Sjöfartsverkets sjömansregister
Inflyttning från utlandet Datum för folkbokföring vid inflyttning-
från utlandet eller från obefintlighet från vilket land in-samt
flyttning skett
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tillutflyttningdödförklaring,ochdödsfallvidAvregistrering- personuppgifterfingeradebeslutellerobefintlighet,utlandet, om
avregistreringska-folkbokföringen,frånavregistreringförDatum

utvandringslandochtegori ev.
och datumgravsättningsortGravsättningsmyndighet,Gravsättning-

gravsättningför
icke-medlem iförsamling Föricke-territorielliMedlemskap enen-

dennakod förförsamlingterritoriell anges

folkbokförings-lokalainnehåller deuppgifternanämndadeUtöver
deförhållandenregistreradeför samttidpunkteruppgifterregistren om

tillgodoseförbehövsuppgifteradministrativa attochtekniska som
med registren.ändamålen

myndighetervissatillunderrättelserlämnarSkattemyndigheterna om
förordningenibestämmelserenligtregistrenlokalai deregistreringar

iregistrerasUppgifterfolkbokföringsregister1991:750 somm.m.om
registerregionala övertillvidareförsfolkbokföringsregistrenlokalade

skattemyndig-försregisterpersonbanden. Dessai länetbefolkningen av
folkbokfö-§i 74ipersonbanden finnsinnehålletBestämmelserheten. om
meddeladeRiksskatteverketbeslutioch1967:495ringskungörelsen av
uppgifter:följandeinnehållerPersonbandenstadgande.dettamed stöd av

Personnummer-
Namn-
Adress- fåellerharvilketfr.o.m antasärSkattskrivningsår Det personen-

fastighetdenochförsamlingi denhemortskommunskattemässig
folkbokföringsuppgiften anger.aktuelladensom

församlingterritoriellKod för icke-
Län-
Kommun-
Församling-
Fastighetsbeteckning-

följandenågotkodi formCivilstånd Anges avavsersomav en-
medsambogift kvinnagiftogiftförhållanden: man,person,
medsambogift kvinnaavliden,änkaänkling,skildmaken, person,

folkbokfört hosunder 1818 år, bamunderbarnmaken, annan
förälderänperson

civilståndsändringförDatum senaste-
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samhörighet För gift för makemakaperson anges personnummer-
och för minderårigt barn för den s.k.anges personnummer
sökpersonen.
Födelsehemort eller födelseort För har svensken person som-
födelsehemort kod för länet församlingenoch i klartext. Föranges

född utomlandsär kod för födelselandet.en person som anges
Medborgarskap för den inte svensk medborgareärsom anges-
medborgarskap eller statslöshet med tvåställig kod.
lbpenregistermarkering aviseringsmarkering för vapeninnehavare-
Sjömansregistrering-
CFD-markering aviseringsmarkering för fastighetsägare-
Vâgverksmarkering aviseringsmarkering för körkortsinnehavare-
och bilägare
Värnpliktskod aviseringsmarkering för värnpliktiga-
Direktreklamspärr-
Sekretessmarkering markering det finns särskild anledningattav-

göra sekretessprövning innan någon uppgiftatt en om personen
lämnas ut
Aktuell och föregående skattemässig hemørtskommun-

3.3 Riksaviseringsbandet

Ändringar uppgifterna i personbanden samlas veckovis i centraltav ett
tillfälligt register riksaviseringsbandet. Uppgifter om personer vars
uppgifter inte ändrats den aktuella veckan finns således inte i riksav-
iseringsbandet.

Avisering folkbokföringsuppgifter från riksaviseringsbandet tillav
myndigheter regleras i 8 § förordningen 198l:4 det statligaom person-
och adressregistret SPAR-förordningen. De myndigheter kan fåsom
uppgifter från riksaviseringsbandet är:

Rikspolisstyrelsen-
Kriminalvårdsstyrelsen-
Centralnämnden för fastighetsdata-
Vämpliktsverket-

Statens räddningsverk-
Riksförsäkringsverket-
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Vägverket-
centralbyrånStatistiska-

Riksskatteverket-
skattemyndighetema-

studiestödsnämndenCentrala-
invandrarverkStatens-

länsstyrelserna-
centralstyrelsekyrkansSvenska-

svenska kyrkansamfällighet inomellerkyrkoråd församlingi-

uppgiftsinnehållet iavsnitt 3.2 överensstämmerframgåttSom av
folkbokföringsregistren.lokalai deinnehålletmedpersonbanden inte helt

vapeninnehav finnsvärnpliktsförhållanden ochuppgifter, såsomVissa
vårdnadsförhållanden ochuppgifter, såsomAndrapersonbanden.endast i

uppgifter kanVissafolkbokföringsregistren.ifinns endastadoption vara
adressuppgiftendastExempelvis finnspeisonbanden.ofullständiga i en

medregistreratsfolkbokföringenipersonbandeti även personom en
långaVidarepostadress. ärsärskildbostadsadress ochbåde namnenen

förkortade.

myndighetertillavisering3.4 Annan

uppgiftsläm-ytterligareaviseringen skerförfattningsregleradedenUtöver
mellanöverenskommelsercentralaenligtriksaviseringsbandetnande ur

kanaviseringm.fl. DennamyndigheterandraRiksskatteverket och
Uppgiftertidpunkter.vid vissaellerlöpandeantingen uttagavsevara

myndigheter.regionalalokala ochtillpå olika medialämnas även
be-stöd dennameduppgifterfårmyndigheterdeUtöver avsom

skattemyndighet tillfrånlämnasuppgifterstämmelse får även en
datalagen.verksamhetsområde 28 §länetmyndigheter med som

lämnaslevereradeflertaletframgårkartläggningAv uttagatt aven
kommunerlandsting. Störreochtill kommunerskattemyndighetema

i folkbokföringenförändringarsamtligaveckovisa aviseringar övermottar
kommunerMångaeller diskett.magnetbandkommuninvånama påför
för driftenKommundata ABf.d.Dialogdata informationssystemanlitar

ADB-verksamhetsinharkommunerdel mindresina register. Enav
antal lokalatill kommun. Därutöver görsförlagd uttagett storten annan
uppgift nyin-exempelvisgällakanadressetiketter. Detlistor eller om
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flyttade sjukhus Vissatill kommuner eller avlidna till och vårdcentraler.
lorskningsinstitutioner särskilda kategoriuttag, uppgifterbegär t.ex. om

i vissa åldergrupper eller viss bostadsort.personer
Vid beredskap hela be-eller krig skall ransoneringshandlingar för

folkningen framställas. Enligt nuvarande planering avisering viasker en
personbanden till uppgifternaJordbruksverket med hjälpsom av
framställer ransoneringshandlingar.

3.5 Upprättande röstlängderav

Rösträtt till val till riksdagen har svensk medborgare fyllt år18som
valdagen och i röstlängd. denl allmänna röstlängdenärsenast upptagen

antecknas alla svenska medborgare folkbokförda i valdistriktetsom var
den juni1 och har fyllt eller fyller år det17 den 1 septembersenastsom
år då röstlängden Rösträtt till landstings- och kommunalfull-upprättas.
mäktige har förutom svenska medborgare utlänningar varitäven som
folkbokförda i landet den november1 de åren före valåret.tre senaste

Enligt 4 kap. vallagen1 § allmän röstlängd årligen för varjeupprättas
valdistrikt skattemyndigheten. Längden skall denupprättad senastav vara
20 juni. Röstlängden utskrift på uppgifterär Skattemyn-en papper av ur
dighetens länsvis förda befolkningsregister personbandet förs medsom
stöd bestämmelserna i 74 folkbokföringskungörelsen§ 1967:495.av
Detta register förses gång i veckan med uppgifter ändringar frånen om
de lokala folkbokföringsregistren. Bestämmelser överföringenom av upp-
gifter finns i 5 § förordningen 1991:750 folkbokföringsregister.om
Rättelser i röstlängden manuellt.görs

lprop. 19939421 vissa ändringar i vallagen 1972:620 föreslåsm.m.
uppgifter från folkbokföringen denatt 15 juli varje år skall förassenast

tillöver särskilt ADB-register vilket allmänheten via terminal hos deett
ansvariga myndigheterna skall ha tillgång till under tiden tillden 15 juli
15 augusti. Detta register enligt förslaget allmännautgör den röstlängden.
Rättelser i detta register skall kunna ske efter skriftlig begäran rättelseom

den 25 augusti. En utskrift röstlängden skall däreftersenast görasav
före val. Icke valår skallstrax röstlängden normalt existera endastett

ADB-register.ettsotn
l 1993941115 Valperiodens längd vissaoch andra grundlags-prop.

frågor föreslås ordinarie allmänna skall hållasval fjärde år iatt vart
stället för i dag tredje år.vartsom
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möjlig-bl.a.närvarandeför1991:02 överVallagsutredningen JU ser
viktigval. Enföreberedaförkrävstidförkorta den ettheterna attatt som

framställasnabbtmöjligheternasammanhangeti det ärfaktor att en
röstlängd.aktuellkorrekt och

Valdistrikten ärvaldistrikt.ilandet indelatvalende allmänna ärFör
dels inte harröstande,antalinnehåller lagomså de delsutformade ettatt

består valdistriktenalla fallomfattning. Igeografisk nästanför avstoren
undintags-Iförsamlingar.fleraellerinomfastighetervissa bestämda en

fastighet.vissdelvaldistrikt endastemellertidinnehållerfall ett av enen
befolk-folkbokfördsåfastighet harinträffakan närDetta storent.ex. en

fatighetvaldistrikt eller näringå ibörhelhetden inte i sinning ett enatt
fastighetenbyggnaderi olikaborröstandeså vidsträckt avär att som

valdistr:ktstill-Uppgiftvaldistrikt.till olikaförasavståndsskäl bör om
Vidfolkbokföringsregistren.lokaladeinte iregistrerashörighet

registersärskiltmed översamkörningröstlängder skerutskriften ettenav
ärdevaldistrikt. Förtilltillhörighetfastighetemas sompersoner

kanvaldistriktdelade änfastigheter ärfolkbokförda på ettmersom
hjälpmaskinellt mejfastställasvaldistriktstillhörighetenemellertid inte

fastigheterfåtaligadefastighetsbeteckningen. Förofficielladen somav
fastighets-särskildadärför skapatsharvaldistriktdelade på änär ettmer

fastigheter. Närfiktivakalladeinterntdelarnaför de olikabeteckningar
folkbokföringshand-måstefastighetsådaninflyttar enpersonen

sker.inflyttningenfastighetsdeltill vilkenläggaren somange

personbevisUppgiftslämnande3.6 genom

förutomtillhandahållsfolkbokföringsregistrenUppgifter genomur
utfärdas.personbevisomfattningi mycketaviseringar attstor genom

Årligen personbevis.miljonerutfärdas 2,5ca
fallnågrapersonbevis. Ibegreppetdefinitioningen allmänfinnsDet av

ärenden.i vissaföretespersonbevis skallföreskrivs i författningar att
förregisterändamålenfolkbokföringsregister ärEnligt lagen ett avom

och andrapersonbevisutfärdafolkbokföringsregistrende lokala att
folkbokföringsregisterförordningen3. Avregisterutdrag 2 § om

lokaltutdragoch andrapersonbevisformulär för ettframgår uratt
13 §.Riksskatteverketfastställsfolkbokföringsregister av

registrerarHandläggarenmaskinellt.heltnormalt framPersonbevis tas
persorbevisetändamålvilketochendast angerpersonnummerpersonens



SOU 1994:44 Bakgrund 35

skall användas för. Personbevisens innehåll kontrolleras inte i sak
manuellt registret och de bestyrks intemot någon underskrift.genom
Före expediering endastgörs kontroll utskriften i teknisktatten av
avseende riktig. folkbokföringensär l ADB-system finns formulär för ett
sextiotal personbevis och utdrag för olika ändamål. De allra flesta
efterfrågas mycket sällan medan mycket andel personbevisenstoren av
utfärdas för några ändamål. Det angivna ändamål kräver det stör-som

antalet personbevissta ansökan för barn under år.18 Antaletom pass
utfärdas för barn varierar givetvispass med bamafödandet.som för-En

siktig uppskattning leder till minst 300.000 passansökningar föratt bam
kommer årligengöras under deatt åren.närmaste

Trots det finnsatt antal olika specialiseradeett stort personbevis-
formulär för olika ändamål förekommer övrigt ändamål för personbevis
oftast. Detta kan tyda personbevis ständigt efterfrågasatt för nya
ändamål och i verksamheter. Det kan också bero särskilda initiativnya
på lokal nivå.

De specialiserade personbevisformulär oftast efterfrågas rörsom
ansökan för barn under 18 år, studier, fastighetsärende,om pass
firmaregistrering, anställning, utfärdande ID-kort, bankärende ochav
äktenskapsmål. Vidare utfärdas antal s.k. hemortsbevis,ett stort dvs. ett
bevis folkbokförd denom 1 november föregåendevar en person år.var

3.7 Förfrågningar m.m.

Uppgifter folkbokföringsregistren lämnas i mycketur utsträckningstor
vid telefonförfrâgningar. Dessa telefonförfrâgningar i första handavser
aktuell adress eller Motsvarande förfrågningar skerpersonnummer. även
skriftligt i omfattning. Antalet årligenstor utfärdade personbevis är som
nämnts 2,5 miljoner. Antalet förfrågningarca kan inte medanges
säkerhet bl.a. på grund folkbokföringsuppgifteratt i praktikenav rena
lämnas både skatteregistren och folkbokföringsregistren.ur En allmänur
uppfattning är emellertid antalet förfrågningar kan beräknasatt till mellan
två och gånger antalet utfärdadetre personbevis.

Antalet utfärdade personbevis och antalet förfrågningar har starktett
samband. Det i mångaär fall slump i vilken form uppgifternamer en
hämtas in. Om möjligheten folkbokföringsuppgifteratt på telefon in-
skränks ökar i stället efterfrågan personbevis.
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SPAR3.8

SPARinrättandettillBakgrund m.m.3.8.1 av

centraltADB-baseratstatligt1974föreslog hösten ettattDatainspektionen
ansågInspektionen attinrättas.skulleCURpersonuppdateringsregister

integritetssynpunkt än ettattfrånbättreskulleregistersådant varaett
privatadeninomoffentligadeninomsåvälpersonregister somflertal

adressupp-ochaktualiseradvs.uppdatera,för namn-användessektorn att
Ändamålet centraltmed personupp-ettpersonregister.andraigifter

person-personnummersättningskulledateringsregister vara
adressaktualiseringochpersonnummereftersökningochnummerkontroll

medregisterföratillståndhar attsamtligaföradressavisering som
begränsatskulleregistretiInnehållet varaadresser.ochpersonnummer

samhörighets-ochadresscivilstånd,omfattatill personnummer,att namn,
beteckning.

med begränsatbefolkningsregistercentraltskapamedAvsikten ettatt
registeransva-privataochoffentligahosbehovetreducerainnehåll attvar

praktiskaskapadesDessutombefolkningsregister.s.k.förariga att egna
och attkontrolleraregisteransvariga personnummerför attmöjligheter

adressuppgifter.frågaifrämstaktuellaregistrenhålla om
uppdragiStatskontoret1971:03FiDatasamordningskommittén gav

tillförslaglämnade ettStatskontoretförslag.sådantutarbeta ettatt
imedSPARadressuppdateringsregister ettochsamordnat person-

höstenregeringentillregisterinnehållutvidgatnågottill CURförhållande
1975.

remissin-Flertaletremissbehandlades.SPARinrättaFörslaget attom
registerinnehålletansågförslaget, atttillpositivasigställde menstanser

fortsattbedrivauppdragidärför attfickStatskontoretutvidgas.borde
dåvarandeochRiksskatteverketmedsamrådiutredningsarbete

ioch näraDAFAdatabehandlingadministrativförDatamaskincentralen
Datainspektionen.medsamarbete

kundertänkbaraförmöjligtanvändbartsåbliskulleSPAR somFör att
detmedjämförtutökas,skulleregisterinnehålletStatskontoretföreslog att

föreslagnadeallakundeundantagMedförslaget.tidigare ett par
personbanden.regionaladefrånhämtasi SPARuppgifterna

uppgifter:följandeinnehållaskulleregistretinnebarFörslaget att
mantalsskrivnings-ochkyrkobokförings-adress,Personnummer, nanm,

medborgarskaps-samhörighetsbeteckning,föde1sehemort,civilstånd,ort,
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kod, pensionsår, taxeradomyndighetskod, födelsetidpunkt för bam,
inkomst, fastighetsinnehav, markering inte önskarav person som
direktreklam datum för registerändring. I propositionensamt senaste

197677:27 åtgärder för möjligheterna förabegränsa attattom om-
fattande personregister föreslog regeringen skulle inrättas.SPARatt
Registrets innehåll begränsades i förhållande till Statskontorets förslag
så uppgifter utländsk födelseort pensionsår inte medsätt ochatt togsom

förslaget.i Riksdagen beslutade våren 1977 inrättande SPAR-om av
registret i enlighet med förslaget l97677:27,KUprop. 21, rskr. 87.

SPAR utvecklades därefter hos och i drift 1978. DåvarandeDAFA togs
Datalagstiftningskommittén utarbetade parallellt härmedDALK ett
förslag till lagreglering förSPAR Ds Ju 1979: 19 lades till grundav som
regeringens proposition 198081:62 förslag till ändring i datalagen,om
dvs. de särskilda bestämmelserna det statliga ochom person-
adressregistret SPAR i 26 28 §§ datalagen. lagändringDenna-
kompletterades förordningensedan med 1981 det:4 statligaom person-
och adressregistret ändrad och omtrycktsenast 1994:22.

År 1986 inrättades beslut riksdagen särskild myndighetgenom av en -
Statens och adressregisternämnd med uppgift attperson- vara-

Åtgärdenhuvudman för SPAR. föranleddes det samtidiga beslutet attav
ombilda DAFA till aktiebolag prop. 198485:225, FiU 198586:4.

Den myndigheten motiverades med frågan huvudmarmaska-attnya om
för SPAR krävde tillfredsställande lösning, övergångsvis och ipet en

avvaktan på förslag från den dåvarande data- och offentlighetskommittén
och statsmakternas efterföljande ställningstaganden. Myndigheten en-
nämnd borde fristående från såväl sakansvarig myndighetvara som-
drifts- och försäljningsorganisation hämta sina kansliresurser frånsamt
Statskontoret.

Den särskilda frågan formerna för reglering verksam-statensom av
heten och dess ekonomiska förutsättningar anmäldes för riksdagen i en
efterföljande proposition 1985862112 den slutliga regleringenom av
ombildningen datamaskincentralen för administrativ databehandlingav
DAFA till aktiebolag, m.m.

Riksdagen lämnade dessa förslag erinran FiU 198586:20.utan
Enligt avtal sköter DAFA Data AB drift och marknadsföringett av

tjänster från SPAR. För till drift och marknadsföringrätten SPARav
betalar DAFA Data AB enligt avtalet fast årlig avgift och rörligen en
provision pâ 0,5 öre adressuppgift till Den fastauttagen staten.per
avgiften uppgick enligt det gällande avtalet till 4,6 milj. förkrnu
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kr varjemilj.med 0.5räknasavgift199394. Dennaverksamhetsåret upp
18uppsägningstidmedAvtalet löperavtalet gäller.är så länge en

ochi majuppsägningstillfâllenmedhalvársskiftenafrånräknatmånader
fransk-1993novembersedanAB ägsDAFA Datamånader.oktober av

Group.brittiska Sema
uppgifterutlämnandeförformernaochRegisterinnehâllet i SPAR av

fortlöpandeharSPAR-nämndentillfällen.fleravidändratsSPAR harur
harSenastanvändning.ochinnehållregistretsgranskningbedrivit aven

1993oktoberden 7justitiedepartementettillskrivelseinämnden en
ochregisterinnehâlletibegränsningarytterligaretillförslaglämnat

10beslutade denRegeringenSPAR.uppgiftertillhandahållandet urav
|1994:22]förordningförslagenligt dettaväsentligtfebruari 1994 i allt

och adress-statligadet[198114]förordningeniändring person-omom
innehåll:följandehar SPARförändringarEfter dessaregistret.

personnummer-
namn-
adress-
folkbokföringsort-
födelsehemort-

medborgarskapsvenskt-
samhörighetsbeteckning-

folkbokföringavregistrering från-
angivandemeddödförklaringdödsfall ellergrundpåa avav

tidpunkt
skälb annatav

folkbokförda iinte äruppgift personer somomovanangessom-
för-i allmäninskrivnaellerskattsedel ärharSverige enmen som

med SPARändamåletförbehövssåsäkringskassa om
dockkapital,inkomstochförvärvsinkomsttaxerad avsumman av-

lägst noll kr
förmögenhetbeskattningsbar-

sådantomtmark förmedlantbruksenhetellertill småhusenhetägare-
taxeringsidentitetochuppgift kommunbyggnad samt om

standardålder ochvärdefaktorerna-
småhusenhetförtaxeringsvärden-

direktreklamadresseradönskarregistrerade intedenuppgift attom-
gift och barnkod för-
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tekniska och administrativa uppgifter behövs för handhavandetsom-
SPARav

3.8.2 Tillhandahållande personuppgifterav

Offentlighetsprincipens tillämpning på ADB-upptagningar innebär i
korthet allmänheten har rätt delatt ADB-upptagningatt ta ärav en som

allmän handling och inte belagdär med sekretess ställeten eller i
form utskrift 2 kap. 13 § TF. En sammanställning uppgifterav en av

kan fram med hjälp befintligatas ellersom med sådanaav program pro-
med rutinmässiga åtgärder kan framgram såsom utgör kalladtas en

potentiell handling och därmed allmän handling i TF:sanses vara en
mening.

För utskrifter enligt offentlighetsprincipen skall avgift i vissa fall tas ut
enligt avgiftsförordningen 1992:191. För utskrift understiger 10som
sidor skall ingen avgift För utskrifter på minst 10 sidortas ut. avgiftenär
40 kronor plus 2 kronor för varje sida utöver 10 16 § avgiftsförordnin-
gen.

Tillhandahållande uppgifter enligt offentlighetsprincipen inteav är
försäljning. Försäljning föreligga då myndighet går sinutöveranses en
skyldighet enligt offentlighetsprincipen och ersättning tillhan-mot t.ex.
dahåller uppgifter i form utskriftän allmän handlingannan av en
exempelvis magnetband eller adressetiketter. Personuppgifter får inte

medgivande denutan registrerade försäljas myndigheterav änannatav
i enlighet med lag, förordning eller särskilt beslut regeringen 7 §av
datalagen. Av förarbetena till denna bestämmelse prop. l9909l:60, s.
53 f. framgår dock myndigheterna denatt nämnda bestämmelsentrots
har vissa möjligheter ersättning för sådantatt ta uppgiftslämnadeut som
görs utöver skyldighetema enligt offentlighetsprincipen. Detta gäller när
uppgifterna skall användas för angelägna och samhällsnyttiga ändamål
och när det rimligtär uppgifterna lämnasatt på någotut sätt vadänannat

följer myndighetens skyldighetersom enligt offentlighetsprincipen.av
I de fallen får myndigheterna betalt för den kostnadta extra ut-som

kan föra med sig.taget Lämnas uppgifterna magnetband får således
myndigheten betalt för kostnaden förta det. Däremot får myndigheten
inte särskilt författningsstödutan begära ersättning för sitt arbete

överstigerhärutöver. ersättningen kostnaden för det aktuella äruttaget
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särskiltfall krävssådanapersonuppgifter. Iförsäljningfrågadet avom
försäljningsverksamheten.tillstånd för

användareprivatatillUppgiftslämnande3.8.3

adresserexempelvisaviseringfortlöpandefå nyakankunder omSPAR:s
allainnebärA-aviseringkundregister. attsinatillolika sätttre
detmedgerDatainspektionenlämnasi SPARändringsaviseringar ut om

andrauppgifter rördebortfår sombeslut. Mottagarensärskilt sorterai
fårendastinnebärB-avisering mottagarenattkunder.än mottagarens

endastochkundregistreti detförändringar egnapersoneravsersom
inKunden lämnarkundregistret.ifår finnas enuppgiftersådana som

aviseringstillfälle.varjeinförDAFAtillpersonnummerförteckningaktuell
personnummerförteck-B-aviseringfrån attsigskiljerC-avisering genom
uppgiftermeduppdaterasoch per-DAFA nyahos omförvarasningen

beskeddemedenlighetingå iskalllängreinteoch sompersonersoner
sänder in.kundensom

iterminal. Det ärviatill SPARtillgångharantal företagEtt stort
andraförsäkringsbolag även storaochbankerfrågahand menförsta om

1994 begränsasjuliden 1Frånmil.tidningsredaktionerföretag,
änandrasåterminal sätt mottagareviauppgifter attutlämnandet av
tilltillgångendast harförsäkringsbolagochbankermyndigheter,

frånavregistreringochfolkbokföringsortadress,uppgifter nanm,om
särskiltvarjeimedgerDatainspektionen annatintefolkbokföringen, om

medgivandeefteruppgifterÖvrigaDe av1994:22.SFSfall som -
tillbegränsadeemellertidifråga ärkommakanDatainspektionen -

uppgifterFlersamhörighet.ochfödelsehemortmedborgarskap,svenskt
folkbokföring.förregisterfråni SPARfinns inte

p datala-stycketförsta26 §urvalsdragningarSPARändamål för ärEtt
fastighetsinnehav,taxerad inkomst,påexempelviskanUrval görasgen.

Årligen förurvalsdragningar3000omkringfödelsetid. görsvissellerkön
25% pånärvarandeförsiggrundardessadirektreklamändamål. Av ca

utlämnas ärfastighetsinnehav. Det% på10 namnochinkomst somca
urvalskriteriema.deñnieratspå deadressoch genomsompersoner
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3.8.4 SPAR används myndigheterav

Ett antal myndigheter, främst polismyndighcternzi. Centralastort
studiestödsnämnden, Centralnämnden för fastighetsdala Svenskasaint
kyrkan utnyttjar på olika SPAR i verksamheten.sätt Som exempel kan

polisverksamhetennämnas där SPAR används bade sökregisttrr ochsom
källa för inhämtande folkbokföringsuppgifter direkt till hand-som av

läggningen i de Det tydligaste exemplet den sistnämn-systemen.egna
da tekniken utfärdandeär Vid utfärdande polisenärav pass. av pass
uppkopplad till SPAR varifrån personuppgifterna lödelseorl.om nanm,
svenskt medborgarskap för sökanden hämtas ADB-meditnn tillm.m.
passregistret. Polisen utvecklar vidare rutin för hantering zamnäl-en ny av
ningar bygger på personuppgifter hämtas från SPAR. Dessutomattsom
används olika sökningar i SPAR för identifiering misstänkta ochav
efterforskning anhöriga till bl.a. olycksoffer eller försvunna. Antaletav
transaktioner SPAR från polisväsendets sida mycketmot är mer änstort
1,5 miljoner transaktioner olika är. Det totala antalettyperav per
terminalförfrågningar SPAR från samtliga användare privata ochmot
offentliga uppgår till 60.000närmare dag.per

Svenska kyrkan utnyttjar SPAR för kontroller i samband medm.m.
uppdatering församlingsregistren.av

3.8.5 Reklamspärr

För den inte önskar adresserad direktreklam skall SPAR innehållasom
uppgift detta reklamspärr. Uppgifter med reklatnspärrom om en person
får inte lämnas till någon användaut uppgiften till sådanattsom avser
reklam 4 § SPAR förordningen. Datalagsutredningen SOU 1993:10
föreslog den datalagen skall innehållaatt allmän bestämmelsenya en av
motsvarande innebörd. I specialmotiveringen till den bestämmelsen
s.429 anför utredningen: SPAR har hittills utgjort den dominerande
källan för direktreklamadresser jfr 28 § första stycket i nuvarande
datalag och reklamspärr i SPAR har därmed kunnaten stor genom-
slagskraft. l utlandet har försök gjorts s.k. Robinson-listor.upprättaatt
Avsikten är avsändaren, innan utskick sker,att skall använda spärrlistan
för föra bort med reklamspärratt från sin adresslista.personer egen
Erfarenheterna med sådana spärrlistor harsystemet emellertid inteav
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självfalletdetadresskällor görmedgoda. Ettsärskiltvarit system
reklam.oönskadundgåreklamspärrenskildeför denenklare att genom

postförsändelsema utgörsandelökande numeraochmycketEn avstor
aktuellaochriktigatillTillgångenförsändelser.datorframställdaav

myndigheterförbetydelseekonomiskdärförharadressuppgifter storen
företag.och

länderi andratillgång änbättreSverigeiföretagenSPAR harGenom
befolkningen.helatilldirektrektreklamändamâlföradresseraktuellatill
kriterierefterregistreturvaltill sommöjligheternaunikadeGenom ur

kanfastighetsinnehavellerinkomsttaxerad mankön,exempelvis ålder,
presumtivainte ärtillo.d.reklamsändaundvika sompersoneratt

enskilda.för deochföretagenbåde förfördeltillkunder. Detta är
Enskilda slippermarknadsföringskostnader. attsinaminskarFöretagen

urvals-tillmöjligheternaOmintresse.intedirektreklam är avsom
sannoliktskulleupphöraskulledirektreklamändamål heltdragningar för

öka avsevärt.reklamoadresseradmängden
får denadresskällandominerandedenregistersärskilt ärOm ett
direkt-slippaönskemålfå sitt attförutsättningarenskilde att omstörre

register levererarolikafleratillgodosett änadresserad reklam om
direktreklamändamål.föradressuppgifter

folkbokföringsregistren,frånhämtasuppgifterinnehållerSPAR som
tvåi deUppgifternafastighetstaxering.förregistrenochskatteregistren

uppgifterlämnaändamål änandraförin attsamlassistnämnda registren
adresser.om

ibehovfyllerutförSPAR-registret stortettverksamhetDen nusom
för-banker ochföretagadressförsörjning. Attföretagens t.ex. som

medkundregistersinaförsekansmidigt nyasättsäkringsbolag ett
reklamutsändningintegritetshotande. Förknappast avadresser kan anses

för företagenenskilda attsåväl deförfördeltilldet somärm.m.
tillgå.finnsadressoch attuppgifteraktuellaochkorrekta namnom

l
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3.9 Kritik nuvarande ordningmot

Den nuvarande för förmedling folbokföringsuppgifter viasystemet av
personbanden och riksaviseringsbandet har i huvudsak fungerat väl. Den
teknik har emellertidanvänts är föråldrad och innebärsom numera att ett
onödigt arbete måste utföras manuellt, bl.a.stort omfattandegenom en
expediering försändelser med magnetband.av

Genom personbanden uppdateras endast gång i veckanatt uppståren
eftersläpning aktualiseringarna hos användarna. Särskilten detnärav

gäller uppgifter adreser får denna eftersläpning ekonomiskaom nya
konsekvenser. vissa falll kan det dröja flera veckor innan uppgifterrätt
förmedlats till användarna via personband och riksaviseringsband. Detta
gäller i de fall samtidigt flyttart.ex. och ändraren person namn.

I de lokala folkbokföringsregistren finns normalt fullständiga namn
registrerade. Endast i exceptionella undantagsfall har så långaen person

dessa inte kan registreras iatt de ordinarie namnfalten.namn I person-
banden och riksaviseringsbandet däremotär för såutrymmet namn
begränsat förkortningar ganska oftaatt förekommer.av namnen

l personbanden finns endast adressfalt. Detta innebär för denett att
i det lokala folkbokföringsregistret har såväl bostadsadresssom en som

särskild postadress måste välja alla uppgiftsmottagareen skallman om
den eller andra adressen, vilket inte tillgodoser allas behov.ena Vissa

har behovmottagarna postadressen, andra behöverav att veta bostads-av
adressen och någon behöver båda.

l personbanden finns för minderåriga barn uppgift relation tillen om
s.k. sökperson. Sökpersonsbegreppeten byggervuxen på äldreperson,

förhållanden och i första hand den barnet folkbokförtäranger man som
hos även denne varken farär eller vårdnadshavare till barnet.om
Sökpersonuppgiften leder ofta till missförstånd hos mottagarna.
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4 behovFortsatt av

folkbokföringsuppgifter

4.1 Uppgiftsbehov

Beslut fattas inom folkboklöringsverksamhcten har betydelse lörstorsom
den enskilde. och skyldigheterFör rättigheter i samhället ären persons
det avgörande han folkbokförd ltär i landet och vilken hanär ortom

såi fall skall frågorbosatt. Regleringen dessa återfinns i folkanses av
bokföringslagen. De olika uppgifter folkbokfördtyper av om en person

registreras inom folkbokföringen har också betydelse skilda sätt.som
Uppgifter familjeförhållanden ligger exempelvis till grund förom
hindersprövning och förunderlag beskattning och olika socialautgör
förmåner. fleral sammanhang föreligger olika regler för svenskar och ut--

Ävenländska medborgare. i detta sammanhang det medborgarskap-är
suppgifterna inom folkbokföringen till del ligger till förgrundstorsom

Överhuvudtagetolika ställningstaganden hos myndigheter. används folk-
bokföringsuppgifter i omfattning myndigheter utanför folkbok-stor av
föringen.

Särskilt betydelsefullt det myndigheter och olika företagär kanatt
tillgång till korrekta adressuppgifter folkbokfördaöver Sedanpersoner.
långt tid tillbaka det adressuppgifternaär registreras inom folkbok-som
föringen därvid kommer till användning. Mot bakgrund behovetsom av

säker adressförsörjning i samhället det självklartär fråganav en att om
tillgången till aktuella och korrekta adressuppgifter central betydelseär av
när aviseringssystem skall fram.ett nytt tas

Efterfrågan på folkbokföringsuppgifter vilka uppgifterstyrs ytterst av
går tillgängliga.göra De uppgifter i praktiken kanatt till-görassom som

gängliga uppgifterär registreras i de lokala folkbokföringsregistrensom
enligt 6 § lagen folkbokföringsregister. Det också uppgifter frånärom
dessa register förekommer i personbanden och överförs till SPAR.som
På det hela torde användarnas uppgiftsbehovtaget överensstämma med
de uppgifter finns i personbanden och SPAR. Utredningen harsom nu
heller inte uppfattat det liggande inom utredningsuppdraget attsom
föreslå ändringar de uppgifter registreras i de lokala folkbokför-av som
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i detaljdirektiven prövaenligtutredningenskallingsregistren. Däremot
tillhandahållas i denskallfolkbokföringenfrånuppgiftervilka nyasom

aviseringsverksamheten.
uppgiftervilkabl.a.kartlagtenkätUtredningen har urgenom en

framtideniha behovsigmyndigheternalolkbokföringsregistren avanser
ändamål.vilkaoch för

frånaviseringarnuvarandetill dcsändesEnkäten mottagarna av
till vissalandstingochkommunervissa samtriksaviseringsbandet,

2.i bilagaredovisasSvarenSPAR.utnyttjarmyndigheter som
beställtssärskildavilkaundersöktutredningenVidare har uttag som

bilagaredovisas ipersonbanden. Svarendatamedierolika ur

nuvarandedehosIntegritetskänsligheten4.2

folkbokföringsregistrenlokalai deuppgifterna
personbandenoch

folkbokföringsuppgifter ochtilltillgångönskemålOlika användares om
integritetsin-detsjälvfalletmåste vägaspersonbandenuppgifter motur

föranleda. Förtillhandahållande kansådant attenskildatrång för ettsom
bedöma in-söktbl.a.utredningenharavvägningdennakunna göra

kanfolkbokföringsuppgiftercentrala antasdetegritetskänsligheten somav
föranlederbedömningenanvändare. Denför olikaintressantavara

ställningstaganden.följande

Personnummer-

kankänslig. Personnumreti sig knappastUppgiften ärpersonnummerom
ADB-stöddaikopplingsnyckelochingångs-användasemellertid som

Därmedpersonregister.olikamedsambearbetningexempelvisförregister
risk förmedför ökadanvändas sättkan ettpersonnumret som

registrering1992 gällerjanuaridenSedan 1integritetskränkningar. att av
klart motiveratdetendast ärfår ske närADB-registeripersonnummer

elleridentifieringsäkerviktenändamål,registretstillmed hänsyn enav
Samtligadatalagen.stycket§ andraskäl 7beaktansvärtannatav

Personnumme-uppgifterfåraviseringsmottagare personnummer.omnu
frågannärvarandeför över1993:01rutredningen Ju enomser
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begränsad användning Personnumret har obestridligaav personnummer.
fördelar identifikationsbegrepp och det finns inte nâgra skälsom att
föregripa personnummerutredningens förslag lämna förslagattgenom nu
till några omfattande inskränkningar personnummeranvändningen.av

Namn-

Namnen tillhör normalt de harmlösa uppgifterna i folkbokföringen.mest
l situation kan emellertid förnamnet föreningi meden personnumret vara
känslig, nämligen då könsbyte påbörjats med namnändringett ännumen
inte fullbordats. I den situationen kan sekretess gälla för förnamns-
uppgiften. Samtliga aviseringsmottagare får uppgiftnu om namn.

Adress-

Adressen normaltär inte känslig i andra fall då markeringän för särskild
sekretessprövning införd.är En sådan kan finnas då Skattemyndigheten,
oftast efter framställan från den enskilde, funnit uppgiften inteen böratt
lämnas särskild sekretssprövning,ut utan dåen t.ex. är utsatten person
för hot. I vissa fall kan bostadsadressenett känslig medanvara en
särskild postadress för harmlös.är Adressuppgiften tillhörsamma person
de grundläggande folkbokföringsuppgiftema och aviseras till samtliganu

l de lokala folkbokföringsregistrenmottagare. finns både bostads- och
eventuella särskilda postadresser. Aviseringsmottagare har normalt
intresse endast postadressen.av

Folkbokföringsfastighet, folkbolçföringsort och folkbokföring under-
särskild rubrik

Folkbokföringsort denär territoriella församling där folkbokförings-
fastigheten ligger. Folkbokföring under någon rubrikerna påav
församlingen skrivna eller utan känt hemvist sker den inte harav som
anknytning till viss fastighet.en

Folkbokföringsfastigheten känsligär uppgift i de fall haren en person
markering för särskild sekretessprövning. Uppgift folkbokföringom
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hemvistkäntellerskrivnaförsamlingenpå utanrubriksärskildunder
fastighet.folkbokföringuppgiftkänslig änallmänt enär omsett mer

födelseortochödelsehemortF-

församlingdenfödelsehemortSverigefödd idenFör är somangessom
utomlandsfödddenFör ärfödelsen.folkbokförd vidmoderndär är som

födelseorten.faktiskadenanges
för vissaalltframförkänsligkanfödelseortUppgift personervaraom

folkbokföringsverksamhetenförbetydelseUppgiften harutomlands.födda
Riks-förförutommyndigheteraviseringsmottagandesällan förmen

kravenminskas kommerpersonnummeranvändningenpolisstyrelsen. Om
identifikationsbegreppfödelseortochfödelsehemortuppgift somom

öka.säkerhetmed att

Medborgarskap-

harmlös.tordemedborgaresvenskärUppgift varaatt personenom
landnordisktmedborgarskap iuppgift etthellerinteNormalt är om

kan däremotmedborgarskaputländskaandraUppgifter varakänslig. om
svensktuppgiftinnehålleraviseringarOmkänsliga.mindreeller ommer
svensktsaknarvilkaindirektdärmedframgårmedborgarskap som

medborgarskap.

vilståndCi-

någraknappastfinnskänslig. Detsällancivilstândaktuellt ärUppgift om
börHär görassekretess.omfattatshaskulleden enexempel pä att av
partnerskap.registreringkommandeeventuellreservation för aven

i1991:01Partnerskapskommittén JUFrågan har somutretts av
lagtillförslaglämnatPartnerskap,1993:98betänkandet SOU omen

uppgiftensin delemellertid förKommittén ansåg attpartnerskap. om
känslig.intepartnerskap var
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Make, barn, föräldrar och vårdnadshavare eller annan person som-
den registrerade har samband med inom folkbokföringen och om
sambandet grundat pâ adoptionär

Under denna punkt inryms uppgifter olika känslighetsgrad. Alltifrânav
uppgift relationen makemaka normalt inte särskilt in-ärom som
tegritetskänslig till den i allmänhet mycket känsliga uppgiften relatio-om

till bortadopterat barn. Under denna punkt historisk informationärettnen
i allmänhet känslig aktuell sådan.änmer

De uppgifter myndigheter normalt behöver uppgiftärsom om
makemaka och vårdnadshavare för barn.

Sjömansregistrering-

Uppgiften normalt harmlös i sig kanär känslig sökbe-men vara som
Justitiedepartementet har i lagrâdsremiss föreslagit sekretessgrepp. atten

skall gälla för uppgifter i sjömansregistret enskildas personligaom
förhållanden, det kan den enskilde eller någon honomantas attom
närstående lider uppgiften röjs.men om

Inflyttning från utlandet-

Uppgiften kan känslig bl.a. den på motsvarande sättattvara genom som
uppgift utländskt medborgarskap pekar invandrare. Mångautom
myndigheter har välgrundat behov fâ uppgiftett att attav om en person
blivit folkbokförd i landet inomeller visst område. Detta ärett en annan
sak iän register föra uppgifter invandringsdatum och land frånatt ett om
vilket invandring skett.

Avregistrering vid dödsfall och dödförklaring, utflyttning till-
utlandet, obefintlighet eller beslut fingerade personuppgifterom

Gravsättning-

Medlemskap i icke-territoriell församlingen-

Vägverks-markering-
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CFD-nzarkerirzg-

avregistreringGrunden förkänsliga.minstdeSamtliga uppgifter tillhör
uppgifter.övrigakänslignågot ändockkan mervara

lüpenregisternzarkeriizg-

bestämmelse i sekre--särskildfinnsvapeninnehavuppgifterFör enom
försekretessgällerbestämmelsenEnligt den5 kap. 5 §..tesslagen

intevapenregister detsig tillhänföri folkbokföringenuppgifter omsom
ammunitionellerfara förröjaskanstår klart uppgiften attutanatt vapen

fall såledesi dettaSekretessen äranvändning.brottsligtillkommer
gäller s.k.folkbokföringen. Häriuppgifterövrigaför ettstarkare än

meduppgiften belagdpresumtionen ärskaderekvisit, dvs. äromvänt att
denskyddainte siktefalldettaSekretessen isekretess. atttar

samhälletstillgodosesyftar tillförhållandepersonligaenskildes utan att
förebygga brott.intresse attav

Värnpliktskod-

kan ha intresseintegritetssynpunktkänsliga frånUppgifterna inteär men
säkerhetssynpunkt.exempelvisfrån

Sekretessmarkering-

myndigheteriakttas. Desäkerställa sekretessMarkeringen attattavser
register börfolkbokföringsuppgifter i sinaförhar sekretess mottagnasom

börövrigasekretessmarkering. Tillaviseringalltid mottagareom
aviseras.intesekretessmarkeradeuppgifter personerom
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5 Ett aviseringssystemnytt

5.1 Integritetsfrågorna styrande

I den s.k. fri- och rättighetskatalogen i 2 kap. regeringsformen finns en
grundregel skydd den enskildes personliga integritet kränksmot attom

uppgifter honom registreras med hjälpatt automatiskgenom om av
databehandling 3 § andra stycket. Av förarbetena framgår be-att
stämmelsen riktar sig till lagstiftaren åläggs aktivattsom attvara genom
stifta och vidmakthålla datalagstiftning. Bestämmelsen har följandeen
lydelse.

Varje medborgare skall i den utsträckning närmare i lagsom anges
skyddas hans personliga integritet kränksmot att uppgifterattgenom om
honom registreras hjälpmed automatisk databehandling.av

Bestämmelsen föreslogs data- och offentlighetskommittén DOK iav
betänkandet Ds Ju 1987:8 Integritetsskyddet i informationssamhället
Grundlagsfrâgor. I betänkandet konstaterade kommittén det varken iatt
svensk lagstiftning eller i svensk doktrin finns någon enhetlig definition

vad med personlig integritet. En allmän uppfattningav som menas om
begreppet personlig integritet och integritetsskyddet, såväl i vårt land som
utomlands, torde emellertid enligt kommittén det innefattarattvara en

förrätt den enskilde själv bestämma vilka uppgifter honomatt självom
och hans personliga förhållanden han eller hon skall lämna ifrån sigsom
och hur dessa uppgifter skall användas och spridas. Kommittén ansåg det
mindre ändamålsenligt med lagregel definierar begreppeten som
personlig integritet fann detta måste frånavgöras fallutan till fall.att De
omständigheter betydelse förär den personliga integritetensom ärav

de personuppgifterarten inhämtas och registreras, hur dessaav som upp-
gifter används, hur de sprids mängden uppgifter samlas påsamt av som

och ställe.ett Av betydelse ocksåär de insamladestorsamma att
uppgifterna korrektaär och aktuella.

Folkbokföringen omfattar hela befolkningen och innehåller i vissa fall
känsliga uppgifter. utformningenFör aviseringssystem förettav
folkbokföringsuppgifter bör utgångspunkten skyddet för denattvara
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effektivi-änmotiverat, bör vägasådärintegriteten, är tyngrepersonliga
allmänhetigrundläggande ochrationalitetssynpunkter. Deochtets- -

mycketocksåemellertidhar storpersonuppgifternaharmlösa en-
myndigheternanödvändiga för ettochsamhället atti ärspridning

skyldigheter.ochrättigheterenskildesbeakta denskall kunnaenkelt sätt
folkbokförin-personuppgiftergrundläggandeobestridligtDet urär att

detdel fall ävenärmyndigheter. Itill vissaspridasmåste engen
någotharberördedenskerspridningenofrånkomligt attutan personenatt

vämplikts-uppgifter tilldettaExempel ärsker.säönskemål attom
polismyndigheter.ochskattemyndighetermyndigheter,

Spridningssätt5.1.2

antalolika Ettpåmyndigheter sätt.tillhandahållsFolkbokföringsuppgifter
deregister överförmyndigheterstatligacentrala sompersoneregna

hjälpmedaktualiserasregisterverksamhet. Dessaderasberörs avav
kanmyndigheterAndraeller SPAR.riksaviseringsbandetuppgifter från

folkbokföringsupp-kontrolleraellerinhämtaSPARuppkopplingvia mot
förfrågningarskriftligahämtarmyndigheterYtterligaregifter. genom

ifolkbokföringsuppgifterinskattekontorentilltelefonförfrågningareller
myndigheterSlutligen begärärenden.handläggningenmedsamband av

medpersonuppgifterskall styrkasjälveller honhanenskildeden attav
enskildenaturligtvis denfalletenskilda ärpersonbevis. detIhjälp ettav

uppgifterna lämnas.hurförhållandeni sinaför insynlika oavsettutsatt

integritetsskyddetpåeffekterOffentlighetsprincipens5.1.3

viatillgängligafolkbokföringsuppgifterinvändning göraEn mot att
kandärigenomuppgifterna ävenmyndighetermånga ärterminaler hos att

omfattning.ökadiallmänhetentillgängliga förbli en
uppgiftersammanhängandesakligtsammanställningVarje ensomav

självmyndighetenhjälpmedmyndighet kan göra somprogramav
förvarashandlingADB-register ärutnyttjar att somenett anse somur

sammanställningen kanendastFörutsättningen ärmyndigheten.hos att
sammanhän-konstellationeråtgärder. Derutinbetonademedgöras av

brukar benämnaspå dettatillgängliga sättkanuppgiftergande görassom
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Ävenpotentiella handlingar. sådana handlingar betraktaär att som
allmänna handlingar.

Det innebär också den information i allmänna handlingar i ADB-att ett
tillgänglig för myndighet på begäran skall lämnas tillärsystem utsom en

allmänheten i den mån den inte omfattas sekretess. principDennaav om
likställighet mellan allmänheten och myndigheten fråga tilli tillgångom
handlingar gäller myndigheten faktiskt själv har tagit framoavsett om
upptagningen för i sinanvända den verksamhet eller ej. Detatt egen
avgörande informationenär tillgänglig med rutinbetonade åtgärder.ärom

lnsynen i potentiella handlingar således oberoende myndig-är av om
heten själv har haft eller sig ha behov söka efter ellerattanser av
sammanställa informationen i fråga. uppgiftssammanställningenAtt inte
tidigare .existerat i sammanställd form hindrar alltså inte den iatt
grundlagens mening kan betrakta allmän handling. Myndig-attvara som
hetens sök- och sammanställningsmöjligheter grundar sig i sin detnärtur
gäller uppgifter i personregister enligt datalagen förutom tekniska-
begränsningar på de befogenheterrättsliga myndigheten har attsom-
göra upptagningar tillgängliga för räkning. Begränsningar denegen av
rättsliga befogenheten uppgifter tillgängliga kangöra utgörasatt av
författningsbestämmelser eller föreskrifter meddelats i Datain-av som
spektionens tillständsbeslut.

För närvarande lämnas uppgifter till myndigheter och domstolar i stor
utsträckning personbevis. Kostnaderna för utfärda personbevisattgenom

mycketär höga jämfört med tillhandahålla uppgifterna via terminal påatt
ADB-medium. Mot användningen terminalâtkomst till register medav
folkbokföringsuppgifter talar sådan utveckling kan hotutgöraatt etten

den personliga integritetenmot uppgifterna blir lättillgäng-attgenom mer
liga.

Den denrätt enskilde har del sammanställningatt tasom av en av
uppgifter densammaär myndigheten har. Om de sökbegreppsom som
myndigheten får använda inte tillåter den sammanställning densom
enskilde begär kan denna inte tillhandahållas.
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direktelleraviseringsregistercentralt5.2 Ett
registrenlokalafrån deavisering

viauppgifteridagfårlokalavissamyndighetercentralaElva samt organ
SPAR-förordningen. Dessa8 §stödmedriksaviseringsbandet av

kategoriuttagsamordnadevissafårmyndigheter person-även urstora
folkbokföringsuppgifter detmedförsesmyndigheterbanden. De som

Exempelvis harkunder.sinapersonregister överharsättet egna
registerVägverket övervärnpliktiga,registerVärnpliktsverket överett

ändrings-får idagmyndigheterAndrakörkortsinnehavare.bilägare och
saknarmyndigheterMångaSPAR.frånregisteraviseringar till egna

personuppgifterkontrollföroch harkundregisteremellertid avegna
Avgörandedator-koppling.tilleller datorterminalviatillgång till SPAR

frånfolkbokföringsuppgiftererforderligafårmyndighetvissför enom
historiskahuvudsak deniSPARfrån ärellerriksaviseringsbandet

myndig-Detillfalligheter.olikaochADB-användningenutveckligen av
interiksaviseringsbandet ärfrånaviseringtillgodosesheter genomsom

myndig-deangelägnauppgifter änärbehovnågot A-lag meravvars
använder SPAR.heter som

folkbokföringsuppgifter.aviseringförhuvudalternativtvåfinnsDet av
skapas. DetaviseringsregistercentraltinnebärAlternativ ettattett

tillaviseringvarifrånbefolkninglandetshelaregisterinnebär överett
sker.myndigheterandra

tillhandahållandeförregistersärskiltnågotinnebärAlternativ två avatt
folkbokfö-lokalaändringar i deskapasfolkbokföringsuppgifter inte utan

haförstmyndighetermottagandetill attdirekt utanringsregistren skickas
register.centraltiregistrerats ett

detfinnskravaviseringsmottagarnasredovisningenframgårSom avav
Existensenuppgifter.känsligafallvissaantal iönskemål stortettom --

innehållomfattanderelativtmed detpersonregistercentralt somettav
frånbetänkligheteringekan ägnatkravenför tillgodose attkrävs varaatt
medparalleller drassammanhanget kanintegritetsskyddssynpunkt. I

och deCPR-registretplanerade senastedet1972riksdagsdebatten om
90.FASs.k.försäkringskassornasårens debatt om

från integritets-fördelartvå haralternativenligtaviseringssystemEtt
emellertidmedförregistrenlokaladefråndirektAviseringsynpunkt.

förkategoriuttaggällerdet görakomplikationer näravsevärda att
rättel-genomförasvårtockså mycketblirröstlängden attDetexempelvis
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och avstänmingar andra register omfattar delser storav som en av
befolkningen.

Ändringar i de lokala registren sker inte bara uppgifterom om en
Ändringarändras exempelvis namnändring. sker även närperson

flyttar mellan olika och därmed mellan olika lokalapersoner orter
register. För kategoriuttag för exempelvisgöra röstlängderatt ett stort
krävs alla de lokala registren aktualiserade tillär nivåatt samt attsamma
inte något register drabbas driftstöming. praktikenI blir det mycketav en
svårt uppnå. kanDetta leda till felaktigheter i andra register ochatt
därmed rättsförluster för enskilda.

Ett aviseringsregister med i huvudsak uppgifter riksav-samma som
iseringsbandet och med utnyttjande modernare ADB-teknik och tätareav
uppdatering kommer höja kvaliteten de uppgifter vidarebefor-att som
dras och därmed bättre tillgodose de krav ställs ADB-register.som

Det nuvarande tillhandahållandet folkbokföringsuppgifter innefattarav
inte bara avisering ändringar till andra register. Genom SPAR harav
myndigheter och privata företag och organisationer tillgång till uppgifter

hela befolkningen. Om aviseringssystem bygger de lokalaom ett som
registren skall kunna motsvarande åtkomst till uppgifter måstege
uppkoppling ske till de lokala folkbokföringsregistren. En sådan
uppkoppling naturligtvis möjligär innefattar avsevärda tekniskamen
svårigheter. Dessutom mäste det finnas tillgång till centralt hän-ett
visningsregister för förfrågan skall kunna dirigeras till lokaltatt rätten
register. Ett sådant dirigeringsregister måste för tillfredsställandeatt ge-
sökmöjligheter ha relativt fylligt uppgiftsinnehåll. I förhållande tillett-

aviseringssystem byggerett centralt register skulle därförettsom
avisering och uppgiftslänmande direkt de lokala registrenannat ur
medföra obetydliga fördelar från integritetssynpunkt.

För avisering folkbokföringsuppgifter föreslår utredningen därförav att
centralt register inrättas.ett

5.2.1 Lagring folkbokföringsuppgifter inhämtande vidav -
behov

Nuvarande metod för registerföring uppgifter hos de centralaav myn-
digheter har ADB-register innebär registrenstora veckovissom att
aktualiseras med förändringar i folkbokföringen. Uppgift adress kanom
ändras flera gånger uppgifterna underutan tidatt om personen samma
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mångaimöjligtdetteknik gör attanvändas. Dagens samman-behöver
myndighetsi varjelagradefolkbokföringsuppgifterfrån haavståhang att

uppgiftaktuellkantill datoruppkoppling dator namnregister. Genom om
centraltdirekthämtas gemensamtvissför ettadressoch urpersonen

Förfarandetärende.handläggningenmedsamband ettregister i av
minskarvarjeregistrerasuppgifterantaletinnebär personomatt som

Risken föranvänds.alltidadressuppgifter attochaktuellaattsamt namn-
myndighetersifinnspersonuppgifterinaktuella person-felaktiga eller

tillövergånggenerellochomedelbarEnpå detta sätt.minimerasregister
förställetbehov ifolkbokföringsuppgifter vid eninhämtande genomav

meningutredningensEnligtrealistisk.emellertid inteaviseringlöpande är
bytsäldre ADB-system ut.ordning övervägas närsådandockbör en

informations-ochinformationslagringtillmöjlighetertekniskaVilka
kan inteframtidentillgängliga ikommer nuöverföring att varasom

böraviseringsregistretfrånuppgiftslämnandetRegleringenbedömas. av
uppgiftervilkaöverföringsteknikeninte gälla myn-därför utan somavse

till.tillgångskall fåandraochdigheterna

aviserasskallfolkbokföringsuppgifterVilka5.3

Motavsnitt 4.1.iberörtsharfolkbokföringsuppgifterBehovet av
utredningenföreslårredovisatsdärutgångspunkterdebakgrund somav

varjebasuppgifterföljandeinnehållaskallaviseringssystemet omatt
registrerad person:

Personnummer

allatillaviserasidaguppgiftgrundläggandeärPersonnummer somen
obligatoriskocksåärPersonnumretaviseringsmottagare.centrala en

endadetännuärpersonbevis. Personnumretuppgift i alla typer av
används.registeruppdateringför säkeridentifieringsmedlet som

uppgifter. Föraktuellainnehållaendastaviseringssystemetprincip börI
erforder-emellertiddetärregistreradeidentifieringsäker personeraven

sådanEnaviseringssystemet.ifinnsuppgifteräldrenågraligt ävenatt
skattemyndig-ovanligtinteDet är attuppgift tidigareär personnummer.

hand till följdi första attändringarfårheten avgöra personnummerav
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iodelsetitlen Sådanarättas. personnummerändringar bör framgå av
både och gammalt lagras.ystemet att nyttgenom personnummer

Namn-

Namn förnamn, mellannamn och efternamn i likhet medär personnum-
grundläggande uppgift.ret en

Adress-

I de lokala folkbokföringsregistren kan två adresser registreras.numera
Den adressen tillär folkbokföringsfastighet bostads-ena personens
adressen. Den andra adressen särskildär postadress kanen som vara
exempelvis postbox eller adressen till arbetsplats. Viaen personens
riksaviseringsbandet kan endast adress förmedlas. de fallI särskilden en
postadress finns registrerad det i dag dennaär aviseras. Vissasom
myndigheter såsom polismyndigheterna och kronofogdemyndighetema har
för sin verksamhet behov båda adresserna. Aviseringsregistret börett av
därför innehålla både bostadsadress och särskild postadress. För kontroll-
och identiñeringsändamål bör, motsvarande sätt sker i SPAR,som nu
uppgift ändrad adress finnas kvar i aviseringssystemet under några år.om

Folkbokföringsfastighet, valdistrikt, folkbolçföringsort och-
folkbokföring under särskild rubrik under de fyra årensenaste

Uppgifterna folkbokföringsfastighet och är avgörandeom -ort av
betydelse för flera myndigheters verksamhet. Uppgiften används dessaav
för bedöma till vilket verksamhetsområdeatt hör. för-Ien person
säkringskassornas sjukförsäkringsregister skall bl.a. ingå uppgift om
folkbokföringsfastighet och enligt lagenll § 1993:747-ort om
sjukförsäkringsregister.

För skall kunna användasatt underlagsystemet för röstlängdersom
måste uppgifteräven tidigare folkbokföring finnas kvar under vissom
tid. Utlänningars i kommunal-rösträtt och landstingsval nämligenär
beroende folkbokföring i landet den l november år före valåret.av tre
I 199394:ll5 har föreslagits val skall hållas fjärdeprop. âr.att vart
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förekommandeoftafolkbokföring ävenärårensde enUppgift senasteom
uppgiftböraviseringsregistretImyndigheter.tillpersonbevisuppgift i
skapasuppgifteningå. Denskälpraktiskavaldistriktstillhörighet avom

uppgiftensamkörning ommaskinellt avnärvarandeför genom en
varjeinförvaldistriktsregisterochochfolkbokföringsfastighet ett-ort
skallframtideniröstlängdsframställningenOmröstlängdstryckning.

löpandevaldistriktstillhörighetensmidigt börochsnabbtskekunna
mednuvarandeDet systemet enaviseringsregistret.iregistreras

börarbetettid. Detavsevärddärefterrättelsearbetetoch tarsamkörning
förut-skaparordningsådanEnregistreras.flyttningenlöpande närske

val.förförberedelsetiden extraminskaförsättningar att

födelseortochFödelsehemort-

ingåralltiduppgiftergrundläggandefödelseort är somochFödelsehemort
för dettaaviseringsregistretinödvändiga attdärförochpersonbevis äri

personbevis.användningenminskaskall kunna av

Medborgarskap-

röstläng-framställningförnödvändigmedborgarskap är avUppgift om
behövsföreliggervalenallmännatill derösträttavgörader. För att om

Ominte.ellermedborgarskapsvensktharuppgiftendast personom en
Varjeuppgiften.med denintedeträckeri EUmedlemblirSverige

haMaastrichtöverenskommelsenenligtskallmedlemstatimedborgare en
ibosättningbl.a.de kravuppfyllerhanvalkommunalairösträtt om

Försådanfå rösträtt.förmedborgaresvensk attpåställslandet ensom
deupppgiftfinnassåledes attdetmåstemedborgare omutländskadessa

föruppgiftdennabehövsVidareEU-land. upp-imedborgare ettär
Medborgarskap ärEuropaparlamentet.tillvalinförröstlängdrättande av

fårMedborgarskapmyndigheter.fleraanvändsuppgiftvidare avsomen
Datainspektionensenligtinvânarregisteri kommunernasregistreras

föransökningsförfarandeförenklat1990:2DIFSföreskrifter ettom
medborgarskapUppgiftverksamhet.kommunalipersonregister omvissa
skatteregistret.centralai detliksomsjukförsäkringsregistreniingår även
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Civilstånd-

Uppgift civilstånd finns i flera de centrala aviseringsmottagarnasom av
register. Uppgiften ingår vidare i kommunernas invånarregister. I de
lokala folkbokföringsregistren registreras tidpunktenäven för civilstånd-
sändring. Uttrycket civilstånd kan gift, ogift, frånskild elleravse
änklingänka i förekommande fall datum församt den ändringen.senaste

o
Make och vårdnadshavare-

deI lokala folkbokföringsregistren registreras make, barn, föräldrar och
vårdnadshavare eller den registrerade har sambandannan person som
med och även sambandet är grundat adoption.om

Via riksaviseringsbandet förmedlas särskild uppgift s.k.en om
samhörighet. För gift maken samhörighet.en person Föranges som
underårig s.k. sökperson tidigare benämnd huvudman.anges en Som
sökperson för den underårige modern hon inte giftär medanges om en

folkbokförd Ärär fastighet.man som modern gift medsamma en man
folkbokfördär på fastighetsom sökpersonsamma anges mannen som

han far tilloavsett är barnet eller inte.om Vårdnadsförhållandena
framgår inte sökpersonsbegreppet. Detta har iblandav lett till misstag
eftersom vissa myndigheter inte förstått innebörden ordet sökperson.av

Uppgift gift makemaka är grundläggandeom persons uppgiften som
används i många sammanhang. T.ex. ingår den i kommunernas in-
vånarregister.

För barn kan flera olika samband medtyper i de lokalaav vuxna anges
folkbokföringsregistren. Ett barn kan teoretiskt ha två biologiska
föräldrar, två adoptivföräldrar och tvâ särskilt förordnade vårdnadshavare

därutöver hasamt samband inom folkbokföringen med ytterligareen
exempelvis fosterförälder.person, en

Myndigheterna bör ha tillgång till uppgift barnets vårdnadshavare.om
I angelägenheter rör minderårig detär normaltsom vårdnadshavarenen

är betydelse. Densom användarenav stora uppgiften polisenärav som
behöver detta för utfärdaveta för barnatt under 18 år. Ett barnspass
övriga folkbokföringsrelationer till kan betydligtvuxna vara av mer
känsligt slag. De myndigheter har behov sådana uppgifter börsom av
även fortsättningsvis vända sig till skattekontoren.
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barnförfolkbokföringeninom ettregistreradefinnsrelationerDe som
delför denregistrerademotsvarande även personen.sätt vuxnefinns

far tilläruppgift ettfinnsfolkbokföringsregistren att manlokala enom
andra.adopteratsdetidentitetbarnetsoch att avbarn samtbortadopterat

aviseringssystem.iingåintebörrelationer ettsistnämndaDen typen av

bametsdär ingenfastighetfolkbokfört avbarn ärFör enett som
folkbokför-lokalai defolkbokförd kanvårdnadshavare ärellerföräldrar
normalttillrelation eningsregistren personvuxenannanenenanges

sådanförfattningsbestämmelser näringafinnsDet enfosterförälder. om
intedefinierad börklartinteuppgift ärEnskall somanges.personannan

tillhandahållandeallmäntför avregister är ettingå avsettett som
uppgifter.

vårdnadshavareuppgiftmedsökpersonsbegreppetErsättandet omav
reglerartillståndochföreskrifteri vissajusteringar somföranledakan

folkbokföringen.frånuppgiftermedförsesvilkapersonregister

tillumyttningdödförklaring,ochdödsfallvidAvregistrering-
obejfmtlighet.ellerutlandet

församlingicke-territorielliMedlemskap-

förbehövsförsamlingicke-territoriellmedlemskap iUppgift om
måsteUppgiftenverksamheten.kyrkligaför denoch valbeskattning samt

register.kyrkansochskatteregistrettillaviserasdärför kunna

Sekretessmarkering-

föraviseringsregistreti attregistrerasmåsteSekretessmarkering
sekretessprövning sker.säkerställa att

tillframställningiDatainspektionenkan nämnassammanhangetI att en
meduppdaterasregisterdedet iföreslagitjustitiedepartementet att som

falli deupplysningsärskildinfolkbokföringen enfrånuppgifter tas en
ochnågonmissbrukats attidentitetsuppgifter enpersonannanavpersons

sammanhang.i vissabefogadskulledärföridentitetskontrollsärskild vara
Personnummerutredningen.tillöverlämnatsFrågan har
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folkbokföringsuppgifternaskall5.4 Hur
tillhandahållas

tillhandahållandedagens5.4.1 Kort om

riksaviseringsbandet skerpersonbanden ochuppgifter frånUtlämnande av
tillhandahållspersonbandenFrånmagnetband.hjälpförsta hand medi av

delenDenadressetiketter. störstaframställninguppgifteräven avgenom
uppgiftriksaviseringsbandetfrånuppgiftslämnandet om namn,avserav

ADB-uppgifter lämnasandra utoch adress ävenmenpersonnummer
omfattning.i varierandemedium

kon-formerolikadelsuppgiftertillhandahållsFrån SPAR avgenom
och riksav-personbandenfrånavisering påventionell sätt somsamma

regi-tillanslutnaoch datorerterminaler äriseringsbandet dels attgenom
terrninalt-användermyndigheterstatligai första handDet ärstret. som

ochenskilda företagterminaler. Menanslutna ävenjänsten, i antaletmätt
verksamhet.för sini SPARterminaltjänstemaorganisationer nyttjar

miljoner1993 till drygt 15för åruppskattasfrågorAntalet SPARmot
statliga% andraochför drygt 40polisväsendetstårtransaktioner. Därav

för knapptförsäkringsbolag%. Banker ochmyndigheter för 20 svararca
fackligakyrkan,svenskakommuner,% medan30 transaktionerna,av
kundre-meddetaljhandelsföretaginkassoföretag ochorganisationer, stora

Även torde detgäller SPARdetgister för återstoden. näri princip svarar
och adresstill uppgiftdelenstörsta sompersonnummernamn,omvara

efterfrågas.
tillhandahål-bestämmelserÖvergripandeI finnsSPAR-förordningen om
tillhandahål-övrigtIberörda registren.lande uppgifter från de styrsav

datalagensDatainspektionen ochlandet föreskrifter frånvissaav
bestämmelser.

Aven folkbokföringsuppgiftertillhandahållerde skattekontorenlokala
uppgifteruppgiftslämnande,i omfattning.mycket Dettastor som avser

folkbokföringsregistren, huvud-skerlokalaregistrerade i deärsom
antalsakligen dagligen besvararskattekontoren ett stortattgenom

telefonförfrágningar och kontorenfolkbokförda attgenompersonerom
Telefonförfrágningarnautfärdar mängder personbevis.betydande avser

mindreoch adress ihuvudsakligen uppgift samtnamn, personnummerom
makemaka ellercivilstånd,omfattning exempelvisockså uppgift om

skatteförvaltningenvårdnadshavare. gjorts inomStickprovsmätningar som
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årligentelefonförfrâgningar besvaras5-6ungefär miljoner avpåtyder att
hand förförstaiutfärdas attPersonbevisenskattemyndighetema.

efterfrågaspersonbevisEttolika myndigheter. enanvändas avsomav
uppgifterfleraellerytterligareregelmässigtinnehållermyndighet en

utfärdasPersonbevisenadress.och numerautöver personnummer, namn
miljoneremellertid 2,5utfärdassmidigt Detrationellt och sätt. caett

telefonförfrâgningarbevis ochmängdenår.varje Denpersonbevis stora
för dessaskatteförvaltningenåtgår inombetydandegör att resurser

Skattemyndig-folkbokföringsuppgifter.tillhandahållandeformer avav
förhållandenbl.a.underrättelser,också vissaskickar somheterna om

myndigheter.till andrafolkbokföringsregistreni lokalaregistreras de

aviseringsuppgiftertillTerminalâtkomst5.4.2

mångasåfördelsäkerligendeteffektivitessynpunktFrån omenvore
offentligbådeinommöjligt,folkbokföringsuppgifteranvändare somav
centralttillterminalåtkonrstfullständig ettficksektor,privatoch en

riksomfattandetillåtkomstenfrisläppaAtt ettfolkbokföringsregister.
varjeuppgifterkänsligaoch delvismångaganskamedpersonregister om

denuppfattningutredningensenligt motemellertidstriderperson
integritet.personligtillenskildes rätt

terminalåtkomst avgränsavidtekniskt möjligt attDet är numera
sådantMedolika användare.registeruppgifter för ett arrangemang, som

tillåtkomstmöjligheterterminalanvändaresexempelvis begränsar en
för in-riskernaadress, kanochuppgift personnummernamn,om

påtagligt.minskastegritetsintrång
omfatt-i mycketfolkbokföringsuppgifteranvänds stornärvarandeFör

verksamhetolika personregister. Det äraktualiseringför somning enav
terminal. Denhjälpmedsker sätt änfall i dagslägeti annat avvart

stadigaoch denhos SPARterminaltjänstenanvändningen avstora
förintressedocktyderterminalkunder stortantalet ettökningen tav

skälenenskilda. Ettochmyndigheterbådeterminaltransaktioner, hos av
gällerdetöverlägsen när attterminalåtkomsten ärtordetill detta attvara

Åtkomsten fördelenockså denhar attaktuella uppgifter.tillgång tillfå
föromedelbart intressetill ärden kan begränsas avsompersoner

eller mindretillåtaskälstarkaalltsåfinnsanvändaren. Det att meren
folkbokföringsuppgifter.grundläggandeterminalâtkomst tillallmän
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Åtkomst myndigheterför

åtkom-allmän terminalåtkomst för myndigheter kan motiveras medEn att
telefonupplysningar och personbevis begärs hoskan ersättasten som

skulle också medföra varjeskattekontoren. Terminalåtkomst kunna att
uppgiftermyndighet alltid kunde använda aktuella om namn, personnum-

enskilde.och adress, till fördel för både myndigheten och den Detmer
kan dock från integritetsskyddssynpunkt principiellt bättreanses vara en
ordning den enskilde själv får överlämna handling medatt en personupp-
gifter olika myndigheter har åtkomst till register med informationän att

medborgarna. ingående uppgifter erfordrasJu störreom mer som an-
ledning till uppgifterna från folkbokföringenden enskilde själv begäratt
och överlämnar dem till den myndighet behöver uppgifterna. Termi-som
nalátkomst kan emellertid också positivt för enskilde.densägas vara
Uppgifter inhämtas med hjälp terminal lättare hålla aktuellaär attsom av
för den myndighet behöver uppgifterna personbevisuppgifteränsom som
ofta härrör från tidpunkten då påbörjadesärende hos myndigheten.ett
Vidare det felaktigalättare undvika personuppgifter dessaär att om
registreras endast ställe.ett

För bli effektiv förersättning det antalet personbevis måsteatt storaen
terminalåtkomst för myndigheter ytterligare uppgifter deänen avse

grundläggande uppgifterna och adress. förstaIom nanm, personnummer
hand kan uppgifter födelseort, invandring och familjeförhållandenom
behöva tillgängliga under förutsättning respektive myndighet hargöras att
behov uppgifterna för sin verksamhet. En eller mindre allmänav mer
terminalåtkomst för myndigheter skulle medföra färre personbevis och
förfrågningar för skattemyndighetemas folkbokföringsverksamhet. Detta
skulle i sin innebära resursbesparingar främst inom skatteförvalt-tur
ningen. Mot detta skall nackdelarställas de från integritetssynpunkt som
skulle bli följden folkbokföringsuppgiftema blev tillgängliga hosatt ettav

antal myndigheter. Om terminalåtkomsten till centralt be-stort ett
folkningsregister lämnades helt fri skulle offentlighetsprincipen bl.a. med-
föra folkbokföringsregistren ansågs förvarade hos varje myndighetatt

hzie åtkomst. Det skulle i sin följdtill enskilda ficktursom att
tillgar; till registret hos antal myndigheter med rätt göraett stort att

bearbetningar myndigheten. En sådan ordning innebär sprid-samma som
ning folkhokföringsuppgiftcr långt vad förekommer iutöverav som
dagsläget och strider enligt utredningen uttalandet i direktivenmot att ut-
gångspunkter vid utformningen den aviseringsverksamhettn skallav nya
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personligadenförskyddstarkttillförsäkrasenskilde ettdenattvara
integriteten.

åtkomstenmedi taktsjälvfallet attintegritetsintrângförRisken avtar
terminalan-förbegränsasrättsligtbefolkningsregistercentralttill ett

inskränkahandstill är attligger närmastbegränsningvändare. Den som
Eftersomfolkbokföringsuppgifter.till vissaåtkomstanvändarnas typer av

såförintresse gottadressoch äruppgift avpersonnummernamn,om
kan detfolkbokföringsuppgifter envaraanvändaresamtliga avsom
terminalâtkomst.förfriauppgifterdessalämnautgångspunktlämplig att

adressuppgiften ärochintegritetskänsliga avintekanUppgifterna anses
framstårDetadressförsörjningen.allmännaför denbetydelseavgörande
terminalviaeftersökerdengrundläggande personenvidare att somsom

skäl, iavlidit ellerhar annatfrågai avbeskedfåkan att personenom
folkbokföringen.aktuell inomlängre ärinteutvandring,handförsta

handförstaifolkbokföringen rörÖvriga inomregistrerasuppgifter som
medborgar-anknytningutländskochfamiljeförhållandenuppgifter om

för-vissaunderuppgifterDetm.m.. ärinvandringsland somskap,
inteefterfrågasUppgifternaintegritetskänsliga.hållanden kan somanses

Viduppgifterna.berördadeutsträckning ensåheller i nysssomstor
behovetoch attintegritetsskyddsintressena upp-mellan avavvägning

förradeutredningenbedömer attterminalviatillgängligagifterna görs
användareexempelvisintedockutesluter attföreträde. enDettabör ges

ellervårdnadshavareuppgiftexempelvisbehovsärskilthar omett avsom
terminal.hjälpmeduppgiftendendelfåkan avmedborgarskap av

uppgifter änandra personnummer,dock gällabör namn,Allmänt attsett
hjälpmedtillgängliga ter-skall görasendastavregistrering avochadress

därav.behovuttalatharmyndighetförminal ettsom
referensregistretskattemyndighetemaharnärvarande genomFör

ochfolkbokfördasamtliga person-uppgifttill personers nanmtillgång om
personnummertilldelningen.förgrundenuppgiftmed omnummer

ellerdödsfalluppgift annattilltillgångharSkattemyndigheterna även om
vilketiuppgiftfolkbokföringslagenenligt samtavregistrering omtillskäl
Underfinns.uppgifterfolkbokföringsregister personenlokalt om

terminalåt-begärtsskatteförvaltningen attfrånhar detutredningsarbetet
vård-uppgiftmedutökasfolkbokföringsmyndighetema omförkomsten

motiveratsharDettafolkbokföringsfastighet.ochcivilståndnadshavare,
skall kunnabosättningsförhållandeför rättbehövsuppgifternamed attatt
fråninflyttninganmälan annatefterskattekontorfastställas omettav
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skattekontors verksamhetsområde. De skäl anförts i denna fråga kansom
sammanfattas enligt följande.

Flyttningsanmáilan för barn skall enligt 30 § folkbokföringslagen
barnets vårdnadshavare.göras Det vanligt förekommandeärav att

anmälan endastgörs två vårdnadshavare. Bl.a. därför detärav en av
nödvändigt kontrollera vårdnadsförhållandena i fråga anmäl-att om
ningar beträffande barn. detNär gäller det antal flyttningarstora som
sker mellan olika skattekontors verksamhetsområde kan inflyttnings-
kontoret i dagsläget inte kontrollera vårdnadshavarskapet med hjälp

folkbokföringsregistren l stället måste direkt kontakt medav tasen
uttlyttningskontoret för besked. Detta olägenhet hand-är en ur
läggningssynpunkt. Den folkbokföringslagens bestämmelsernya om
dubbel bosättning har utformats med utgångspunkt från familjenatt
skall hållas i folkbokföringen familjemedlemävensamman om en av
något skäl tillbringar sin dygnsvila plats övriga. Omänannan en
familjemedlem make maka eller barn anmäler flyttning från
familjen kan flyttningsanmälan behöva utredas särskilt. För att

detavgöra sig sådanrör flyttningsårende behövs,typom om en av
förutom uppgift vårdnadshavare, uppgift civilstånd.ävenom om
Eftersom folkbokföring sker fastighet behöver skattemyndig-
heterna också kunna kontrollera vilka folkbokförda påärsom
fastigheten.

De nuvarande reglerna terininalåtkomst för skattemyndighetemaom
infördes i samband med huvudmannaskapet för folkbokföringenatt
ändrades för något år sedan. Sedan erfarenheter vunnits dennu av nya
organisationen och den lagens tillämpning bör detta inte utgöraav nya
hinder förändringar i åtkomstmöjligheten för skattemyndigheternasmot
folkbokföringsverksamhet. Vad anförts från skatteförvaltningen talarsom
för skattekontorens terminalåtkomst föratt bosattaärpersoner som
utanför kontorets verksamhetsområde böräven uppgift vårdnads-avse om
havare, civilstånd och tolkbokföringstastighet. Uppgift vårdnadsha-om

kan inte känslig från integritetssynpunkt. tillvaratagandeFörvare anses
barnets intresse framstår det naturligt skattekontoret enkelt kanav attsom

kontrollera flyttningsanmålan för barnet behöriga företrädareatt görs av
för barnet. hellerInte uppgift civilstånd folkbokföringsfastighetellerom
kan känslig. Med hänsyn till vad föreslår utredningenanses sagtssom att
skattekontoren får tillgång till de begärda uppgifterna terminalåt-genom
komst till aviseringssystemet.

Polismyndigheterna utnyttjar SPAR dels för utfärdande och delsav pass
allmänt kontroll- och upplysningsregister i olikaett polisiärasom typer av
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förunderlagi SPARtaxeringsuppgiftemaanvändsBl.a. somärenden.
terminzlátkomstharPolismyndighetemadagsbotsbelopp.fastställandet av

polismyndig-ifrågasättaanledning attinteharUtredningen atttill SPAR.
befolk-uppgifterdetillgång tillhabehöververksamhet omi sinheterna

kanSPAR. Dettillåtkomstenharmyndigheternaningen genomnusom
polismyndig-tillgodosesbör attbehovetinteifrågasättasdock genomom

kanDetpolisverksamheten.förregisteroch förainrättafårhetema egna
tillknutnaregistersärskildaföri dagslägetRikspolisstyrelsenattnoteras

familje-ochSPARfrånhistorikmedborgare,utländskabl.a.SPAR över
tillståndsärskildastödmedförstyrelsenregistervilkabildning avm.m.,

Datainspektionen.från
Personbe-omfattning.ipersonbevisanvänder storPolismyndighetema

personbevis.denår största18 utgörundertill barnförvis gruppenpass
företes.personbevis behövernormaltutfärdas attför utanPass vuxna

stäl-iinhämtasmedborgarskapsvensktuppgiftIdentitetsuppgifter och om
barnför ärpersonbevis krävs atttillskäletEndafrån SPAR. attlet

polismyndighetemaOmi SPAR.finnsintevårdnadshavareuppgift om
minskapersonbevisantaletuppgift skulletill dennaterminaltillgångfår

polisensvadtillMed hänsyn sagts000 årligen.300med omsomca
för barnutfärdandetochbefolkningenuppgifter passbehov avomomav
termina-motsvarandefår hapolismyndighetemautredningenföreslår att

folkbokföringsuppgiftertill SPAR:saviseringssystemettilllåtkomst som
Aviseringssystemetom för barn.vårdnadshavareuppgiftenockså tillsamt

ochtill taxerings-motsvarigheterSPAR:sinnehållaintekommer att
tillgodoseskan attuppgiftsbehovetfastighetsuppgifter. Det genom

tilltillgångberedstullmyndighetemaliksompolismyndighetema --
skatteregistret.uppgifterna ur

åtkomstfråganviktigadenförfattningsregleringmodell för somDen av
terminalåt-myndighets rättvarjeinnebär attföreslårutredningen att

avregistreringochadressuppgifttillkomst personnummer,nanm,om
regeringentillöverlämnasmedan deti lagfastläggsfolkbokföringenfrån

Utredningen lämnaråtkomst.ytterligareföreskriftermeddelaatt om
förförordningsreglering. Inomsådantillförslagockså ramenett

inte kunnatåtkomstbehovmyndighetersolikadockharutredningsarbetet
för-utvisafârlagstiftningsarbetetfortsattadetalj. Detbelysas i om

ellerpå sätt.utökasordningsregleringen bör annatett
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Åtkomst för privata användare

Som har terminalanslutningennämnts till SPAR omfattning inomstor
vissa delar den privata sektorn, främst hos banker och försäkringsbo-av
lag. Terminalåtkomsten i förstaanvänds hand för kontroll uppgifterav

kunder ellerår bli kunder hos terminalan-om personer som avses
vändaren. l enlighet med vad tidigare det uppgiftärsagtssom om perso-

adress den kanskeär efterfrågade uppgiften. Inom denmestnens som
privata sektorn förkommer inte någon motsvarighet till offentlighets-
principen. Det innebär enskild terminalåtkomst till folk-att en som ges

någonbokföringsuppgifter inte har skyldighet till andra enskilda lämnaatt
uppgifter han har tillgång till.ut som

fråganI vilka uppgifter bör tillgängligagöras med hjälpom som av
terminal inom den privata sektorn i övrigt ungefärär omständig-samma
heter för myndigheter beakta. Det måste särskilt denattsom noteras att
pågående privatiseringen inom delar den offentliga sektorn delvisav
flyttar gränserna mellan offentlig och privat verksamhet. När det gäller
adressförsörjningen och tillhandahållande grundläggandeannat av
folkbokföringsuppgifter finns det skäl inte någongöra åtskillnadstörreatt
mellan myndigheter och privata användare. Med hänsyn härtill föreslår
utredningen enskild skall kunnaäven terminalátkomstatt till uppgiftges

adress och avregistrering från folkbokföringen.om nanm, personnummer,
Vissa privata företag har emellertid starkt behov ytterligareett av

uppgifter från folkbokföringen. För banker och försäkringsbolag detär
i förekommande fall angeläget med uppgift vårdnadshavare. Bankerom
och försäkringsbolag använder också uppgifter makemaka. l förstaom
hand bör banker och försäkringsbolag del angivna uppgifterav genom
uppdatering de kundregister förs dem iden mån de har rättav som attav
registrera sådana uppgifter i registren. Det kan då ske sådantgenom
utlämnande behandlas i avsnitt fordraroch därmednästa inte åtkomstsom
via terminal. Innan kundkontakt har i åtagande görutmynnat etten
emellertid banker och försäkringsbolag i dagsläget kontroller med hjälp

SPAR. Denna verksamhet bör fortgå föräven inom denav ramen nya
aviseringsverksarnheten. Det emellertid tillräckligt terminalåt-attsynes
komsten för företagen i fråga begränsas till uppgift vårdnadshavare.om

Terminalåtkomsten för privata användare författningsreglerasbör på
motsvarande för myndigheter.sätt som
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ADB-mediumpåUtlämnande5.4.3

deltill övervägandefolkbokföringsuppgifteranvändstidigareanförtsSom
förspersonregisterkontrolleraochkompletteraaktualisera,för somatt

Huvudinriktningenenskilda.ochmyndigheterhoshjälp ADBmed av
ocksåfolkbokföringsuppgifter börtillhandahållandemedverksamheten av

tillkoncentreratomfattningi ärbehov,tillgodose detta storatt somvara
och snabbtenkelt ärskall sketillhandahållandetadressuppgifter. För att
överförs frånhandförstafråga iiuppgifternanödvändigtdet att

diskett,dvs.hjälp ADB,medregistertill andrafolkbokföringen av
beaktandemedtillhandahållandet skeSamtidigt måstemagnetband m.m.

integritet.personligaenskildesför denskyddetav
tillADB-mediumpåskall lämnasfolkbokföringsuppgifter utVilka som

tillkopplatstarktnaturligtvismåste attanvändareochregisterolika vara
Ut-uppgifterna hosverkligt behov mottagaren.föreliggerdet ett av

skall kunnautlämnandethurmodeller förolikaredningen har övervägt
SPAR-från 8 §efter mönstervariantEn äroch regleras. attstyras -
nyttjafårenskildaochmyndighetervilkaslå fastförordningen som-

medkompletteraskanavseende. Dettaaktuelltiaviseringssystemet ennu
fåruppgifterexakt vilkaförordning,exempelvis iuppräkning, somav

emellertidharUtredningenanvändare.till olikapå ADBlämnas ut
ochbyråkratiskaföralltmodellerdetaljstyrandesådanaavvisat som

stelbenta.
utlänmandedet gällerförutredningen näralternativDet stannat avsom

övervägandefrån denADB-medium utgårpåfolkbokföringsuppgifter att
ocksåmåsteintegritetskänsliga. Detsärskiltuppgifterna inte ärdelen av

mycketfolkbokföringen harinomregistrerasuppgifternabeaktas att som
beslutfrånoftast direktregistreringenutgår ettaktualitet. Vidarestor

folkbokföringenprövning inomfrånmyndighet ellerfattat enannanav
harfolkbokföringsuppgiftemamedföruppgiftens riktighet. Det att enav

för dettalarförhållandenaangivnatillförlitlighet. De attgradhög nuav
frånuppgifternaregistreradeochanvändarebåde hosbehov attfinns ett
ochför kontrolleranvändning,till allmänfå kommakanfolkbokföringen

föreslår därförUtredningenregisterandra attaktualisering m.m.av
varjeADB-medium förtillgängliga påfolkbokföringsuppgifter får göras

motsvarande uppgift. börDetregistrerasjälv haranvändare rätt attsom
registerförfatt-särskildsin pågrundaranvändaren rättgälla oavsett om

enligtmed stöd licensenbartellerDatainspektionentillstånd frånning, av
motsvarandedelföreslås användarenfall[samtliga dessadatalagen. av
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lolkbokföringsuppgiftcr han själv har registrera för hållarätt att attsom
dessa uppgifter uppdaterade och korrekta. Den sambearbetning av
uppgifter mellan olika register därvid uppkommer bör inte krävasom
särskilt tillstånd från Datainspektionen.

5.4.4 Gallring uppgifterav

I personbanden sker i princip bortgallring uppgift så fort dennaav en
uppgift. För speciella ändamål, i förstaersatts hand fram-av en ny

ställning röstlängder, dock vissa uppgifter i särskilda filer.av sparas
Riksaviseringsbandet innehåller endast aktuella ändringsuppgifter och
således inte någon historik. För SPAR gäller också principen registretatt
skall innehålla aktuella uppgifter. En ändrad adress dock årtresparas
tillbaka för kontrolländamål. En avlidit eller skälannatperson som av
upphört folkbokförd finns kvar i SPAR under år.att vara ett

Som tidigare utgångspunktenår folkbokföringensantytts att nya
aviseringssystem skall innehålla aktuella uppgifter. Avsteg har emellertid
gjorts från denna utgångspunkt beträffande och adresserpersonnummer

uppgifter folkbokföringsfastighetsamt behövs förom m.m. som
framställning röstlängd. Uppgift civilstând, medborgarskap,av om nanm,
vårdnadshavare och övriga förhållanden folkbokfördarörsom personer
skall däremot bort registret och uppgiftentas närur ersattsom av ny
uppgift motsvarande slag eller uppgiftennär inte längre aktuell.av är
Vad framgår direkt den föreslagna paragrafensagtssom nu av om
registerinnehåll.

Reglerna registerinnehåll emellertid inte på frågan vadom ger svar om
skall ske med uppgifter beträffande avliditsom elleren person som av

skäl avregistrerats från folkbokföringen.annat Det angelägetär att
uppgiften avregistreringen når till användare har uppgifterutom som om

i sina register. Därmed kan avlidenpersonen dödsbo undgåen persons
besväras försändelseratt och avsedda för denär avlidneav annat som

och denne kan avföras register hos olika myndigheter och enskilda.ur
För detta skall få fulltatt genomslag torde det nödvändigt attvara
uppgiften avregistreringen finns kvar i registret under icke obetydligom
tid. Utredningen förordar från folkbokföringen avregistreradatt en person
kvarstår i aviseringssystemet till utgången året efternärmastav av-
registreringen. Det torde tillräckligt under denna tidatt systemetvara
innehåller de uppgifter behövs för hos olika användare identifieraattsom
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Övrigaadress.ochuppgifterdvs. personnummernamn,ompersonen,
avregistreringenuppgiftmedsambandigallrasuppgifter kan att om

i systemet.noteras

sökbegrepp5.4.5

registerupp-urvalochbearbeta göramöjligheternadet gäller avNär att
ingariksaviseringsbandetochpersonbandenfrågaiföreliggergifter om

generelladeänmöjligheterdessa annatbegränsarföreskrifter som
personregisternämligendatalagen, ettföljer attbegränsningar avsom
ändamål. Försittmedöverensstämmelseianvändas änfårinte annat
uppgifterinnebärbl.a.förordningsföreskrifter att omfinnsSPAR som

användasfårintefödelsehemortochmedborgarskap somsvenskt om
vidtillhandahållsuppgifterdeochurvalsdragningvidfaktor att som

adress,uppgifttill personnummerbegränsasdragningsådan namn,om
medgersärskiltDatainspektionen annat.intefolkbokföringsortoch om

ägnadesfolkbokföringsregistrenlokaladeförsökbegreppFrågan om
Ifolkbokföringsregister.till lagenförarbetenaiintressesärskilt omett

lokaltisökbegreppregeringen ettföreslog199091:53 att somprop.
adress,användasfåskullefolkbokföringsregister namn,personnummer,

medborgarskap,rubrik,särskildunderfolkbokföringfolkbokföringsort,
adoptionsförhållandeuppgiftförundantagmedochcivilstånd om --

bl.a.uttaladespropositionen attsamband. Ifamiljerättsligtuppgift om
integritetssynpunktfrånminstintebetydelsehadesökmöjligheterna stor

kundemedborgareutländskasammanställningar över varaolikaoch att
med-komkonstitutionsutskottetfrånförslagEfterintegritetskänsliga.

till denhänvisningmedsökbegrepptillåtetutgåborgarskap att som
42.199091:KU4ybet.integritetsintresseenskildes s.

kanfolkbokföringsregistrenÄven lokaladeför varasökbegreppenom
klar övermåste attaviseringssytemetförvägledande varaäven man

sökmöjligheterna.särskilda kravvissaställeraviseringsverksamheten
måsteuppgiftergrundläggandeoch är varasomPersonnummer nanm

handläggningskattemyndighetemasibådesökning, avtillgängliga för
användareolikahosochfolkbokföringslagen avbl.a.enligtärenden

också äradressuppgiftengällerfolkbokföringsuppgifter. Detsamma som
hindra delbördirektreklamändamål. Inget attför avsärskilt intresseav

användsadressdelellerfödelsetid,exempelvis somavpersonnummer,
sökbegrepp.
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Uppgift medborgarskap alltså inte tillåtet sökbegreppär i de lokalaom
folkbokföringsregistren medan SPAR har den konstruktionen uppgiftatt

svenskt medborgarskap inte får vidanvändas urvalsdragningar. lom ett
allmänt aviseringssystem bl.a. skall tillgodose myndigheters behovsom

grundläggande folkbokföringsuppgifter kan medborgarskap inteav
undvaras sökbegrepp. Exempelvis behövs uppgift medborgarskapsom om

utgångspunkt vid den avisering uppdaterar polismyndighetemassom som
register utländskaöver medborgare, vilket register förs enligt särskiltett
tillstånd. Det torde också ofrânkomligt medborgarskapsuppgiftenattvara
används grund för regelbundna aviseringar till i första handsom
Invandrarverket. Såvitt utredningen funnit kan dock sökmöjlighetema
beträffande medborgarskap begränsas till svenskt eller övrigt,att avse
vilket medför det inte tillåtetär söka på visstatt utländsktatt ett
medborgarskap. Det innebär således endast två sökvariabler frågai om
medborgarskap och medför den fördelen integritetssynpunkt attur
utlänningar medborgareär i visst bestämt land inte kan sökasettsom
fram med ledning medborgarskapet. På motsvarande för desättav som
lokala folkbokföringsregistren finns det inte skäl i aviserings-att ett nytt

tillåta sökning på uppgiftsystem födelsehemort och födelseort.om
Vid urvalsdragningar för direktreklamändamål används uppgift om

barns ålder sökbegrepp. Som framgår avsnitt 5.5 föreslårsom av
utredningen verksamheten med urvalsdragningar,att i storsom om-
fattning sker för reklamändamål, får fortsätta ungefär på det skersätt som
i dag. Därmed bör inte heller bearbetningsmöjlighetcma påtagligt
förändras uppgift åldern på vårdnadshavaresutan barn bör ävenom en
i fortsättningen få användas för urval. dettaFör behövs dock inte någon

sökvariabel uppgiftän barns ålder som framgårannan om av person-
numret. Sedan knyts vårdnadshavaren till respektive barn utan att
vårdnadshavaren behöver användas sökbegrepp.som

Sökmöjligheterna i det framtida aviseringssystemet för tillhandahållande
folkbokföringsuppgifter föreslås reglerade i lag påav motsvarande sätt

gäller för de lokala folkbokföringsregistren.som
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ochinkomstefterUrvalsmöjligheter5.5

fastighetsinnehav

uppgifter frånfolkbokföringsuppgifter äveninnehåller förutomSPAR
föruppgifter lämnasfastighetstaxering. Dessaochför inkomst-register

användsUppgifternatullmyndigheter.ochpolis-tillendastnärvarande ut
urvalsdragningar.förkriteriumendastövrigti som

ochinkomstefterurvalfå göraföretagförmöjligheterna attOm
verkan.betydandenågonintedettatordeförsvinnerfastighetsinnehav

effekternaförutsesvårtdetgörfaktorer att avosäkradockfinnsDet som
urvalsdragningar900närvarande perförändring. Försådan uppges caen

dessadelIfastighetsinnehav.ellerinkomstledning avmed enår ske av
sindirektmarknadsförafrånavståtttroligenföretaget attskullefall

andraItillgängliga.varithadeurvalsmöjligheterdessainteprodukt om
haurvalskriteriematillgängligadeledningmedföretagenskullefall av
blikanfalleti detEffekternamålgrupp.sinringa införsökt senareatt

sändasmåsteförsändelserflereftersommarknadsföringskostnaderökade
ut.

ochinkomstförhållandenefterurvaltillMöjligheterna personerav
slagolikadirektmarknadsföringsåtgärder gerförfastighetsinnehav av

medkontaktikostnad kommatill lågmöjlighetföretagmånga att
slipperkundertänkbaraändå inte ärkunder. Personerpresumtiva som

avskaffasuppgifternamöjligheternaOmerbjudanden. attointressanta
säljerbju-spridaärEn vägolika sätt. atttänkasföretagenkan agera

Ävenreklam.oadreseradselektivtmindre sättpådanden genomett
målgrupptilldistribueras rättfalli vissa genomkanoadresserad reklam

ellerbraskaminerförreklamdelasexempelTillurval.geografiskt
hushållen ävenkanmånvissvillaomrâden. Iiendastträdgârdsmöbler ut

adresser.ekonomiskt efterskiktas
kanalerlokalaNyai TV.reklamalltmerMarknadsföring sker genom

företagverksammalokalt attellerför mindremöjligheter ävenöppnar
medium.utnyttja detta

marknadenshelabedömninggenerellomöjligt göraDet är omavatt en
urvals-tillmöjligheternapåverkasproduktvissstorlek för attaven

innebärordningsådaninskränks. En attdirektmarknadsföringbaserad
marknadsföringsát-förKostnadernaföretag.för allagällerreglersamma

betalafårkonsumenteninnebärvilketstigadockkan attgärdema antas
pris.högreett
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direktmarknad-utnyttjari utsträckningbranscherBland storsom
förlags postorder,SPAR märksgrundade på uppgifterföringsåtgärder ur

och försäkringsbranscherna.bensinolje-bankfinans,
den totalamarginell effektfår haMarknadsföringsåtgärder antas en

nödvåndighetsvarorvardagliga och välkändaförsäljningen somav
och tjänsterdet gälleroch hygienartiklar. Närbaslivsmedel, bensin varor

marknadsföringsåtgårder heltkan å andra sidanumbärlig typ varaav mer
lönsamöverhuvudtaget skallviss produktavgörande för attvaraom en

medsannolikt falletkanoch försälja. Detproducera varasenare
försäkringar och böcker.exempelvis

få urvalsdragningarnuvarande möjligheternainskränkningar de attav
effekter;följandeför direktmarknadsföring kan antas

bl.a. inom denförsäljning i vissa branscher,minskad total-
kulturella sektorn

undgå reklamförsändelserför den enskildeökade svårigheter att-
distribueras oadresseradandel kommereftersom större atten

pris i konsumentledetmarknadsföringskostnader med ökatökade-
följd.som

efter inkomst ochdirektreklamändamålMöjligheterna urval förgöraatt
antalet utsändafastighetsinnehav för minskautnyttjas normalt att

marknadsför-upphör kommerreklamerbjudanden. Om möjligheten
därmed priset konsumenteningskostnaderna för vissa företag och som

få reklamförsändelsermåste kommerbetala öka. Fler attatt sompersoner
de inte intresseradeär av.

och föraDatainspektionens erfordras för inrättatillstånd att person-
sådanuppgifter saknarregister innehåller personerom somsom

följer medlemskap,anknytning till den registeransvarige som av
anställning, något därmed jämförligt förhållandekundförhållande eller

får tillstånd meddelas2 § datalagen. datalagen sådantEnligt 3 §a
endast särskilda föreligger. tillstånd inteskäl Presumtionen är att ges.om
Direktreklam företeelse i samhället statsmakternaär accepterar.en som

ÄndamåletJust inrättandet uttryck detta. medSPAR förär ettav
sådantdirektreklamregister därför enligt Datatinspektionens uppfattningär

register.finns särskilda bevilja tillstånd för sådana Dendet skälatt att
restriktiva hållningen andra fall till enskilda register har bl.a. motiveratsi

Om de nuvarandemed företag och andra kan utnyttja SPAR.att
efterfråganmöjligheterna kommertill urvalsdragningar inskränks
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uppgifterefterfråganVidare kommeraktualiseras.privata register att
myndighetsregisterexempel påöka. Sommyndighetsregisterandra attur

inskrivnings-bilregistret ochförsäljas kanvilka uppgifter får nämnasur
registret.

kan hämtasskatteregisterfolkbokförings- ochUppgifter m.m.ur
förutsättning för detföretagen. EnADB-registrerasmanuellt och av

föreligger enligtdettatillstånd förerforderligasistnämnda dockär att
utnyttja privata ADB-registerochfördatalagen. Kostnaderna upprättaatt

till sådanamån tillståndi dendirektreklamändamål,förbefolkningenöver
bli väsentligtdärvidpåräknas, kommerkanregister överhuvudtaget att
uppgifter tillOmSPAR.föravgifternade nuvarandehögre än uttag ur
med stödregisterfrån myndighetssådana privata register hämtas aven

måste sedan ADB-utskrifti formoffentlighetsprincipen enav en
för sig kräveri ochregistreringregistrering sådanske. En som-

inläsningmaskinellhjälpmanuellt eller medhelttillstånd kan ske av-
erfaren-uppkommerADB-registreringscanning. Vid allas.k. typer av

uppgifternahållamöjligheternablirfelaktigheter. Vidarehetsmässigt att
löpandeOmbetydligtbefolkningsregister sämre.privataktuella i ett

sker leder dettafolkbokföringen intefrånavisering adressernya m.m.av
vedertagenallmäntförsämras. Ensnabbttill registerkvalitetenatt

adressuppgifterna i adress-eller20 %uppskattning är ettatt av namn-
år.register ändras pâ ett

ochtillförlitliganäringslivet medförseenda register kanOm ett
användainrätta ochtroligt intressetuppgifter detanvändbara är attatt av
enskildeför denmöjligheternasinökar iandra register litet. Dettaär tur

direktadreserad reklam.slippaönskanfâ genomslag för attatt omen
ochförsäljningmedfördelarnaUtredningen finner att namn-av

defolkbokföringsregistren övervägeradressuppgifter hämtade ur
föreslårUtredningenmedföra.verksamheten kanintegritetsrisker som

och fastig-efter inkomsturvalsdragningartilldärför möjligheternaatt
hetsinnehav behålls.

inkomst och fastig-aviseringsregister efterUrval ettpersonerav ur
skatteregistretsamkömingar medhetsinnehav kan ske utan attgenom

uppgifter.innehålla dessaaviseringsregistret behöver
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5.6 centralt register för aviseringEtt m.m.

Utlämnandet folkbokföringsuppgifter sköts idag via tvâ olika centralaav
register, riksaviseringsbandet och SPAR. Dessutom finns centraltett
referensregister.

Riksaviseringsbandet innehåller de ändringsuppgifter den aktuellasom
veckan hämtats från samtliga länsvis förda personband och förs av
Skattemyndigheten i Västernorrlands län. Riksaviseringsbandet förser
veckovis myndigheter,antal inklusive SPAR-nämnden, för-medett
ändringar i folkbokföringsregistren.

Det centrala referensregistret innehåller uppgifter allaom personer som
eller har varit folkbokfördaär eller har tilldelatssom armars person-

Referensregistret innehåller uppgift ochnummer. om personnummer
grunden för tilldelningen Vidare finns i registret deav personnummer.
uppgifter registrerats i lokalt folkbokföringsregistersenast ettsom om

och avregistrering från vilket lokalt register uppgifternasamtnamn
hämtats. Referensregistret uppdateras varje dygn med uppgifter från de
lokala folkbokföringsregistren. Registeransvaret för det centrala referens-
registret innebär varje skattemyndighet ansvarig förär de uppgifteratt

kommer från den myndighetens lokala register, däremot harsom egna
Riksskatteverket inte registeransvar jfr 199091:53, SkU9.ett prop.

Den nuvarande ordningen innebär registrerad iäratt etten person som
lokalt folkbokföringsregister därigenom registreras i ytterligare fyra olika
register: referensregistret, länets personband, riksaviseringsbandet och
SPAR. Dessa fyra register har olika aktualiseringstilltälle för samma
registerändring. När flyttar från skattekontors verksam-etten person
hetsområde till inom län registreras flyttningen dethosett annat samma
lokala skattekontoret i inflyttningsorten sedan den bosättningennya
fastställts. Uppgifterna i referensregistret skattekontorstillhörighetom
ändras därefter följande Efter till sju dagar överförs denatt. en nya

Ändringarnauppgifterna till personbandet. i länets personband samman-
Ändringarnaställs någon dag till riksaviseringsband. iettsenare

riksaviseringsbandet överförs slutligen till SPAR och övriga centrala
aviseringsmottagare.

Om exempelvis först flyttar och därefter ändraren straxperson namn
kan nuvarande registersystem medföra de fyra registren samtidigtatt
innehåller olika versioner grundläggande personuppgiftertre av personens
gammal registreringsort och gammalt registreringsort ochnamn, ny
gammalt registreringsort och nanm.nyttnamn, ny
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integritetenpersonligadenförskyddetdet gällerviktig aspekt närEn
korrekta.ochaktuellaärregistrerasuppgifterdeär personenomatt som

fåregistreradeför delättare attdetfaktor enviktig är ärEn attannan
för-förs. Dessaregisterfärreregisteruppgift rättadfelaktig som

ochaviseringen ävenframtida annatdenförstarkttalarhållanden att
endafrånskebörfolkbokföringsuppgifter etttillhandahållande av

register.
aviseringsregistercentraltnaturligt skapa genomverkakan ettDet att

inteoch upprättareferensregistretcentralai detinnehålletutvidgaatt
Följandefolkbokföringen.inombefolkningsregistercentraltytterligare ett

behållsreferensregistret separatettemellertid förtalar somfaktorer att
register.

förhjälpmedelhand atti förstareferensregistret utgör ettcentralaDet
sambandifolkbokföringsregisterlokalaolikamellanuppgifterförmedla

utdragutfärdandeellerfolkbokföringsärcndenhandläggning avmed av
bevis.och

folkbokföringsregistrenlokalaoch dereferensregistretcentralaDet
drift kaniintereferensregistret ärNärintegrerat system.utgör ett

hellerInteregistreras.intefolkbokföringsregistrenlokaladeändringar i
skalloftadessaeftersomskrivaspersonbevis m.m.registerutdrag utkan

därförDetreferensregistret. ärhämtasmåsteuppgifterinnehålla ursom
förterminalåtkomstanordnaolämpligtdriftsäkerhetssynpunkt attfrån

ingår referens-Dessutomreferensregistret.tillanvändareutomstående
ADB-grundläggandei denfunktionernuvarandesinamedregistret

RSVhandhaskommeröverskådlig tidunder att avverksamhet som
skall kunnaaviseringsverksarnhetdriftenDataservice. För att av en ny
registerfråndenna skötsdärförkrävs ettkonkurrens somupphandlas i att

referensregistret.nuvarandeskilt från detär
i sinbehållsreferensregistretutredningenföreslårskäl attAv dessa

inrättas.aviseringsregisterochformnuvarande separatettatt

förskall hamyndighetVilken ansvaret5.7

aviseringsregistret

tillhandahål-folkbokföringsregistren ärde lokalaregisterändamâl förEtt
förbehövermyndigheterna attfolkbokföringsuppgifterlande somav

Detfolkbokföringsregister.2 lagenverksamhet § 4sinfullgöra om
tillhandahållandeföranvändasintefårreferensregistret däremotcentrala
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tolkbokföringsuppgifter. Detta följd frågan framtidaärav att etten av om
aviseringssystem framtidensköts på vid genomförandet det datorisera-av
de tolkbokföringssystemet.

Bestämmelser rcgisteransvar finns i datalagen.l § Där attom anges
med registeransvarig den för verksamhet registret förs,avses vars om
han förfogar registret. Den kan påverkaöver registrets innehåll samtsom
överföra det till formläsbar förfoga registret. Medöver registeran-anses

följer rad skyldigheter enligt 7-14 §§ datalagen. Bl.a. har densvaret en
registeransvarige ovillkorlig skyldighet felaktiga ellerrättaatten
missvisande uppgifter i registret.

Av regleringen i datalagen följer registeransvaret för aviserings-att ett
register utformat enligt utredningens förslag kommer ligga hosatt
Riksskatteverket. Några skäl avvika från denna reglering haratt
utredningen inte funnit.

Ett centralt aviseringsregister skall förse alla myndigheter med
erforderliga folkbokföringsuppgifter. Registret skall exempelvis lämna
uppgifter till Värnpliktsverket, polismyndighetema och Riksförsäkrings-
verket underlag förutgöra upprättande röstlängdersamt och grund-av
handlingar för ransoneringskort. Ansvaret för det register försersom
dessa samhällsviktiga funktioner med uppgifter befolkningen bör liggaom
hos den myndighet inom verksamhet uppgifterna samlas in ochvars som
har erforderliga fungera beställare ADB-drift ochattresurser som av
själv erforderligaäger och SPAR-nämnden,system.program som
inrättades tillfälligt 1986 med uppgift huvudman för SPAR iatt vara
avvaktan förslag från dåvarande data- och offentlighetskommittén, har
aldrig varit avsedd för ha sådan funktion.att en

Registeransvaret för såväl folkbokföringsregistren skatteregistrensom
ligger helt inom skatteförvaltningen. De överväganden lågnumera som
bakom inrättandet SPAR fristående register inte längreärettav som
aktuella. När SPAR inrättades låg för de lokala kyrkoböckemaansvaret
hos pastorsämbctena medan för de regionala personbanden ochansvaret
skattebanden låg länsstyrelserna. Vidare ADB-tekniken dåvar en
angelägenhet för specialister inte fanns allmänt tillgängliga hossom
myndigheterna. Tillhandahållandet folkbokföringsuppgifter tillav
användare ochär verksamhet den sker iäven olika formeren samma om
och olika media. finnsDet inga bärande skäl för haattnumera en
särskild myndighet utanför skatteförvaltningen mellanled försom
tillhandahållande folkbokföringsuppgifter. Registeransvaret förav ett
allmänt centralt aviseringsregister bör därför ligga inom skatteförvalt-
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verksam-driva sådaninte börallmännadetfråga ärEnningen. attannan
tillgodosesföretag. Dettaprivatautföraskanlika gärnahet avsom

medordningentillämpadeRiksskatteverketredanden avnugenom
ADB-tjänster.upphandling av

urvalsdragningarnämnd för5.8 En

registeransvarigskallRiksskatteverketförslag är varaUtredningens att
styrelseledsRiksskatteverketaviseringsregistret. encentrala avdetför

emellertid intestyrelse harRiksskatteverketsparlamentariker.med bl.a.
frågorbehandlamöjligtpraktiskt att omdetarbetsformersådana att vore

där.urvalsdragningar
för bl.a.urvalsdragningarmedverksamhetenangelägetDet är att

ochskyddasintegritetenpersonligadensåskötsdirektreklam att
detstå klartmåsteDet atttillämpas.kanprinciperetiskatillfredsställande

utföraskallden ettavgörmyndighetenregisteransvarigaden omsomär
uppdrag.

uppgifts-inflytandeparlamentarisktåstadkommamöjlighet ettEn att
medRiksskatteverketinomnämndsärskildinrättaförsäljningen är att en

beslutandesådanaExempelärenden.i dessabeslutabefogenhet att
sjömansskatte-uppgifter finns,vissaför t.ex.myndigheterinomorgan

SOUbetänkandetiförslagEnligtRiksskatteverket.inomnämnden
sådanabör58myndigheter,statligailedningEffektivare s.1993:58
mindredeframtideniinrättas även enkunna avserbeslutande omorgan

innebär intenämndInrättandetverksamhet.myndighetens endel avav
väsentligtverksamhetentotalaför denmyndighetschefens ansvaratt

ändras.
urvalsdragningarfrågornämnd förbeslutandeBestämmelser omenom

instruktion.Riksskatteverketsiinbör tas
urvalsdragningartillbör begränsasarbetsuppgifter somNämndens

folkbokföringsupp-ocksåtillhandahållsMyndigheterenskilda.begärs av
uppgifterutlämnandeExempelvis skerurvalsfaktorer.vissaefter avgifter

skolmyndigheter.ochvämplikts-tillåldersgrupperolikaipersonerom
integritetsintrångförriskerinte deföreligger somutlämnandesådantVid

Urvaländamål.kommersiellaförbearbetningarolikavidgällandesiggör
nämndensfrånundantagnadärförföreslåsmyndigheterbegärs avsom

sker,motsvarande sättsåledes,och börverksamhetsområde nusom



SOU aviseringssystemEtt 791994:44 nytt

handläggas registeransvariga myndighetens ordinarie be-enligt den
slutsordning.
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6 Avgifter för aviseringar, uttag
m.m.

De elva centrala myndigheter, vissa lokala idag fårsamt organ, som
uppgifter via riksaviseringsbandet med stöd 8 § SPAR-förordningenav
erlägger inga avgifter för detta. Inte heller för centralt gjorda kategoriut-

till myndigheter avgiftertag tas ut.
För görs personbandenuttag avgifter enligt lokal praxissom tas utur

grundad principer framgår propositionen 199091:60som av om
offentlighet, integritet och ADB, 53 De olika skattemyndighetemass.
tolkning möjligheterna avgifter torde varieraattav ta avsevärt.

Utnyttjandet SPAR får avgiftsbelagt enligt 11 § SPAR-för-av vara
ordningen. Uttrycket avgift i statsrättslig mening ekonomiskavser en
ersättning till offentligt enligt grunderett i lagsom ges organ som anges
eller med stöd lag regleras i förordning eller beslutav en genom av
myndighet.
Några närmare bestämmelser förutom de allmänna bestämmelserna i-
avgiftsförordningen fastställande avgifter för utnyttjandetom av av-
SPAR har inte lämnats.

De nuvarande skiftande ekonomiska villkoren för tillgång till folkbok-
föringsuppgiftema inte grundadär på sammanhållen avvägning huren av
kostnaderna bör fördelas.

Det finns inte anledning tillämpa olika ekonomiskaatt vilkor för att
förse de offentliga med folkbokföringsuppgifter. Kostnaderna förorganen

tillhandahållaatt uppgifter varierar starkt beroende på i vilka former och
på vilket medium uppgifterna lämnas. Avgifterna bör självfallet utformas
med hänsyn till detta.

Utredningen föreslår därför allt utnyttjande aviseringsregistretatt av
skall avgiftsbelagt. Avgifterna bör fastställasvara regeringen ellerav av

myndighet regeringen bestämmer.en Utgångspunkten börsom attvara
kostnaderna för verksamheten täcks. Detta innebär försäljningatt en av
uppgifter skall ske tilläven de myndigheter hittills kostnadsfrittsom
försetts med uppgifter inte regeringen bestämmer Sådanaom annat.
undantag kan komma i fråga praktiska skäl beträffande visstav upp-
giftslämnande för centrala samhällsfunktioner.
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myndighetenomfattningvilkeniberoendeheltbörAvgifterna vara
denavgiftsfinansiering ärsådanEnaviscringsregistret.uppgifterfår ur

personuppgifter. Enregistreringonödigundvikaför avbästa vägen att
andrauppgiftviss motbehovettiden vägaheladåmåste avmyndighet

verksamhetensköta utanmöjligheterfinns attdetoch prövabehov om
folkbokföringsuppgifteraviseringOmaviseringen.avgiftsbelagda avden

prövningförincitamentingafinns avanvändarenförnyttighetfriär en
behovet.
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Anmälningar7 och underrättelser till

folkbokföringen

Den har flyttat eller ändrat postadress skall anmäla detta inomsom en
vecka till skattemyndighet, allmän försäkringskassa elleren etten
postkontor folkbokföringslagen.24 § Anmälan skall skriftligtgöras
23 § folkbokföringslagen. För barn under 18 âr skall anmälan göras av
barnets vârdnandshavare. Den fyllt 16 är har dock självrätt göraattsom
anmälan 30 § folkbokföringslagen.

Postverket tillhandahållerPosten kombinerad blankett för anmälanen
till skattemyndigheten flyttning och begäran eftersändning. Cirkaom om
85 % flyttningsanmälningama pâ denna kombineradegörs blankett.av
När den kombinerade blanketten infördes 1971 medförde detta en
avsevärd förbättring anmälningsfrekvensen till folkbokföringen. Sedanav
dess har dock anmälningsfrekvensen åter gått Detta har fleraner. av
myndigheter bedömts bero på Posten infört avgift för eftersändningatt en

vid definitiväven flyttning. Genom anmälan flyttning och begäranatt om
eftersändning pågörs blankett har allmänheten ibland fåttom samma

uppfattningen anmälan flyttning avgiftsbelagd.äratt om
Flyttningsanmälningama till Posten vidarebefordras till skattekontor.ett

För detta bestyr får Posten ersättning direkt statsbudgeten.överen
Ersättningen i storleksordningenär 5 miljoner kronor âr.per

Postverket ombildades den 1 1994 till bolag,ägtett statenmars av
Posten AB. Postal verksamhet kommer då regleras Postlagenatt av
1993: 1684. Möjligheten lämna flyttningsanmälan till postkontoratt ett
25 § folkbokföringslagen ändrades i samband därmed till att ettavse
postbefordringsföretag regeringen bestämmer.som

I RRVs Fel data kostar F 1992:2 pekar utredarnarapport på att ett
hinder för fâ tillfredsställande adresskvalitet i folkbokföringsregistrenatt
är det saknas komplett referensregisteratt över postadresser.ett Ett
sådant skulle kunna användas för kontroll vid registrering adresser iav
folkbokföringen.

folkbokföringssystemetI finns automatisk kontroll avseende vissa typer
adresser. För adresser till fastigheter inom A-orter tätorterav postens

finns exempelvis i allmänhet s.k. bekräftade adresser inlagda i folkbok-
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fastighetsådantillinflyttningregistreringVid enföringssystemet. enav
ochgatuadress,kontroll ske postnummermaskinell attdärförkan av

är rättoch stavat.och ortnamnetöverens gatu-attstämmerpostort
adressergällerdetkontroll närsådantillmöjligheterintefinnsDet en

gatuadresser.adresser änandraochandrapå typer avorter av
felaktigheterhel delinnehållerFolkbokföringsregistren som upp-en

Postnumretpostnummerindelningen.ändratoftaPostenkommit attgenom
folkbokfö-in iföraskunnatfullständigt sättochriktigtintehar ett

kanfelaktigheterskäl. Dennatekniskaolika typringsregistren avav
utvecklasförutsättningarnatekniskade genomdelsminskas, attgenom

antaletdelsRiksskatteverket, attochmellan Posten genomsamarbete
hållspostnummerändringar nere.

fastigheterbebyggdasamtligafinnsADB-systemfolkbokföringensI
närvarandeförnågonregistreradefastighetsregistret oavsett personi om

endastfolkbokförasTekniskt kaneller inte.därfolkbokförd personenär
aktuelladetinomexisterarfastighetsbeteckningfastighetpå somen

dettakanEnfastighetsregistret.enligtförsamlingen personområdet
fastighetintefastighetfelfolkbokföras somvisserligen enmensätt

förvanskad.fastighetsbeteckning ärmedellerfinns sominte en
Beslutför Posten.angelägenhetinternnärvarandeförärPostnumren en
utifrånPostenfattasändringaroch postnummer avavpostnummerom

medemellertidharPostnumrenkriterier.verksamhetsmässigaPostens
administrativallmänanvändningbetydande sortsfåtttiden ensomen
församlingar.ochkommuneri län,indelningenmedjämsidesindelning

hållandrahuvudsakuppstår ipostnummerändringarförKostnaderna
folkbokförings-registrering iförskatteförvaltningenpåsamhället,i t.ex.

registren.
verksamhetsformförändradochPostlag199394:38[propositionen en

avtalträffabemyndigasregeringen attföreslåsPostverketför attm.m.
innebäraskulle bl.a.Detta enpostnummersystemet.ABmed Posten om

godiplanerasförändringarinformeraför Posten somskyldighet att om
genomförandet.tid före

sådant sättpostnummerindelningen attettändratiblandharPosten
folkbokföringsregistrenmaskinellt igenomförasinte kunnatändringarna

ABmedavtal Posten post-iviktig del omEn ettsäkertpå sätt.ett
skalländringarhurdetalj regleraidärförär attnummersystemet

adresskvalitetgodförgrundförutsättningEntekniskt.genomföras enrent
ADB-lämnaspostnummerändringamainformationentydigär omatt

kandensådant sättutformad attmåste ettInformationenmedium. vara
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användas for maskinell uppdatering lolkbokföringsregistren. Det börav
inte krävas manuell utredning i enskilda fall för fastställaen att om en
viss adress fått ändrat postnummer.

Pa postmarknaden finns för närvarande förutom Posten ytterligare en
nämligen CityMail.operatör, Mellan Posten och CityMail har rått

oenighet i vissa frågor, framför allt beträffande för adressän-systemet
dringar, eftersändringar och postboxar. Från CityMail:s sida har anförts

den s.k. postala infrastrukturen skall och underhållasatt ägas av en
konkurrensneutral part.

CityMail och Posten har därför kommit bildaöverens att ettom gemen-
bolag, Svenskägt Adressändring AB SVAAB. Företagetsamt skall

driva datorbaserat för telefonanmälan adressändringar,ett system av
begäran eftersändning lagringoch Bolaget skall tillägasom postav m.m.
90 % Posten och till %lO CityMail. policyfrågorl skall dockav av

haägarna lika beslutanderätt.
Avsikten från sidaägarnas SVAAB skall bemyndigasär att att ta- -

flyttnings- och adressanmälningar enligt folkbokföringslagen.emot
Enligt uppgift skall bolaget inte föra register deöver anmäldaegna

adresserna endast överföra dessa tillutan postoperatörerna.
Systemet för mottagning anmälningar flyttning eller adressän-av om

dring planeras bli följande: Den flyttande ringer till bolagets mottagnings-
kontor och anmäler sin adress. Från bolaget skickas bekräftelsebrevnya
med inbetalningskort för avgift för eventuell eftersändning tillpostav
anmälaren. Den flyttande skall återsända den skriftliga bekräftelsen till
bolaget. För samverkan med skatteförvaltningen har olika modellertre
skisserats.

Ett alternativ innebär bolaget med sitt bekräftelsebrev bifogaratt en
blankett för anmälan flyttning den enskilde sedan initiativom egetsom
fâr sända eller lämna till skattekontoret.

Den andra modellen innebär den ifyllda bekräftelsen till bolagetatt
skall kombinerad med anmälan till Skattemyndigheten och vid-vara
arebefordras dit bolaget. Detta alternativ kräver bolaget be-av att
myndigas flyttningsanmälningar folkbokföringslagen.att ta enligtemot
Bolaget fylla i bekräftelsenanmälningsblan.kettenatt medavser person-
och adressuppgifter kontrollerats SPAR.motsom

Det tredje alternativet innebär den skriftliga bekräftelsen hosatt stannar
bolaget och informationen denatt adressen lämnas tillöverom nya
skatteförvaltningen Ävenpå ADB-medium via förbindelse. dennaen
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flyttningsan-bolagetbemyndigande för emotförutsätter att tametod ett
målningar.

dels konstaterasmåsteflyttningsärendefattas ibeslutlnnan omett
för barnanmälanvårdnadshavaresuppfylldaanmälanförformkraven är

omständighetersådanaföreliggerdetundersökasmåsteVidarem.m. om
ytterligare innanundersöksuppgifterflyttandesdenmedförabör attsom

anmälantill dentillgångkan inteprövning görasbeslut fattas. Denna utan
Skattemyndig-isådant ledPrövningen ärfylltflyttandeden ettsom

bolag. Detläggasbörintemyndighetsutövning etthetens som
lämnas enbartadreseruppgifteralternativetföreslagna att nyaom

skatteförvaltningen börtilladressändringsbolagetfrånADB-medium
genomföras.därför inte

registreramedarbetetflyttningsärende utgör atthandläggningenl ettav
handläggningen.heladelförsumbaradressenden närmast avennya

till skattekon-flyttningsanmälningarsamordningenfördelarDe avsom
medfördeursprungligeneftersändninghos Postenbegäranoch omtoren

Erfarenheternaeftersändning.lagtsavgiftenbegränsatshar somgenom
Postenflyttningsanmälan hoshanteringenförvisar tidenatt av en

intekommerAdressändringsbolagetvecka.uppgår tillgenomsnittligt en
skattekonto-anmälda adresserkontrollera änmöjligheterha bättre attatt

adresskvalitetuppnå godgällerdetviktigaste faktorn närDen att enren.
tlyttningsan-möjligt fåsnabbtsåfolkbokföringsregistreni är att som

tillgång tillharskattekontoren ettmälan till skattekontoret attsamt
postadresser.korrektareferensregister överoch aktuelltkorrekt
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8 Aviseringsmarkeringar

I personbanden ingår följande uppgifter har karaktär aviserings-som av
markeringar:

Vapenregistermarkering markering visar ändringar skallattsom-
aviseras till polismyndighets vapenregister
Sjömansregistrering markering ärattsom anger- personen
registrerad i sjömansregister eller registrerad sjömansskattes-som
kyldig vilket medför avisering skall ske till sjömansregistretatt
CFD-markering används endast initialt vid beställning- av perso-
nuppgifter för inte tidigare registreradär hos CFDen person som
Vägverksmarkering används endast för nyuppläggning-
Vämpliktskod innehåller information värnpliktsför-om- en persons
hållanden används endast markering ändringar skallmen attsom av
aviseras till Värnpliktsverket

Beträffande samtliga nämnda markeringar kan sägas de intenu äratt
några folkbokföringsuppgifter. Den nuvarande utformningen är en
kvarleva äldre teknik.av

CFD- och Vägverksmarkeringama används endast i samband med
nyregistrering i fastighets-, inskrivnings-, bil- och körkorts-av personer
registren och kan helt slopas i Det kan i fortsättningenett nytt system.
möjligen finnas behov i vissa fall in tekniskaatt markeringar,taav
pliggar för märka de för vilkaatt uppgifterut skall lämnaspersoner
viss Dessa pliggar har imottagare. så fall karaktär densamma som
markering för särskild sekretessprövning finns i de lokalasom nu
folkbokföringsregistren. sådanEn markering inteär egentlig folkbok-en
föringsuppgift hänförs i folkbokföringsregisterlagenutan till de tekniska
och administrativa uppgifter behövs för tillgodose ändamålet medsom att
registret 8 § folkbokföringsregisterlagen. Det aviseringssystemetnya
bör dock så långt möjligt utformas så aviseringsmarkeringar inteatt blir
nödvändiga. Det sistnämnda särskilt markering för vapeninnehavareavser



1994:44SOUAviseringsmarkeringar88

aviserings-föra iolämpligdirekt ettsäkerhetsskäl attärbl.a.avsom
ändamål.allmännaförregister
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9 Sekretess

9.1 Bakgrund

Sekretess innebär förbud röja uppgift sig det skeratt muntligenen vare
eller allmän handling lämnasatt eller det skergenom en ut sätt.annat
I verksamhet folkbokföring eller liknande registreringsom avser annan
gäller sekretess för uppgift enskilds personliga förhållanden, detom om

särskild anledning kan den enskildeav eller någonantas att honom
närstående lider uppgiften röjs den s.k. folkbokföringssekretes-men om

regleras i 7. kap första15 § stycket förstasen punktensom sekretessla-
gen. Därigenom kan uppgifter enskilda förekommerom personer som
inom folkbokföringsverksamheten hos skattemyndigheterna omfattas av
sekretess. Sekretessen också tillämpligär uppgifter i SPAR och i
nâgra andra liknande befolkningsregister.

Inom folkbokföringsverksamheten kan också tillämpning 7 kap. 14av
och 16 §§ sekretesslagen aktualiseras.

Jämförd med sekretesskyddet vissa andra områden erbjuder folk-
bokföringssekretessen begränsat skydd för den enskilde.ett Huvudregeln
i bestämmelsen är uppgifterna i folkbokföringsregistrenatt skall vara
offentliga. Endast det särskild anledning kanom av antas att ett
utlämnande skulle leda till skada eller kan uppgifterna hemlighållas.men
Uppgifter är särskilt ömtålig uppgiftersom art, t.ex. ändradav om
könstillhörighet och i vissa fall börd kan således skyddas. Mera harmlösa
uppgifter uppgift adress,t.ex.som civilståndom namn, personnummer,
och medborgarskap är regel offentliga. Det kan emellertid finnassom
tillfällen då även utlämnande sådan uppgift skallett Såvägras. kanav en

adressuppgiftt.ex. hemlighållas på grund befaraden personförföljelse.av
Inför folkbokföringsreformen 1991 aktualiserades frågan sekretess-om

kyddet för folkbokföringsuppgiftema. Den utredning lämnade förslagsom
till genomförandet reformen, och föreslog både datoriseradeav som
lokala folkbokföringsregister och centralt aviseringsregister,ett övervägde

skärpt sekretesskydd.ett Utredningen fann emellertid den rådandeatt
sekretessregleringen tillräcklig den möjliggjorde hemlig-var attgenom ett
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harm-normaltuppgifter ärochuppgifterkänsligabådehållande somav
förriskexempelvis vidskyddasbehövakan per-lösa sommen

bedömningUtredningens159-177.1990:19SOUsonförföljelse s.
stärktdockförordadeNågra ettremissinstanser.flestadegodtogs av

särskildkravetföreslåhandi första attintegritetsskydd, attgenom
propositionenskaderekvisitet. Iiavskaffas omskulleanledning

fråganinteberördesfolkbokföringsregisterlokala ominrättande av
propositionenriksdagsbehandlingen togsUndersekretess närmare. av

sekretess-ansågmotionärerflera attsekretessfrågandock somupp av
sittemellertid iinstämdeKonstitutionsutskottetför avkyddet svagt.var

utredningensi43199091:KU4ybet.betänkanderiksdagen s.antagna
bedömning.

folkbokförduppgiftinnanredanfinns det, personfallvissal enomen
Detskall lämnasuppgiften inte ut.skälutlänmad,begärs attatt anta

ellerhotför annatärför utsattaadressergäller bl.a. avpersoner som
skattemyn-kankategoridennaförföljelse. Förriskerarskäl personerav

föra inenskilde,denbegäranefteroftautredning ochefterdigheten, av
folkbokför-lokaladetsekretessmarkering imarkeringsärskilden --

alltså kan sägas sortsMarkeringen,ingsregistret. var-envarasom
kanregisterandraockså tillöverförsutlämnande,ningssignal för som

sekretess.medskyddas

sekretessOförändrad9.2

folkbokföringsupp-medregisterantaletinnebärförslagUtredningens att
tillgodoseförbehövscentralt register attendastochgifter minskar ettatt

registret kom-befolkningen. Detbasuppgifter överbehovsamhällets av
fördeuppgiftereller andra änflerinnehållaprincip intei somattmer

och SPAR.riksaviseringsbandetpersonbanden,iregistrerasnärvarande
ochtillinskränksurvalsdragningarvidlämnasuppgifter namnDe utsom

uppgifteraktuellainnehållaendastprincipikommerRegistret attadress.
förekommergraventillfrånhistorikdeninteoch således somvaggan

utredningensinnebärSammantagnafolkbokföringsregistren.i de lokala
uppgifter frånfolkbokföringsuppgiftertillhandahållandet attförslag avom

ochregleradebättrekommerenskildafolkbokföringen att varaom
någrainteförslagenmedförDärmedfallet.vad ärskyddade än som nu
någotföreliggerdessaanledningmeddetförändringarsådana att av

sekretess.skärptbehov av
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För några år sedan överfördes folkbokföringsverksamheten från
Svenska kyrkan till skattemyndigheterna. Samtidigt datoriserades
folkbokföringsverksamheten och innehållsrika lokala folkbokförings-
register tillskapades det ansågs erforderligt skärpautan att sekretessen.att
Genom omorganisationen skapades goda förutsättningar för att upp-
giftslärnnandet iäven fortsättningen sker efter den prövning kansom
behövas i varje enskilt fall.

Två nyligen avkunnade domar från Kammarrätten i Jönköping kan
sägas illustrera hur folkbokföringssekretessen fungerar i praktiken. Det

ärendet avsåg begäran från inkassoföretagena uppgiften ett att ut om
gåldenärs maka, barn och föräldrar medanen det andra gällde begäranen

från släktforskare få uppgift bl.a.en att biologiskaom en vuxen persons
föräldrar. I båda fallen ansåg både de berörda skattemyndigheterna och
kammarrätten folkbokföringssekretessenatt inte medgav utlämnandeett

begärda uppgifter. Avgörandena tyderav skattemyndigheterna ochatt
förvaltningsdomstolarna tillämpar sekretessbeståmmelserna med viss
stränghet ändå på sätt överensstämmerett medmen sekretesslagenssom
förarbeten och tidigare avgöranden från Regeringsrätten. Mot bakgrund

vad och då det inte hellerav undersom sagts utredningsarbetetnu i
övrigt framkommit något talar för det andra skäl utred-att änsom av
ningsförslagen föreligger behov förstärkt sekretesskydd,ett lämnarav
inte utredningen något förslag till ändring sekretessreglema.av
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10 EU-aspekter

EGk0mmissionen i september l99O förslagantog till direktivett om
skydd för enskilda vid behandling personuppgifter och det friaav om
flödet sådana uppgifter. Sedan förslaget behandlats i EG:s ministerrådav
och EG-parlamentet har EG-kommissionen i oktober 1992 lagt fram ett

förslag till direktiv. Förslagetnytt bereds för närvarande inom en
arbetsgrupp under EU:s ministerrâd.

Det första förslaget för hård kritik både inomutsattes och EG.utom
Även det förslaget har för kritik. Den fortsatta behandlingennya utsatts
är därför svår förutse.att

En redogörelse för förslaget finns i Datalagsutredningens slutbe-
tänkande En datalag SOU 1993: 10ny

Enligt artikel 6 b i förslaget till EG-direktiv skall personuppgifter
samlas in för bestämda, uttryckliga och lagliga ändamål och användas

sätt förenligtärett med dessa ändamål.som
SPAR innehåller uppgifter hämtas från folkbokföringsregistren,som

skatteregistren och registren för fastighetstaxering. Uppgifterna i de tvâ
förstnämnda registren samlas för andra ändamål lämnaän uppgifteratt

adresser.om
SPAR-registret fyller behov bl.a. för företagensett stort adressför-

sörjning. Att företag banker och försäkringsbolagt.ex. smidigtsom ett
sätt kan hälla sina kundregister korrekta aktuellaoch förse demattgenom
med adresser kan knappast integritetshotande.nya För utsändninganses

reklam det tillär fördel för såväl de enskildaav för företagenm.m. som
korrekta ochatt aktuella uppgifter och adress finns tillgå.om namn att

Det har ifrågasätts SPAR-registret i sin nuvarande form förenligtärom
med de krav ställs bl.a. i artikel 6 b i förslaget till EG-direktiv.som

Att lämna uppgifter ochut adresser folkbokfö-om namn m.m. ur
ringsregistren torde däremot inte strida artikel i6 förslagetb till EG-mot
direktiv. Syftet med föra folkbokföringsregisteratt bl.a. lämnaär att
upplysningar enskildas adress och civilståndsförhållanden.om namn,
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11 Ekonomiska konsekvenser

Avisering och tillhandahållande folkbokföringsuppgifterannat sker förav
närvarande beskrivits olika sätt.som

Folkbokföringsuppgifter tillhandahålls vissa myndigheter via riks-
aviseringsbandet. Dessa myndigheter betalar inga avgifter för uppdatering
och avisering. Kostnaderna för lämnandet dessa uppgifterannan av
bestrids Äveninom anslaget till skatteförvaltningen. de mottagande
myndigheterna bär dock kostnader för sin hantering.

Många myndigheter utnyttjar SPAR. De avgifter erläggs särskiltsom
för detta utnyttjande svåraär särskilja eftersom de myndigheteratt det
gäller i utsträckning anlitar DAFAstor även servicebyrå för andrasom
tjänster detän egentliga SPAR-tillhandahállandet.

Mot bakgrund de angivna förhållandena det inteär meningsfulltav att
några kostnader för den nuvarande aviseringsverksamheten.ange

Enligt direktiven skall utgångspunkt för utredningens förslagen vara
totalaatt kostnader för aviseringsverksamhetenatt statens hålls en

oförändrad nivå.
Eftersom utredningens uppdrag inte ADB-tekniskär har någonav natur

kalkyl de totala kostnaderna för den framtida aviseringsverksamhetenav
inte kunnat göras.

Förslaget innebär användarna skall finansiera aviseringssystemetsatt
faktiska kostnader avgifter. Såvitt det gäller uppgiftslämnande tillgenom
privata användare kommer detta därför neutralt i kostnadshänse-att vara
ende för staten.

Beträffande tillhandahâllandet uppgifter till myndigheterna ärav
inriktningen utredningens förslag kostnaderna för utföraav att att
verksamheten längre sikt skall bli lägre för denän nuvarande
aviseringsverksamheten. Utvecklingen och drift skallsystem,av program
upphandlas enligt gällande regler så kostnaden minimeras.att
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12 Säkerhet och sårbarhet

Folkbokföringen är grundläggande betydelse för den enskildesav
rättigheter i krig fred.i Folkbokföringen också basregisterär försom
flera register hos myndigheter med viktiga uppgifter inom totalförsvaret.

Nuvarande datoriserade folkbokföringssystem har underkastats en
riskanalys enligt metod sin tid utarbetades uppdragen som av
sårbarhetsberedningen. l analysen har antal problemområdenett stort
redovisats.

Med ledning bl.a. analysen och Datainspektionens allmänna rådav om
ADB-säkerhet har särskild handlingsplan för ADB-säkerhetenen

inomupprättats skatteförvaltningen.
ÖverstyrelsenRiksskatteverket har i samverkan med för civil beredskap

fastlagt riktlinjer för verksamheten i kris och krig. Dessa är

i alla skeden säkerställa själva registerfunktionenatt med eller- -
datorstödutan

i det längsta iett krisskede kunnaatt förse prioriterade myndig--
heter med basuppgifter

i möjligastörsta utsträckningatt och under olika slag störningar- av
säkra skyddet personlig integritet för enskilda och förav grupper
av personer

säkerställa fullgott återställandeatt registrenett i efter-av ett-
krigsskede.

Riksskatteverket har planering för tillämpa manuella rutiner föratten
viss lokal folkbokföringsverksamhet i lägeen ADB-driftendå till följdett
störningar inte längre fungerar.av

Reguljär avisering folkbokföringsuppgifter till myndigheterav
förutsätter emellertid driften de lokala folkbokrföringsregistrenatt ochav
referensregistret kan fortsätta. Samma krav skydd driftsstömingarmot
till följd krig och kriser bör ställas aviseringsregisterav ett nytt som
ställts de nuvarande registren.
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helaförfårRiksskatteverketinnebär ansvaretförslagUtredningens att
därförankommerfolkbokföringsuppgifter. Detföraviseringssystemet
så deutformastekniskt attdettillRiksskatteverket systemetattatt nyase

uppfylls.uppställda kraven
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Övergångsfrågor13

Genom avisering folkbokföringsuppgifter via riksaviseringsbandet ochav
SPAR förmedlas mängder personuppgifterstora nödvändigaär försom
upprätthållandet Övergångenmånga viktiga samhällsfunktioner. tillav
avisering och tillhandahållande frånannat aviseringsregister måsteett nytt

bl.a. säkerhetsskäl ske stegvis. Konstruktionenav ett nytt system- av-
kan beräknas minst 12 månader. Ett arbeteta det slaget kan inteav
påbörjas innan riksdagen fattat beslut inrätta aviseringsregister.att ettom
Avtalet mellan DAFA och SPAR-nämnden driften SPAR löperom av
med uppsägningstid på 18 månader räknat från halvârsskiftenaen med
uppsägningstillfállen i maj och oktober.

Samtliga funktioner utförs SPAR kan inte övertassom nu av av
aviseringsregistret omedelbart efter detta tagits i drift. Underatt en
övergångsperiod kommer således både aviseringsregistret och SPAR vara
i drift. Detta aktualiserar frågan registeransvaret för SPAR underom
övergängsperioden.

Ett överförande registeransvaret till Riksskatteverket kan medföraav
svårförutsedda komplikationeratt juridisk och avtalsmässigav art

uppkommer.
Ett fullgott underlag för beslut i frågan registeransvaret för SPARom

kommer enligt utredningen mening inte föreligga innan arbetet medatt
uppbyggnaden aviseringsregister pågåttett tid.nytt Utredningenav en
avstår därför lämna något förslag i den frågan.att
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14 Författningskommentarer

förstaI hand berörs lagen folkbokföringsregister och datalagen deom av
förändringar utredningen föreslår. Utredningen lämnar också förslagsom
till ändringar i folkbokföringslagen och skatteregisterlagen. övrigtI torde
förslagen föranleda vissa följdändringarsmärre i nâgra ytterligare lagar.

Förslagen kräver också del förordningsändringar deutöveren som
utredningen presenterat.

Direktiven torde utgå ifrån aviseringssystem skulle kunnaatt ett nytt tas
i bruk den juli1 1995. sådanEn ordning emellertidär knappast
genomförbar. För undvika störningar för användarna folkbokfö-att av
ringsuppgifter torde det nödvändigt nyttja riksaviseringsbandetattvara
och SPAR parallellt under övergångsperiod. Det går inteen att nu
fastställa längden sådan övergångsperiod. Utredningen lämnarav en mot
denna bakgrund inte förslag till ikraftträdande samtliga författnings-av
förslag.

L Lag ändring i folkbokföringslagenom

1 §
Vad definitionsmässigt kan folkbokföringsägas utgöra framgårsom av
avsnitt 3.1. I folkbokföringslagen finns vissa bestämmelser in-om
hämtande personuppgifter. Det väsentliga syftet med detta inhämtandeav
är underlagutgöra för skattemyndighetensatt prövning av var en person
skall bosatt. Regleringen i lagen går huvudsakligenanses ut ett
fastställande skall bosatt. Folkbokföring innebärav var en person anses
emellertid beslutäven vissa identitetsuppgifter registreras förattom m.m.
den folkbokförde Detta framgår inte klart paragrafenspersonen. av
nuvarande lydelse. Paragrafen bör därför ändras så det klargörsatt att
folkbokföring innefattar registreringäven personuppgifter. Samtidigtav
bör det i denna inledande paragraf påpekas uppgifter inhämtas iatt som

bosättningsärendeett lagras i ADB-register bl.a. för kunna tillhan-att
dahållas det finns särskild lagregleringsamt detta.att en om
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folkbokföringsregisteri lagenändringLag2. omom

föreskrifterinnebäraviseringsverksamlteten attregleringtillFörslaget av
i lageninfolkbokföringsuppgifter tas omtillhandahållande avom
framgårdetsåändras attrubrik bör attLagensfolkbokföringsregister.

i lagen.reglerasfolkbokföringsuppgiftertillhandahållandetäven av

l §
tillskälenDe närmareinrättas.aviseringsregistretÄndringen utvisar att

framgåranvändningsområdenRegistrets av5.6.avsnittiredovisasdetta
4föreslagnaden

2 §
folkbokför-lokaladeklargörasdetbör attinrättasaviseringsregistretNär

tillhandahållandeallmäntföranvändas avskallinteingsregistren
skallhandi förstauppgiftersådanatolkbokföringsuppgifter attutan

punktfjärdeParagrafensaviseringsregistret.hjälpmedtillhandahållas av
myndig-andratillunderrättelserVissaändrad.därförföreslås typer av

demed hjälpfullgöraalltjämtdockskattemyndigheterna avskallheter
iåterfinnsuppgiftsskyldighetdennaBestämmelserregistren.lokala om

folkbok-1991:750förordningen6-11nuvarande omihandförsta
föringsregister m.m.

§4
ärendehandläggningenvidskattemyndigheternatidigareharDet attsagts

siganvändafåbörförfattningarandra avochfolkbokföringslagenenligt
Istycke.förstaparagrafensframgåraviseringsregistret. Detta av

dessaNärpersonbanden.hjälpmedröstlängderframställsdagsläget av
lämnasröstlängderframställning attföruppgifterkommeravskaffas av

förbl.a.registerinnehállet avpassatsEftersomaviseringsregistret.ur
användningsområdedettabörröstlängder angesävenframställningen av

ändamålsbeskrivningen.i
tillhandahållandeförregisterfunktion avAviseringsregistrets ettav

stycketiFöreskrifternastycket.i andrafolkbokföringsuppgifter anges
finnsdagslägetivilkaSPAR,förändamålsbestämmelsernaheltmotsvarar

skall övertaaviseringsregistretEftersomdatalagen.stycketandrai 26 §
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SPAR:s roll och då övrigt tillhandahållande inom dessaäven ryms
ändamålsbeskrivningar, föreslås inte någon ändringsaklig i bestämmel-

Första punkten det fall den aviseringsregistretanlitarattserna. avser som
har personregister. Andra punkten syftar bl.a. situationer dåett eget
någon önskar information exempelvis till föradresser vederbörandeom

förhand kända skriftligenoch eller muntligen begär attpersoner
uppgifterna. Bestämmelsen också förgrunden den terminalâtkomstutgör

regleras i § i förslaget.14 Enligt tredje punktennärmare kan ävensom
aviseringsregistret användas för urvalsdragning. Vid urvalsdragning
används vissa registeruppgifter för ringa önskad kretsatt en av perso-

Urvalsdragningar bl.a. adressuppgifter för direktrekla-uttagner. avser av
mändamâl. Särskilda bestämmelser urvalsdragning finns i i19 §om
lagförslaget.

7 §
Huvudmarmaskapet för aviseringsregistret har diskuterats i avsnitt 5.7.
Riksskatteverket har således det fulla registeransvaret enligt datalagen.
Därmed verket bl.a. för registret inte används för andraattansvarar
ändamål vad följer § och för felaktigaän 4 uppgifter rättas.attsom av
Som framgår avsnitt 5.8 skall emellertid den del tillhandahållandetav av

uppgifter urvalsdragningar till enskilda skötas särskildav som avser av en
nämnd, Skatteförvaltningens adressnämnd. Nämnden betraktaär att som

självständigt utför urvalsdragningar efter beställning.ett organ som
Nämnden däremotär inte någon myndighet ingår i myndig-utanegen
heten Riksskatteverket. Därför det alltid Riksskatteverket beslutarär som

utlämnande registeruppgifter enligt tryckfrihetsförordningen ochom av
sekretesslagen.

10 §
Paragrafen innehåller föreskrifter vilka uppgifter skall ingå iom som
aviseringsregistret. Registerinnehâllet har diskuterats i avsnittnärmare
5.3. Samma personkrets förekommer referensregistret skallisom
registreras i aviseringsregistret. förhållandel innebärtill SPAR detta en
viss utvidgning eftersom SPAR innehåller uppgifter ärom personer som
folkbokförda eller har skattsedel eller inskrivna i allmänärsom
försäkringskassa. De enligt förslaget kommer finnas iattpersoner som
aviseringsregistret och i dagsläget registrerasinte i SPAR ärsom
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tilldelatsellerfolkbokförda personnummervarithar somsompersoner
Uppgifterbeskattning.förregistreradeellerfolkbokfördaattutan vara

ochuppgiftbegränsade tillprincipi namnsistnämnda är ompersonerom
inommyndigheterhandförstaiefterfrågasoch avpersonnummer

kriminalvården.polisväsendet och
aviseringsregistretiregistrerasfårförslagetenligtuppgifterDe som

lokalai deregistrerasfåruppgiftermedvälöverensstämmer som
lokaladefrånskillnadTillnuvarande 6enligtfolkbokföringsregistren

ingåuppgifteraktuellaendasti principdockskallfolkbokföringsregistren
vadmedöverensstämmerordningDet äraviseringsregistret.i somen

uppgiftexempelvisbetyderochSPAR att namngäller för omennusom
med denochregistret ersättasutgåskalländrascivilståndeller ursom

uppgifterförstycketandradock enligtUndantag omuppgiften. görsnya
4.stycketförstaenligtuppgifterföradressoch samtpersonnummer

tidigareUppgift5.4.4.avsnittframgår personnum-dettaSkälet till omav
följdfastställts tillredovisasinteskall dock nytt personnummerommer

personuppgifter.fingeradeellerkönsbytebeslut omav
registret. DetilagrasÄven direktreklamspärrochsekretessmarkering

§nuvarande 8ibestämmelsenunderfalleruppgifteremellertidär som
denstödMedparagraf.förevarandeiinskallintedärför avoch tas

förhållandenregistreradeför olikatidsuppgifterocksåfårparagrafen
adressändring.förtidpunktt.ex.anges,

registreringmanuellske någon utaninteskall detaviseringsregistretI
folkbokförings-lokaladekontinuerligt frånregisteruppgiftema inhämtas

nyregistreringnågondär skersåreferensregistretellerregistren snart som
förändring.eller

14 §
såledesParagrafen medger5.4.2.i avsnittberörtsharTerminalåtkomsten

uppgiftbeträffandeenskildochmyndighetterminalåtkomst för nanm,om
erbjudakanintedenavregistrering. Hosadress och sompersonnummer,

personuppgift inte görassekretessmarkeradskall s.k.sekretesskydd
terminalåt-medgepunktenandrastödmedkantillgänglig. Regeringen av

iföreskrifterskeförutsättsuppgifter. Detytterligaretillkomst genom
folkbokföringsregisterförordningen m.m.om
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15 §
automatiskuppgifter medium förparagrafen regleras utlämnandel av

myndighet och enskild fördatabehandling. Paragrafen medger egetsom
uppgifteruppgifter från aviseringsregistret. Depersonregister inhämtaatt

får uppgifter vederbörande själv harhämtas in är typsom samma av som
lag eller förordning. Det betyderregistrera enligt datalagen,rätt att annan

datalagen får uppdateras med hjälplicensregister enligtävenatt av
aviseringsregistret. Paragrafen har utformats så den sambearbetningatt

tillstånduppgifter därvid uppkommer inte skall kräva särskiltav som
Vid utlämnandeenligt datalagen jfr 2 § andra stycket 4 datalagen. av

uppgifter dock kap. 16 § sekretesslagen tillämplig, vilket bl.a.7är
innebär uppgifterden lämnaövervägeratt att ut oavsettsom om-

skallutlämnandet skall på ADB-medium eller kontrollera denske att-
licens och i förekommande fall tillstånduppgifterna har atttar emotsom

registrera uppgifterna det kan detta den mottagandesärattantasom
avsikt. fall för uppgifterna.I gäller sekretessannat

16 §
Frågan i aviseringsregistret har berörts i avsnitt 5.4.5.sökmöjligheterom

17 §
aviseringsregistretSom framgår utnyttjandet i principavsnitt 6 skallav av

avgiftsbelagt. andra meningen i den föreslagnaMed stödvara paragra-av
fen har föreskriva visst tillhandahållanderegeringen dock möjlighet attatt

avgiftregisteruppgifter får erläggs.ske utan attav

18 §
Paragrafen datalagen föreslås upphävdnuvarande 28 §ersätter som
Första paragraf istycket helt första i nämnda datalagen.stycketmotsvarar
På gäller beträffande skall den begärSPARsättsamma somsom nu
uppgifter aviseringsregistretpersonregister hänvisas tillett omur
vederbörande likhetkan tillgodoses aviseringsregistret. I medgenom

ochnuvarande ordning gälla aktualisering, kompletteringskall detta
kontroll urvalsdragning inte komplet-andra personregister samtav men
tering till sådanoch kontroll personuppgifter i Skälenövrigt. enav
åtskillnad l9808l:62berördes i förarbetena till datalagen prop.närmare
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någondäruppgiftslämnandeDettillämpning.fortfarandehar18 ochs.
ipraktikeni storske kommerkaninteaviseringsregistrettillhänvisning

handlingarsallmännabestämmelsernaenligtske omutsträckning att
myndigheternasochtryckfrihetsförordningen omkap.i 2offentlighet

sekretesslagen.§§och 5415 kap.enligtupplysningsplikt
innebörd ärbestämmelsefinnsdatalagen varsstycketandra§28 enI

stycketförstaistadgandetfrånundantagmedskattetnyndighet,att en
pcrsonbandenutnyttjamyndighetlåtaparagraf, kannämnda annanen

avskaffadeföreslåspcrsonbandenEftersom149.1990912153prop. s
tredje28 §framtiden.imotsvarighetnågonhaintebestämmelsenskall
styckei förstaregelnfrånundantagocksåinnehåller ettdatalagenstycket

Datainspektioneneller attregeringentillåterochanvändningSPAR:som
SPARförställetiriksaviseringsbandetanvändamyndighetmedge atten

riksaviseringsbandetavskaffandeMed20.198081:62 ett avprop. s.
aktualitet.bestämmelsendenhellerintehar

ochdatalagenstycketfjärde§28styckeandraParagrafens motsvarar
hänvisastyckeförstaförslagetsenligträttmyndigheternas attinnebär att

skyldigheter attmyndigheternasinskränkerinteaviseringsregistrettill
register.uppgifterlämnatryckfrihetsförordningen ut egnaurenligt

19 §
vissaanvändamöjlighetenbibehålls att5.5avsnittframgårSom av

lagrasUppgifternaurvalsdragning.vidfastighetsuppgifterochtaxerings-
förstaenligtfârurvalsdragningvidaviseringsregistreti utanintedock

skatteregistret.iuppgifternaaktuellademedskesambearbetningstycket
skallskatteregistret närmarei varaurvalsuppgifternaolikadeHur

frånefter mönsterförordningsregleringföremål förbörutformade göras
föreslagitutredningenhar5.4.5avsnittISPAR-förordningen.och 4§ 33

urvalsdragningvidlämnasböradressoch utuppgiftendast namnatt om
motsvarande sättPåstycket.andraienskild. Dettabegärs angesavsom

möjlighetfinnasdetskallSPAR-förordningen§enligt 4gällersom nu
anmälansådanEnanmäla detta.direktreklamönskarinte attför den som

stycketfördeenligtoch8 §nuvarandestödmedregistrerasskall av --
direktrekla-förfår lämnasvederbörande inte utuppgiftermedföra att om

mändamâl.
begräns-intepåverkasmyndighetbegärs avUrvalsdragning avsom

hand denförstaistyckenatredje avoch styrsandra utaniningarna
15föreslagna
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20 §
bevis vissainte behöver företeenskildParagrafen att omenanger

folkbokföringen personbe-inomfinns registreradepersonuppgifter som
uppgifter från avise-tillgång tillmyndighet harvis hos sammasomen

terminalåt-föreligga antingenSådan tillgång kanringsregistret. genom
aktualiseras medför registermyndighetenkomst eller egetatt somgenom

föranleda vissa för-Förslaget kanuppgifter från aviseringsregistret.
ordningsändringar.

21 §
i aviseringsregistret.frågan gallringstycketDet andra rör omnya

bestämmelserna i 10i utsträckningGallringsföreskrifterna styrs stor av
uppgifter skalldäri angivnaförst stycket följer över-10 §Av att

lokaltregistrerats imotsvarande uppgiftermedensstämma ettsenastsom
referensregistret. betyder det inteeller Detfolkbokföringsregister att

behålla uppgiftför i aviseringsregistretfinns något attutrymme somen
folkbokföringsregister elleruppgift i lokaltinte längre ettmotsvaras enav

bestämmelsen i förstaytterligarereferensregistret. klargörsDetta genom
exempelvis tidigareaviseringsregistretmeningen i stycket. Uppgift i om

i samband medcivilstånd skall således bortoch att nytttas namnnamn
och civilstånd registreras.

undantagsregel från första stycket10 andra stycket finns görI § somen
uppgifter tidigare adresseraviseringsregistret lagradet möjligt iatt om

i andra meningen föreslagnafolkbokföringsfastighet Enligt denoch m.m.
skalluppgifter uppgifterna gallras iför dessagallringsbestämmelsen

adressuppgift ändrats till följdårsskifte.samband med En attsom av ny
vid utgången fjärde åretsåledes gallrasadress registrerats skall av
registrerades. uppgiftefter det äldre adressen Endetnärmast att om

därefterjanuari 1993, ochadress registrerats i ersattssom av en nysom
utgången år Principengallras med 1997.adressuppgift, skall således av

folkbokföringsfastighet enligt 10 §densamma för uppgifterär m.m.om
folkbokföringsfastighetförsta äldre uppgiftstycket 4. En somom

utgången årskall således vid 1997.registrerades i januari 1993 gallras av
från folkbokföringen,avregistreringTredje meningen gallring vidrör

Uppgifter sålundadvs. i första hand vid dödsfall eller utvandring. om en
utgången året efteravregistrerad skall finnas kvar i registret till avperson

avregistreringen. dockgäller endast uppgiftDetta om namn, personnum-
10 § andra stycketadress innefattande uppgift enligtoch även ommer
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Övriga gallrasskalluppgifterregistrerade.denadress än senastannan
avregistreringenmed noteras.sambandi att

stycketförsta10 §ireferensregistrettillkopplingenföljdTill av
uppgiftervissainnehålla sompersoneraviseringsregistret omattkommer

skäl.annattilldelatsfolkbokförda avvarit personnummeraldrig har utan
viktentillmed hänsynbetydelsemed avärfinnsdessaAtt avpersoner

tillregistretistå kvarbörUppgifteridentifiering.säker personernaom
grundregistret.igallrasuppgifternadess att

datalageniändringLag3. om

datalagen.26-28 §§ifinnsSPARbestämmelsernagrundläggandeDe om
upphävas. AvbestämmelsernaskallavskaffatförslâsSPARNär nu

folkbokförings-i lagenändringlagen14 §till omkommentaren om
§i 28bestämmelsernatillmotsvarighetervissaframgårregister att

folkbokföringsregister.till lagenöverfördaföreslåsdatalagen om

skatteregisterlageniändringLag4. om

§1
skesambearbetning kunnaskallaviseringsregistretiurvalsdragningVid

Närmareskatteregistret.centralaiuppgifterbegränsademed vissa
lagenändring itillförslageti 19 §finns omdettabestämmelser om

folkbokföringsregister.

§§10och1 aa
folkbokförings-lagentillkomstensambandiinfördesParagrafema omav

deuttaladeslagstiftningen attföregickpropositionenregister. l som
iÖvergångsbestämmelserskullebestämmelsernaifrågavarande somses

utbyggdablivit heltfolkbokföringssystementekniskadeavvaktan pâ att
uppgift änpâsökamöjligheten personnummerifrågabl.a. att annanom

aviseringsfunktionemaochreferens-f. Närs.42199091:53prop. nu
skatteregi-utformning börslutligasinfåföreslåsfolkbokföringeninom

folkbokföringsändarnâl.föranvändaslängreintestren



SOU 1994:44 109

Särskilda yttranden

Av Ingela Halvorsenexperten

Utredningen föreslår centralt register för avisering ochatt ett nytt annat
tillhandahållande folkbokförings uppgifter inrättas hos Riksskatteverketav
och RSV skall registeransvarigatt för detta aviseringsregister.vara
Samtidigt föreslås SPAR avskaffas. Genom de ändringar föreslåsatt som
i lagen folkbokföringsregister utredningen ställning förmåntill förom tar
möjligheten använda aviseringsregistret föratt urvaluttag av av
personuppgifter urvalsdragningar för direktreklamändamål på samma
sätt SPAR används idag.som

Utredningen föreslår adress och skall fåatt namn, personnummer
användas sökbegrepp vid sådana urvalsdragningar. Från integri-som
tetsskyddssynpunkt finns inte några bärande invändningar fårsåmot att
ske beträffande dessa grundläggande folkbokföringsuppgifter. Utred-
ningen föreslår emellertid också samkörning skall ske medatt
skatteregistret för för direktreklamändamål framatt urval med
utgångspunkt från inkomst-, förmögenhets- och fastighetsuppgifter i
skatteregistret. Detta innebär det fortsättningsvisäven skallatt vara
möjligt använda uppgift inkomster,att förmögenhet ellerom en persons
fastighetsinnehav urvalskriterier. Kombinationer dessa sökbegreppsom av
skall också möjliga. Annorlunda uttryckt skall det alltså tillåtetvara vara
för RSV sälja uppgifter och adress påatt alla med vissom namn en
inkomst,en viss storlek förmögenhet eller viss fastighet,typen av

fritidsfastighet medt.ex. taxeringsvärdepå milj. kr elleretten en mer.
Skatteregistret innehåller många känsliga uppgifter enskilda ärsom

skyldiga lämna sina ekonomiskaatt förhållanden för beskatt-om
ningsändamål. För många uppgifterna registreti gäller ocksåav
sekretess. Ett integritetsskydd innebär bl.a. personuppgiftergott baraatt
används i överensstämmelse med de ändamål, fastställts för detsom
register där de ingår. De ändamål fastställts skatteregistretförsom avser
främst beskattning och inte sikte på tillhandahållande uppgiftertar ett av
till utomstående, med undantag för visst utlämnande till Kronofogdemyn-
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ifrågakommabördetintejagbakgrund attdennaMotdigheterna. anser
lämna utsyfteiaviseringsregistret attmedskatteregistretsamköraatt

intesamkömingar, ävendessa omgrund isinharuppgifter, som
medförenligtintekanDetlämnas anseskommeri sig ut.uppgifterna att

uppgiftersäljerdirektreklamändamålförintegritetsskydd statenattgottett
förlämnaskyldigaenskilda attäruppgifterpåsiggrundar somsom

aktuelladeifrågakomma attdetbörhellerbeskattningsändamål. Inte
föraviseringsregistret atttillförspå sättskatteregistret annatuppgifterna i

försäljas.
kanurvalsdragningarnaförtalaromständighet attytterligareEn som

att tordedet inteslås fastdär det5.5avsnittikonstaterandetbegränsas är
få göraföretagför attmöjligheternaverkanbetydandenågonfå omom
jagdel attFörförsvinner. trorfastighetoch egeninkomstefterurval -

förmögenhetsuppgifterna.gällafårdetsamma antas

MånssonClaesAv experten

förskall inrättasregistercentraltinnebärförslag ettattUtredningens
folkbokföringsuppgifter. Person-tillhandahållandeochavisering avannat

framfördadedelaravskaffas. Jagdåkanriksaviseringsbandetochbanden
Inteinrättas.skallaviseringsregistercentraltvarförtillmotiveringarna ett

ellerregisterinnehållet motföreslagnadetinvändningarjag motheller har
användarna.föråtkomstenföreslagnaden

detochnedläggasskall attSPARuppfattning är attUtredningens
frånskall skefolkbokföringsuppgifter etttillhandahållandetframtida av

handhasböraviseringsverksamhetenföreslåsSålunda attregister.enda
aviseringsregister.centraltinrättandet ettRiksskatteverket avgenomav

enbartemellertid utövergåridagfullgörSPARfunktionerDe som
beställas.kanurvalsdragningarinnebärochaviseringsverksamhet att

flestadeoch ienskildaochmyndigheterbådeUrvalsdragningar görs av
ellerreklamadresseradförunderlagskall utgörafall för uttagetatt

information.
ingår ävenfolkbokföringenfråningår i SPARuppgifterdeUtöver som

uppgifterDessafastighetstaxeringsregistren.ochskatte-frånuppgifter
urvalsdragning.vidsöknycklarfungerarSPARinteutlämnas sommenur

förväsentligasåurvalsdragningsmöjligheterna ärUtredningen attanser
framtiden, näri nyttkvar ettävenfinnasbördenäringslivsvenskt att

införts.aviseringsregister
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Utredningen dock uppgifterna från skatte- och taxeringsre-attanser
gistren inte bör ingå i aviseringsrcgistret aviseringsregistret skallutan att
samköras med skatte- och fastighetstaxeringsregistren urvalsdragningnär
begärs enligt dessa söknycklar.

Min uppfattning angående möjligheter till urvalsdragning medäven ett
aviseringssystem densamma utredningens.är Detnytt ärsom av

utomordentlig vikt för svenskt näringsliv framdelesävenatt ett
effektivt kunna nå presumtivasätt kunder med information och marknads-
föringstnaterizil på inte kränkersätt den enskildes integritet.ett som
Jämförelser med andra länder visar det svenska medatt systemet ett
centralt register, SPAR, möjlighetmed för enskilda avböja informa-att
tions- och reklatnutskick överlägset frånär integritetssynpunkt. Syftet
med inrättandet SPAR, nämligen undvika upprättande flera olikaattav av
befolkningsregister skiftande kvalitet, talar också för attav ett nytt
aviseringssystem inte bör leda till inskränkningar i i övrigt välett
fungerande för avisering och urvalsdragning. En nedläggningsystem av
urvalsdragningen skulle leda till väldiga ansträngningar för olika
myndigheter, då urval istället skulle begäras med stöd offent-av
lighetsprincipen.

Utredningens slutsatser såväl aviseringsverksamhetenatt som ur-
valsdragningsverksamheten skall skötas register under Riksskatte-ettav
verkets huvudmannaskap emellertid enligtär min uppfattning mindre väl
motiverade och saknar därtill grundlig analys.

Från folkbokföringens utgångspunkt det naturligtär de uppgifteratt
tillhandahålls vissa centrala myndigheter också skall tillhandahållassom

enhetligt folkbokföringsinyndighetenmedsättett huvudman. Jagsom
har inte några invändningar Riksskatteverket således tilldelasemot att
registeransvaret för det föreslagna aviseringsregistret.centrala

Vad däremot angår de uppgifter tillhandahålls övriga isom mottagare
samhället, främst näringslivet, måste dock andra faktorer beaktas. När
SPAR inrättades föreslogs inledningsvis registeransvaret skulle läggasatt
på Riksskatteverket. En sådan lösning avvisades dock orimlig. Detsom
har därefter såväl i samhällsdebatten, i riksdagen under årens loppsom
hänvisats till den särskilda fördel för den enskilda integriteten liggersom
däri Skattemyndighetenänatt ansvarig verksamheten,är för förstannan
dåvarande DAFA och därefter den parlamentariskt SPAR-sammansatta
nämnden. betänkandetI Ds C 1985:1, vilket framledde till inrättandet

SPAR-nämnden avvisade utredaren både Datainspektionen ochav
Riksskatteverket tänkbara huvudmän för SPAR-registret, både frånsom
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överväganden ärDessa53.utgångspunkter spraktiskaprincipiella och
tidigare.aktuellalikauppfattningminenligt somnu

Riksskatte-myndighet,denolämpligtmeningmin attenligtDet är
beskattningochgranskningför avhuvudansvaretharvilkenverket,

betydande kommer-medleverantörsförhållandeiställsnäringslivet, ett
aviseringsverksam-redangällerDettanäringsliv.tillinslagsiella samma

registretuppgifterurvalsdragningskall läggasdärtill urdet avNärheten.
urvalsnycklamainformationsändamål ochochhuvudsak reklam-iför

fastig-ochskatte-folkbokföringsuppgiftersåväl somskall utgöras av
Riksskatteverketförregisteransvarframstår somhetstaxeringsuppgifter

integritetssynpunkt.frånolämpligtän mer
för bl.a.urvalsdragningfrågorutredningenföreslår attVisserligen om

Riksskatteverket.inomnämndsärskildbeslutasskalldirektreklam enav
föreslagnadetförregisteransvarethaintedocknämnd skallDenna

Riksskatteverket.liggaskalldettaaviseringsregistret utan
denattnämnden garanteraattinrättandettillSkälen varauppgesav

etiskatillfredsställandeochskyddasskall attintegritetenpersonliga
tillämpas.principer kan

skullefaktisktarbetsuppgiftervilkaredovisatintehar somUtredningen
dock intekanregisteransvarNågotnämnden.föreslagnadenåligga

någrauppstår ärfrågaDenutredningen.enligt omifråga somkomma
nämndenföreslagnadenfallakanbetydenhet omarbetsuppgifter av

registeransvaretmedregisteransvarig. Det är sominteden är
urvalsdrag-föruppgifterutlämnandetSjälvaföljer.arbetsuppgifterna av

alldånämnden, nästanföreslagnadenhellerintekanningar styras av
Datainspek-beslutreklamändamålföruppgifter styrs avutlämning avav

uppgifter lämnas ettnämligen inte utfår urgällande rättEnligttionen.
skalluppgifternamisstänkaanledning attfinnsdet attregister om

§. Av11datalagendatalagenmedstridADB-behandling ividanvändas
registreralagenstriderdet attvidare motframgår2 § attdatalagen

till denanknytningsaknarregisteransvarigedenenskilduppgifter omom
föreligger.därtilltillståndinteregistrerade, om

personuppgifterutlämnandevarjesakensalltså i avligger natur attDet
ochregistercentraltfråninformationsändamål ettellerreklam-för Lex.

Datainspektionen.tillstånd frånefterskemåstesker,ADB-behandlingdär
därmedblirprinciperetiskaochintegritetförverkaförUtrymmet att

samtliga0rdandra ärMednänmden.föreslagnadenförobefintligt
registeransvarige,till denknutnameningdatalagensifunktionerviktiga

heltdärmedkommerNämnden attRiksskatteverket.förslaget,enligteller
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sakna såväl arbetsuppgifter betydelse. De enda praktiskt tillämpbarasom
fall jag kan tänka mig där nämnden får någon beslutsfunktion är om
uppgifter lämnas registret eller klisteretiketter. Sådanur papper
hantering förekommer dock redan idag mycket och detsparsamt
förefaller inte sannolikt denna hantering kommer öka. Detatt sagdaatt
styrker min uppfattning den föreslagna ordningen mindre välatt ärom
genomtänkt.

Ytterligare skäl för denna uppfattning erhålles förslaget till lagtextom
i 7 i§ lag folkbokföringsregister granskas. framgårDär Skatte-om att
förvaltningens adressnämnd handlägger frågor urvalsdragningom som
begärs enskild. Någon analys till grund för urvalsdragningav att av

enskild inteän skall handläggas nämnden finns inte redovisad.annan av
Orsaken härtill myndigheternaär stundtals behöver s.k.att göra stora
kategoriuttag aviseringsregistret bl.a. för valändamål och sådanaur att

också måste definieras urvalsdragninguttag såvida inte särskildasom
definitioner Äveninförs i lagen. Denna fråga inteär utredd. mot
bakgrund härav framstår nämndens verksamhet och avgränsningen av
densamma tveksam och bristfälligt analyserad.som

De invändningar den föreslagna ordningen anförts ledermot som ovan
enligt min uppfattning till frågan inte aviserings- och urvalsdrag-om
ningsverksamhet för flertalet i samhället bör ombesörjasmottagare av

Riksskatteverket.än En naturlig utgångspunkt dåannan är övervägaatt
SPAR-nämnden fortsättningsvisäven kan handha dessa uppgifter.om

Erfarenheterna talar för uppgifterna skötts mycket bra under den tidatt
SPAR-nämnden varit ansvarig för SPAR-registret. Verksamhetenssom

mål, skötsel och service har väckt respekt i samhället och uppfattasstor
för den personliga integriteten liksomgarant för kravensom påen

effektivitet. SPAR-nämnden har registeransvar och därmed totalt ansvar-
för sin verksamhet.

skälDe talar för endast register fullgörabör aviseringsverk-att ettsom
samheten har bärkraft länens personbandnär och riksaviserings-stor
bandet diskuteras. Det vid överföringenär ifrån dessa register som
tidseftersläpningar uppstår. Om emellertid registerdessa ersätts ettav
centralt aviseringsregister för folkbokföringsändamál och för avisering av
centrala myndigheter, skulle registreringen folkbokföringsuppgifterav
starkt förbättras med åtföljande garantier för den personliga integriteten
för de enskilda registreras.som

Om SPAR-registret bibehålls kan Referensregistret läggas ned i
samband med inrättandet det centrala aviseringsregistret. Den endaav
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behålls ärReferensregistret attföreslårutredningen atttillorsaken att
folkbokföringshantering attinternaRiksskatteverketsförviktigtdetta är

aviseringsrcgistretcentralaOmmöjliga.fårintestörningar vara
terminaluppkopplingallochuppgifter,begränsadefårendastemellertid

sådanainte föraviseringsrcgistretemellertidSPAR utsättskvarligger
bibehållandeförstödtillåberopats ett avskälDepåfrestningar. sotn

bortfalla.dåskullereferensregistret
i tvåregistrerasuppgifternainnebäradetskullebibehålls attSPAROm

integritetsrisk. DennanaturligtvisHäri liggerförställeti enregister ett.
kommeruppgifter attAntaletövervärderas.dock inte somskallrisk

uppgifter.fembestämtfå närmaremycketocksådubbclregistreras är
intepåverkas nämnvärt,registrenuppgifter irättelsetillMöjligheterna av

aviserings-centraladetuppgiftersinaerhållaskulleSPAR-registret urdå
ochnärvarandeförsnabbare änmycketskeskulleUppdateringrcgistret.

register. Atttvâendastmellankan upprättasrättelserutinersäkra
från detde kommerkorrektablir atti SPAR garanterasuppgifterna av

nackdelenbetydelsefulla attendaDenaviseringsrcgistret.centrala -nya
föri ställetregistertvåregistrerade i ettbliruppgifterantalbegränsatett

medförenade attärintegritetsriskerdeskall somvägas mot att- näringslivettillleverantörsförhållandeikommerskattemyndigheterna ett
Blottaelimineras.kanheltfolkbokföringsuppgifterochskatte-avseende

denuppträdakommakanRiksskatteverket att sommisstanken attom
ienskildauppgiftersprider storochinneharmyndighet omcentrala som

undvikas.meningminenligtbörskala,
liggerÖvergângsfrågor,rubriceratkapitelutredningensframgårSom av

inte inomaviseringsregistercentralt snarsakensdet i nyttettnatur att
nuvarandeSPAR-registretsÖvertagandeklaratekniskt kanframtid ett av

uppfattningÄven enligt min ettmottalarförhållandedettafunktioner.
Vid denned.läggasskallSPAR-registretinnebördmedbeslut att

allaklaramöjlighetertekniskaerhållit attskatteförvaltningendåtidpunkt
denredankanskeföreliggerurvalsdragningsuppgifter nyaochaviserings-

möjliggöroch5.2.1, attavsnittiutredningeniteknik omnämns somsom
elektronisk vägbehovvidinhämtaskanfolkbokföringenuppgifter -ur

personuppgifterregistrerabehovhuvud attdå saknasoch över taget av
centralt.

detbedömtinteutredningenbeaktasskall somsammanhanget attI
med densamhälletförkostnadskonsekvensemauppskattamöjligt att ens

tekniskadeframhållasdockbör resurserordningen. Det attföreslagna
storleken äraktuelladenregisterhanteringenklaraåtgår för avattsom
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betydande och överstiger de Riksskatteverket idag besitterresurser som
för fullgöra sin ordinarie verksamhet.att En förändring kommer krävaatt
omfattande investeringar, för den skull ledautan till ökadatt in-
tjänandeñrmåga med den prissättning föreslås.som

Mitt förslag är bakgrund de invändningarmot och vad i övrigtav som
anförts SPAR-registret behållsatt under SPAR-nämndens register-ovan

för tillgodose näringslivets ochatt andra användares berättigadeansvar
behov på området. Jämsides härmed inrättas centralt aviserings-ett
register under Riksskatteverkets registeransvar enbart för folkbokförings-
ändamål och avisering till centrala myndigheter. Riksaviseringsbandet och
länens personband kan då läggas ned.

Av Mikael Nordmarkexperten

Beslut framtida aviseringsverksamhet bör enligt min meningom m.m.
avvakta till dess de ekonomiska konsekvenserna preciserats. Detta bl.a.

bakgrund den betydandemot investering aviseringsverksamhetenav som
förutsätter och erfarenheten visar det iatt Sverige endast finnsatt fåtalett
databaser kan uppnå kostnadstäckning eller lönsamhet. Flertaletsom av
dessa har byggts och finansierats i statlig regi.upp

Utredningen har emellertid inte kunnat påvisa några säkra besparingar.
Detta talar för begränsade förändringar inte användarna bereddaärom

betala för aviseringsregister.att ett moderniseranytt Att riksaviserings-
bandet, bort förkortningart.ex. och förata in adresñlt, ochextra att
slopa de länsvisa personbanden skulle då ligga närmast till hands. Därtill
framstår genomgripande förändringar inte längre nödvändiga, t.ex.som
ställs endast krav på smärre ändringar den rättsliga regleringenav av
SPAR för i huvudsakuppnåatt resultat utredningen.samma som
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Bilaga 1

Sammanställning resultatet enkät till skattemyndigheternaav av en om
uppgiftslämnande FB-dataur

Flertalet levererade lämnas skattemyndighetema till kommuneruttag av
och landsting. Större kommuner veckovisa aviseringar övermottar
samtliga förändringar bland kommuninvånarna på magnetband eller
diskett. Många kommuner anlitar Kommundata för driftenAB sinaav
register. del mindreEn kommuner har sin ADB-verksamhet förlagd till

kommun. Därutöver görs antal lokala på listoren annan ett stort uttag
eller etiketter. Det kan gälla exempelvis nyinflyttade till kommuner eller
avlidna till sjukhus och vårdcentraler. Vissa forskningsinstitutioner begär
särskilda kategoriuttag, har uppgifter i vissa ålders-Lex. om personer

eller viss bostadsort.grupper

skattemyndigheterSamtliga har lämnat uppgifter sin aviserings- ochom
uttagsverksamhet enligt följande:

För varje har urval, uppgifter, medium, frekvensmottagare ochangetts
antal uppgifter personer Resultatet redovisas nedan iuttag.per
sammanfattning för varje län.
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§25 kommunerStockholms län

aviseringLöpande

Kommuner

kommundata ABtilluppdateringarveckovisafårkommuner20
magnetband

magnetbandaviseringarveckovisa14ytterligare
ADB-såledesför änkommunervissa ettskerkommuneravseende mer

befolkningenregister över

etiketterhuvudmäninflyttadeaviseringlöpandefårkommuner4 om

huvudmänsvenskainflyttadeaviseringfår löpandekommunl om
lista

Landsting

magnetbandsuppdateringarfår veckovisaLandstinget
befolkninglänetsavseende hela

inflyttadelistaaviseringfårvårdcentralerellersjukhus2 om

avlidnalistaaviseringvårdcentaler fårellersjukhus2 om

aviseringlöpandeAnnan

aviseringveckovislöpandefårsamfállighetkyrkligaHuddinge av
diskettHuddinge kommuninomförändringar

Engångsuttag

engångsuttag harInga rapporterats
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Uppsala län 6 kommuner

Löpande avisering

Kommuner

3 kommuner får löpande magnetbandsavseringar till Kommundata AB

3 kommuner får löpande magnetbandsaviseringar

3 kommuner får löpande aviseringar nyinflyttade, pensionärer ellerom
barn personavier, etiketter eller listor

Landsting

Ingen löpande avisering

Annan löpande avisering

Uppsala datacentral får löpande magnetbandsavisering avseende Uppsala
kommun

Engångsuttag

Kommuner

l kommun har fått totaluttag listaett

Landsting

Inga uttag

Ovriga

8 forskningsinstitutioner har fått olika urval listor, etiketter och
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magnetband

listorpåpostnummeromrâdenavseende vissa4 till Postenuttag

listagosskörUppsalatillåldergrupperi vissa1 mänuttag av

flygflottilj på listaUpplandstillvissa åldersgrupperl uttag av
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Södermanlands län kommuner

Löpande avisering

Kommuner

6 kommuner får löpande avisering magnetband till Kommundata AB

kommuner4 får ändringar avseende pensionärer personavier

l kommun får uppgifter inflyttade pensionärer personavierom

2 kommuner får uppgifter inflyttade personavier eller etiketterom

Landsting

Landstinget får veckovis ändringar avseende hela länet ändringar 2samt
gångerår för anställda på magnetband

Annan löpande avisering

Ingen löpande avisering har redovisatsannan

Engångsuttag

Inga engângsuttag har redovisats
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Östergötlands län §13 kommunen

aviseringLöpande

Kommuner

4magnetband varavpåändringsaviseringarveckovisafâr6 kommuner
Kommundatatill

diskettuppgiftermotsvarandefårkommun1

ändringsaviseringarveckovisafår3 kommuner
personavier

listornyinflyttade påaviseringveckovisfår2 kommuner om

Landsting

befolkningavseende länetsändringsaviseringveckovisfårLandstinget

utflyttningochin-aviseringveckovisfårJönköpings läniLandstinget om
gränsområdeni vissa

aviseringlöpandeAnnan

magnetbandkategoriuttaggångerârfår 2Riksförsäkringsverket

Engångsuttag

Kommuner

etiketterellerlistorkategoriuttag påengångsfåtthar3 kommuner
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Jönköpings län ll kommuner

Löpande avisering

Kommuner

9 kommuner får veckovis ändringsavisering magnetband varav 8 till
Kommundata

1 kommun får veckovis avisering infyttning personavierom

7 kommuner får inflyttade eller inflyttade äldre personavier eller
etiketter

Landsting

Landstinget får veckovis in- och utflyttningsavisering på magnetband
avseende hela länet

Landstinget, tandvårdsavdelningen får veckovis in- och utflyttningsavise-
ring avseende barn och ungdomar personavier

Engångsaviseringar

Kommuner

2 kommuner har fått engångsuttag på magnetband

2 kommuner har fått kategoriuttag listor och etiketter

Övriga

Jönköpings läns civilförsvarsförening har fått engångsuttag vissaav
kvinnor på lista och etiketter
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kommunerlän 8Kronobergs

aviseringLöpande

Kommuner

Kommundatatilländringsaviseringveckovisfår6 kommuner
magnetband

inflyttadeåldersgrupper,vissakategoriuttagveckovisafår6 kommuner
personaviermagnetband elleretiketter,listor,m.m.

Landsting

ibefolkningenhelaförändringaraviseringveckovisfårLandstinget av
magnetbandlänet

åldrarvissai magnet-kvinnoraviseringveckovisfårLandstinget om
band

utflyttadeochin-aviseringveckovisfårfolktandvården,Landstinget, om
listordödaoch

helaförändringaraviseringveckovisfårMalmöhus länLandstinget i av
magnetbandpåi länetbefolkningen

Engångsaviseringar

Kommuner

olikaellerbefolkningenhelamedengångsuttagfåtthar6 kommuner
etiketterellermagnetband, listorurval

Landsting

befolkninghela länetsengångsuttag överfåttharlandstingMalmöhus läns
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på magnetband

Övri a

Posten, Socialstyrelsen, Mariakyrkan SvK,Kr0nobergs lottaförbund har
fått olika urval listor, etiketter eller magnetband
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§12 kommunerlänKalmar

aviseringLöpande

Kommuner

magnctbandändringsaviseringarveckovisafårkommuner6

personavierellerlistorändringsaviseringarveckovisafårkommuner3

Landsting

magnetbandändringsaviseringarfår veckovisLandstinget

Engångsuttag

Kommuner

listorkategorieravseende olikafått engângsuttaghar3 kommuner
etikettereller

Landsting

listorpåkategoriuttagolikaFolktandvården har fått

listorpåavlidnafåttLänssjukvården har uttag av

Ovriga

etiketterpákategoriuttagfåttlottaförening harKalmar
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Gotlands län kommun

Löpande avisering

Kommuner

1 kommun får veckovis ändringsaviseringar på magnetband till Kommun-
data

kommunl får ändringsaviseringar på listor och personavier

Landsting

Landstinget får veckovis ändringsavisering magnetband för hela länet

Folktandvården får veckovis ändringsavisering personavier

Engångsutgg

Visby lottakår har fått kategoriuttag på etiketterett
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Blekinge län kommunen

aviseringLöpande

Kommuner

tillmagnetbandpåändringsaviseringarveckovisfårkommunerS
Kommundata

kategorierbeträffande vissaändringsaviseringkommunfår per-l
sonavier

Landsting

pålänetavseende helaändringsaviseringarveckovisafårLandstinget
versioneri två olikamagnetband

påhela länetavseendeändringsaviseringarfårlandstingMalmöhus läns
magnetband

Engångsuttag

Kommuner

magnetbandengångsuttagfåtthar1 kommun ett

kategorierolikaavseendeengångsuttaghar fåttkommuner per-2
etikettersonavier och

Landsting

listorkategoriuttagolikahar fåttFolktandvården

Ovriga

ochförsamlingOlofströmsvidprojektetFinskaKronofogdemyndigheten,
magnetbandochlistorkategoriuttagfått olikaharSocialstyrelsen
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§ristianstads län 13 kommuner

Löpande avisering

Kommuner

12 kommuner får veckovis ändringsavisering magnetband 10 tillvarav
Kommundata

3 kommuner får veckovis avisering inflyttade pensionärer påav
personavier

kommunl får veckovis avisering alla nyinflyttade på listaav

Landsting

Landstinget fâr veckovis ändringsavisering magnetband för hela länet

Samma uppgifter går till landstingetäven i Malmöhus län

Annan löpande avisering

Kommundata får kvartalsvis befolkningen i hela länetuttag av

Engångsuttag

Kommuner

2 kommuner har fått engångsuttag föräldrar till S-âringar etiketterav
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kommunerlän 20Malmöhus

aviseringLöpande

Kommuner

magnetbandändringsaviseringveckovisfårkommunerll

tillmagnetbandändringsaviseringveckovisfårkommuner11
kommundata

etiketterellerpersonavierlistor,aviseringarveckovisfår8 kommuner

Landsting

befolkninglänetsför helaändringsaviseringveckovisfârLandstinget
magnetband

personavieraviseringveckovisvårdcentraler fâr2

Engångsaviseringar

Landsting

ochbandkategoriervissaengângsuttaghar fåttLandstinget av
etiketter

Ovriga

magnetbandpåi länetalla barnfåttSocialstyrelsen har uttag av

ålderskate-vissafår gångerförbund 3läns lottaMalmöhus uttag avper
etikettergorier
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Hallands län 6 kommuner

Löpande avisering

Kommuner

9 kommuner får veckovis ändringsavisering magnetband

kommuner5 får veckovis ändringsavisering magnetband till Kommun-
data

Landsting

Landstinget får löpande ändringsavisering för hela länets befolkning
magnetband

Samma uppgifter går tilläven Kommundata, ADB-kontoret i Göteborg
och landstinget i Göteborgs och Bohus län

Annan löpande avisering

Medscand fårAB veckovis ändringsavisering för hela länets befolkning

Engângsaviseringar

Kommuner

1 kommun har fått kategoriuttag på lista

Landsting

2 vårdcentraler har fått kategoriuttag
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kommunerlän 15BohusochGöteborgs

motsvarandeellermagnetbandsaviseringveckovisLöpande

Kommuner

11magnetbandändringsaviseringarlöpandefår varav15 kommuner
till KAABoch 1Kommundatatill

etiketterinflyttade påuppgifterfår3 kommuner om

Landsting

helaförmagnetbandändringsaviseringarlöpandefårLandstinget
Göteborgbefolkninglänets utom

Älvsborgs uppgifterfårlänLandstinget i samma

kvin-förmagnetbandändringsaviseringarveckovisafårLandstinget
Medscandtillåldergruppervissainor

listorinflyttningaruppgifterveckovistandvården fårLandstinget, om

listorpåändringsaviseringarveckovisfårTandklinikema

avlidnauppgifterveckovisfårvårdinrättningaroch10 sjukhus om
listor

Engângsaviseringar

Kommuner

etiketterellerpå listorkategoriuttagfått olikahar5 kommuner

Ovriga

Civilför-civilförsvarsförbund, SäveGöteborgsMarinkommando Väst,



SOU 1994:44 Bilaga I 17

svarsområde, Göteborgs universitet och Säve-Rödbo församlingar har fått
kategoriuttag etiketter



1994:44SOUBilaga 118

Älvsborgs kommunerlän 18

aviseringLöpande

Kommuner

magnetbandpåändringsaviseringveckovisfårkommuner13

personavierändringsaviseringveckovisfårkommunl

ellerintlyttningaraviseringarveckovisfår om16 kommuner om
etiketterellerlistorpersonavier,álderskategoriervissaförändringar

Landsting

Landsting

hela länetsmagnetbandpåändringsaviseringveckovisfårLandstinget om
magnetbandpåbefolkning

ochlänoch BohusGöteborgsilandstingettillgåruppgifter ävenSamma
kommunGöteborgs

Engångsuttag

Kommuner

magnetbandpåtotaluttagengángsfåttharkommuner2

etiketterellerlistorkategoriuttagfåtthar3 kommuner

Ovriga

fåttharflygflottiljSkaraborgsochTrañkinstitutetochVäg-Posten,
och etiketterpå listorkategoriuttag
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Skaraborgs län 17 kommunerg

Löpande avisering

Kommuner

14 kommuner får löpande ändringsavisering på magnetband 10varav
till Kommundata

kommunl får veckovisa ändringsaviseringar på personavier

8 kommuner får veckovis avisering för vissa kategorier personavier
eller etiketter

Landsting

Landstinget får veckovis ändringsavisering för hela länets befolkning på
magnetband

Övri a

Skaraborgs civilförsvarsförbund och Posten har fått kategoriuttag listor
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Värmlands 16 kommunerlän

aviseringLöpande

Kommuner

till13magnetbandändringsavisering påveckovisfår16 kommuner varav
Thorebtill ABochKommundata l

Landsting

listoravlidauppgifterveckovisfårvårdinrättningar5 om

inflyttade på etiketteraviseringfårtandkliniker2 om

aviseringlöpandeAnnan

ålderskategorierför olikaändringsaviseringveckovisfårkommuner16
listorpersonavier eller

Engångsuttag

Kommuner

Kommundatatillmagnetbandengångsuttaghar fåttkommuner5

etiketterellerpå listorkategoriuttaghar fåttkommuner2

Landsting

befolkninghela länetsförengångsuttagfåttharLandstinget ett

listorkategoriuttagvårdcentral har fåttl ett

Ovriga

fåttflygflottilj haroch Västgötahälsoforskning, PostenförCentrum
och etiketterlistorkatgoriuttag
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Örebro län kommunerll

Löpande avisering

Kommuner

kommuner7 får veckovis ändringsavisering magnetband

kommunerll får veckovis ändringsavisering på personavier eller
etiketter

Landsting

Landstinget får veckovisa ändringsaviseringar magnetband for hela
befolkniningen i länet

Engångsaviseringar

Kommuner

2 kommuner fåtthar engångsuttag magnetband

2 kommuner har fått engångsuttag på etiketter

Övri a

Mikaels församling och Upplands flygflottilj har fått engångsuttag
etiketter
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kommunerVästmanlands län ll

aviseringLöpande

Kommuner

till5magnetbandändringsavisering páveckovisfår6 kommuner varav
Kommundata

ellerpersonavierkategoriervissaförändringarfår10 kommuner
listor

Landsting

helaförmagnetbandpåändringsaviseringarveckovisafårLandstinget
länet

på listorändringsaviseringläkarmottagning fårl

aviseringlöpandeAnnan

uppgifterveckavarjeArboga fåri ochSparbankerna Sala varannanresp.
listoravlidnaom

Engångsuttag

Kommuner

magnetbandålderkategori påvissfåtthar1 kommun uttag av

etiketterellerlistorålderkategoriervissafåtthar3 kommuner uttag av

Landsting

vissapå listoravlidna i länethar fåttLandstinget samt uttag avuttag av
etiketterpå listor ochåldergrupper

etiketterochpå listorkategoriuttagfåttFolktandvården har
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vårdcentrall har fått avseende visst område magnetbanduttag

Övri a

Västanfors kyrkliga samfállighet har fått ett
slumpurval på lista och etiketter
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kommunerlän §15Kopparbergs

Löpande avisering

Kommuner

8magnetbandändringsaviseringar påveckovisafår9 kommuner varav
till Kommundata

personavier,kategorierolikaveckovis aviseringfår15 kommuner av
listor etiketteroch

Landsting

helamagnetband förpåändringsaviseringarveckovisafårLandstinget
länet

ändringsaviseringar listorfår veckovisa3 vårdcentraler

Engångsuttag

Kommuner

eller etiketterlistorkategoriuttagengångs3 kommuner har fått

Landsting

och etiketterlistorkategoriuttag påfåttvårdcentraler harSamtliga

Ovriga

kategoriuttaghar fåttoch DalregementetuniversitetPosten, Linköpings
listor eller etiketter



SOU 1994:44 Bilaga 251

Gävleborgs län 10 kommuner

Löpande avisering

Kommuner

9 kommuner får veckovisa ändringsavisering på magnetband

5 kommuner får avisering för vissa kategorier personavier eller listor

Landsting

Landstinget får veckovis ândringsavisering magnetband för hela länet

Landstinget får veckovis avlidna på lista

Tandvåxdsförvaltningen får veckovisa ändringsaviseringar listor

Engångsuttag

Kommuner

4 kommuner har fått kategoriuttag listor eller etiketter

Landsting

3 vårdinstitutioner har fått kategoriuttag listor

Övri a

I 14, Gävleborgs sjövämskår, Posten, Röda Korset, Lottaförbundet och
FBU har fått kategoriuttag listor eller etiketter

Socialstyrelsen har fått kategoriuttag på magnetband
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kommunerVästernorrlands län

aviseringLöpande

Kommuner

6magnetbandpåändringsaviseringarveckovisafår varavkommuner7
Kommundatatill

ellerlistorkategoriervissaaviseringarveckovisafår3 kommuner av
etiketter

Landsting

driftenmagnetbandpåändringsaviseringarveckovisafårLandstinget
Norrdatasköts av

aviseringlöpandeAnnan

listoravlidnaaviseringveckovisfårGraningeverken AB om

Engångsuttag

Kommuner

etiketterellerlistorpåkategoriuttagolikahar fåttkommuner3

Landsting

listor,kategoriuttagbandpåkategoriuttagfåtthar samtLandstinget ett
várdinrättningarolikatill 6microñcheelleretiketter

Qvriga

listorÖvikshem påkategoriuttagfåttharoch PostenAB

listorvapeninnehavarefåttharkronofogdemyndigheten
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Socialstyrelsen och Skorpeds församling har fått engângsuttag band
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kommuner8Jämtlands län

aviseringLöpande

Kommuner

3magnetbandändringsaviseringarveckovisafår varavkommuner5
Kommundatatill

personavierkategorier påvissaaviseringveckovisfårkommuner7 av
etikettereller

Landsting

i 3magnetbandpåändringsaviseringarveckovisafârLandstinget
Östgöta ProgramatorochNorrdataAB,Dataupplagor

för 2ändringsaviseringarveckovisafårlänVästernorlandsLandstinget i
församlingar

Engångsuttag

Kommuner

bandengángsuttagfåtthar2 kommuner

etiketterochpå listorkategoriuttaghar fåttkommun1

Landsting

bandkategoriuttaghar fåttLandstinget

och etiketterlistorkategoriuttagfåttharvårdinrättningar2

Ovriga

magnetbandpåfåttförsamlingar har2 uttag
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länsstyrelsen har fått urval listor och etiketterett

Östersunds civilförsvarsförening har fått kategoriuttag listor ochett
etiketter
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kommunerlän 15Västerbottens

aviseringLöpande

Kommuner

tillmagnetbandpåändringsaviseringarveckovisafårkommuner5
Kommundata

och 3magnetbandändringsaviseringarveckovisafårkommun1
diskettter

Landsting

hela länetsförbandändringsaviseringarveckovisafårLandstinget
diskettkommunervissafördessutombefolkning samt

Engângsuttag

Kommuner

magnetbandfåttharkommun1 uttag

Ovriga

och etiketterlistorkategoriuttagfåttuniversitet harUmeå

listorurvalsuttagfåttharlänsstyrelsen
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Norrbottens län 14 kommuner

Löpande avisering

Kommuner

2 kommuner får veckovisa ändringsaviseringar på magnetband till
Kommundata

13 kommuner får veckovis avisering vissa kategorier personavierav
eller listor

Annan löpande avisering

Medisys får veckovisa ändringsaviseringar magnetband för hela länets
befolkning

länsstyrelsen får för länets befolkning gångett uttag i månadenen

Engångsuttag

Kommuner

3 kommuner har fått engângsuttag magnetband till Kommundata

Landsting

Landstinget har fått kategoriuttag listorpå och etiketter

Övriga

Medisys har fått totaluttag länetsöver befolkningett magnetband

Posten och Uppsala universitet har fått kategoriuttag på listor
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Redovisning følkbokföringsuppgüterenkät till användare avav

i13 myndigheter 18 kommuner, landstingcentrala samt m.m. som en
eller aviseringar från folkbokföringen harform löpande tar emotannan
tillfrågats framtida behov uppgifter. frågorsitt behov De somavom av
ställts är:

vilket uppgiften angeläget behovetFör ändamål behövs Det är att av
varje endast del denuppgiftstyp klart motiveras. Om behovet avser en av

folkbokföringsregister, endastregisteruppgift i lagen t.exsom anges om
uppgift make inte barn,postadress inte besöksadress, angesom menmen

uppgiften förvilka uppgifter behövs. vidareAngenoga som om
närvarande erhålls.

Kan uppgiftstyp eller hämtas inuppgiften medersättas ettannanen
sättannat

uppgiftenVilka konsekvenser skulle det fåkostnads- och andra om
inte tilhandahälls folkbokföringen.från

4. Hur ofta behöver uppgiften eller ändringar denna aviserasav

Flera uppgifterna i de lokala folkbokföringsregistren har annatettav
format via personbanden.motsvarande uppgifter aviserasän som nu
Kommer det svårigheter aviseringar i detuppkommaatt emotatt ta nya
formatet svenska alfabetets bokstäverFör närvarande används endast det

Ui oförändrad Finns önskemålform é ioch ochsamt ortnamn.person-
utökad teckenrepresentation kan teckenoch ytterligare emottas omom

utökning skeren
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uppgiftenönskasmediumvilketPå6.

detfinnsellerbrafungeratordningÖvriga nuvarandeHarsynpunkter.7.
förändringarönskemål om

ifinnasbordeuppgift ettytterligarenågonkanDessutom omanges
aviseringsregister.framtida

övriga9myndighetercentrala samtsamtliga avbesvaratsharEnkäten av
tillfrågade.

Sammanfattning svarenav

Rikspolisstyrelsen

personnummer-
nanm-
adress- underfolkbokföringochfolkbokföringsortfolkbokföringsfastighet,-

rubriksärskild
födelseortochfödelsehemort-

medborgarskap-
civilstånd-

utlandetfråninflyttning- utlandet,tillutflyttningdödförklaring,ochdödsfallvidavregistrering- personuppgifterñngeradebeslutellerobeñntlighet, om
sekretessmarkering-

teleöverföringvardagvarjeönskasUppgifterna genom
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Kriminalvårdsstyrelsen

personnummer-
namn-
medborgarskap-
avregistrering vid dödsfall och dödförklaring, utflyttning till utlandet,-

obeñntlighet, eller beslut ñngcrade personuppgifterom
sekretessmarkering-

Uppgifterna önskas varje vecka magnetband ev. ADB-mediumannat
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fastighetsdataförCentralnämnden

personnummer-
namn-
adress-
medborgarskap-
civilstánd-
make- utlandet,tillutflyttningdödförklaring,ochdödsfallvidavregistrering- personuppgifterfmgeradebeslutellerobeñntlighet, om
sekretessmarkering-

tillgång ävenönskasframtidenlina. lpådagligenönskasUppgifterna
totalbefolkningen.register överuppgiftertill ettur
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Vämpliktsverket

personnummer-
namn-
adress-
folkbokföring under särskild rubrik-
medborgarskap-
sjömansregistrering-
inflyttning från utlandet vid inflyttning avregistrering vid dödsfall- -

och dödförklaring, utflyttning till utlandet, obefintlighet, eller beslut om
ñngerade personuppgifter

TSV-markering körkortsinnehav-
vämpliktskod-
sekretessmarkering-

Uppgifterna önskas varje vecka och helst på magnetband
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räddningsverkStatens

personnummer-
namn-
adress-

till utlandet,utflyttningdödförklaring,dödsfall ochvidavregistrering-
personuppgifterñngeradeeller beslutobefmtlighet, om

beredskapskod-
1995fr.0.m.kan behövasvämpliktskod-

sekretessmarkering-
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Riksförsäkringsverket

personnummer-
nanm-
adress-
folkbokföringsfastighet, folkbokföringsort och folkbokföring under-

särskild rubrik
födelsehemort födelseortoch-
medborgarskap-
civilstånd-
make, bam, föräldrar och vårdnadshavare eller denannan person som-

registrerade har samband med inom folkbokföringen och sambandetom
är grundat adoption

sjömansregistrering-
inflyttning från utlandet-
avregistrering vid dödsfall och dödförklaring, utflyttning till utlandet,-

obefintlighet, eller beslut fingerade personuppgifterom
sekretessmarkering-

Uppgifterna önskas varje vecka via filöverföring alternativt IBM 3480-
kassett.
Uppgifter dödsfall önskas varje dag.om
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Trafiksäkerhetsverket

personnummer-
namn-
adress-

särskild rubrikunderfolkbokföringfolkbokföringsort och-
utlandetinflyttning från-

utlandet,utflyttning tilldödförklaring,avregistrering dödsfall ochvid-
personuppgifterñngeradebeslutobeñntlighet, eller om

sekretessmarkering-

ADB-mediumvarje vecka páUppgifterna önskas
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Statistiska centralbyrån

personnummer-
nanm-
adress-
folkbokföringsfastighet, folkbokföringsort och folkbokföring under-

särskild rubrik
födelsehemort och födelseort-
medborgarskap-
civilstánd-
make, bam, föräldrar och vårdnadshavare eller denannan person som-

registrerade har samband med inom folkbokföringen och sambandetom
är grundat på adoption

inflyttning från utlandet-
avregistrering vid dödsfall och dödförklaring, utflyttning till utlandet,-

obeñntlighet, eller beslut fingerade personuppgifterom
medlemskap i icke-territoriell församlingen-

Uppgifterna önskas varje vecka på magnetband

Utöver de uppgifter i enkäten har SCB anmält behovangettssom av
ytterligare uppgifter i samband med avisering födslar uppgiftersamtav

medlemskap i Svenska kyrkan.om
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Riksskatteverket

personnummer-
namn-
adress- underfolkbokföringochfolkbokföringsortfolkbokföringsfastighet,-

rubriksärskild
medborgarskap-
civilstánd- denellervårdnadshavareochföräldrar sommake, personarman- sambandetochfolkbokföringeninommedsambandregistrerade har om

adoptiongrundatär
utlandetinflyttning från- utlandet,tillutflyttningdödförklaring,ochdödsfallvidavregistrering-

personuppgifterfmgeradebeslutellerobeñntlighet, om
sekretessmarkeringförsamlingicke-territoriellimedlemskap en --

ADB-mediumveckovisönskasUppgifterna
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Centrala studiestödsnämnden

personnummer-
nanm-
adress-
folkbokföringson-
medborgarskap-
civilstând-
make, barn, föräldrar och vårdnadshavare eller denannan person som-

registrerade har samband med inom folkbokföringen och sambandetom
är grundat på adoption

sjömansregistrering-
inflyttning från utlandet-
avregistrering vid dödsfall och dödförklaring, utflyttning till utlandet,-

obefmtlighet, eller beslut ñngerade personuppgifterom
sekretessmarkering-

Uppgifterna önskas på ADB-medium. För närvarande utnyttjas SPAR.



1994:44SOU2Bilaga12

invandrarverkStatens

personnummer-
nanm-
postadress-
medborgarskap-
civilstånd-

utlandetfråninflyttning-
utlandet,utflyttning tilldödförklaring,ochdödsfallavregistrering vid-

personuppgifterñngeradebeslutellerobefintlighet, om
sekretessmarkering-

diskettellermagnetbandpåveckovisönskasUppgifterna
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Patent- och registreringsverket

-namn

Uppgifter önskas endast nytillkomna eftemanmnom
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centralstvrelsekyrkansSvenska

personnummer-
namn-
adress-

underfolkbokföringochfolkbokföringsortfolkbokföringsfastighet,-
rubriksärskild

och födelseortfödelsehemort-
medborgarskap-
civilstånd-

denellervårdnadshavareochföräldrarmake, bam, person somannan-
sambandetochfolkbokföringenmed inomsambandregistrerade har om

adoptiongrundatär
från utlandetinflyttning-

utlandet,utflyttning tilldödförklaring,dödsfall ochavregistrering vid-
personuppgifterfingeradeeller beslutobeñntlighet, om

församlingicke-territoriellimedlemskap en-
sekretessmarkering-

behovharCentralnämnden äventelenätet.Upgiftema önskas över av
totalbefolkningenregistertilltillgång överett
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Ljungby kommun

personnummer-
nanm-
adress-
folkbokföringsfastighet, folkbokföringsort och folkbokföring under-

särskild rubrik
födelsehemort och födelseort-
medborgarskap-
civilstând-
make, barn, föräldrar och vårdnadshavare eller denannan person som-

registrerade har samband med inom folkbokföringen och sambandetom
är grundat på adoption

inflyttning från utlandet-
avregistrering vid dödsfall och dödförklaring, utflyttning till utlandet,-

obefmtlighet, eller beslut fmgerade personuppgifterom
vapenregistermarkering visst intresse-
sekretessmarkering-

Uppgifterna önskas via Kommundata.
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Mölndals kommun

personnummer-
nanm-
adress-

folkbokföring underochfolkbokföringsortfolkbokföringsfastighet,-
rubriksärskild

födelseortochfödelsehemort-
medborgarskap-
civilstånd-

denellervårdnadshavareochföräldrarmake, barn, person somannan-
sambandetochfolkbokföringeninomsamband medregistrerade har om

adoptiongrundatär
utlandetfråninflyttning-

utlandet,utflyttning tilldödforklaring,ochdödsfallavregistrering vid-
personuppgifterñngeradebeslutellerobeñntlighet, om

CFD-markering-
beredskapskod-
vämpliktskod-

falli vissaKommundata, delsdels viaönskasUppgifterna papper
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Essunga kommun

personnummer-
namn-
adress-
tblkbokföringsfastighet, folkbokföringsort och folkbokföring under-

särskild rubrik
civilstând-
make, barn, föräldrar och vårdnadshavare eller denannan- person som

registrerade har samband med inom folkbokföringen och sambandetom
är grundat på adoption

avregistrering vid dödsfall och dödförklaring, utflyttning till utlandet,-
obeñntlighet, eller beslut ñngerade personuppgifter vissa fallom

sekretessmarkering-

Uppgifter önskas veckovis papper
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kommunBollnäs

personnummer-
namn-
adress- underfolkbokföringochfolkbokföringsortfolkbokföringsfastighet,-

rubriksärskild
födelseortochfödelsehemort-

medborgarskap-
civilstånd- denellervårdnadshavareochföräldrar sombam, personmake, annan- sambandetochfolkbokföringeninommedsambandhar omregistrerade

adoptiongrundatär
intressesjömansregistrering kan avvara-

från utlandetinflyttning- utlandet,tillutflyttningdödförklaring,ochdödsfallvidavregistrering- personuppgifterfingeradeeller beslutobefintlighet, om
CFD-markering-
sekretessmarkering-

ellerbandveckanigångminst genomönskasUppgifterna en
teleöverföring
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Örnsköldsviks kommun

personnummer-
namn-
adress-
folkbokföringsfastighet, folkbokföringsort och folkbokföring under-

särskild rubrik
födelsehemort och födelseort-
medborgarskap-
civilstånd-
make, bam, föräldrar och vårdnadshavare eller denannan person- som

registrerade har samband med inom folkbokföringen och sambandetom
är grundat på adoption

Uppgifterna önskas via Kommundata
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landstinglänsStockholms

uppgiftsinnehållet.synpunkterlämnafrånAvstår att
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Östergötlands läns landsting

personnummer-
namn-
adress-
folkbokföringsfastighet, folkbokföringsort och folkbokföring under-

särskild rubrik
civilstånd-
make, bam, föräldrar och vårdnadshavare eller den- annan person som

registrerade har samband med inom folkbokföringen och sambandetom
är grundat adoption

avregistrering vid dödsfall och dödförklaring, utflyttning till utlandet,-
obeñntlighet, eller beslut fungerade personuppgifterom

sekretessmarkering-

Uppgifterna önskas gång i veckan på magnetbanden
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landstinglänsJönköpings

personnummer-
namn-
adress- underfolkbokföringochfolkbokföringsortfolkbokföringsfastighet,-

rubriksärskild
civilstând-

dödförklaringdödsfall ochvidavregistrering-
sekretessmarkering-

ADB-mediumi veckangångönskasUppgifterna en
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Kommundata AB

personnummer-
namn-
adress-
folkbokföringsfastighet, folkbokföringsort och folkbokföring under-

särskild rubrik
födelsehemort och födelseort-
medborgarskap-
civilstånd-
make, barn, föräldrar och vårdnadshavare eller den- arman person som

registrerade har samband med inom folkbokföringen och sambandetom
är grundat på adoption

inflyttning från utlandet-
avregistrering vid dödsfall och dödförklaring, utflyttning till utlandet,-

obefmtlighet, eller beslut fingerade personuppgifterom
TSV-markering-
CFD-markering-
beredskapskod-
värnpliktskod-
sekretessmarkering-

Uppgifterna önskas på ADB-medium. Daglig uppdatering är önskvärd.
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