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Sammanfattning

Utredningen har enligt direktiven haft göra översynatt en av person-
nummeranvändningen utifrån syftet påtagligt begränsa använd-att
ningen i olika sammanhang i samhället. Ettav antalpersonnummer
villkor uppställdes i direktiven. De förslag utredningen lämnar får
exempelvis inte innebära förutsättningarna för statistisktatt och ekono-
miskt utredningsunderlag och forskning försämras. Rättsskyddet får
inte sänkas. Förslaget får inte heller förorsaka samhället stora
kostnader.

Data- och offentlighetskommittén DOK genomförde 1987 en
kartläggning användningen Denna kartläggningav av personnummer.
har utredningen haft utgångspunkt vid det inledande utrednings-som
arbetet. På grund den snabba utvecklingen inom informationstekno-av
login och den ökande datoriseringen i samhället har utredningen
emellertid det nödvändigt kompletteraansett DOK:s kart-attvara
läggning.

Avsnitt 4 innehåller redogörelse för den kompletterande kart-en
läggning personnummeranvändningen utredningen genomfört.av som
I avsnittet beskrivs bl.a. personnummeranvändningen i vissa större
register hos myndigheter och kommuner. Utredningen har också
studerat personnummeranvändningen inom den enskilda sektorn.

Utredningen har vidare undersökt användningen nationellaav
identitetsbegrepp i flertal andra länder. Resultatetett denna studieav
redovisas i bilaga

SCB har för utredningens räkning företagit undersökningen av
allmänhetens inställning till personnummeranvändningen i samhället.
Undersökningen redovisas i avsnitt 4.6.5 och i bilaga Under-
sökningen har tillsammans med kartläggningen i avsnitt utgjort4
underlag för utredningens ställningstaganden beträffande begränsningar

personnummeranvändningen.av
förstaDen reglering särskilt syftade till begränsasom att an-

vändningen infördes den 1 januari 1992av personnummer ettgenom
tillägg till 7 § datalagen. Enligt bestämmelsen får personnummer
registreras endast det klartnär motiveratär med hänsyn till registrets
ändamål, vikten säker identifiering eller beaktansvärtav en annatav
skäl. Personnummer får återges datautskrifterpå endast det finnsnär
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direktiv dennai utredningens gåranförsskäl. Enligt vadsärskilda som
bör skebegränsningen påtillräckligt långtbestämmelse inte ettutan

kraftfullt sätt.mera
flera metoder begränsabetänkandetredovisar iUtredningen att

samverkarolika förslagen ärpersonnummeranvändningen. De men
genomföra förvissa fall möjligamodifieringar imedockså att var--

sig.
avsnittanvändninglagHuvudförslaget är personnummeravomen

vadramlag,betrakta6.1.1 och 9.1. Lagen, är att angersom ensom
skall tillåten.användningförkrävs att personnummer varaavsom

särskilttilldelningmed förslagLagförslaget kompletteras ett avom
6.2.avsnittnäringsidkareför enskildaforetagarnummers.k.

förtilldelningenvidareUtredningen föreslår att personnummerav
avsnittskall begränsasfolkbokförda i landetinte ärpersoner som
anvisarexponeringen6.3. begränsaFör att personnummerav

utredningenförsta föreslårdetmetoder. Förutredningen två att
6.4.1.avsnitt Denuppgiftförskall gällasekretess personnummerom

exponeringenvissa områdeninominnebärandra metoden att av
uppgiftelimineras att personnummeromgenompersonnummer

i stället föranvändsaliasnummers.k.krypteras eller attgenom
6.4.2.avsnittpersonnummer

ochpersonliga integritetenskildesför denstärka skyddetFör att ge
integri-vid vissa formeringripamöjlighetersamhället större att av

obehörigtslutligenutredningenföreslårtetskränkande handlingar att
avsnitt 6.5.kriminaliserasidentitetutnyttjande av annans

användningLag personnummeravom

användatillåtetdet skallramlag närLagen attär att varaangersom
baraanvändas närlagen fårEnligt personnummerpersonnummer.

förerfordrasanvändningeni ellermedgivits laganvändningen attom
iföreskrivs lag.angåendeuppfylla krav sompersonnummer

ochanvändningmanuellbådereglerarLagen personnummerav
hjälpme-teknisktsker medanvändningsådan personnummer somav

del.
densyftar till begränsabestämmelserfinns ocksålagenI attsom

får enligt lagenPersonnummerexponeringenyttre personnummer.av
hellerfår inteDepostförsändelser.synligt påinte placeras utan

till denspridas änhandlingar skallskälsärskilda annansomanges
personnumret avser.som

elleranvändningintegällerLagen eget an-personnummerav
Uppgiftpersonligt bruk.sker förvändning omsompersonnummerav

lagen.omfattas inte helleravlidnas avpersonnummer
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Utlämnande uppgift till behörig användareav om personnummer
skall i princip ske skattemyndighetens försorg.genom

Regeringen kan med stöd lagen eller flera tillsynsmyn-utseav en
digheter tillsyn efterlevnadenutöva över lagen. Tillsynsmyndig-att av
het kan efter regeringens bemyndigande meddela reglernärmare om
ADB-behandling meddela föreläggande medsamtav personnummer
de villkor behövs för efterlevnaden lagen eller föreskriftersom av
meddelade med stöd lagen. Sådana förelägganden skall kunnaav
förenas med vite.

Om det föreligger synnerliga skäl kan regeringen eller myndighet
regeringen bestämmer i enskilda fall medge undantag från kravetsom

lagstöd förpå användning av personnummer.
Lagen straffsanktionerar personnummeranvändning sker utansom

erforderligt lagstöd och sådan användning strider föreskriftmotsom
meddelats med stöd lagen.som av

Utredningen föreslår lagen skall iträda kraft den 1 januari 1998.att
Lagförslaget förutsätter det tillkommer antal lagaratt ett som

reglerar sådan personnummeranvändning riksdagen ärsom anser
angelägen fåoch bör fortgå. Innan ställning tilltarman om an-
vändningen i framtiden bör tillåtas inom visspersonnummerav en
sektor eller i visst register utredningen det krävsett attanser en

analys behovet inom varje sådantnoggrann av av personnummer
område. Kartläggningen bör bl.a. klargöra hur användspersonnummer
internt och lagstadgad skyldighet lämna informationexternt, attom

innehåller uppgift föreligger och vilkasom om personnummer
kostnader omläggning befintliga skulle medföra.systemen av

I avsnitt 6.1.2 redogör utredningen för sin påsyn var personnum-
i framtiden användas,bör de inte bör få användas ochmer var var

användningen begränsas.bör

Zilldelning företagarnummer för näringsidkareenskildaav

Antalet enskilda näringsidkare har uppskattats till mellan 250.000 och
300.000. Enskilda näringsidkare användamåste i dag sitt personnum-

identitetsbeteckning i sin näringsverksamhet. Personnumretmer som
skall bl.a. varje fakturapå utfärdas vid skattepliktiganges som en
omsättning. För minska denna frekventa exponeringatt av personnum-

föreslår utredningen enskilda näringsidkare i samband medattmer
registrering i handelsregistret skall tilldelas särskilt s.k. före-ett

Utredningen betonar tilldelningen företagar-tagarnummer. att av
inte innebär något rättssubjekt skapas. därförDet äratt nyttnummer

angeläget det företagarnumret sådan utformningatt attnya ges en
riskerna för förväxling minimeras.
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tilldelningen förBegränsning inteav av personnummer personer som
drfolkbolg‘Z1rda landeti

Det finns f.n. omkring 408.000 folkbok-utan attpersoner som, vara
förda, tilldelats Till folkbokföringsmyndighetenpersonnummer.

framställningarinkommer antal tilldelningett stort om av personnum-
folkbokförda.för inte Tilldelning bl.a. förskerärmer personer som

registrering i rättsväsendets register, skatteregister och register hos
försäkringskassor.allmänna Utredningen anför bl.a. framstårdetatt

stötande den fördel det i innebärmånga sammanhangatt attsom som
tilldelas kopplad till kriminell handling.är Detett personnummer en
förslag utredningen innebärlämnar begränsningar till-stora av

fördelningen inte folkbokförda iärav personnummer personer som
landet.

Sekretess för uppgift personnummerom

Utredningen har det angeläget långt möjligt minskasåattansett som
exponeringen Utredningen föreslår det införsattav personnumren. en

bestämmelse i sekretesslagen innebörd sekretess skall gällaattny av
för uppgift Sekretessen föreslås bli absolut ochom personnummer.
således inte beroende s.k. menprövning. Enligt förslaget gällerav
sekretessen under den enskildes livstid.

hinder sekretessen skall uppgift fåUtan av om personnummer
lämnas till den enligt lagen användning harsom om av personnummer

använda detta.rätt att

ochKryptering användning aliasnummerav

Utredningen kryptering i fallmånga kan verksamattanser vara en
integritetsskyddet eliminerametod stärkaatt attgenom personnummer

förespråkar olikai klartext. Utredningen krypteringsmodeller. Dentre
första eliminerasinnebär i klartext vid korrespon-att personnummer
dens enskilda. Metoden innebär s.k. aliasnummermed används.att
Den andra metoden innebär eliminering i klartextav personnummeren

Äveni aliasnummer. tredjeregister. här används Den metoden innebär
eliminering i klartext vid datakommunikation.en av personnummer

Kriminalisering obehörigt utnyttjande identitetav av annans

förekommit eller mindre regelmässigtDet har att en person mer
obehörigen utnyttjat identitet vid kontakter meden annan persons
exempelvis polis sjukvård. Möjligheterna komma till medoch rättaatt

hittills varit relativt begränsade.sådana beteenden har
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Utredningen föreslår bestämmelse kriminaliseraratt en som
obehörigt utnyttjande identitet förs i brottsbalken.av annans
Bestämmelsen träffar både utnyttjande sker muntligen ochsom
skriftligen. För förfarandet skall straffbartatt krävs detattvara
inneburit fara i bevishänseende.

Utöver de förslag redovisats pekar utredningen också på andraom
åtgärder direkt syfta till begränsautan att användningensom, att av

avseddaär stärka integritetsskyddet se kap.personnummer, att 7.
Utredningen förordar bl.a. skärpt kontroll, exempelvis kraven genom
på uppvisande legitimation, i de sammanhang det viktigtärav att
styrka någons identitet. Behörighetskontroller och arbete med att
analysera och minimera risker för integritetsintrång bedömer ut-
redningen också viktigt. Utredningen också positivt på sådansom ser
begränsning personnummeranvändningen kommer till ståndav som

självreglering, branschvisa rekommendationer.genom t.ex. genom
De konsekvenser utredningens förslag medför beskrivs främstsom

i avsnitt Kostnader för förändringar i ADB-system och investeringar
i kan många förutsägasgångersystem bli höga.nya För långtsåatt

möjligt minska dessa kostnader föreslår utredningensom relativt långa
övergångsperioder.
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Författningsförslag

1 Förslag till
Lag användningom av personnummer

Härigenom föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

l § Syftet med denna lag är begränsningatt använd-genom en av
ningen stärka skyddet for den enskildesav personligapersonnummer
integritet.

2 § dennaI lag medavses
sådan identitetsbeteckning ipersonnummer: 18 § folk-som anges
bokföringslagen 1991:481 identitets-samt annan
beteckning innehåller uppgift födelsetid isom om
kombination med födelsenummer,

användning: notering, sammanställning eller återgivning av
sker manuellt eller med teknisktpersonnummer som

hjälpmedel.

3 § Personnummer får användas endast om
användningen har medgivits i lag eller
användningen erfordras för uppfylla krav angåendeatt personnum-

föreskrivs i lag.mer som
Användning förstai stycketsägs får skeav personnummer som

endast för föreskrivet ändamål.
Bestämmelser sekretess för uppgift finns i 7om personnummerom

kap. 35 § sekretesslagen 1980:100.

§4 Personnummer får inte placeras synligt på postförsändelser.
Personnummer får inte särskilda skäl handlingarutan páanges som
skall spridas till denänannan personnumretsom avser.

5 § Denna lag gäller inte
enskilds användning egetav personnummer,
användning eller föreget personligt brukav annans personnummer
och
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för avlidna.användning personnummerav

förfarandetBestämmelser m.m.om

elleri laginteskall,Skattemyndigheten§6 annat annanangesom
enligttill denuppgiftförfattning, lämna somut personnummerom

föreskrifteruppgift. Närmaresådananvändabehöriglagdenna är att
regeringenmeddelasfärutlämnandesådant avpersonnummeravom

regeringen bestämmer.myndigheteller den som
uppgiftutlämnatfåmyndighet begärhosDen att omensom

skattemyndigheten.tillhänvisasskallpersonnummer
myndigheternasinteinskränkerparagrafi dennaFöreskrifterna

ioffentlighethandlingarsallmännareglernaenligtskyldigheter om
tryckfrihetsförordningen.

föreskrifter ochlagdennaefterlevnaden samt§ Tillsynen7 över avav
§8stöd utövasmedmeddelatsvillkor harmedförelägganden avsom

bestämmer.regeringenmyndighetereller deden somav

tillsynsmyndig-bemyndigande,efter regeringensRegeringen, eller§8
meddelafårhet,

databehandlingautomatiskföreskrifter personnum-närmare avom
samtmer

dennaefterlevnadenförbehövsvillkormed deföreläggande2. avsom
stöd lagen.medmeddelatsharföreskrifterlag eller avsom

med vite.förenasfår2första stycketenligtFöreläggande

Undantag

myndighetellerregeringensynnerliga skäl kanfinnsOm det9 § som
3ibestämmelsernafrånundantagmedgebestämmerregeringen

Sanktioner m.m.

meddendömsmånaderifängelse högstellerTill10 § böter somsex
föreskrift har3 § elleroaktsamhet brytereller motuppsåt somav

stycketförsta8 §stödmedmeddelats av
tillintefall dömsringaI ansvar.
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Överklagande

11 § Beslut myndighetav
enligt 6

föreläggande enligt 8 § första stycket 2 ochom
enligt 9 §

får överklagas hos länsrätten.
Justitiekanslern får föra talan för tillvarata allmänna intressen.att

Denna lag träder i kraft den januaril 1998.
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2 Förslag till

Lag ändring i datalagen 1973:289om

Härigenom föreskrivs 7 § datalagen 1973:289 skall ha följandeatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§

Personregister skall inrättas och föras inteså otillbörligt intrång iatt
registrerads personliga integritet uppkommer. Därvid skall särskilt
iakttas

registret förs för bestämt ändamål,att ett
inte andra uppgifter registrerasatt än står i överensstämmelsesom

med registrets ändamål,
uppgifter inte medgivande den registrerade,att utan myndig-av av

heter försäljs i enlighetän med lag, förordningannat eller särskilt
beslut regeringen,av
4. i övrigt uppgifter inte in,samlas lämnasatt eller användsut annat

iän överensstämmelse med registrets ändamål eller vad gällersom
enligt lag eller författning eller i enlighet med den registreradesannan
medgivande,
5. uppgifterna i registret skyddas oavsiktligatt eller otillåtenmot
förstörelse eller otillåten ändring eller spridning.mot

frågaI frågaIom personnummer om personnummer
gäller dessutom registrering finns särskilda bestämmelseratt i
fär ske endast det klart lagennär användningär om av per-
motiverat med hänsyn till regi- 1994:000.sonnummer

ändamål, viktenstrets av en
säker identifiering eller av

beaktansvärt skäl. Vida-annat
gäller fdrattre personnummer

återges på datautskrifter endast
det finns särskilda skäl.när

Denna lag träder krafti den 1
januari 1998.
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3 Förslag till

Lag ändring i lagen 1974: 174 identitets-om om

beteckning för juridiska m.fl.personer

Härigenom föreskrivs det i lagen 1974:174 identitetsbe-att om
teckning för juridiska m.fl. skall införas paragraf,personer en ny
1 följande lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1a§

Identitetsbeteckning i numerisk
form fibretagarnummer skall
fastställas för enskild närings-
idkare.

Vad föreskrivs i 5som
och 6 §§ gäller för före-även
tagarnummer.

Denna lag träder i kraft den J
januari 1998.
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4 Förslag till
Lag ändring i handelsregisterlagen 1974:157om

Härigenom förskrivs § handelsregisterlagen4 1974: 157 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Handelsregister skall innehålla följande uppgifter om:

Enskild näringsidkare:

näringsidkarens firma, näringsidkarens firma,
näringsidkarens fullständiga näringsidkarens fullständiga

och före-namn, personnummer pos- namn, personnummer,
tadress, och postadress.tagarnummer

näringsverksamhetens näringsverksamhetensart, art,
4. det län och den där hu- 4. det län och den hu-ort därort
vudkontoret fmns konto- vudkontoret finns konto-samt samt

postadress. postadress.rets rets

Handelsbolag:

bolagets firma,
näringsverksamhetens art,
det län och den där huvudkontoret finns kontoretsort samt

postadress,
4. bolagsmännens fullständiga och postadresser,namn, personnummer

och hur firman tecknas, fårfirman tecknas varjenärav vem av
bolagsman ensam,

bolaget kommanditbolag,utgör vilken eller vilka bolagsmän-om av
kommanditdelägareär och beloppet varje sådan bolags-nen som av

utfásta insats.mans

Ideell förening och stiftelse:

den firma under vilken föreningen eller stiftelsen idkar näring,
föreningens eller stiftelsens det sammanfaller mednamn, om

firman,
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

näringsverksamhetens art,
det län och den där föreningens eller stiftelsens sitt4. styrelse harort

föreningens stiftelsenseller postadress,säte samt
och, där5. styrelseledamöternas suppleanter deras fullständigautsetts,

och postadresser,namn, personnummer
föreningensoch hur eller stiftelsens tecknas,av vem namn om

tecknas styrelsennamnet av ensam.

Denna lag träder kraft den Ii
1998.januari
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5 Förslag till

Lag ändring i skatteregisterlagen 1980:343om

Härigenom föreskrivs 5 § skatteregisterlagen 1980:343 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§5

För fysisk folkbokfördär i riket skall i det centralaperson som
skatteregistret anges

adress, civilstånd, datum för civilståndsän-personnummer, namn,
dring och folkbokföringsförhållanden,
2. registrering enligt lagen 1968:430 mervärdeskatt, särskiltom
registrerings- och redovisningsnummer, organisationsnummer och
firma,

registrering4. i sjömansregistret, tillhörighet till icke territoriell
församling, tillhörighet till svenska kyrkan,

nationalitet, för hos folkbokförda barnpersonnummer personen
under 18 år, antal hemmavarande barn inte har 16uppnått ellersom
18 års ålder, för make och, samtaxering sker medpersonnummer om

för denne,annan person, personnummer
6. slag pensionsförmån berättigadär till enligt lagenav som personen
1962:381 allmän försäkring, i den mån det behövs förom att
debitera socialförsäkringsavgift,

slag preliminär skatt skall betala.av som personen
enskildFör näringsidkare

ocksåskall företagarnummer
anges.

För inte har uppnått 18 ålderårs skall ocksåperson som anges
för den hos vilken folkbokförd.ärpersonnummer personen

För inte har uppnått 15 ålder skallårs införas endastperson som
uppgift och adress förom personnummer, samtnamn personnummer
den hos vilken folkbokförd,är inte ytterligare uppgiftpersonen om

i första stycket behövs för beskattning.som avses
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För folk- För folk-är ärperson som person som
bokförd i riket skall bokförd här i riket skallhär upp- upp-

gifter enligtgifter enligt första, andra eller första, andra,
tredje stycket införas i den tredje eller fjärde stycket

det behövs för beskattningman införas i den det behövsmån
här i riket. för beskattning här i riket.

lag träderi krafl den IDenna
1998.januari
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6 Förslag till

Lag ändring i mervärdesskattelagen 1994:200om

Härigenom föreskrivs ll kap. 5 § mervärdesskattelagen 1994:200att
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.11
5§

En faktura eller jämförlig handling skall i de fall i 2 § lsom anges
eller 2 innehålla uppgift om

ersättningen,
skattens belopp,
utställarens och och adress eller någonmottagarens namn annan

uppgift vilken de kan identifieras,genom
4. transaktionens art,

platsen för mottagande,varans
den skattskyldiges registreringsnummer enligt 14 kap. 24 § eller,

då den skattskyldige inte registrerad, hansär eller organisa-person-
tionsnummer det finns sådant och likvärdig uppgift,ettom annars en
och
7. övrigt kan ha betydelse för bedömningen skattskyldighetensom av
och avdragsrätt eller till återbetalning.rättmottagarens

För enskild näringsidkare
företagarnummer i stäl-anges

let för förstai stycket 6 angivet
nummer.

En faktura eller jämförlig handling utfärdas enligt 2 § 3 skallsom
innehålla uppgift den utgående skatt säljaren har redovisatom som
eller skall redovisa för gjorda skattepliktiga tjänster påuttag av
fastigheten. Handlingen skall dessutom innehålla de uppgifter som

i första stycket 6 ochanges

lagDenna träder krafti den I
1998.januari
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7 Förslag till

Lag ändring i folkbokföringslagen 1991:481om

Härigenom föreskrivs 18 § folkbokföringslagen 1991:481att skall
ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18 §

För varje folkbokförd För varje folkbokfördperson person
fastställs fastställsett ettpersonnummer personnummer

identitetsbeteckning. Vid- identitetsbeteckning. Vid-som som
fastställs fastställsare personnummer are personnummer

for inte folk-är for inte folk-ärpersoner som personer som
bokförda i de fall i bokförda i de fall det lagisom anges
lag eller författning. eller författningannan annan anges

sådant skall fast-att nummer
ställas.

Personnumret innehåller födelsetid, födelsenummer och kontrollsiff-
ra.

Födelsetiden med siffror, förtvå året, förtvå månadenanges sex
och förtvå dagen i nämnd ordning.nu

Födelsenumret består siffror och är udda förtre och jämntmänav
för kvinnor.

Mellan födelsetiden och födelsenumret sätts bindestreck bytsett som
plustecken när fyllerut mot ett 100 år.en person

Denna lag träder krafti den 1
1998.januari
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8 Förslag till
Lag ändring i sekretesslagen 1980:100om

Härigenom föreskrivs i sekretesslagen 1980: 100 skall införasatt en
paragraf, kap.7 35 följande lydelse.ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

35 §

Sekretess gäller för uppgift om
sådan identitetsbeteckning
personnummer isom avses
18 § folkbolqbringslagen
1991:481.

Sekretess hindrar inte att
uppgifi om personnummer
lämnas till den enligt 3 §som
lagen 1994.00 anvand-om
ning har rättav personnummer

använda sådantatt nummer.
frågaI uppgiftom om en-

skilds allmänipersonnummer
handling gäller sekretessen

denunder enskildes livstid.

Denna lag träder krafti den I
1998.januari
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9 Förslag till
Lag ändring i brottsbalkenom

Härigenom föreskrivs det i brottsbalken skall införasatt paragraf,en
15 kap. 13 följande lydelse.a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap.
13 a§

Den i fall änannatsom, som
tidigare dettanämnts i kapitel,

obehörigen utnyttjar annans
identitet döms, åtgärdenom
innebär fara bevishänseende,i

för obehörigt utnyttjande av
identitet till böter ellerannans

fängelse i högst månader.sex

Denna lag träder kraft den I
januari 1995.
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1 Utredningsuppdraget

Utredningens direktiv Dir. 1993:7 innebär uppdrag utredaett att
frågan begränsning användningenom en av av personnummer.
Direktiven i sin helhet framgår bilagaav

Utredningsarbetet inleddes i april månad 1993. Det inledande skedet
ägnades huvudsakligen samla in faktamaterial och igenomatt
tidigare utredningsmaterial inom eller närliggande ärnnesom-samma
råden.

Data- och offentlighetskommittén DOK genomförde 1987, som
framhålls direktiven,i grundlig kartläggning användningenen av av

Denna kartläggning har utredningen haftpersonnummer. ut-som
gångspunkt vid det inledande utredningsarbetet. På grund denav
snabba utvecklingen inom informationsteknologin och den ökande
datoriseringen i samhället har utredningen emellertid detansett vara
nödvändigt komplettera DOK:s kartläggning. För detta ändamål haratt
företrädare för utredningen bl.a. besökt Datainspektionen, Riksför-
säkringsverket RFV, Riksskatteverket RSV, Rikspolisstyrelsen
RPS och Statistiska centralbyrån SCB. Utredningen har också haft
kontakter med bl.a. Centralnärrmden för fastighetsdata CFD, Dom-
stolsverket ochDV Finansinspektionen.

För samla in material berör kommunernasatt som personnummer-
användning har företrädare för utredningen bl.a. besökt företaget
Dialog Data AB och Gruppen för integritetsfrågor inom dataområdet
GRIND i Göteborg.

Enligt direktiven får utredningens förslag inte innebära förut-att
sättningarna för statistiskt och ekonomiskt utredningsunderlag och
forskning försämras. För del uppgifteratt ta av om personnummeran-
vändningen inom forsknings- och statistikområdet har företrädare för
utredningen besökt SCB och Socialstyrelsen.

Utredningen har, i enlighet med direktiven, undersökt möjligheterna
kryptering begränsa den användningenatt öppnagenom av person-

När det gäller frågor kryptering bl.a.har Lars Philipson,nummer. om
professor i datorteknik vid Lunds Tekniska Högskola, bidragit med

Ävensynpunkter. SCB, Ikaros Datakonsulter i Göteborg och Linné
Data AB har bistått utredningen i dessa spörsmål.
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användningentillgodogöra sig erfarenheternaFör att av av
och Danmark har företrädare föridentitetsbeteckningar i Finland

och Befolkningsregister-besökt Dataombudsmannenutredningen
Indenrigsministeriets CPR-kontor ochi Finlandcentralen samt

Även harandra utländska kontakterRegistertilsynet i Danmark.
provinsiellaföreträdare för federala ochförekommit, bl.a. med

i Kanada.myndigheter
utredningen redovisa kost-enligt direktiven älegatharDet att

förslag både för den allmänna och för densittnadskonsekvenserna av
finansieras. detanvisa hur förslaget kan Närenskilda sektorn samt

och registrerings-kostnadsberäkningar har bl.a. RSV, Patent-gäller
Folksam bistått utredningen.ochverket PRV,

Aviseringsutredningengång skett medSamråd har under arbetets
personnummeranvändningenUtredningen har diskuteratFi 1992: 12.

Kreditupplysningsutredningenkreditupplysningsverksamhet medvid
överlämnade sitt slutbetänkandei december 19931991:06Ju som

kreditupplysningsom-effektivitet på1993:110 Integritet ochSOU
1991:07socialtjänstlagen SKommitténrådet. Genom översyn avom

registerföringen inommaterialfått delutredningenhar ta av om
också med bl.a.hand skettsocialtjänstområdet. Samråd har under

Vallagskommitté1993 årsIntegritetsskyddsutredningen Fi 1993:03,
slutbetänkande SOUöverlämnade sitti 19941991:02Ju marssom

förfrågor skyddetUtredningen angående vissaVallagen,1994:30 om
redovisadei april 1994privatliv Ju 1992:Censkilda sompersoners

för enskildadepartementspromemoria Skyddetuppdrag isitt en
Hälsodatakommitténochprivatliv studie Ds 1994:51Enpersoners

1993:12.S
Frånskrivelseröverlämnats antalTill utredningen har ett m.m.
ihandlingar453993 har överlämnatsFinansdepartementet Dnr ett

Datainspektio-uppfattningar mellanbehandlar motstridigaärende som
centralauppgifter deti fråga tillhandahållandeoch RSV av uromnen

överläm-93-4756 harFrån Justitiedepartementet Dnrskatteregistret.
hemställanfrån Datainspektionen medframställningnats omen

identitet.lagstiftningsåtgärder missbrukmot annansav
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2 Bakgrund m.m.

dettaI kapitel beskrivs huvuddragen i det utrednings- och lagstiftnings-
arbete lett fram till eller i övrigt haft betydelse för reglernastörstsom

De grundläggande reglernaom personnummer. om personnummer
finns inom folkbokföringen. I det följande inledande avsnittet lämnas

kort historik folkbokföringsreglerna fram till 1946, då före-en om
gångaren till de s.k. födelsenumren, tillskapades.personnumren,
Avsnittet 2.2 inleds med redogörelse för den lagstiftningen
folkbokföringens område skett därefter och har beröring medsom som
regleringen I de därefter följande avsnitten görsav personnumren.
motsvarande redovisning i fråga främst data- och registerlag-om
stiftningen.

2.1 Inledning

Mantalsskrivningen kan ha sin grund i fogdeförordningensägas för
Finland år 1556. I denna ålades fogdarna låta skriva hurav att upp
mycket mantal det i varje by och gård, både och kvinnor ochmänvar
ålder. Med mantal avsågs hemman sådan storlek det kundeett attav

uppehälle familj och samtidigt bära fastställd skatteenhet.ge en en
Sedan boskapsskatten år 1620 och mantalspenningarna år 1634 hade
påbjudits förrättades årlig mantalsskrivning för uttagandet dessaav
skatter.

Mantalsskrivningen verkställdes ursprungligen prästerskapetav men
uppgiften överflyttades år 1652 på särskilt anställda mantalskommissa-
rier. Mantalskommissarietjänsterna drogs 1779 och uppgiften att
förrätta mantalsskrivningen uppdrogs i stället häradsskrivarna. Från
1779 förrättades mantalsskrivningen landet häradsskrivarna. Iav
städerna sköttes uppgiften i vissa fall kommunala befattningshavareav
under 1800- och 1900-talet. När mantalsskrivningen avskaffades 1991
sköttes den i hela landet den lokala skattemyndigheten.av

I äldre tid bedömdes de flesta samhälleliga rättigheter och skyldig-
heter beroende bosättning med utgångspunkt isom var av en persons
mantalsskrivningen. Exempel detta medlemskap irösträtt,var
kommun, till fattigvårdrätt och skattskyldigheter olika slag.av
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från början olikaoch mantalsskrivningen hadeKyrkobokföringen
beroendebosättningsregler i vissa hänseendenmateriella att

kyrkobokföringenborgerliga syften medanmantalsskrivningen tjänade
i bosättnings-församlingsvården. Skillnadernatjänadei första hand

folkbokföringsförordning SFSårsupphörde i och med 1946reglerna
1946:469.

Folkbokföringen2.2

folkbokföringsförordning födelsenummer1946 års2.2.1 -

betänkande SOUi sittFolkbokföringskommitténDet somvar
skullekyrkobokfördriketdet för iföreslog1944:52 att personenvar

folkbokfördaAlla i riketfödelsenummer.fastställtfinnas ett personer
beståendefödelsenummerförslaget, tilldelasenligtskulle, ett av

föruddatresiffrigtsiffror ochskrivna medfödelsedata ett nummer,
föddaolika för allaför kvinnaoch jämnt samt sammavarsomman

folkbokföringsnummer.vanligenkalladesdag. Numret
föras in ifödelsenumretfolkbokföringskommittén skulleEnligt

kyrkböckerna. Iobligatoriskt ii övrigt intepersonakt varamen
Nummerserienpå begäran.endastprästbevis skulle sättas utnumret

förvarje län ochserier, föri mindreskulle delas001 999 enenupp-
Kommittén ansågland.frånflyttat in attett annatpersoner som

självaidentifieringen inomförmindre betydelseskulle blinumret av
med tankekommit tillFörslaget hadekyrkobokföringen. närmast

skulletaxeringsarbetet. Detsocialstatistikenbefolknings- och samt
civilförsva-lösavärnpliktsnumren ochavskaffabli möjligtockså attatt

förbetydelsefödelsenumretsdet gälleridentifieringsproblem. Närrets
maskinelltillmöjligheternapåpekade kommitténstatistikproduktion

in föräldrarskundenämndesexempelbearbetning. Som stansaatt man
Med dennapå hålkort.grundläggande dataoch andrafödelsenummer
åldrar ochför olikafram statistikfåskulle kunnametod somman

till antalet barn,med hänsynfamiljeutvecklingenvisadeyrkesgrupper
födelseför derastidpunkten m.m.

införabehovetmeningarnaremissinstansernaBland ettattomvar
konsekvenserbeträffandeinvändningarNågradelade.födelsenummer

redovisades inte.integritetpersonligaenskildesför den
folkbokföringsförordningen prop.föregickpropositionI den som

andrabl.a. detdepartementschefeno.f. anförde411946:255 atts.
folkbokföringen,lokalasamhällslivet, utanför deninomområden

lätthanterligtlättillgängligt ochentydigt,förelåg behov ettett av mera
personbeskrivning beståendeidentifieringenförhjälpmedel än aven

Även ansågsfolkbokföringenföroch födelsetid.yrke, bostadnamn,
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dock födelsenumren i flera betydelsefulla.hänseenden Be-vara
träffande födelsenumrens praktiska framhölls i propositionenbetydelse
särskilt de fördelar dessa erbjuder för det statistiskasom nummer

Speciellt besparing i tid,arbetet. erinrades i propositionen denom
arbete och kostnader och den ökade tillförlitlighet hos arbetsresultatet

torde vinnas födelsenumrens användning. Vidare anfördesgenomsom
födelsenumren kunde utnyttjas i för inskrivningsnummer förställetatt

Ävenframdelesvärnpliktiga skulle skrivas in. vid taxeringsarbetetsom
förutsågs födelsenumren kunna bli till bl.a. med avseendestort gagn,

löneuppgifter. Också vidpå hopsorteringen deklarationer ochav
registreringen pensionsavgifter ansågs tillkunnanumret nytta.av vara
Vad angick civilförsvarets identifieringsproblem anfördes det tordeatt

fram tillfredsställande påsvårt komma till lösningatt annatenvara
departementschefenmed hjälp födelsenummer. Enligtsätt än av

föreföll också troligt födelsenumren skulle kunna komma tilldet att
enskilda företags bokföring.användning i större

fick kommitténBestämmelsen födelsenummer den lydelseom som
in i § folkbokföringsförordningen 1946:469.föreslagit. 3Den togs

tillämpningen bestämmelsen i folkbok-3 §Den närmare av
reglerades i kungörelsen vissaföringsförordningen 1946:783 med

födelsenummer.bestämmelser om

folkbokföringsförordningårs2.2.2 1967 personnummer-

tillfolkbokföringsförordning kom sedan statsmakterna 1963En ny
tillprincipbeslut övergång ADB för registrerings-,fattat ett om

folkbokföring,redovisningsarbeten inom taxering ochberäknings- och
årsskiftet 196768. Dettauppbörd vid medförde behovsenast av en
i nummerform 1963:32,identitetsbeteckning prop. SU 41, rskr. 101.

1967 års folkbokföringförordning 1967:198 byggde tillSFS stor
många decennier.del på de förhållanden i samhället sedanråddesom

tillkomst omfattandeLagens grundade sig inte någon översynmera
års folkbokföringsförordning.1946av

folkbokföringsförordning anfördeUnder förarbetena till 1967 års
departementschefen bl.a. behovet1967:88prop. 65 att av ens.

tekniskaidentitetsbeteckning ökat deni nummerfonn kraftigt genom
ADB-maskiner.utvecklingen och den ökade användningen av

i tekniskårs folkbokföringsförordning utgjorde1967 stort sett en
förenklingaromarbetning sin föregångare. Förordningen innebar avav

skyldighetmantalsskrivningsförfarandet i fråga allmänhetensoch om
anmälan till pastorsämbete.göraatt

benämningenbegreppsförvirring angåendeEftersom viss inträtten
beslutadepå sifferkombination vi kallarden attpersonnummer mannu

med detenhetlig beteckningi folkbokföringsförordningen skapa en



40 Bakgrund SOU 1994:63

nybildade ordet födelsetid, födelsenummer ochpersonnummer
kontrollsiffra. Samtidigt bestämdes födelsedata iatt personnumret
alltid skall skrivas med siffror, varvid nollor skall användassex som
utfyllnadssiffror. För förebygga fel beror på felaktigt elleratt som
otydligt angivet infördes slutligen den kontrollsiffrapersonnummer

placeras efter födelsenumret.som

2.2.3 1991 års folkbokföringslag, lagen fingeradeom
personuppgifter, m.m.

1983 års Folkbokföringskommitté fick i sina direktiv Fi 1983:04 i
uppdrag lägga fram förslag till helt folkbokföringslag.att en ny
Genom tilläggsdirektiv Fi 1989:64 kommittén också i uppdraggavs

och lämna förslag till åtgärder förhindrar någonövervägaatt attsom
hjälpmed kan leta i syfterätt utövaattav personnummer en person

våld, eller trakasserier.hot
Kommittén lämnade 1983 promemorian Allmänt ombud inom

folkbokföringen FiDs 1983:31. Förslagen i det betänkandet har lett
till lagstiftning 198586:56,prop. SkU 18, rskr. SFS 1985:1121.57,
År 1989 lämnades betänkandet SOU 1989: 10 adress och i juniRätt
1990 slutbetänkandet SOU 1990:50 Ny folkbokföringslag. Förslagen
har resulterat bl.a. iden gällande folkbokföringslagen och tillnu nya -
fullföljande tilläggsdirektiven lagen fingerade personuppgifterav om-
prop. 199091:153,SkU 28, rskr. 328, SFS 1991:481 och 1991:483.
De båda lagarna trädde i kraft den juli1 1991. Den grundläggande
regeln finns i 18 § nämnda lag, vidarepersonnummerom nu se
nedan.

Organisationskommittén för folkbokföringen Fi till-1988:02
kallades efter det riksdagen år 1987 beslutat ändratatt ettom
huvudmannaskap för folkbokföringen. Kommittén fick i uppdrag att

förslag tilllämna den utformningen folkbokföringensnärmare av
organisation och i övrigt lämna förslag till andra åtgärderatt som
kunde behövas för genomföra organisationen.den Kommitténatt nya
har lämnat betänkandet SOU 1990: folkbokföringsregister,18 Lag om

lett till lagstiftning prop. 199091:53, SkU rskr. 109, SFSsom
1990: 1536 och betänkandet SOU 1990:109 Författningsförslag med
anledning folkbokföringsorganisationav en ny m.m.

Genom tilläggsdirektiv fick, tidigare 1983 års Folk-nämnts,som
bokföringskommitté 1989 i uppdrag och lämna förslag tillövervägaatt
åtgärder förhindrar någon hjälpmed kanattsom av personnummer
leta på i syfte våld, hot trakasserier.ellerrätt utövaatten person
Kommittén skulle bl.a. frågan ändringöverväga om personnummerav
för åstadkomma verkligt effektivt skydd för äratt ett personer som

för allvarliga hot våld.utsatta t.ex. om
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1983 års Folkbokföringskommitté lämnade i sitt slutbetänkande
SOU 1990:50 Ny folkbokföringslag förslag till regler identitets-om
byte. Under sina allmänna överväganden anförde kommittén bl.a.
betänkandet 97 uppgifterna inte skulleatt kunna missbrukass. för att
söka pårätt i syfte förfölja eller hota denne.en person att Gällande
regler sekretess för uppgifter i folkbokföringenom och liknande
registrering befolkningen ansågs inte heltäckande skydd.av Ettettge
fullständigare skydd skulle, enligt kommittén, kunna åstadkommas på
två Detsätt. sättet låta denatt bytaena utsattavar personen person-

och övriga identifierande uppgifter i folkbokföringen.nummer Det
andra undvika folkbokföringenatt innehöllattvar eller utvisade
förföljda verkliga vistelseort. När det gällde identitetsbytepersoners
föreslog kommittén regler detta skulleatt in i folkbok-tasom
föringslagen.

I förarbetena till lagen fingerade personuppgifter anfördeom
föredragande statsrådet prop. 19909l:153 118 o.f. det inteatts.
kunde uteslutas att för mycket allvarligt hoten utsattperson som var

grund speciella omständigheter inte kunde tillfredsställandeav
skydd möjligheten behålla sin folkbokföringsort.genom att För
dessa undantagsfall kvarstod behov kunna erbjudaett bättreatt ännu
möjligheter till skydd. En borde därför kunna medgesperson att
använda fingerade personuppgifter. Skälet härför attangavs vara man
kan använda andra sökbegrepp än och ipersonnummer ettnamn
personregister. Genom exempelvis användaatt uppgifter relationom
till barn och dag för civilståndsändring urvalskriterier detärsom
möjligt olika register hämta uppgifteratt och på så begränsaur sätt
antalet tänkbara Förföljarenavsevärt. har sedan möjlighetpersoner att
identifiera den han söker. Det kan således, framhölls iperson pro-
positionen, nödvändigt byta också andraatt uppgiftervara ut i
folkbokföringen än och I propositionen s. 121namn personnummer.
anfördes vidare den avvägningatt måste innangörassom en an-
vändning fingerade personuppgifter tillåtaskan skulleav kräva en

och kvalificerad bedömning vadannan före-mera än normaltsom
kommer inom folkbokföringen. Det skulle nödvändigtbli be-göraatt
dömningar inte främmandeär för de allmänna domstolarna.som Med
hänsyn härtill förordades frågorna medgivandeatt användaattom
fingerade personuppgifter regleras särskilt och saken prövasatt av
domstol. I propositionen lämnades förslag till särskild lagen om
fingerade personuppgifter.

Lagrådet underströk i sitt yttrande lagförslagetöver möjlighetenatt
använda fingeradeatt personuppgifter måste utnyttjas med den yttersta

restriktivitet med hänsyn till risken för rättsförluster både för den
skyddade och för andra prop. 199091:153, bilaga 6.



1994:63SOUBakgrund42

kraftträdde i1991:483personuppgifterfingeradeLagen om
folkbokföringslagen.densamtidigt nyasom

Datalagstiftningen2.3

personligamedborgarnasförbeträffande riskerinvändningarNågra
övervägandensamband medi19671963 ellervarkengjordesintegritet

folk-1970 årssamband medförst ifolkbokföringen. Detangående var
någonfickintegritetsdebatten störrebostadsräkningoch genom-som

Offentlighets- ochtillkallade1969till denleddeslagskraft. Detta att
tilläggsdirektivfickmaj 1971isekretesslagstiftningskommittén OSK

databehand-automatiskadeneffekterundersöka vilkauppdragmed att
integritet.enskildesfå för denkundelingen

sekretesslagstiftningskommitténOffentlighets- och2.3.1

och1972:47 DataSOUbetänkandetilämnadeOSKförslagDet
i1973:289datalagennuvarandedentillleddeintegritet som

förslagetförUtgångspunkten1973.julikraft den 1trädde ihuvudsak
skyddarsfär,tillförsäkras motbordeenskildeden somenattvar

uppfattaskanandraochmyndigheterintrång frånotillbörligt somsom
utomstående.

konstateradeskyddsområdetkonkretgällerdetNär att angemera
eftersomgränsdragningsproblem, rättenbetydandeförelågdetOSK att

samhälle. Enmoderntabsolut ialdrig kani fredlämnad ettbliatt vara
uppfattningenskildesdensidan attåmellanföreliggerkonflikt omena

andraoch åkränkning,ellerhotinformationsanvändning ärviss ett en
talar förfalli vissa attenskilda intressenochde allmännasidan som

olikaföranvändasochinfå samlasmåsteskilda slaginformation av
ändamål.

tillgodosågsADB-omrâdet bästintegritetsskyddetansågOSK att
mellanavvägningtillsyftadetillståndsreglering ensomgenom en

Tillstånds-integritetsintrång.förriskernadataregister ochbehovet av
fåtalendastgällande läge,dåi ettenligt OSK,kundegivningen
fickTillståndsmyndighetenlagbestänirnelser.medpunkter styras

synpunkterde allmännamed ledningpraxisbygga somavenupp
lagstiftningsärendet.iframfördes

skullesamtyckeenskildesden ettpåtankenavvisadeOSK varaatt
sådanfå ske. Enskulleregistreringförkriteriumsjälvständigt att

Omspecialrutiner.haregisterförarnatvingaskulle attordning en
visstberördes systemdedel ettmindreellerstörre avsompersonerav

förinombeaktasställetifick detregistrering,sig ramenmotsatte
tillståndsprövningen.
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Genom datalagens tillkomst infördes tillståndsplikt för i princip all
personregistrering sker med hjälp ADB. Undantag gjordessom av

förendast register inrättande beslutats riksdagen ellervars av
regeringen. Datainspektionen inrättades med uppgift tillståndsprövaatt
befintliga och nyinrättade register och tillsyn datalagensutövaatt av
efterlevnad. Vid sin tillståndsprövning skulle Datainspektionen ta
ställning till frågan registret kunde medföra otillbörligt intrång iom
registrerads personliga integritet.

2. 3 Datalagstiftningskommittén

Våren 1976 tillsattes Datalagstiftningskommittén DALK fick isom
uppgift datalagen.över Datalagen har fram tillatt 1982 varitse
föremål för rad justeringar efter förslag från DALK.en

DALK undersökte 1977-78 sambandet mellan användning av
riskeroch vid samkörning personregister. Under-personnummer av

sökningen omfattade också bedömning konsekvensernaen av av
bestämmelser begränsa eller avskaffaatt DALKom personnumren.
konstaterade avskaffande i personregisteratt inteett av personnummer
på något avgörande skulle lägga hinder isätt för samkörningar.vägen
Om i detta syfte ville förbjuda användningenman av personnummer
skulle inte målet.nå Visserligen skulle kort sikt försvåraman man
möjligheterna till samkörning tekniskt något längre siktrent men
skulle svårigheterna övervinnas.

Kostnaderna för omläggning befintliga ADB-baseradeen av
personregister kunde, enligt DALK:s uppfattning, inte överblickas

mycket ingående undersökningar. Dessa kostnaderutan bedömdes
dock bli mycket höga och med nödvändighet drabba den enskildeäven

höjda avgifter och priser. Under Övergångstid kunde degenom en
praktiska olägenheterna formi betydligt ökade risker fört.ex. av
förväxling bli kännbara. ansågDALK emellertidantasav personer att
det kunde motiverat hänsyn kritiktill den användningenatt ta motvara

förts fram i olika sammanhang. Som exempelav personnummer som
den registrerades tillgängligt föratt görsangavs personnummer var

och i sammanhang där han inte motiverat,detta denen attanser
enskilde i utdata från personregister enbart medanges personnummer
och inte med och vid kontakter med bl.a. myndigheterattnamn man
ofta krävs på uppgift detta egentligenattutanom personnummer
behövs.

DALK fann intressekonflikten mellan behovet kontroller,att av
i taxeringsarbetet och vid beslut behovsprövade förmåner,t.ex. om
den enskildes krav personlig integritet medförde svårasamt

avvägningsproblem. Kontrollbehovet motiverade inte integritets-att
skyddet försvagades hur långt helst samtidigt skyddet, enligtsom som
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uppfattasinte borde så starkt det kundeDALK, göras att som en
kontroll flesta medborgare, inte minsthindra den desträvan att som

nödvändig.skattebetalare, angelägen ochi egenskap av anser
den berörda in-ansåg det inte möjligt regleraDALK att ovan

gång för alla. kontrollbehovtresseavvägningen i datalagen De somen
föransågs främst följd debehandlats systemovan vara en av

riksdagen.och behovsprövade förmåner beslutatsbeskattning som av
för och omfattningen deansåg därför förutsättningarnaDALK att av

i ordning.nödvändiga borde bestämmaskontroller sammasom var
borde dessa frågorfråga politiska övervägandenEftersom det omvar

myndigheter. I denDatainspektionen eller andratillinte överlämnas
data syftar tillsamkörning och samutnyttjandemån attannat av

således inte reglerasenskilde medborgaren borde dettakontrollera den
för vilkai sina beslut klararestatsmakterna bordei datalagen. ange

borde krävasstatliga register får användas. Detändamål uppgifter i
användningsområdetsåriksdag eller regeringmedgivande snartav

DALKrekommenderadesmetodutvidgades. Den attav varsom
för denpersonregister betydelsestatligaförfattningsreglera alla av

registerförfattningardessapersonliga integritet. Utöverenskildes
meddatalagenockså finnas behoveventuelltkunde det ersättaattav

tillåtaspersonregistrering kanformer förregler degenerella somom
eller inte.utnyttjande ADBsig det gäller avvare

komDatainspektionendel arbetet hos ägnasmycketEn attstor av
integritetssynpunkt,frånregistertillståndsprövning varsom,av

liteni allt förinspektionenledde tillrelativt ofarliga. Detta att
tillkommatillsynsverksamhet. Försigomfattning kunde ägna att

begränsadelagändringgenomfördes 1982med dettarätta somen
anmälningsskyldighet för allagengäld infördestillståndsplikten. I som

1981822189, SFSföra personregister. Prop.inrätta ochvill
1982:446.

offentlighetskommitténoch2.3.3 Data-

offentlighetskommittén DOK,ochtillsattes Data-I maj 1984 som
inom denanvändningenutredafick i uppdrag att personnummerav
decembertilläggsdirektiv ienskilda sektorn. Genomoffentliga och

förknippadeproblemutreda dei uppdrag är1984 fick DOK att som
ADB-upptagningar. Häroffentlighetsprincipens tillämpningmed

användningenbegränsningtillför de förslagredogörelselärrmas aven
DOKövervägandendel deoch presente-somen avpersonnummerav

i in-Integritetsskyddet1987:31delbetänkande SOUi sittrade
fonnationssarnhället 4.

använd-begränsningförslag tilltvâ alternativaDOK lärrmade av
kompletteringsförslaget delsdels det s.k.ningen ettpersonnummer,av
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lagförslag. DOK inte ställning till vilket förslagentog bordeav som
genomföras.

DOK-s kompletteringsförslag innebar i 7 § datalagen tilladesatt en
bestämmelse endast fickatt registreras dettaom närpersonnummer

uppenbart påkallat med hänsyn till registrets ändamål,var vikten av
säker identifiering registrerad eller skäl. Tankenen av annat attav var

de registeransvariga själva skulle visa återhållsamhet med användning
och prövning skulle såvälatt vid tillstånds-av göraspersonnummer en

givning i samband med tillsyn befintligaöver register. Vidaresom
innebar förslaget inte särskildaatt skäl skulle fåutanpersonnummer
användas på datautskrifter.

Kompletteringsförslaget i den lagändringmotsvarar stort sett som
infördes i 7 § andra stycket datalagen den januari1 1992. Lagändring-

redovisas i avsnitt 3.2.1, där också det huvudsakliga innehållet ien
övrigt i datalagen redovisas.

DOK:s lagförslag innebar helt lag användningen ny om av
Enligt förslaget skulle inte få användaspersonnummer. personnummer

i personregister förs med hjälp ADB inte någon följandesom av om av
fyra förutsättningar uppfyllda:var

Den registrerade har medgett användningen av personnummer.
Registret har stöd i lag eller förordning.
De registrerade uppgifterna förs inom verksamhet från vilketen
det enligt lag eller förordning finns skyldighet lämnaatt
personuppgifter innehåller till sådant registersom personnummer

har stöd i lag eller förordning.som
4. Datainspektionen har medgett användning iav personnummer

tillståndspliktigt register för forskning eller framställning av
statistik.

Datalagens krav personregister skall inrättas och förasatt så att
inte otillbörligt intrång i registrerads integritetpersonliga uppkommer
skulle, enligt lagförslaget, bli utvidgat detså gällde ocksåatt när

används samband med såväl användning ADButanpersonnummer av
med personregistrering.som

Innan registrerades måste enligt lagförslaget kontrollpersonnummer
ske uppgiftens riktighet.av

Endast särskilda skäl medgav det skulle enligt lagförslagetom
få placeras synligt postförsändelser eller påpersonnummer

handlingar skulle spridas till denänsom annan personnumretsom
Sådana särskilda skäl kunde godtagbara behov identi-avser. vara av

tetskontroll, registersökning eller registrering.
Lagförslaget innehöll vidare uttrycklig bestämmelse denatten om

enskilde aldrig fick avkrävas uppgift sitt detom personnummer om
inte fanns städ lagi eller förordning för sådant krav. sådanEnett
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menadebestämmelse DOK skulle det lättare för den enskildegöra att
motivera sin vägran att uppge personnummer.

anförde i sinaDOK allmänna överväganden till grund för sina båda
alternativa förslag bl.a. begränsad användningatt en av personnummer
skulle motverka slentrianmässigt ival sökbegrepp allaett av samma
personregister. Detta skulle kräva övervägandennoggrannare av
nödvändiga kommunikationsbehov redan i samband med registerupp-

efter handbyggnaden eftersom möjligheterna till samkörningar och att
utvidga registerändamålet och kommunikationerna med andra register
minskades. Det skulle bli angeläget administrativaprövaattmera

statistikframställninglösningar och inriktning på forskning och somen
mindre personregistrering. skulle också bli angelägetkräver Det mera

utforma lagstiftning så den inte kräver omfattandeatt attny en
övervakning begränsad användningkontroll och medborgarna. Enav

ocksåenhetliga sökbegrepp i olika personregister kunde motverkaav
centrala registerlösningar till förmån för regionala sådana. Använd-

för kommersiellapersonuppgifter från myndighetsregistrenningen av
otillåten registeranvändning skulle försvåras.ändamål liksom

minskadbegränsningar informationsutbytetDe en an-av som
enligt DOKenhetliga skulle medföra innebarvändning ID-begreppav

uppgifterutsträckning fick hämta inregisteranvändarna i störreatt
fick ökad utsträckning självadirekt från de berörda. Allmänheten i
förändringar i frågaavisera myndigheter och andra t.ex. omom

med intyg styrka debostadsadress och familjeförhållanden samt t.ex.
tillstånd elleri samband med ansökningaruppgifter lämnassom om

olikaförmåner slag.av
endastlångsiktiga målsättningen borde, enligt DOK,Den attvara

skulle användaantal och väl reglerade registerbegränsatett stora
registerden registrerades medgivande. Deutan sompersonnummer

omfattande och starkakunde komma i fråga borde antingen ha ett av
register eller haskäl motiverat utbyte uppgifter med andra ettav

garantierändamål medför mycket högt ställa krav motsom
utsökningsregister. Behovetförväxling, polisregister ocht.ex. av

fall där utbytetutbyte med andra register borde I deprövas varnoga.
möjlighetentill något fåtal register bordebegränsat överväga attman

eller använda sigsköta kommunikationen hjälp ADButan att avav
unika således inte kunde användas i andraregisternummer ochärsom

omfattande utbytefall där det önskvärt medsammanhang. I de ettvar
många olika framhöll DOK,uppgifter mellan register ettvar,av

nödvändigt.ID-begreppgemensamt
behov använda bordedet fanns klartNär ett att personnummerav

kryptering,enligt DOK tekniska lösningaröverväga somman om
avidentifieringsökbara ellerregistrering inte ärav personnummer som

kort tid efter registrering kunde användas.



BakgrundSOU 1994:63 47

befintlig registerlagstifining föreslog DOK särskildaUtöver att
i följanderegisterlagar skall reglera verksamheten personregister:

Socialstyrelsens register,-
register,landstingens-

socialtjänsten skolhälsovårdenkommunernas register inom och samt-
och försäkringskassornas register.Riksförsäkringsverkets-

DOK inte omfatta registersådan specialreglering borde enligtEn
för administration löner, personal, ekonomi etc.av

forskningensBland de frågor DOK särskilt behandlade hurvarsom
villkor skulle påverkas begränsad användningav en av personnummer.
DOK begränsning medföra möjlighetersådan skulleansåg sämreatt en

följa människor under följd eller länkaåratt atten grupp en av
uppgifter från skilda tidpunkter ochsamman om en samma person.

emellertid enligt DOK utsträckningsvårt bedöma i vilkenDet attvar
begränsad användning skulle inkräkta viktigapåpersonnummeren av

forskningsintressen. allmän friskrivning vad beträffar forskningNågon
och statistikproduktion med hjälp databaserade personregister kundeav

finnasDOK inte tänka sig. I stället det bordeansåg attman en
möjlighet för Datainspektionen lämna dispens till forsknings- ochatt
statistikregistren från förbudet i lagförslaget registreraatt personnum-

den registrerades samtycke.utanmer
genomförda visadeDOK:s undersökningar, under tiden 1985 87,-

personregistren inom den enskilda sektorn begränsade till ettatt var
fåtal användningsområden. rörde sig i uteslutandeDet stort sett om

medlems-löne- och personaladministrativa kundregister ochregister,
register.

framför personaladministrativaHanteringen allt de löne- ochav
registren kundregistren enligt DOK i mycketoch påverkades stor
utsträckning i lag eller avtal påbjuden uppgiftsskyldighet till andraav
register. Det därför inte realistiskt förorda förbud attatt motvar

i register inte registeranvända dessa mottagandepersonnummer om
kunde lösa sina behov kontroller och erforderlig kommunika-av annan
tion tillfredsställande DOK föreslogpå sättett utan personnummer.

i dendärför det skulle föreligga registrerarättatt atten personnummer
vilkautsträckning erfordras för fullgöra olika myndighetskrav,attsom

enligt DOK minska eftersom myndigheterna kunde hittaskulle allt nya
administrativa lösningar.

bankregister, fbrsakringsregister, kreditupplysningsregister ochI
inkassoregister DOK tills vidare finnas möjlighetansåg det bordeatt

detta inte motiveradesanvända även när ettatt avpersonnummer
för-myndighetskrav. Som skäl för ställningstagandet attangavs

växlingar och felaktigheter i dessa register medför särskilt riskerstora
integritetsintrång. uppdatering ochför otillbörligt Behovet av annan

skatteregister,kommunikation med offentliga register t.ex.stora som
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omfattande.bilregisterfastighetsregister och ärutsökningsregister,
försäkringsbolag,hos banker,registerhanteringennuvarandeDen

DOKenligtinkassoföretagochkreditupplysningsföretag avvar
service tillgodlämnamöjligheternabetydelse förväsentlig att

reglerade ochvälverksamheterframhöll dessaDOKkunderna. att var
kreditupp-förmed undantagdet inte,kontrollerade och ansåg attnoga

uppgifterspridningnämnvärdförekom någonlysningsverksamhet, av
kundeinsynsrättoch inte heller någonregistrenaktuellafrån de som

integritetssynpunkt.frånbetänkligvara
vanliglåta iDOK lämpligtenligtdetmedlemsregisterI attvar

användaavgörande förblistadgar rättenfastställdaordning att
sittregistrerai frågaför medlemvalfrihetEn attompersonnummer.

naturligtvis föredra.attvarpersonnummer
enskildadeninomanvändningenDOK attantog personnummerav
frivilligareglerasutsträckning kundeisektorn rätt stor genom

sig behöva haansågföretagöverenskommelser. De personnum-som
hosför dettaförståelseförsöka skapakundregister ficksinaimer
ochinnehållangående registrensinformationkunderna genom

lagstiftninggällandebegränsningarvilkaanvändning samt som
kunden ellerantingen fråndetta fick avståLyckades inteinnebar. man

villeintekunderDeregistera dennesfrån att sompersonnummer.
fåDOK inteenligtbordemedregistreringtillåta personnummer

fådock självamåste avgöraanledning. Företagensärskildavvisas utan
vägrade låtakrediter till denvill lämnadei vad mån attt.ex. som

sittregistrera personnummer.
viduppkommerövergdngsproblemdepekadeDOK på ensom

använd-begränsningpersonnummeranvändning. Enbegränsad av
successivtgenomförasenligt DOK,måste,ningen personnummerav

ikostnader inte stårocholägenheterupphov tillför inteatt somge
integritetssynpunkt.fördelarna fråntillproportion

flertaletdetförslag ansågremissbehandlingen DOK:sVid storaav
bordepersonnummeranvändningenregleringremissinstanser att aven

tillDOK:s förslagockså bakom någotställde sigoch deske av
föreslagnadeuttaladefåtal remissinstanserlagstiftningsåtgärder. Ett att

bl.a. viktenåberopadevidtas. Deinte bordelagstiftningsåtgärderna av
för forskningenkonsekvensernaidentifikationsbegrepp,enhetligt attett

DOK:sborde avvaktakostnadsskälförst,borde utredas samt att man
yttrandenremissinstansernastidpunkten förvidslutbetänkande som

fram.hade lagtsinteännu
DOK:s förslagbakom någotställt sigremissinstanserdeAv avsom

remissin-kompletteringsförslaget. Dessaövervägande delförordade en
medförakommaskulleandra förslagetuttalade det att enattstanser

samtidigtkostnadsökningarbetydandebyråkratisering ochonödig som
särskiltbliförväntasinte kundesärskild lagmedfördelarna stora.en
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Flera remissinstanserna påtalade den lagen kundeav förutsättasatt nya
medge undantag i mycket omfattning rad olikastor områdenen
varför inte kunde tala något förbud användningenman motom av

Många remissinstanser anmärktepersonnummer. kravet i denatt
huvudregel enligt förslaget skulle gälla användningensom att av-

skulle grunda sig frånsamtycke denpersonnummer registrerade -inte skulle såfå betydelse eftersomstor någon valfrihet för den
enskilde i många fall faktiskt inte skulle kommarent finnas.att

I 199091:60 deklarerade föredragande statsrådetprop. att ett
genomförande kompletteringsförslaget inte behövde resulteraav i ett
lägre integritetsskydd alternativetän med helt lag. Komplette-en ny
ringsförslaget hade dessutom de fördelarna det mindre resursk-att var
rävande och medgav i större utsträckning det alternativaän förslaget

successiv anpassning till begränsad användningen en av personnum-
prop. 68.mer s.

DOK:s kompletteringsförslag i den ändringmotsvarar istort sett
datalagen trädde i kraft den januaril 1992, jfr avsnitt 3.2.1.som

2.3.4 Datallagsutredningen, m.m.

Datalagsutredrningen tillsattes i maj 1989 med uppdrag göraatt en
datalagenöversyn från såväl saklig lagtekniskav synpunkt.som

förstaI i utredningsarbetetetapp övervägdeen utredningen vissa
principiella utgångspunkter för framtida datalag. Utredningensen
överväganden och förslag i denna del redovisades i betänkandet SOU
1990:61 Skärpt tillsyn huvuddrag i reformerad datalagen som-
överlämnades i september 1990.

I andra behandlade utredningenetapp vissa frågoren rörsom
integritetsskyddet i samband med personregistrering och automatisk
databehandling inom områdena för forskning och statistik församt

Övervägandenamassmediernas och arbetslivets del. i denna del
redovisades i april 1991 i betänkandet SOU 1991:21 Personregistre-

inomring arbetslivs-, forsknings- och massmedieområdena m.m.
I tredje i septemberetapp, 1991 redovisadesen i SOUsom

1991:62 Vissa särskilda frågor beträffande integritetsskyddet ADB-
området, avhandlade utredningen vissa särskilda frågor på integritets-
området. Det gällde framför allt begreppen personregister och
registeransvarig, liksom frågor straff och skadestånd fullföljdom samt

Datainspektionens beslut.mot
Dessa delbetänkanden remissbehandladestre och Datalagsutred-

ningen utarbetade, med beaktande de remissyttrandenav avgetts,som
förslag till datalag.ett Förslaget presenterades i februari 1993en ny

i slutbetänkandet SOU 1993: 10 En datalag.ny
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i fortsätt-skall datalagenförslag ävenDatalagsutredningensEnligt
hjälpsker medinformationshanteringsådanregleraningen bara som

enskilda ochför dengälla bådeskall lagenLiksom hittillsADB.av
mycketföreslagna lagendenövrigt innebäroffentliga sektorn. I

Blandgäller i dag.till vadförhållandeförändringar ibetydande som
följandekanförändringarna nämnas:de föreslagna

hel delupphov tillharPersonregisterbegreppet,3 gett ensom
tillämpligblir pådatalagenslopas. Dentolkningsproblem, nya

åtgärdförstås varjebehandlingpersonuppgifter. Medbehandling av
undantagVissa görspersonuppgifter ADB.vidtas med genomsom

skerbehandlingordbehandling ochhuvudregeln, bl.a.från tas som
tilllämpningsom-från lagenspersonligt bruk undanföruteslutande

bli lättareockså avgöraskall detförslagetråde. detI att vemnya
utredningenspersondataansvarig medregisteransvarig,ärsom

terminologi.
rationaliseraavskaffas förtillståndmed licens ochSystemet att

för till-tidinspektionenocharbeteDatainspektionens merage
synsverksamhet.

renodlattillskall kunna övergåförutsättning förEn ettatt man
regleringutförligsådatalagentillsynsförfarande är att somger en

ADB-hanteringgäller förförutsättningardemöjligt avsomav
intrång iotillbörligtnuvarande begreppetpersonuppgifter. Det

för de olikareglerstället införsavskaffas. Iintegritetpersonlig
finnsdatalagendeninformationsbehandlingen. Iimomenten nya

tillnödvändiga anknytningenbl.a. denbestämmelser ettom
vilkapersonuppgifter,behandlingförförutsättningarnaändamål, av

från denför samtyckebehandlas, formenfårpersonuppgifter som
gallring.ochenskilde, säkerhet

med be-kompletterasskall kunnadatalageni denRegleringen nya
olikaochDatainspektionenutfärdasstämmelser som avseravsom

sektorer.branscher eller
persondataansvarigavissaanmälningsskyldighet förmedEtt system

vissaDatainspektionentill näranmälan skall görasinförs. En
skall liggaAnmälningarnabehandlas med ADB.uppgifterkänsliga

Datainspektionens tillsyn.förtill grund
förADB-behandlas barafåpersonuppgifterskalli dagLiksom

Ändamålet förslagenligt utredningensskall dockändamål.bestämda
Möjlig-datalag.enligt nuvarandeprecisionmed änstörreanges

ändamål det,personuppgifter för änanvändaheterna annat somatt
in för, begränsas.samlatsuppgifterna

alternativadeolika punkteriföreslagna lagenI den anges sex
personuppgifter. EnADB-behandlagrunder rätt att avsom ger

behandlingen. Förfrån dem berörssamtyckegrunderna är avsom
gälla. denregler Isärskildapersonuppgifter kommerkänsliga att
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föreslagna datalagen lämnas också särskilt författningsstöd i fråga
behandling känsliga uppgifter på forskningsområdetom och hosav

arbetsgivare.
En uttrycklig regel förbud för den persondataansvarigeom att
ADB-behandla personuppgifter för direktreklamändamål i strid med
den enskildes önskan in i datalagen.tas
Särskilda regler införs i datalagen klargör hur de intressensom som
följer tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagenav
skall integritetsintressena.avvägas mot
Enligt utredningen förslag skall överföring särskilt medgivandeutan
kunna ske till visserligen inte har anslutit sigstat tillen som
Europarådets konvention till vilken Sverige anslutenär men som- -
har integritetsskyddett det följer kon-motsvararsom som av
ventionens regler.
Datainspektionens beslut skall i fortsättningen överklagas till
domstol, inte i dag till regeringen.som
I fråga hänvisade Datalagsutredningen tillom personnummer att

regeringen beslutat tillsätta särskild utredare för utreda fråganatten
begränsning användningen I Datalagsut-om en av av personnummer.

redningens förslag till datalag har tagits in bestämmelseny en som
7 § andra stycket i den gällande datalagen.motsvarar De ändringar

vidtogs redaktionella och hänförde sig till den förändringsom var av
begreppsbildningen utredningens lagförslag innebar.som

Datalagsutredningens förslag har remissbehandlats. Bland de
remissinstanser sig utredningensöver förslagyttratsom om en
övergång till renodlat tillsynssystem med datalagett utförligten som
reglerar de förutsättningar gäller vid ADB-hanteringsom av person-
uppgifter, kompletterat med föreskriftergenerella utfärdade av
Datainspektionen, har majoriteten tillstyrkt förslaget eller inte haft
någon erinran. Flera remissinstanser har dock datalagansett att en ny
inte bör förrän EG-kommissionens tillantas förslag direktiv se bilaga
4 slutligt antagits.

När det gäller Datalagsutredningens förslag till bestämmelse om
personnummeranvändning 15 § i utredningens förslag till datalagny
har bl.a. följande synpunkter framförts.

Datainspektionen anförde i sitt remissvar inspektionen meddelatatt
rad beslut vari gränsen preciserats för denen personnummeran-

vändning kan godtas enligt den hållnaallmänt i 7 §som textenmera
datalagen. Den begränsning därigenom åstadkommits borde,som
menade inspektionen, framgå justering lagtexten i avvaktanav en av
på de ytterligare förändringar kan följdenbli Personnum-antassom av
merutredningens kommande förslag. lagtextenAv bör således, menade
inspektionen, framgå inte får användas i företagsatt personnummer ett
utåtriktade verksamhet, exempelvis fakturor. Detta gäller denäven
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ADB-i nytillkomnaheller fårInteoffentliga sektorn. personnummer
försäk-exempelvis kundnummersökbegrepp,register utgöra externa

bankkontonummer.ringsnummer,
användningenremissvarkonstaterade i sittSocialstyrelsen att av

Socialstyrelsen inödvändig.bra ochfungerat är serpersonnummer
lösning.alternativhittamöjligheteringadag att en

användningenfördet angelägetGeneraltullstyrelsen har ansett av
möjlig-vad gällerinskränkning inte skernågontulldatasystemet att

detullregistret iisökbegreppanvändaheten att personnummer som
organisationsnummer.saknarimportörenexportörenfall

personnummeranvändningenframhållitharFinansinspektionen att
finansiella sektorndenbetydelse inomfå ökadkommatorde t.ex.att

i övrigtpenningtvätt ochåtgärderlagenden motomnyagenom
s.k.anledning deninstituten iställskravde skärpta avsomgenom

finanskrisen.
användningenbetydelseunderstrukit denharRSV person-avsom

inomeffektivitetenochkostnadernaför säkerheten,harnummer
exekutionsväsendet.ochskatte-

detharhögskolaChalmers tekniskaUniversitet ochUmeå ansett att
identifikationskodentydighögskolor krävsochuniversitetför en

utbildningen.dokumentationgällerdetsåsom när ompersonnummer
byterstudentersamband medidettaviktigt harSärskilt attansetts vara
elleruniversitetföras tilluppgifter mästeochstudieort över annat

ocksåhögskolan skertillantagningendelhögskola. En stor av
högskoleservice.Verket förviasamordnat

betydelsepåpekatinstitutet harKarolinska ettpersonnumrets som
också i deninstämtpersonidentifiering harför säkerinstrument men

identifieraföranvändsframförtskritik attmot att personnummersom
bankkonto-användsnärän personnumrett.ex.annat sompersonen,

fakturanummer.eller somnummer
rationellmedförKöpmannaförbundet har personnumretattansett en

ocksåharFörbundetenskildaidentifikationenkeloch personer.av
andraanvändasi första hand bör närframfört att personnummer

tillämpa.kompliceradeblir svåra ochidentifikationsmetoder att
bortdet riktigtsitt remissvarhar iLO att taansett personnumren

gåendelängreutskrifter,adresser ochfrån dataetiketter, attmenatmen
iintegritetsvinsterinteutmönstring garanterarpersonnumretav

betyda förkanomläggningarmerkostnaderproportion till de stora som
organisationer.t.ex.

länder harutveckladeanfört allaharAB DAFADAFA Data att
användningen kommereller form ochi attatten annanpersonnummer

och kravendatoriseringeni Sverigeriktninggå i närsomsamma
har vidareDAFAoffentliga förvaltningen ökar.i deneffektivitet
personligagaranti för denframfört utgöratt personnummer en
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integriteten i ADB-register, inte längre förut-äratt numretmen en
sättning för register skall kunna samkörasatt vissa risker förom
förväxling kan DAFA har Datalag-av accepteras.personer ansett att
sutredningen gjort riktig bedömning viden stannatsom samma
avvägning det gällernär personnummeranvändningen gällandesom
lagstiftning.

Krigsarkivet har konstaterat har betydande fördelaratt personumren
forskningssynpunkt, speciellt det gällernär informationsmäng-ur stora

der.
Svenska kyrkans församlings- och pastoratsförbund Svenskasamt

kyrkans centralstyrelse har onödig användningansett att av person-
bör stävjas och hänsyn bör till denatt före-nummer tas oro som

kommer. Dessa remissinstanser har också påpekat användningenatt av
inte nödvändigtvis måste hotutgöra denpersonnummer ett mot

personliga säkerheten och integriteten också kanutan ettses som
medel för öka säkerheten i Personnumretatt uniksystemen. utgör en
och tydlig nyckel till informationen Att utvecklaom en person. nya
nycklar kostsamt och fleraär nycklar i sig säkerhetsriskutgör dåen
information skall överföras mellan olika Ett reducerasättsystem. att
skadliga verkningar personnummeranvändningen framhålls iär,av
remissvaren, begränsa samkörningar datasamlingar.att av

Regeringen har frågan stiftaansett datalag böratt attom en nya
anstå till dess slutligt ställningstagande EUett angående Kommis-av
sionens direktivförslag för handenär prop. 199394:116 9. Is.
stället har delreform genomförts innebörd Datainspektionenen attav

möjligheter reglera ADB-behandlingatt personuppgifter förges av
olika branscher och sektorer. Ett införande sådan ordning i detav en
nuvarande medför de register försystemet vilka Datain-att typer av
spektionen utfärdat bransch- eller sektorsföreskrifter kan undantas från
tillståndsplikt. Riksdagen har vidare godtagit förslag i propositionenett

det tillägg i 8 kap.att 7 § regeringsformenett blir möjligtom genom
för regeringen efter bemyndigande i lag delegeraatt normgivnings-
kompetensen i fråga ADB-behandling personuppgifter tillom av
Datainspektionen.

2.4 Särskild registerlagstiftning

Arbetet med komplettera datalagen särskildaatt med registerlagar
pågår alltjämt.

Ett förslag från Utredningen socialförsäkringsregisterlag, SOUom
1991:9 Lokala sjukförsäkringsregister, har tilllett lagstiftning om
försäkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna SFS
1993:747.
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sitt slutbe-isociabförsäkringsregisterlag lämnadeUtredningen om
socialförsäkrings-lag1993:11 förslag tillSOUtänkande omen

till förordningaroch förslagregister om
dagersättningsregister,-
pensionsregister,-
bidragsregister,-
familjebidragsregister och-

pensionsförsäkring.frivilligyrkesskadelivräntor ochförregister-
tänktsocialförsäkringsregister ärlagenföreslagna attDen om

handläggningsådanförpersonregister behövstillämpas avsom
enligtförmånerandrasocialförsäkringsförmåner ochärenden somom

försäkringskas-de allmännaförfattning ankommerellerlag annan
dessabenämnslagförslagetRiksförsäkringsverket RFV. Iellersorna
vilkaunderlagförslagetsocialförsäkringsregister. Iregister anges

socialförsäkringsregister.får antecknas iförutsättningar etten person
enligtskall,i registretfår antecknasBeträffande personer som

registreradefolkbokföringsregisterlokalaiförslag,utredningens anges
inteFörekommeradress.ochbl.a.uppgifter personnummer, namnom

ställetskall ifolkbokföringsregistretlokalauppgifter i detdessa anges
Även enligtuppgifter fårytterligareidentitet.uppgiftertillgängliga om

Lagförslagettelefonnummer.adress ochförslaget om namn,anges
sjukperioderuppgifterytterligarevilkaocksåreglerar somm.m.om

får antecknas.
socialförsäkringenUtredningenspecialmotiveringsinI omangav

handläggningrättssäkereffektiv och181betänkandetbl.a. att ens.
identitetsuppgifterkräver äroch RFVförsäkringskassornahos att

före-desammanhangi vilketlikadeochkorrekta är oavsettatt
socialförsäkringsregisterlagförslagetföreskrivs iDärförkommer. att

adressochbl.a.uppgifterinnehålla deskall namnpersonnummer,om
folkbokföringsregistren.lokalafinns i desom

närvarande inomförberedsremissbehandlats ochBetänkandet har
regeringskansliet.

Kommitténhar översyntilläggsdirektiv Dir. 1993:7Genom avom
framläggautreda ochuppdragfått iS 1991:07socialtjänstlagen att

socialtjänstensinompersonregisterförfattningsregleringförslag avom
område.

Fastig-1992:34SOUbetänkandeuttalade i sittFDS-utredningen
användningenökandedendatorstruktur,hetsdatasystemets att av

ikommakansammanhangvissainformation ifastighetsanknuten
ochintegritetenpersonligadenskyddakonflikt med intresset att enatt

dettabl.a.fastighetsdatasystemetförfattningsmässig reglering avav
författningsregleringförslag tillNågotangelägen.bedömsskäl som

medarbetsgruppi betänkandet. Inomdock inte representan-lämnas en
Justitiedeparte-ochnaturresursdepartementetochMiljö-från bl.a.ter
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pågår emellertid arbete med författnings-mentet överett att se
regleringen för fastighetsdatasystemet. Vid denna kommeröversyn
enligt vad utredningen inhämtat integritetsfrågor beaktas.att

promemorianI Lag kriminalregister, Ds 1992:32 ladessom m.m.
fram förslag författningsreglering den framtida brotts-ett om av
registreringen. Promemorian innehöll förslag till olika författ-tre
ningar, nämligen kriminalregisterlag, lag misstankeregisteren en om
och lag polisregister. I anslutning till dessa lagar lades ocksåen om
fram förslag till förordningsbestämmelser. Enligt förslaget skall den
centrala registreringen påföljder iske register, kriminalregistret.ettav

detta registerI skall också ingå sådana påföljdsuppgifter försom
närvarande antecknas i körkortsregistret. det särskildaI misstankere-
gistret skall, enligt förslaget, antecknas uppgifter skälig misstankeom

brott. Polisregisterlagen skall gälla för registerde försom som av
polisen för spanings- och utredningsändamål. Promemorian har
remissbehandlats och ärendet bereds för närvarande inom Justitiede-
partementet.

Hälsodatakommittén Dir. 1993:111 har fått i uppdrag läggaatt
förslag författningsregleringfram till personregister inom hälso-av

sjukvårdensoch område.

Övriga2.5 utredningar

Aviseringsutredningen överlämnade i 1994 sitt betänkande SOUmars
1994:44 Folkbokföringsuppgifternai samhället. Utredningen föreslog
bl.a. personbanden, riksaviseringsbandet och SPAR skulleatt
avskaffas. I stället skulle centralt register för avisering ochett annat
tillhandahållande folkbokföringsuppgifter inrättas.av

Integritetsskyddsutredningen under våren 1994 överlämnaattavser
betänkande kommer innehålla förslag till statistikre-ett att ettsom

gisterlag.
Utredningen angående frågor skyddet för enskildavissa om

privatliv Ju 1992:C har i departementspromemoria Dspersoners en
Skyddet för1994:51 enskilda privatliv studie, behandlatEnpersoners

frågor den enskildes till fredat privatliv.rätt ettom
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3 Rättslig reglering

I detta avsnitt lämnas redogörelse för bestämmelsernaen om person-
och användningen dessanummer Avsnittet inleds medav nummer. en

beskrivning de grundläggande reglerna folkbokföringenav ochom
datalagstiftningen. Här lämnas också kort redogörelse för be-en
stämmelser i Datainspektionens författningssamlingom personnummer
DIFS. Vidare redovisas vissa sekretessbestämmelser och regler i
narnnlagen. Sist i avsnittet redovisas övriga författningar med
bestämmelser om personnummer.

3.1 Folkbokföringen

l Folkbokföringslagen, folkbokföringsförordningen och
folkbokföringskungörelsen

Den l juli 1991 trädde den folkbokföringslagen 1991:481 inya
kraft. Numera har skattemyndigheterna övertagit de arbetsuppgifter
inom folkbokföringen tidigare tillkom pastorsämbetena.som Till-
delning har dock hela tiden varitav personnummer arbetsuppgiften
för skatteförvaltningen.

Den folkbokföringslagen innebarnya mantalsskrivningenatt av-
skaffades. Det ansågs inte längre motiverat behålla mantalsskriv-att
ningen för bestämma domstolars,att myndigheters och försäkringskas-

behörighet ärenden. Syftetsors att ta med geografiskt fördelaupp att
ärenden mellan olika lokala och regionala myndigheter kunde lika väl
uppfyllas med utgångspunkt i den löpande folkbokföringen. En
avveckling mantalsskrivningen dessutomansågsav medföra en
förenkling och renodling folkbokföringen. Prop. 1990912153av s.
84 85.-

I folkbokföringslagens 2 5 §§ finns bestämmelser folk-om-
bokföring.

Följande bestämmelse infördes i folkbok-om personnummer
föringslagens 18
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För varje folkbokförd fastställs ettperson personnummer som
identitetsbeteckning. Vidare fastställs förpersonnummer personer

folkbokfördainte de falli i lag ellerärsom som anges annan
författning.

innehållerPersonnumret födelsetid, födelsenummer och
kontrollsiffra.

Födelsetiden med szfiror, två för âret, två föranges sex
månaden och två för dagen i nämnd ordning.nu

Födelsenumret består szfiror och udda för ochär mäntreav
för kvinnor.jämnt

födelsetidenMellan och födelsenumret bindestrecksätt ett som
byts plustecken fyller år.100närut mot ett en person

skall således, enligtPersonnummer 18 § folkbokföringslagen, faststäl-
las för varje folkbokförd Vidare skallperson. personnummer
fastställas för inte folkbokförda i de fallärpersoner som angessom
i lag eller författning. Personnummer för inte ärarman personer som
folkbokförda fastställs den skattemyndighet RSV bestämmer,av som
jfr tredje folkbokföringslagen34 § stycket och § folkbok-5
föringsförordningen 1991 :749.

identitetsbeteckning.Personnumret Det skallär utgöraavsett att en
födelsetid,innehålla födelsenummer och kontrollsiffra. Födelsetiden

med siffror, två för år, för månad tvâ förtvâ och dagen.anges sex
Födelsenurnret består siffror och udda för jämnt förochär mäntreav
kvinnor. Mellan födelsetiden och födelsenumret bindestrecksätts ett

vid utskrifter byts plustecken fyller 100närut mot ettsom en person
år. öka säkerheten lagras sekelangivelseFör inom folkbok-ävenatt en
föringssystemet.

Kontrollsiffran bestäms enligt den s.k. modulus-IO-metoden med
vikterna 1 och Metoden innebär siffrorna i födelseår, -månad,att -
dag och multipliceras växelvis med 2 och Siffrorna i-nummer
produkterna läggs därefter blivitOm produkten högre nioänsamman.

först siffrornaläggs i produkten så bildasdet ental.att ettsamman
Entalssiffran i den framräknade frånsiffersumman dras sedan talet 10.
Restsiffran blir kontrollsiffra. Om blir 10 blir kontrollsiffranresten

Kontrollsiffror beräknas metodenenligt den beskrivna ettsom ger
begränsat skydd felskrivningar. vissa fall blir kontrollsiffranImot
densamma förväxlas.exempelvis månad och datumäven om

särskilda bli för allvarligEn skäl kan antas utsattperson som av en
eller upprepad brottslighet, förföljelser får,eller andra trakasserier om

flyttathan har eller har för avsikt flytta, medges folkbok-attatt vara
förd på den gamla folkbokföringsorten i högst år 16 §. För-tre

Ävenfarandet kallas kvarskrivning och medges efter ansökan. den
medflyttande familj kan kvarskrivas.utsatte personens
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Möjligheterna till kvarskrivning infördes efter förslag 1983 årsav
Folkbokföringskommitté i betänkandet Ny folkbokföringslag. Kommit-
tén lämnade samtidigt förslag till regler identitetsbyte. Ettom
fullständigt identitetsbyte ansågs effektivt skydd försätt attvara en ge

förföljd Ett identitetsbyte medför emellertid ocksåen person. om-
fattande nackdelar. Som alternativ metod för erbjuda skyddatt
föreslogs kvarskrivning. Betänkandet 100 0.f. Beträffande reglernas.

identitetsbyte hänvisas till avsnitt 3.1.2.om
propositionenI föregick folkbokföringslagen anförde före-som

dragande statsrådet prop. 199091:153 116 kvarskrivning i deatts.
allra flesta fall bör kunna medföra effektivt skydd uppgifterett mot att

folkbokföringeni används för söka med avsiktatt attupp en person
den för våld, hotutsätta våld eller trakasserier.om

Folkbokföringslagen innehåller vidare bestämmelser anmäl-om
ningar och ansökningar. Enligt 25 § skall den flyttat inomsom en
vecka anmäla flyttningen till skattemyndighet, allmän för-en en
säkringskassa eller till postkontor. En sådan flyttningsanmälan skallett
enligt 28 § innehålla uppgift och datum förom namn personnummer,
ändring bostads- eller postadress, bostads- och postadressav samtny
dess beräknade giltighetstid, registerbeteckning för den fastighet som
den bostadsadressen uppgift upplåtit densamtnya avser om vem som
fastighet eller bostadslägenhet den bostadsadressensom nya avser.

.Folkbokföringsförordningen föreskriver bl.a. allmän för-att en
säkringskassa eller postkontor tagit flyttningsanmälanett emotsom en
skall sända anmälan till skattemyndighet §.1 Förordningenen
ålägger också Värnpliktsverket, Vägverket, kronofogdemyndighet och
allmän försäkringskassa underrätta Skattemyndigheten denatt om
adress har så det finns anledning adressensnarten person att anta att
inte registrerad i folkbokföringenär 2 §. En sådan underrättelse
behöver dock inte lämnas det uppenbartär adressen tillfälligärattom
eller skäl inte skall registreras.annatav

Beslut i ärende enligt folkbokföringslagen efter anmälan eller
ansökan eller det finnsnär skäl till det fattas skattemyndig-annars av
heten. När det gäller ärenden folkbokföring fastighet eller iom
församling beslutar Skattemyndigheten i det län där fastigheten eller
församlingen belägen. Personnummerär för inte ärpersoner som
folkbokförda fastställs, tidigare anförts, den skattemyndighetsom av

RSV bestämmer. I övriga ärenden beslutar den skattemyndighetsom
inom verksamhetsområde eller har varitärvars senasten person
folkbokförd 34 § folkbokföringslagen.

Skattemyndighetens beslut överklagas hos länsrätten, medan beslut
överklagas hos RSV 38 §. Jfr ävenom personnummer prop.

199394:224 27. RSV:s beslut får intes. om personnummer
överklagas 39 §.
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Enligt folkbokföringsförordningen 3 § åligger det allmän för-
valtningsdon1stol underrätta RSV och Skattemyndighetenatt beslutom
enligt folkbokföringslagen.

Skattemyndigheten för enligt 74 § folkbokföringskungörelsen
1967:495 magnetband register befolkningenöver i länet person-
band. Detta de regionalaär folkbokföringsregistren, kallade FB-data
och grunden förutgör riksaviseringen. För varjesom person anges
bl.a. Om någon ändring sker bl.a. uppgiftpersonnummer. av om

i skattemyndighetens register i fråga denpersonnummer ärom som
inskriven i sjömansregistret, underrättar Skattemyndigheten snarast
sjömansregistret detta personavi 76 §.om genom

Samtidigt med den folkbokföringslagen trädde riksdagennya en av
beslutad lag 1990:1536 folkbokföringsregister i kraft,om se om
denna vid avsnitt 4.3.1.

3.1.2 Lagen ñngerade personuppgifterom

Lagen ñngerade personuppgifter 1991:483 trädde i kraft denom 1
juli 1991, samtidigt den folkbokföringslagen, vidaresom nya se
avsnitt 3.1.1. Genom lagen folkbokfördaär i landetges personer som

möjlighet använda andraatt personuppgifter sig själven deänom
verkliga ñngerade personuppgifter. Stockholms tingsrätt får efter
skriftlig ansökan medge får använda ñngeradeatt en person person-
uppgifter §.1 Ansökan RPS eftergörs framställning från denav som
vill använda ñngerade personuppgifter 2 §. Medgivande får lämnas

det föreligger uppenbar risk för folkbok-om att ären en person som
förd i landet kan bli för särskilt allvarlig brottslighetutsatt riktarsom
sig dennes liv, hälsa eller frihetmot och inte kanpersonen ges
tillräckligt skydd på Medgivandetsätt. fårannat gälla under högst fem

Ävenår. familjemedlem varaktigt bor tillsammans medsom en person
löper risk förutsättas den angivnaatt brottslighetsom kantypen av

medges fingeradeanvändaatt personuppgifter 1 §.
Ett medgivande innebär i fråga har iatt allarätt attpersonen av-

seenden använda de flngerade uppgifterna i stället för de verkliga. När
det exempelvis i olika författningar talas registrering ellerom arman
hantering personuppgifter det de fingeradeär uppgifterna skallav som
komma till användning för den fått medgivande. Under för-som
arbetena anförde föredragande statsrådet det, för avsedd effektatt att
skall uppnås med medgivande, särskiltett är angeläget fingeradeatt
uppgifter används inom folkbokföringen. Uppgifterna i folkbok-
föringsregistren har genomslagskraft i samhället ochstor ligger till

förgrund antal andra register hosett olikastort myndigheter prop.
199091:154 144.s.
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våren formella framställningar gjortsFram till 1993 hade drygt 30
personuppgifter.till RPS ansökan fingeradeanvändaattom om

ansökan StockholmsEndast omkring fjärdedel ledde till hosen
Många framställ-där de, med undantag, beviljades.tingsrätt ett av

blivit medvetentill RPS har återtagits sökanden deningarna när om
konsekvenserna identitetsbyte.praktiska ettav

Även kvarskrivning i folkbok-den möjlighet till s.k. som ges
visst skydd tillföringslagen, jfr avsnitt 3.1.1 kan ettovan, ge personer

bli för trakasserier olika slag. Vid kvarskriv-kan antas utsatta avsom
sitt Hittills har, enligt uppgiftning behåller personen personnummer.

från 50 kvarskrivningar registrerats.RSV, 40 -

Datalagstiftningen3.2

dataförordningenDatalagen och3.2.1

översiktlig beskrivning den gällandeavsnitt lämnasdettaI en av
dataförordningen 1982:480.datalagen 1973:289 och

grundbegreppVissa

definitioner vissa lagenmed de begreppDatalagen inleds av av som
personuppgift,således vad med§ förklarasinnehåller. I l som menas

och registeransvarig.registreradpersonregister,
personuppgift förstås upplysning enskildMed begreppet som avser

många olika slag.personuppgifter kanSådana vara avperson.
födelsedatum,Uppgifter personnummer,avser en persons namn,som

anställningsförhållandenutbildning och familje- ochnationalitet, är
Även upplysningarsjälvklart sådana personuppgifter.att somanse som

mindre personlig kan emellertid utgöraär natur personupp-ansesav
exempelvis upplysningargift. Hit bör enligt lagmotiven höra om en

fastighets- ellerbostadsförhållanden, banktillgodohavanden,persons
ekonomiskabilinnehav upplysningar i övrigt rörsamt personsensom

ställning jfr 1973:33 117.prop. s.
för-lagen register,begreppet enligtMed personregister avses

automatiskmed hjälpeller andra anteckningar försteckning avsom
personuppgift kandatabehandling ADB och innehåller somsom

fråganAvgörande förhänföras till den med uppgiften. omsom avses
såledesregisterdatalagen överhuvudtaget tillämplig ärär ett

Register förs medregistret förs eller inte.huruvida med ADB som
utanför datalagens till-teknik faller i daghjälp ADBänav annan

ämpningsområde. Jfr 118.1973:33prop. s.
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En personuppgift kan hänföras till viss antingen direkten person
själva personuppgiften eller hjälpmed särskild identitetsupp-genom av

gift också ingår i registret. En identitetsuppgift behöver intesom vara
Ävenentydig och unik eller sådan den allmänt bekant.äratt mera

register inte innehåller andra identitetsuppgifter sådanaänsom som
det möjligt enbart för den invigde förstågör vilkenatt person, som en

upplysning kan omfattas datalagens bestämmelser. Omavser, av en
kan identifieras anställningsnummer, medlemsnummer,person genom

kundnummer eller liknande, registretär att ettanse som person-
register. Detsamma gäller statistiska uppgifter, där beteckningar och
dylikt också återfinns på dokument, det möjligt återknytagör attsom
uppgifterna till vissen person.

Datalagen begränsad till skyddaär enskildaatt motpersoner
otillbörligt intrång i deras integritet. Juridiska skyddaspersoner
således inte lagen. Med begreppet registrerad därförgenom avses en
enskild beträffande vilken det förekommer personuppgift iperson en

personregister.ett
För varje register skall finnas registeransvarig. Därmed förståsen

den för verksamhet personregistret förs, han förfogar övervars om
registret. fysiskaSåväl juridiska och myndigheter kansom personer

registeransvariga. Med förfoga registeröver närmastatt ettvara avses
befogenhet överföra registrets innehåll till läsbar form. Enatten

registeransvarig måste också kunna påverka innehållet i registret
tillföra eller ändra de uppgifter ingår i registret föratt attgenom som

förfoga det.överanses
registeransvarigeDen för försregistret för bestämtatt ettsvarar

ändamål, bara sådana uppgifter registreras överensstämmeratt som
med detta ändamål och uppgifter inte medgivande denatt utan av
registrerade myndigheter försäljs med stöd i lag, för-änannatav
ordning eller särskilt beslut regeringen, jfr § datalagen.7 Denav
registeransvarige skall också till uppgifter i övrigt in,samlasattse
lämnas eller används i överensstämmelse med registrets ändamålut
eller vad gäller enligt lag, författning eller den registrerades med-som
givande. Han vidare för uppgifterna skyddas oavsikt-att motansvarar
lig eller otillåten förstörelse eller otillåten ändring eller spridning.mot

Licensanmälan

Personregister får, enligt 2 § första stycket datalagen, inrättas och
föras endast den efter anmälan har fått licens Datainspek-av som av
tionen. sådanEn licens berättigar den registeransvarige föraatt ett
eller flera personregister. Licens behövs inte för personregister som

enskild för, registret används uteslutande för personligt bruk.en om
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förasochinrättaspersonregister skall görsAnmälan attom
registeran-skall denanmälanDatainspektionen. Iskriftligen hos anges

organisationsnummerpostadress och ellersvariges samtperson-nanm,
Datainspektio-dataförordningen.jfr 2 §kontaktperson,pånamnet en

registeransvarigedenendastinte anmälan i sakgranskar utan gernen
jfrlicensnummeranmälan har gjortslicensbevis samt ettattett om

dataförordningen.10 §
förordningen3 §§ochskall enligt 1erhållit licensDen som

betalaverksamhetDatainspektionensavgifter för1982:481 enom
till inspektionen.435 kr,avgift, f.n. regelårlig som

registerföraADB övermed hjälpDatainspektionen skall ettav
Fråndataförordningen.§licensregistret, 3licensanmälningar se

licensregisterdettaDatainspektionen198990 förverksamhetsåret
får användaDatainspektionendator.hjälpmedLIRE av egen

informationsverksarnhetochför sin tillsyns-licensregistret samt som
dataförordningen.licensavgifter 4 §uppbörd seförunderlag av

illstándT m.m.

otill-risker försärskildainnebärabedömsregister,vissaFör som
§enligt 2integritet, krävspersonligaenskildsibörligt intrång -

särskiltlicensmed och 6 ävenjämförd 4 utöver ettdatalagen -
följande.tillståndfall då krävsDatainspektionen. De ärfråntillstånd

personregisteroch föraregel för inrättaiTillstånd krävs ettatt som
innehåller

personuppgifter,känsliga1
registrerade,upplysning denvärderandeeller2 omdömen omannan

till denanknytningsaknar sådanuppgifter3 sompersonerom
kundför-anställning,medlemskap,följerregisteransvarige som av

förhållandejämförligtnågot därmedhållande eller samt
personregister s.k.från någotpersonuppgifter inhämtats4 annatsom

samkörning.
någonuppgiftdatalagenuppgifter enligt 4 §Känsliga attär t.ex. om

politiskanågonsuppgiftdömts för brott,ellermisstänks upp-om
ellerhälsotillståndsjukdom,religiösa ellerellerfattning tro om
vårdellerekonomisk hjälpfåttnågoneller uppgiftsexualliv attom

socialtjänsten.inom
sammanslutningarförundantagtillståndsplikten i 2 §Från görs a

uppgiftersådanainnehållerregisteroch förinrättar omsomsom
iövertygelseellerreligiösauppfattning,politiskamedlemmarnas tro

sammanslutningen.iför medlemskapgrundenövrigt utgörsom
fall.följandetillstånd iinte§ datalagenenligt 2behövsVidare a

ellerför vård-tillståndfårsjukvårdsmyndigheterochHälso- utan-
innehållerpersonregisteroch förabehandlingsändamål inrätta som
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uppgifter någons sjukdom och hälsotillstånd 2 § tredje stycketom a
andra punkten. Detsamma gäller myndigheter inom socialtjänsten
i fråga dem fått ekonomisk hjälp eller vård jfr 2 § tredjeom som a
stycket tredje punkten.
Läkare och tandläkare får tillstånd inrätta och föra registerutan som-
innehåller sådana uppgifter någons sjukdom eller hälsotillståndom
i övrigt de har erfarit i sin yrkesverksamhet jfr 2 § tredjesom a
stycket fjärde punkten.

Arbetsgivare jfr 2 § tredje stycket femte punkten.a-
Tillstånd behövs inte heller för samköra register samkör-att om-
ningen sker med stöd författning eller Datainspektionens beslutav
eller med den registrerades samtycke jfr 2 § andra stycket fjärde
punkten.
Vidare behövs inte tillstånd Datainspektionen för sådanaav-
personregister vilka inrättats riksdagens eller regeringensgenom
beslut se 2 § första stycket.a
Tillstånd behövs inte heller för sådana personregister har tagitssom-

för förvaring arkivmyndighet se 2 § andra stycket.emot av en a
Personregister enskild använder uteslutande försom person-
personligt bruk också undantagna frånär tillståndsplikt se 2 §
tredje stycket.
Vid sin tillståndsgivning har Datainspektionen beakta vissa iatt

datalagen angivna förutsättningar.
grundläggandeEn förutsättning för Datainspektionen skall kunnaatt

tillstånd inrätta och föra personregister det inte finnsäratt attge
anledning registreringen medför otillbörligt intrång i deatt anta att
registrerades personliga integritet. Vid prövningen skall Datain-
spektionen, enligt 3 § datalagen, särskilt beakta och mängdenarten av
de personuppgifter skall ingå i registret, hur och frånsom vem som
uppgifterna skall inhämtas vilken inställning de kan kommasamt som

registreras har eller kan ha till saken. Det måste dessutomatt antas
särskilt beaktas inte andra uppgifter eller andra registrerasatt personer

står i överensstämmelseän med ändamålet med registret.som
Tillstånd inrätta och föra personregister omfattar andraatt änsom

medlemmar, anställda eller kunder hos den registeransvarige eller
har därmed jämställd anknytning till denne fårpersoner som annan

meddelas endast det finns särskilda skäl se 3 §.om a
För andra myndigheter enligt lag ellerän författningatt som annan

har föra förteckning sådana uppgifter skall kunna beviljasöveratt
tillstånd inrätta föraoch personregister gäller vissa känsligaatt som
uppgifter exempelvis uppgifter någon misstänks eller dömts förattom
brott eller har varit föremål för vissa tvångsingripanden måste
synnerliga skäl föreligga förstase 4 § stycket datalagen.
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Tillstånd inrätta och föra ipersonregister övrigt innehålleratt som
uppgifter någons sjukdom, hälsotillstånd eller sexualliv ellerom
uppgift någon fått ekonomisk hjälp eller vård inom socialtjän-attom

eller varit föremål för åtgärd enligt utlänningslagen får endaststen om
särskilda skäl föreligger meddelas myndighet enligt lagänannan som
eller författning har föra förteckning sådana uppgifter.överattannan
Särskilda skäl krävs också för registrering uppgifter någonsav om ras

politiskaeller uppfattning eller religiösa övertygelse 4 andrase § och
tredje styckena datalagen.

Enligt lagens förarbeten kan förhållandetdet personregisteratt ett
skall användas för statistiska bearbetningar eller vetenskapliga
undersökningar i sig särskilda eller synnerligautgöra skäl under
förutsättning enskilda identitet inte offentliggörs. Enligtatt personers
fast praxis avstår Datainspektionen från registret behövsprövaatt om
för det uppgivna forskningsändamålet intar den principiellamen
ståndpunkten forskningsregister skall grunda sig på s.k. informeratatt
samtycke. Med informerat samtycke den skall registrerasattavses som
får information registret och registreringen och därefter frivilligtom
lämnar de uppgifter begärs eller medger dessa inhämtas frånattsom

Jfrnågon källa. Claes Kring, Sten Wahlquist, Datalagen medannan
kommentarer, Göteborg 1989, 126 o.f.s.

tillstånd inrättaNär och föra personregister länmas, skallatt
Datainspektionen samtidigt meddela beslut ändamålet med registretom

datalagen.se 5 § Datainspektionen kan vid behov också meddela
villkor,andra vilka uppgifter får registreras ocht.ex. om som om

uppgifterutlärrmande 6 §.se Föreligger särskilda skäl, fårav
tillståndet till vissbegränsas tid 5 §.se

Inrättande och förande personregister;av personnummer m.m.

§ datalagen slåsI 7 fast skall inrättaspersonregister och föras såatt
inte otillbörligt intrång i de personliga integritetregistreradesatt upp-

Därefterkommer. i punktform några faktorer har särskildanges som
betydelse för integritetsskyddet. I således7 § vadnärmareanges som

förskall iakttas nå till brukar kallasvad god register-att upp som
sed. Reglerna i 7 § tillämpliga slagpå alla personregister,är av

de kräver tillstånd Datainspektionen inte.eller De gälleroavsett om av
också för sådana personregister får föras licens, dvs. sådanautansom

Ävenförs uteslutande för personligt registerbruk. harsom som
beslutats regeringen eller riksdagen, s.k. statsmaktsregister,av
omfattas bestämmelsen.av

Genom lagändring trädde i kraft januariden 1 1992 infördesen som
i 7 § datalagen andra stycke med särskild bestämmelseett en om
personnummeranvändningen. Bestämmelsen i denmotsvarar stort sett
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bestämmelse DOK, såsom tidigare anförts, föreslog i sittsom
betänkande SOU 1987:31 och har betecknats kompletteringsför-som
slaget. En redogörelse för DOK:s förslag finns i avsnitt 2.3.3.
Bestämmelsen har följande lydelse:

[fråga gäller dessutom fårregistrering skeattom personnummer
endast klartdet motiverat hänsynmed tillnär år registrets
ändamål, vikten säker identifiering eller beaktans-annatav en av

skål. Vidare gäller får återges på da-vårt att personnummer
tautskrifter endast det finns särskilda skål.när

Enligt bestämmelsen får således registrering skeav personnummer
endast det klart motiverat med hänsyn till registrets ändamål,när är
vikten säker identifiering eller beaktansvärt skäl.annatav en av
Vidare gäller får återges på datautskrifter endast näratt personnummer
det finns särskilda skäl.

förarbetena tillI bestämmelsen 19909l:60prop 70 och 115s.
framhöll föredragande statsrådet beträffande de vid ikraftträdandet
befintliga registren i fallde användningen kanatt av personnummer

skall de bort registren i enlighet med den regeln.tasavvaras ur nya
Det påpekades dock kostnadsaspekten måste in ställningvägas näratt

i denna fråga. föreslagnaDe reglerna ansågs inte hindratas att person-
kostnadsskäl får finnas kvar tills systemennummer av av annan

anledning konstrueras eller byts Lagrådet ansåg kost-ut. attom
nadsaspekten övergångsvis kunde sådant beaktansvärtettanses som
skäl i det stycket och ansåg därför särskild över-attsom anges nya en
gångsbestämmelse i detta hänseende inte behövdes.

Statsrådet framhöll vidare det i första hand kommer denatt an
registeransvarige själv bedöma vilka konsekvenser bestämmelsenatt

fårpersonnummeranvändning i det enskilda fallet. Den själv-om
ständiga skyldigheten för registeransvariga obefogadde motverkaatt
användning medför alltså, anförde departements-av personnummer
chefen, bestämmelsen kan genomslagskraft i registerävenatt som

tillståndspliktiga. Föreskrifterna i § minimistandard för7är anger en
persondataskyddet. Datainspektionen oförhindrad beslutaär att om
föreskrifter innebär ytterligare skyldigheter för registeransvari-desom

i de avseenden i paragrafen. Sådana föreskrifter kannämnsga som
beslutas med stöd 6 § datalagen i samband med tillståndattav
meddelas för tillståndspliktigt jfrregister 6 § datalagen.ett a
Bestämmelserna i också7 § inspektionen underlag för vidett attger
behov ingripa enligt tillsynsreglerna register inteäven mot som
omfattas tillståndsplikten. Om det visar sig nödvändigt kanav
inspektionen ingripa med föreskrifter bådeenligt 18 § tillstånds-mot
pliktiga och andra register prop. 69 o.f..s.
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effekt anförsförutsättning för förslaget skall avsedd iEn är,att
betydande frihet detpropositionen, Datainspektionen får näratt en

finna lämpliga former för framtida användningengäller denatt av
Förslagets genomslagskraft blir således i hög gradpersonnummer.

personnummefrå-beroende hur Datainspektionen väljer hanteraattav
departementschefen, utgå frånkan därvid, menadeMan attgan.

för den personligainspektionen beaktar vikten skyddett gottav
integriteten.

flertal fall inteDatainspektionen har sedan lagändringen i ett
personregister, vidaremedgivit skall ingå iatt personnummer se

bilaga
förda register, gällerdatalagen inte reglerar manuelltEftersom

hjälpför register förs medbestämmelsen i 7 § datalagen endast som
förNågon motsvarande regleringautomatisk databehandling.av

kan olika reglermanuellt förda register finns inte. Däremot om
Föreskrifteri vissa fall hindra lämnassekretess ut.att personnummer

integritet finns bl.a. iotillbörligt intrång i personligtill skydd mot
100.sekretesslagen 1980:

förteckna personregister hanregisteransvarige skyldig deDen är att
Förteckningen skall aktuellför § datalagen.ansvarig se 7är varaa

allaför Datainspektionen. krav gällertillgänglig Dessaoch hållas
tillstånd behövs för dem eller detoberoendepersonregister omav om
förteckning personregistermed licensamnälan. Denräcker över som

innehålladatalagen skyldig ha skallregisteransvarige enligtden är att
förstaregistreras se 7 §uppgift i vad mån apersonnummerom

6 datalagen.stycket
ADB-använd-finns också särskilda bestämmelserdatalagenI om

personuppgifter riktiga ochavseddaningen ärär att garantera attsom
återfinns i 8 och 9 §§, behand-fullständiga. bestämmelser,Dessa som

uppgifter.oriktigalar bl.a. rättelse och missvisandeav
denlO Dencentral bestämmelse vidareEn datalagensär ger
denstadgastill insyn i Därenskilde personregister.rätt atten

underrättaenskilde skallregisteransvarige på skriftlig begäran denav
eller henne. Ettinnehållet i registret, gäller honomdenne såvitt detom

kostnadsfritts.k. 10 enskildesådant utdrag, §-utdrag, har den rätt att
få gång år.en per

personuppgifterden registeransvarige lämnarInnan ettut person-ur
registeransvarige enligt §llregister till åligger det denannan,

registe-denkap. sekretesslagen 1980:100datalagen eller 7 16 § om
anledningdet finnsmyndighet, undersöka,ransvarige är att omen

idatabehandlingför automatiskuppgifterna skall användasanta att
exempelinte ske. Somså fall får utlärrmandestrid med datalagen. I ett

i före-licens ellerutlämnande till någon saknarkan nämnas som
personuppgiftfall tillstånd. Finns anledningkommande det anta att



68 Rättslig reglering SOU 1994:63

skall användas för iADB utlandet, får uppgiften lämnas endast efterut
medgivande Datainspektionen. Sådant medgivande får lämnasav
endast, det kan utlämnandet uppgiften inte kommerantas attom attav
medföra otillbörligt intrång i personlig integritet. Något medgivande
behövs dock inte, personuppgift skall användas för ADB enbart iom

har anslutit sig till Europarådets konvention skydd förstaten som om
enskilda vid ADB personuppgifter.av

I datalagen finns vidare allmänna bestämmelser gallringom av
personuppgifter och vad skall iakttas då personregisterettom som

förasupphör se 12 §.att
särskild bestämmelseEn dokumentationsskyldighet attom avser

det möjligt i efterhand fastställagöra vilka uppgifter i ADB-att en
upptagning har legat till grund för avgörandet mål ellerettsom av
ärende hos myndighet. Sådan ADB-upptagning skall tillförasen
handlingarna i målet eller ärendet i läsbar form. Undantag gäller
endast, finnsdet särskilda skäl till det. Denna skyldighet gällerom
ADB-upptagningar huvud alltså inte enbartöver taget, person-
register se 14 § datalagen.

Vissa bestämmelser tystnadsplikt finns också 13 § datalagen.om

Statsmaktsregister

Personregister inrättande riksdagen eller regeringen beslutarom vars
enligt 2 § första stycket datalagenär undantagna från kravet påa

tillstånd. Om sådant s.k. statsmaktsregister innehåller uppgifterett
i fall skulle ha medfört tillståndsplikt, skall dock yttrandeannatsom

inhämtas från Datainspektionen innan beslut inrätta registretattom
fattas. När Datainspektionen sådant yttrande skallettavger en
bedömning registret ske enligt grunder vid prövningav samma som

tillståndsärende dataförordningen.11 § Datainspektionen kanettav
meddela beslut villkor föräven dessa register, i den mån inteom

regeringen eller riksdagen har meddelat något villkor i hän-samma
seende jfr 6 och 18 §§ datalagen.a

Datalagens bestämmelser den registeransvariges skyldigheter,om
tillsyn straff och skadestånd gäller för statsmakts-ävensamtom om

registren. Datainspektionen kan dock beträffande sådana register inte
förbjuda fortsatt förande eller återkalla något tillstånd 18 § andra
stycket datalagen. Se vidare statsmaktsregister i avsnitt 4.2.om

Tillsyn m.m.

Datainspektionen tillsyn automatiskutövar databehandling inteöver att
medför otillbörligt intrång i registrerads personliga integritet se 15 -
18 §§ datalagen.
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denna tillsyn innefattas få tillträdeI enligt 16 § datalagen rätt atten
de lokaler har ADB-verksamheten, fåtill samband med attsom

tillgång till den dokumentation databehandlingen ochrör attsom
datakörningar. vidareföranstalta åligger enligt 17 § denDetom

registeransvarige uppgifterlämna Datainspektionen deatt som
inspektionen begär för sin tillsyn. Datainspektionen kan enligt 24 §
vitesförelägga den registeransvarige denne inte fullgör sinaom

i samband tillsynen.skyldigheter med

Överklagande

Datainspektionens beslut får överklagas hos regeringen. Justitie-
får föra för tillvara allmänna intressen 25 §kanslern talan seatt ta

datalagen.

Sanktioner m.m.

medföraförande personregister medfört eller kanHar antasav
integritet kan Datainspektionen meddelaotillbörligt intrång i personlig

förbjudarättelse inte på kan åstadkommas,villkor eller, sättannatom
tillståndpersonregister eller återkalla meddelat sefortsatt förande av

datalagen.18 §
oaktsamhet föruppsåtligen eller inrättar ellerDen av person-som

tillstånd, beslutlicens eller bryter Datainspektionensregister motutan
obehörigen lämnar personuppgift, intevillkor eller förbud, utom

ellerinte lämnar riktigt registerutdrag enligt 10 §gallrar registret,
uppgifter i kansamband med tillsynlämnar Datainspektionen osanna

fängelse styckettill eller till i högst år 20 § förstadömas böter seett
datalagen.

den dömas uppsåtligen eller oaktsamhetVidare kan till böter avsom
förteckningen tillgängliginte för registerförteckning eller inte håller

förteckningen jfr 20inspektionen och inför begäran denna gerav
§ andra stycket datalagen.

det inrättats ellerpersonregister kan förklaras förverkat,Ett om
nödvändig 22 datalagen.förts licens eller tillstånd jfr §utan

olovligen upptagning för ADBbereder sig tillgång tillDen som
för in sådanolovligen ändrar eller utplånar i registereller eller

fängelse i högstupptagning kan dömas för dataintrång ellertill böter
förberedelsestadiet,tvâ år. straffbart på försöks- ochBrottet är även

ringa § datalagen.det inte se 21ärom
personregister in-registrerad tillfogas skadaOm atten genom

skall denoriktig missvisande uppgift honom,nehåller eller om
tillfogas skadaregisteransvarige skadan. Om någonersätta genom
sig skyldig till brottetbrott datalagen, skall den har gjortmot som
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skadan. Härvidersätta skall hänsyn till lidande ochäven andratas
omständigheter ekonomisk betydelseän se 23 §rentav annan
datalagen.

SPAR

I datalagen finns också bestämmelser SPAR, det statligaom person-
och adressregistret 26 28 §§. Uppgifterna i SPAR används bl.a.-
för aktualisering och kontroll uppgifter i andra personregister ochav
för urvalsdragningar. SPAR får användas både myndigheter ochav
enskilda. enskildeDen har möjlighet få infört direktreklamspärratt en
i SPAR. utförligareEn redovisning regelverket kring finnsSPARav
i avsnitt 4.3.3.

Dataförordningen

Kompletterande bestämmelser bl.a. licensanmälan, tillståndsansö-om
kan, handläggningen hos Datainspektionen och bistånd till personer

registrerade utomlandsär finns i dataförordningen 1982: 480.som
§ dataförordningenI 14 finns vidare bemyndigande för Datainspek-ett

tionen meddela verkställighetsföreskrifter till datalagen.att

3.2.2 Datainspektionens författningssamling m.m.

Datainspektionen kan i tillstândsbeslut föreskriva register inteatt ett
får innehålla eller användningenattpersonnummer av personnummer
i visst register skall villkorad på något jfr 6 ochett 18 §§sättvara
datalagen. Denna möjlighet har inspektionen utnyttjat i sin till-
ståndsverksamhet. Datainspektionen har vidare, underangettssom
föregående punkt, enligt 14 § dataförordningen bemyndigats att
meddela verkställighetsföreskrifter till datalagen.

De föreskrifter reglerar användningen finnssom av personnummer
publicerade i följande föreskrifter meddelade i Datainspektionens
författningssamling DIFS.

föreskrifterI vissa löne- och personalregister DIFS 1979:2om-
föreskrivs den registrerades inte får lämnasatt utpersonnummer
från registret i vidare mån förbehövsän tillgodoseattsom
ändamålet med registret. Om uppgiften blir tillgänglig i visuellt
läsbar form utanför den verksamheten, i samband medt.ex.egna
postbefordran skall den registeransvarige särskilt beakta dettaatt
inte sker i onödan eller kan väcka förargelsesätt ellersom oro
punkt 6.8. En motsvarande bestämmelse finns också i föreskrifter

vissa kund- och leverantörsregister DIFS 1979:3, punktom m.
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punkt 6DIFS 1980:3,föreskrifter vissa hyresregisteri6.6, om
punktDIFS 1981:1,föreskrifter vissa medlernsregisteroch i om

ansökningsförfarandeförenklatföreskrifterDatainspektionens ettom-
1990:2verksamhet DIFSkommunalpersonregister iför vissa

i kommuner-får registrerasuppgiftervilka slagbl.a. somavanger
administrativa register.respektiveinformationsregister derasnas

befolknings-iregistrerasmedgerFöreskrifterna att personnummer
informations-företagsregisterfastighetsregister ochregister,
registeriockså registreras överfârregister. Personnummer

bostadsbidrag,bygglov,och tomtkö,bostads-förtroendevalda,
register.administrativaförhandlingsuppdragochÖverförmyndaren

1993:3.DIFSföreskrifterna ändradtillBilagan genom
ansökningsför-förenklatföreskrifterDatainspektionensI ettom-

verksamhet DIFSsvenska kyrkanspersonregisterifarande för vissa
ifår registrerasvilka fallbl.a. i1991:2 personnummeranges

kyrkan inrättassvenskamyndigheter inomhospersonregister som
församlingsregister,Föreskrifterna reglerarförfattningen.enligt

referensregistercentralstyrelseskyrkansSvenskaministerialböcker,
tillför underrättelseregistercentralstyrelsesSvenska kyrkansoch

ochDIFS 1991:3ändradeFöreskrifternafall.i vissapastor genom
Ändringarna registreringföreskrifternainte1993:2. avomavser

personnummer.
ansökningsförfarandeförenklatföreskrifterDatainspektionens ettom-

forsknings-landstingskommunalochstatligpersonregisteriför vissa
uppgifteri detalj vilkainte1993:1 reglerarDIFSverksamhet som

sökandenskallansökanVidregistreras.får personnummerange om
ansökningsblankettenanslutning tillinte. Iellerskall registreras

datalagen.i §7bestämmelsernaredovisas personnummerom
ansökningsförfarandeförenklatföreskrifterDatainspektionens ettom-

i kraft den 1trädde1993:5direktreklamregister DIFSför vissa
1988:1föreskrifter DIFS1993, då inspektionensnovember om

direktreklamregistervissaföransökningsförfarandeförenklat
reglernai de ärändringengälla. viktigasteupphörde Den attatt nya

direktreklamregisterfår finnas iinte längre ett sompersonnummer
förenkladeenligt detmeddelatstillståndstödmedförs ett somav

ansökningsförfarandet.
förförutsättningdirektreklamregister ärföreskrifternaEnligt enom

registret baratillståndsförfarandetförenkladedettillstånd enligt att
månader. Dennämligen högstbegränsad tid,skall existera tre somen

innehåll ellermeddirektreklamregisteroch förainrätta annatvill ett
ansökafårförfattningen,ivadtidlängre sägsunder än omsom

Datain-gällerNär detvanlig ordning.tillstånd i personnummer anser
registreraskälnormalt inte finnsdetspektionen att personnummeratt

direktreklamregister.i
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Av föreskrifterna de från tiden före 1982 registeravser desom om
inrättas inte tillståndspliktiga.är Dessa föreskrifternumera tillämpas
därför endast riktlinjer i inspektionensnumera verksamhet.som

Datainspektionen i 1992 skriftgav utmars en om personnummer
,skriftserieni personregister nr i14 Datainspektionen informerar. I

redogörelseskriften finns för datalagens regleren om personnummer-
användning och motiven till bestämmelsen i §7 andra stycket
datalagen. Här finns också beskrivning Datainspektionensen av
prövning personnummeranvändningen och inspektionensav påsyn
personnummeranvändningen.

Datalagsutredningens förslag m.m.

Datalagsutredningen föreslog i sitt slutbetänkande SOU 1993:10 En
datalag bestämmelseatt motsvarande den iny dag finns ien 7 §som

andra stycket datalagen skulle i datalag. Utredningentas en ny
hänvisade till bestämmelsen användningenatt om av personnummer
för relativt kort tid sedan införts i den gällande datalagen och att
regeringen beslutat tillsätta särskild utredare för utreda fråganen att

begränsning användningenom en s. 407.av av personnummer

3.3 Bestämmelser sekretesstystnadspliktom

3.3.1 Sekretesslagen och sekretessförordningen

Sekretesslagen 1980:100 innehåller bestämmelser tystnadspliktom
i det allmännas verksamhet och förbud utlämna allmännaattom
handlingar. Bestämmelserna förbud röja uppgift, sig detattavser vare
sker muntligen eller allmän handling lämnas elleratt pâgenom ut

se kap.sätt 1 1 § sekretesslagen.annat I brottsbalken 20 kap. 3 §
finns bestämmelser brott tystnadsplikt.motom

Enligt kap.1 2 § sekretesslagen får uppgift sekretessbelagdärsom
inte röjas för enskild i andra fall iän sekretesslagen ellersom anges
lag eller förordning sekretesslagen hänvisar till. Motsvarandesom
bestämmelse med förbud för myndighet röja uppgift föratt annan
myndighet finns i 1 kap. 3 Särskilda regler finns vidare i sekre-
tesslagen överföring sekretess mellan myndigheter.om av

20I kap. 3 § brottsbalken finns bestämmelser för denom ansvar
bryter förbud enligt sekretesslagenmot röjasom eller utnyttjaatt

uppgift och för den bryter förbehåll har uppställts medmotsom som
stöd sekretesslagen vid utlämnande uppgift.av av

Den grundlagsgivna offentlighetsprincipen, dvs. delrätten att ta av
allmänna handlingar, regleras i tryckfrihetsförordningen TF. I 2 kap.
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TF stadgas varje medborgare skall ha del1 § svensk rättatt att ta av
handlingar. då, offentlighetsprin-allmänna I 2 § de fall inomanges

begränsningar får del sådanacipens igöras rätten att taram, av
endasthandlingar. Dessa begränsningar får enligt lagrummet göras om

påkallat med hänsyn tilldet är
eller dess förhållande till eller mellan-rikets säkerhet statannan

folklig organisation,
valutapolitik,centrala finanspolitik, penningpolitik ellerrikets

verksamhet för inspektion, kontroll eller tillsyn,myndighets annan
förebyggaintresset eller beivra brott,att

ekonomiska intresse,det allmännas
för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,skyddet

bevara djur- ellerintresset växtart.att
Begränsningarna del allmänna handlingar skallrätten att taav av

sekretesslagen ellerenligt bestämmelsen i särskild laggöras en nu --
Efter bemyndigandeden särskilda lagen hänvisar till.lagannan som
förordning meddelabestämmelse får regeringeni sådan genom

bestämmelsens tillämplighet.föreskrifternärmare om
handlingardå begränsningar i skyldigheten allmännafallDe att utge

offentlighetsprincipens således i 2 kap. 2 § TFligger inom angesram,
regler i 2-de angivna punkterna l-7. Dessaunder motsvaras avovan

således regler lämnas sekretess medsekretesslagen, där10 kap. om
i 2 vid punkterna l-7.till de intressen 2 kap. § TFhänsyn som avses
sekretesslagen,nyssnämnda kapitel i dvs. 2-10 kap. medsamtligaI

uppgiftersekretess, torde enskilda kommamateriella regler omom
gäller. ocksåför vilka sekretess innebärifråga i verksamheter Det att

förekomma alla dessatorde inomuppgifter om personnummer
framhållas kap. brottsföre-särskilt 5 avseendeområden. Här skall

verksamhet, skyddetbrottsbeivrande kap. avseendebyggande och 7
skyddetavseendeför enskilds personliga förhållanden, 8 kap. av
skyddetekonomiska förhållanden avseendeenskilds och 9 kap. av

ekonomiskenskilds förhållanden såväl personlig natur.av som
uppgifter ochför gäller förTill grund avgörandet sekretessom

sekretesslagen skallkapitel ihandlingar de slag i nämndaav som avses
handlingenuppgiftenligga det bedöms uppkommamen som om

denhuvudreglernalärrmas Sekretess föreligger därvid enligtut. om
stadganden denmyndigheten vissautlämnande bedömer enligt att--

röjsuppgiftennågon närståendeenskilde eller honom lider men om
det vidstadgandenrakt skaderekvisit eller enligt andras.k. om--

denkan röjasbedömningen inte står klart uppgiften attutanatt
uppgiften röjs s.k.närstående liderenskilde eller honom ommen

skaderekvisit.omvänt
Åtskilliga således uppgifti omfattarbestämmelser sekretesslagen om

fall enligt lagenoch menbedömning skall i dessapersonnummer en
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vid röjandet dessa uppgifter. Här skall bara någragöras bestämmel-av
kan särskilt aktuella i sammanhanget, nämligennämnasser som vara

7 kap. 16 § personregister enligt datalagen och bestärnrnel-som avser
i 15 kap. 9-13 §§ med särskilda bestämmelser upptagningarserna om

för automatisk databehandling. Vidare finns i sekretesslagen be-
stämmelser s.k. folkbokföringssekretess 7 kap. § första och15om
tredje styckena. Dessa bestämmelser har följande lydelse:

Sekretess gäller i verksamhet folkbokföringen ellersom avser
liknande registrering befolkningen, för uppgiftannan av om

enskilds förhållanden,personliga det särskild anledningom av
kan den enskilde eller någon liderhonom närståendeantas att

uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller, i denmen om
utsträckning regeringen föreskriver det, i verksamhetannan som

registrering betydande befolkningen.delavser av av
Sekretess gäller i ärende fin personuppgifter föreradeom

uppgift enskilds förhålpersonliga anden det inte står klartom om
uppgiften kan den enskilde eller någon honomröjasatt utan att

närstående lider men.

Med stöd 7 kap § sekretesslagen har i § sekretessförord-15 l aav
ningen 1980:657 föreskrivits vissasekretess skall gälla i angivnaatt

befolkningenverksamheter registrering betydande delsom avser avav
för uppgift enskildas personliga förhållanden, det särskildom om av

närståendeanledning kan den enskilde eller någon honomantas att
uppgiften förlider röjs. Sekretess gäller verksamhetmen om som

avser
fastighetsregistennyndigheternasochinskrivningsmyndigheternas
informationssystem

fastighetsregisterkommunala
rikspolisstyrelsens centrala passregister

räddningsverks register civilförsvarspliktig personalöverstatens
socialstyrelsens register och sjukvårdspersonalhälso-över

pensionsverks pensionsregisterlöne- ochstatens
Vägverkets trafikregister

truppregistreringsmyndigheternas registervärnpliktsverkets och
försvarsmaktens personalöver

förkyrkans centralstyrelses referensregister och register9. svenska
underrättelse till i vissa fallpastor

församlingars medlemsregister och ministerial-10. svenska kyrkans
böcker.

gäller såledesi kap § första stycket sekretesslagenSekretessen 7 15
befolknings-både för den egentliga folkbokföringen och för andra
Exempelvisomfattar betydande del befolkningen.register som en av

statliga adressregistret SPAR och SCB:somfattas det ochperson-
totalbefolkningen.register över



Rättslig reglering 751994:63SOU

i syftesekretesslageniföreslagit ändringarnyligenRegeringen har
tillgodoseochenskildaintegritetsskyddet förförbättrabl.a. attatt

daguppgifter ifråga ärinsynsintressen iviktigavissa somom
propositioneniFörslagen199394:165.sekretesskyddade prop

framtagenJustitiedepartementetinomtidigaresig pågrundar en
sekretess.Några frågor1993:55promemoria, Ds om

föreslåsbrotteller beivraförebyggatill intressetMed hänsyn att
uppgifter isekretessbeläggamöjligtdetbestämmelser gör attsom

körkortsskallEnligt förslagetbankvalv. även ettritningar över t.ex
skall endast kunnaNumretsekretessbeläggas.kunnareferensnummer

risk för för-kan skestår klart detdär detde falli utanlämnas attut
falskning.

förhållandenpersonligaenskildesför denskyddetstärkaFör att
finns meduppgifterkänsligagälla förskallsekretessföreslås somatt
uppgifterföransvarsnämnd,sjukvårdensochanmälan till Hälso-i en

förrörelsehindrade,parkeringstillstånd föri ärendenläkarintygi om
fullgörafrån skyldighetenbefrielseuppgifter i ärenden attrörsom

skäl åberopassocialaekonomiska ochfall dåi devärnplikt t.ex. som
ellerförandeverksamhetibefrielse, uttaggrund för uravser avsom

regeringenärenden hos röruppgifter iförochsjömansregistret som
brottmålsdom.verkställighetöverförande avav

ochhemtelefonnummerbostadsadress,offentliganställdasVissa
föreskriver,utsträckning regeringendenockså, iskallpersonnummer

anställda hosuppgiftersådanagällerhemliga. Dethållaskunna om
ellerför våldriskerakansärskilt utsättaspersonalendärmyndighet att

röjasuppgiften kanklartstårdet inteallvarligt utanattannat ommen,
uppgiftennärstående lidernågon honomellerenskildeden men omatt

socialtjänstpersonaldomare,åklagare,polis,exempelröjs. Som nämns
lag-behandlingVid Lagrådets33.kronofogdar prop.och avs.

skall tillgodosesbestämmelsensyftetanfördes för medförslaget attatt
Iuppgiftomfattasekretesskyddet böräven personnummer.om

och beaktarbedömningregeringen sig dela dennapropositionen säger
beträffandeinsynsintressefinnas något egentligtkanknappastdetatt

fåskallbestämmelsenFörfunktionärersoffentliga attpersonnummer.
kunnapropositioneneffekt bör enligtavsedd även personnummer

verksamhetenpersonaladministrativadensekretess inomomfattas av
enkeltpånågonshar kunskapden etteftersom personnummeromsom

uppgiftfåkanfolkbokföringentillförfrågansätt omt.ex. engenom
34.till den prop.adress rörnumret s.person

tjänstgörings-uppgifter iförskall gällasekretessföreslåsVidare att
uppgifter iförutrikesförvaltningen,inomomdömen upprättassom

uppgiftervissaförstiftelsertillsynverksamhet över samtsom avser
Justitiekanslern.hos
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I propositionen föreslås vissa inskränkningaräven sekretessen.av
Det gäller uppgifter hjälpakan myndig hitta sinaattsom en person
biologiska föräldrar. En lindring i skattesekretessen föreslås också.

innebärDen konkursförvaltare skall få del revisionsprome-att ta av
morior. De reglerna föreslås träda i kraft den l juli 1994.nya

3.3.2 Andra sekretessbestämmelser avseende allmän
verksamhet

Enligt 2 kap. 2 § andra stycket TF skall begränsningarna i hand-
lingsoffentligheten i princip in i enda lag. Samtidigttas en ger
bestämmelsen möjlighet for särskilda områden regler iatt ta annan
lag till vilken den förstnämnda lagen får hänvisa. Denna möjlighet har
utnyttjats i viss utsträckning.

I de flesta fall har härvid den grundläggande bestämmelsen tagits in
i sekretesslagen, medan det den särskilda lagen har överlämnats att
reglera frågor utlämnande uppgifter ocht.ex. andraom av om
begränsningar i sekretessen. Denna metod har kommit till användning
bl.a. i fråga sekretessen avseende skatteregister 9 kap. 1 §,om
kriminal- och polisregistren 7 kap. 17 § och angående ochpatent-
mönstersekretessen 8 kap. 13 §. Så gäller utlämnandet.ex. om av
uppgifter polisregister vad föreskrivet i lagenär 1965 :94ur som om
polisregister och i polisregisterkungörelsen l969:38. Enligt 3m.m.
§ lagen polisregister förutsätter sådant utlämnande regering-om m.m.

medgivande antingen bestämmelser i förordning ellerens genom
beslut i det särskilda fallet. I 17 § polisregisterkungörelsen hargenom

meddelats allmänna bestämmelser fallde då uppgifter frånom
polisregister får utlämnas till enskilda. Utlämnande uppgifter frånav
skatteregister regleras i 12 § skatteregisterlagen 1980:343.

I andra fall har sekretessregleringen i sin helhet förts tillöver
särskild lagstiftning. Detta gäller i fråga sekretessen i ärendent.ex. om
enligt lagen 1971:1078 försvarsuppfinningar 2 kap. 2 § förstaom
stycket sekretesslagen.

Tekniken komplettera bestämmelse i sekretesslagen medatt en av
regeringen beslutade föreskrifter bestämmelsens tillämplighet harom

i fall.använts viktigasteDet exemplet regleringenärett par av
sekretessen i statlig tillsyns- och stödverksamhet med avseendem.m.
på näringslivet 8 kap. 6 §.

3.3.3 Bestämmelser tystnadsplikt inom den enskildaom
sektorn

Skyldighet iaktta sekretess och tystnadsplikt inom den enskildaatt
sektorn grundas i de flesta fall på avtal. Regler sådan skyldighetom
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finnaskan i anställningsavtal, kan också uppställas i avtal mellanmen
olika företag. finnsDet också mindre innehållerantal lagarett som
bestämmelser tystnadsplikt avseende den enskilda sektorn. Denom

uppsåtligen eller oaktsamhet bryter sådan i lagmotsom av en
fastställd tystnadsplikt riskerar förådömas brottatt motansvar
tystnadsplikt enligt 20 kap 3 § brottsbalken.

I detta avsnitt kort översikt de tystnadspliktsbestämmel-överges en
förskydd uppgifter den enskildesatt ettser som avser vara om

personliga förhållanden.

Datalagen 1973:289

Enligt 13 § datalagen får den registeransvarig eller har tagitärsom
befattning med personuppgifter eller uppgifter insamlats tillsom
sådana register inte obehörigen röja vad han därigenom fått veta om
enskilds personliga förhållanden. Se beträffande datalagen avsnitt
3.2.1.

Kreditupplysningslagen 1973:11 73

§ kreditupplysningslagenI 14 stadgas den eller har varitäratt som
i kreditupplysningsverksamhetverksam inte obehörigen får röja eller

utnyttja vad följdhan till därav fått enskildas personligaveta om
förhållanden eller yrkes- eller affärshemligheter. Ett utnyttjandeom
eller utlämnande inom för kreditupplysningsverksamheten fårramen
bara ske det i kreditupplysningslagenpå ellersätt i desom anges
föreskrifter Datainspektionen med stöd lagen utfärdat försom av
verksamheten.

Inkassolagen 1974:182

Den eller har varit verksam i inkassoverksamhetärsom som avseren
indrivning fordringar för fordringarräkning eller harav annans som
övertagits för indrivning får enligt inkassolagen inte11 § obehörigen
röja eller utnyttja vad han till följd därav fått enskildasveta om
personliga förhållanden eller affärshemligheter.yrkes- eller Dettaom
gäller dock inte i fråga inkassoverksamhet tillfälligär naturom som av
och endast enstaka fordringar.avser

Bankrärelselagen 1987:617

banksekretessLagbestämmelsen s.k. återfinns i kap. 10 §Iom
bankrörelselagen. föreskrivsDär enskildas förhållande till bank inteatt
obehörigen får röjas. Med uttrycket enskildas förhållande till bank
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förhållande just ijuridiska till bankenåsyftas fysiska eller personers
omständig-Lagregeln alltså sikte sådanadess egenskap bank. påtarav

banken ochmed kundförhållandet mellanhängerheter sammansom
tilllämnar upplysningar kundenskilde. bankden Då om enen

till banken.röjs kundens förhållanden Ettutanför bankenmottagare
föreliggerobehörigen det intesådant röjande sker någon om-om

tillåtet för banken lämnamedför detständighet är attatt utsom
upplysningen.

bank skyldighet lämnaEnligt vissa lagbestärnmelser har atten
föreskrivetmyndigheter. sådantuppgifter sina kunder till Ettom

behörigen. Som exempel kanuppgifter skeutlämnande ansesav
vissa uppgifter skattskyl-åligger bank lämnadetnämnas attatt omen

Även andra intressenter myndigheterskattemyndighetema.diga till än
innehållerdel informationenligt lag hakan rätt att ta somav
aktieägareuppgifter. kan exempelvis sigsekretessbelagda Det röra om

anställda i banken.eller företrädare för dei banken
i vissalagreglerade skyldigheten bankernadenUtöver anses

uppgifter sina kunder dettasituationer ha lämnarätt trots attatt ut om
Som stöd för denna kan åberopasuttryckligen åligger dem.inte rätt

omständigheter bankkun-praxis förekomsten sådanafast eller attaven
Som exempel detuppgiftslämnandet. påden kan ettantas acceptera

den erhållit ellersistnämnda kan övervägernämnas att ta emotatt som
få besked det finnsbetalning hacheck rätt attanses omen som

betalninggäller dentäckning kontot. Detsammapå emottarsom
Se vidare härom Håkan Nial, Banksekretessen,kontokort.ettgenom

33.5 uppl. s.
föreskrifter förstöd datalagen utfärdatDatainspektionen har med av

Inspektionen medbehandling personuppgifter. harbankernas ävenav
föreskrifter för det informa-kreditupplysningslagen utfärdatstöd av

föreskrifter har visserligen intetionsutbyte Dessaägersom rum.
för banksekretessen, påverkarsjälvständig betydelsenågon men

kreditupplysningslagensi datalagens ochobehörighetsbegreppen
sekretessbestämmelser.

kreditaktiebolag1992:1610Lagen om

enskildaskreditaktiebolag föreskrivskap. 5 § lagenI 1 attom
inte obehörigen får röjas. Regelnförhållande till kreditmarknadsbolag

banksekretess.utformats efter förebild regelnhar av om

m.flhdlso- och sjukvdrdspersonalen1980.I 1 tillsynLagen överom

tystnadsplikt för6 § 6 b § finns bestämmelserlagens 6 ochI oma
sjukvårdspersonal. Vemtillhör eller har tillhört hälso- ochden som
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omfattarTystnadspliktenpersonal i lagens 1sådanär angessom
personligahälsotillstånd eller andrauppgifter enskildsbl.a. om en

förhållanden. inte fullgörSom obehörigt röjande någonattanses
förordning.lag elleruppgiftsskyldighet följersom av

sjukvårdspersonal, vadEnligt § hälso- och utöver7 är som annarsa
uppgiftskyldig lämnalag eller förordning,följer att ut omav

uppgiften försjukvårdsinrättning,vistashuruvida pånågon omen
polismyndighet,åklagarmyndighet,domstol,särskilt fall begärs av en

uppgift behövs förkronofogdemyndighet eller skattemyndighet, som
föruppgift Socialstyrelsens rådundersökning,rättsmedicinsk somen

för sin verksam-sociala och medicinska frågor behövervissa rättsliga
för prövning ärendeuppgift studerande behövshet, ettavsomom en

uppgiftfrån högskoleutbildning ochavskiljande denne somavom
ha körkortför prövning lämplighetVägverket behöver någons attav

eller traktorkort.

1980:620Socialtjänstlagen

verksam inom yrkesmässigt bedriveneller har varitDen ärsom
fårinsatser enligt socialtjänstlagen lagenskild verksamhet som avser

röja därvid erfarit§ inte obehörigen vad hanenligt lagens 71 oma
förhållanden.enskildas personliga

1977:1160Arbetsmiljölagen

finns tystnadsplikt förarbetsmiljölagen reglerkap. 13 §I 7 om
i skyddskommitté och den deltagit iskyddsombud, ledamot som
rehabiliteringsverksamhet. Tystnadspliktenocharbetsanpassnings-
enskilds personliga förhållande.uppgiftomfattar bl.a. om

0471991 sjuklönLagen om

arbetsgivares personalad-Enligt 18 § sjuklönelagen får iden som en
tandläkareintyg läkare ellerministrativa verksamhet visstgenom av

enskilds hälsotill-särskild försäkran erhåller kännedomeller enom
obehörigen röja detta.eller personliga förhållanden övrigtstånd i inte

Övrigt

enskildstystnadsplikt beträffande uppgifterBestämmelser omom
tystnadspliktförhållanden finns lagen 1975:689personliga iäven om

1992:314 tystnadsplikt iför vissa tolkar och lagenöversättare, om
1992:1602 valuta- ochverksamhet i Samhallgruppen, lagen om

service till vissakreditreglering lagen 1993:387 stöd ochoch om
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funktionshindrade. Regler sådan tystnadsplikt återfinns också iom
lagen 1980:578 ordningsvakter och lagen 1990:484 över-om om
vakningskameror m.m.

I 19 § postlagen 1993:1684 stadgas tystnadsplikt för den isom
postverksamhet fått del eller tillgång till vissa i lagen särskiltav
angivna uppgifter. För uppgift enskilds adress gällerom en persons
tystnadsplikt dock endast det kan röjande adressenantas att ettom av
skulle medföra fara för någon för ellerutsätts övergreppatt annat
allvarligt men.

Om personuppgift försäkringstagare har vidtagitatten som anger en
dispositioner beträffande i framtiden utfallande försäkringsbelopp till
förmån för har införtsnågon i sådant personregisterannan som avses
i datalagen, får enligt kap. 20 § försäkringsrörelselagen7 1982:713
uppgiften inte lämnas till denne. Vad i övrigt försäkrings-angårut
bolags hantering uppgifter enskildas förhållanden finns inteav om

särskildnågon tystnadsplikt angiven i försäkringsrörelselagen och
lagen 1989:508 försäkringsmäklare.om

Övriga3.4 bestämmelser om personnummer

En sammanställning har gjorts författningar i SFSöver innehållersom
bestämmelser Till grund för sammanställningenom personnummer.
ligger sökning i rättsdatabasen efter författningar innehålleren som
begreppet personnum-. Sökningen har givit resultatet finnsdetatt
139 olika författningar reglerar ochsom personnummer personnumme-
ranvändning. Med hänsyn till söktekniken i databasen kan visst
bortfall förekomma, då det gäller bestämmelser innehållert.ex. om
sammansättningen person- ocheller organisationsnummer. Be-
stämmelser eventuellt reglerar frågor utan attsom om personnummer
innehålla i fråga finns i regel inte med. Detsamma gäller äldretermen
författningar upphävda ändå kan haär betydelse, 1956t.ex.som men

taxeringslagårs 1956:623.
Författningarna har i sammanställningen indelats i följande fyra
grupper:
A. Författningar inom skatteförvaltningen

RegisterförfattningarB.
C. Författningar tillstånd bedriva viss verksamhetattom m.m.
D. Diverse

lista författningarnaEn redovisas i bilagaöver bilagaI samma
redovisas innehållet i de bestämmelser om personnummer som
sökningen resulterat skallHär några de framtagna be-typer av
stämmelserna inom de ovannämnda fyra redovisas i korthet.grupperna
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Grupp författningarA skatteförvaltningen omfattarinom ett- -
sextiotal bestämmelser olika författningar.ingår i elva Dessasom

i huvudsak skyldighet deklarationerlämna och kontrollupp-attavser
gifter innehåller finns således sådanaDet be-som personnummer.
stämmelser avseende inkomst- och fastighetsdeklarationer. Enligt ett
antal uppbördsregler skall bl.a. i uppbörds-personnummer anges
deklarationer. Av särskilt intresse anvisningkan till 16 § lagenen
1968:430 mervärdeskatt föreskrivsl denna faktura,attom vara.
avräkningsnota eller motsvarande i vissa fall skall den skattskyl-ange
diges Vid vissa förvärv skall handlingen ocksåpersonnummer.
innehålla uppgift säljarens eller organisationsnum-om personnummer

eller, sådant saknas, likvärdig uppgift. Enmer om nummer en
motsvarande bestämmelse finns i den mervärdesskattelagnya som
träder i kraft den 1 juli 1994 SFS 1994:200.

Av övriga bestämmelser fyrtiotal, intagna i 3 kap. lagenettavser
1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter, skyldighet förom
arbetsgivare, försäkringsinrättningarbanker, m.fl. lämna kontroll-att
uppgifter löner, pensioner Kontrolluppgifternaräntor, skallom m.m.
enligt 3 kap. 57 § innehålla eller organisationsnummerpersonnummer
på både den uppgiftsskyldige och den uppgiften avser.

Grupp registerförfattningarB lagar och förordningar14anger- -
avseende s.k. statsmaktsregister, där det redan lagen eller för-av
ordningen framgår skall ingå i registret. registerDeatt personnummer
för vilka det gäller är

skatteregister-
folkbokföringsregister-
tullregister-
bilregister-
utsökningsregister-
polisregister-
register för registerföring vid allmänna domstolar-
register för registerföring vid vissa myndigheter inom åklagarväsen--
det
register för betalningsföreläggande och handräckning-
handelsregister-
allmänna företagsregistret-
Endast i dessa register regeln fårattsex av ges om personnummer

ingå i registret i särskild lag registret. Dessa skatteregistret,ären om
folkbokföringsregistret, tullregistret, utsökningsregistret, registret för
betalningsföreläggande och handräckning handelsregistret.samt

Grupp C författningar tillstånd bedriva verksamhetvissattavser om
innehållerDenna regler i 31 olika författningar. En storm.m. grupp

del dessa bestämmelser ansökningar hos myndighet änav avser annan
domstol till viss knutna tillstånd eller auktorisationer, därom person
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Hit bl.a.i ansökningen skall sitt hörsökanden ange personnummer.
ansökningar om

ordningsvaktförordnande som-
fastighetsmäklareregistrering som-

trafiktillstånd-
ammunition, dyl.tillstånd innehaatt 0.vapen,-

fordoninterimslicens för-
se Dgrupppass-

D.tjänstekort se grupp-
vissa tillstånd skall innehållaHit hör också regler att person-om

körkort.t.ex.nummer,
ansökningar hos myndighet domstolLikartade änär attomannan

få driva viss näringsverksamhet. t.ex.
inkassoverksamhet se Dgrupp-
kreditupplysningsverksarnhet-

med skrothandel-
handel med begagnade varor-
bevakningsföretag-
handel med finansiella instrument-
bilskrotning-
transportförmedling-
biluthyrning-
försäkringsmäkleri.-

stiftarnasför driva bankrörelse skallansökan oktrojI attom m.m.
bankaktiebolag och sparbank.då det sigrör ompersonnummer uppges

styrelseledamöternasföreningsbank skallFör anges.personnummer
åtskilliga skall lämnas i samband medEnligt regler personnummer

juridiska skilda slag skall registreras. anmälningarnaIatt personer av
för registrering skall då med vissa variationer personnummeranges- -

verkställande direktör,för styrelseledamöter och deras suppleanter,
m.fl.firmatecknare revisorer, revisorssuppleanter
ingår i VPC-systemet förantal uppgifterEtt stort om personnummer

föraktiehanteringen enligt aktiekontolagen.den Personnummernya
i nämnda och införs i bl.a.aktieägare i avstämningsbolag ingår system

aktieboken.
resterande författningarfjärde grupp D,Iden gruppen som avser

finns datalagstiftning,med bestämmelser bl.a.personnummer,om
folkbokföring, tullagstiftning, smittskyddslagstiftninglagstiftning om

finnsvärnpliktslagstiftning. Bestämmelseroch om personnummer
register och SCB:si regleringen arbetslöshetskassansockså av

ireglersysselsättningsregister. Vidare ingår personnummerom
lagstiftningen fastighets-sametingslagen ivallagen och samt om

registrering och SPAR.
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Åtskilliga i lagstiftningregler i den fjärde finns vidare somgruppen
verksamhet. Vid förundersökningviss polisiär och judiciellreglerar

antecknas. Denskall misstänkts och vittnes sompersonnummer
handräckning skall sittbetalningsföreläggande ochansöker uppgeom

personnummer.
till domstol skall regelförsta inlagan frånDen part en somen

för ochinnehålla hans Personnummer motpartpersonnummer.
Även anmälningarm.fl. också vissaeventuella vittnen skall uppges.

domstol skall försedda medansökningar skall hosoch göras varasom
ansökan tillståndgäller dödsboanmälan,Det t.ex. ompersonnummer.

företagsinteckning. Vid särskildviss egendom ochförvärvaatt om
polismyndighets försorgoch vid delgivningpostdelgivning genom

skall delges,kuvert, innehåller den handlingskall vidare det somsom
försett med den söktesframsidanpå personnummer.vara

Bestämmelser3.5 namnom

sannoliktbegränsad användning kommerEn attav personnummer
betydelse identifikationsmedel. Ifårinnebära störreatt somnamn en

därför översiktlig redogörelse för de reglerdetta avsnitt lämnas omen
1982:670.finns i namnlagen I avsnitt 5.3namnändring som

uttalanden under förarbetena till namnlagen ochredovisas vissa
beträffandestatistikuppgifter namn.

Namnlagen

varmed efternamn, mellannamnBestämmelser avsespersonnamn,om
deni namnlagen. Namnlagen föreskriveroch förnamn, finns att som

vid födelsen tillvill byta efternamn har förvärvats ett annatett som
dettaefternamn bärs föräldrarna kannågon göra genomsom av av

skattemyndighetenanmälan tillanmälan till skattemyndigheten. Genom
föräldrarnatill efternamnkan byte ske någonäven senastett avsom

under 18 kan barnet medburit ogift. Så länge barn århar ärettsom
tillbytaredovisade bestämmelserna flera gångerstöd de ettav

Sedanföräldrarna. barnetefternamn har anknytning till någonsom av
föräldrarnaanknytning tillfyllt 18 får byte till medår annat namn

däremot ske endast se 5 §.gången
namnlagen iefternamn innebärBeträffande makars byte av

välja mellaningående kanhuvudsak makarna vid äktenskapets attatt
andrasdem denfå namngemenskapantingen tarattgenom en av

giftermålet.från tiden föreeller behålla sina efternamnefternamn
endast denefternanmEfternamn får antas gemensamt om varssom
inte har förvärvatssitt samtycke ochlämnar namnetavsesnamn
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tidigare äktenskap. Om makarna bär olika efternamn kanettgenom
den dem under äktenskapet byta till den andras efternanm. Harena av
den maken vid giftermålet eller bytt till den andrasena senare
efternamn kan den maken tillbaka sitt efternamn ogift. Somta som en
generell regel gäller make byttgång sitt efternamn inteatt en som en
därefter kan byta till den andra makens efternamn se 10 §.

Den i vissa andra fall vill byta sitt efternamn kan få tillståndsom
till detta efter ansökan hos PRV. Byte kan ske både till nybildatett
efternamn eller till eftemanm.något Om sådant nanmbyteannat ett
skett gång krävs det särskilda skäl för ytterligare byten se §.11en

mellannamnEtt skall alltid bäras mellan förnamn och efternarrm.
Den vill bära mellannamn skall anmäla detta till skattemyndig-ettsom
heten. Den inte längre vill bära mellannamn skall ocksåettsom
anmäla detta till Skattemyndigheten se 29 §.

Den ursprungligen förvärvat enda förnamn kanettsom genom
anmälan till Skattemyndigheten förvärva ytterligare eller fleraett
förnamn. Den ursprungligen förvärvat flera förnamn kansom genom
anmälan till Skattemyndigheten byta stryka eller lägga till ellerut, ett
flera förnamn. förnamnDet de ursprungligen förvärvats skallav som
dock alltid behållas se 31 §.

Ändring ordningsföljden mellan förnamn anmälangörsav genom
till skattemyndigheten. På kan stavningensätt ändras,ävensamma om
inte uttal ändras detta se 32 §. Tillägg, ändring ellernamnets genom
strykning förnamn kan i andra fall ske efter ansökan hos Patent-av
och registreringsverket, det föreligger särskilda skäl se 33 §.om

Namnlagen innehåller uttrycklig bestämmelse dubbelnamnatten om
inte får godkännas nybildat efternamn se 12 § första stycket 3.som

intresseDet skulle kunna tillgodoses dubbelnamn harsom genom
i stället få tillgodoses mellannamn.ansetts genom

Namnlagens regler gäller inte bara för svenska medborgare utan
för medborgareäven i Danmark, Finland och Norge bosattaärsom

här i landet. Andra utländska medborgare har hemvist Sverigeisom
får med tillämpning lagen förvärva, ändra eller behållaav namn

anmälan till Skattemyndigheten eller efter ansökan hos PRV segenom
51 §. Lagen tillämpas också på statslösa har hemvist ipersoner som
Sverige eller, de inte har hemvist i land,något har sin vistelseortom
här se 52 §.

Bestämmelser förfarandet i ärenden hos finnsPRV i namnför-om
ordningen 1982:1136.
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Personnummeranvändningen4

Inledning4. 1

kommitinformationsteknologin har medfört dennaUtvecklingen attav
föroch fått betydelseinom de flesta områdenanvändas storatt

ADB-teknik allautnyttjas inomsamhällsutvecklingen. Numera
information och förmedlahar behovsamhällssektorer attav avsom
blivit kraftfullare, billigare ochDatorutrustningen harinformation.

delhar medfört mycketenklare hantera. Detta att att storatt aven
stödi dag utförs med ADB.personregistreringen av

mening dataregistre-personregister i datalagens uppstår närEtt man
enskild registertill Inte barauppgifter kan kopplas en person.somrar

räknasochinnehåller personnummer som person-personnamnsom
tele-förteckningar med exempelvis kundnummer,register. Också

räknaskoder kan kopplas tillfonnummer eller andra en personsom
personregister.som

personregister existerar.uppgift hur mångafinns ingenDet somom
omkring förregistrerat 52 000 licenserDatainspektionen finnsHos

SOUDatalagsutredningen uppskattade i sitt betänkandepersonregister.
500 000 miljon allamellan ochborde1993:10 antaletatt en omvara

personregister försDärtill kommer deföljde datalagen. som av
tillstånds-och inteuteslutande för personligt brukenskilda ärsom

licenspliktiga.eller
uppgifter enskildaoflentliga sektorn finnsdet gäller denNär om

myndighets-Vissa centralai antal register.registrerat ett stort stora,
omstruktureringregering eller riksdag. Denbeslutaderegister är av

eller kommunernaverksamhetpågår statenatt somgenomsom
komma innebäraöverförs till privat regi tordetidigare för attsvarat

enskilda sektorn.personregister inom denökning antaleten av
antaletviss minskningprivatiseringen innebäraSamtidigt kan aven

offentliga sektorn.personregister inom den
i kommunen.invånarnahar olika register överKommunerna

informationssystem meddatoriseratinstalleratSvenska kyrkan har ett
och andra.uppgifter medlemmarom

och körkorts-kriminalregister, polisregisterförs bl.a.RPSHos
belastningsdel.registrets
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kriminalvårdsregister. Hosbl.a.Kriminalvårdsstyrelsen för ett
kallatutsökningsregistret,finns bl.a. ävenkronofogdemyndigheten

verksamhet.kronofogdemyndighetensföruppgiftermedREX,
pensionuppgifterinnehållerregister bl.a.förRFV stora omsom

bidrag.och olika
sjukhusen har depersonregister. PåFörsäkringskassorna har stora

administrera hälso-föranvändspersonregisterklinikernaolika attsom
Socialsty-för forskning.vårdenför följasjukvården,och samtatt upp

sjukvårdspersonalregistrethälso- ochcancerregistret,för bl.a.relsen
Forsknings-missbildningsregistret.födelse- ochdet medicinskasamt

högskolor.universitet ochfinns bl.a. hosregister
finns130 register. Häromkringstatistiska ändamålförSCB har

bostads-ochutbildning, folk-befolkningensexempelvis register över
registerförmögenhetsregister överochinkomst-räkningarna, samt

företags-det allmännaBASUN,förs ocksåtotalbefolkningen. Här
registret.

förLänsstyrelsernaskatteregisterolikaSkatteförvaltningen har m.m.
beredskapförhållandenexempelvis krigs- ochregister samtom

lönegarantier.
SPARadressregistretochdet statligaSPAR-nämnden för person-

invandrarverk harStatensförlagd till DAFA Data AB.driftenmed
och beslutärendendiarium samtligaSU-systemet överbl.a. är ettsom

medborgarskapsprövning.ochtillståndsgivningavsersom
registrera-finnsocheller studiehjälpfått studiestödStuderande som

registreradefinnsFastighetsägarestudiestödsnänmden.Centralade hos
CFD.fastighetsdata,Centralnämnden forhosfastighetsdatasystemeti

omfattarmatrikelregisterpensionsverk harStatens löne-och ett som
pensionsbestämmel-statligatjänst omfattasanställda i offentlig avsom

statligaberäkningförs föroch pensionsregisterett avsomser
tjänstepliktsformåner m.m.

personregister, likaså hosfleraArbetarskyddsstyrelsen finnsHos
länsarbetsnämnder.arbetsförmedlingar ocholika

Vägverketbenämnd SPADI. HosspaningsregisterTullverket för ett
för olikaVärnpliktsverketkörkortsregistret.finns bl.a. ansvarar

försvarsmaktens personal.omfattarregister som
registreradefinnassektorn kanden enskildaInom ex-personer

kund-, leverantörs-fakturerings-, hyres-,olika abonnent-,empelvis i
information mångaKundregister medmedlemsregister.och som

kontokort-finns bl.a. hos banker,känsligkan betraktasgånger som
försäkringsbolag.företag och

Apoteksbolaget ABanvänder ofta ADB. HosFöretagshälsovården
Radiotjänstreceptutfärdande.uppgifterunder viss tidregistreras om

med innehavare TV-mottagareför registeri Kiruna AB samtett av
abonnerarkunderför registerTelia ABfakturamottagare. över som
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telekommunikationstjänster. VPC för bl.a. register vissaöverett
aktiekontoinnehavare.

tillstånd20-tal företag har fått bedriva kreditupplysnings-Ett att
verksamhet. de kreditupplysningsregister förs finnsI i vissa fallsom
alla i landet 15 registrerade. Omkring 340årär överpersoner som
företag har tillstånd bedriva inkassoverksarnhet.att

dominerande registreringen personuppgifterDen torde dock inomav
enskilda sektorn ske iden de personaladministrativa registren. Både

företag datoriseringen.inom och små ökar krävsDetstora ett stort
instruktioner förantal anställd underhålla personaladmini-att ettper

strativt Olika författningsbestämmelser det nödvändigt förgörsystem.
arbetsgivare registrera uppgifter sina anställda.att om

finns inte uppgift i hur registerDet någon många ellerom samman-
hang Medanvänds. tanke på de bestämmelserattpersonnummer om
personnummeranvändning infördes i datalagen 1992, enligtår vadsom

framkommit vid utredningens undersökningar, hittills inte i någonsom
utstäckning påverkat registreringen kan detstörre av personnummer

troligthållas för registreras i det flertaletatt storapersonnummer av
ovannämnda registren.de Personnummeranvändningen kan således

omfattande inom både den offentliga och den enskildasägas vara
offentligasektorn. Den sektorn kan och vis hapå sätt sägas styrt

utvecklingen kommit till användningattgenom personnummer som
kopplingsbegrepp i statliga personregister.stora

Datainspektionen har i sin skriftserie Datainspektionen informerar
16 sammanställt förteckning de och vanligasteöver störstaennr

registren i drift 1993. Förteckningen innehållervåren bl.a.som var
uppgift till respektive registeransvarig.adressom

Även vid sidan ADB-registreringen förekommer användningav av
Personnummer exempelvis intyg,på månganoteraspersonnummer.
tjänstgöringslistor,i domar och på identitets- och medlemskortpå

efterfrågasVid kontakter med myndigheter och sjukvård ofta im.m.
första hand och först i andra hand och adress-personnummer namn
uppgifter.

4.2 Statsmaktsregister

statsmaktsregister förs omfattar oftaDe antalett stortsom personer,
ibland befolkningen. dessa register användningenhela I är av

vanlig. anledningmycket En till detta dagensär attpersonnummer
under förutsättningenbyggts den kanattsystem upp personnummer

identitetsbeteckning.användas Användningen personnummersom av
möjligheterna tillidentitetsbegrepp har också underlättat samkör-som
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ningar för kontroll och uppdatering. Personnummeranvändningen har
också varit undvikasätt personförväxlingar i register.ett att stora
Några egentliga överväganden möjligheterna underlåtaattom
personnummerregistrering eller använda alternativa identitetsbe-att

har i princip inte förekommit förrän under tid.grepp senare

4.2.1 Gällande ordning

Personregister inrättande riksdagen eller regeringen beslutarom vars
enligt 2 §är datalagen undantagna från kravet tillstånd.påa
Om sådant s.k. statsmaktsregister innehåller uppgifter iett som

fall skulle ha medfört tillståndsplikt, skall dock yttrandeannat
inhämtas från Datainspektionen innan beslut inrätta registretattom
fattas se 2 § första stycket andra meningen. DatainspektionenNära

sådant yttrande skall bedömning registret ske enligtettavger en av
grunder vid prövning tillståndsärende se 11 § data-ettsamma som av

förordningen.
Datainspektionen kan meddela beslutäven villkor för dessaom

register, i den intemån regeringen eller riksdagen har meddelat något
villkor i hänseende jfr 6 och 18 §§ datalagen.samma a

Datalagens bestämmelser den registeransvariges skyldigheter,om
tillsyn straff och skadestånd gäller för statsmakts-ävensamtom om

registren. Datainspektionen kan dock beträffande sådana register inte
förbjuda fortsatt förande eller återkalla något tillstånd jfr 18 § andra
stycket datalagen.

de fallI statsmaktsregister utvidgas, detmåste utvidg-prövasett om
ningen sådan jämställasär den kan med register inrättas.att att ett nytt
I sådant fall yttrandemåste från Datainspektionen inhämtas.ett

förarbetenaI till datalagen prop. 1973:33 97 anförde departe-s.
mentschefen det flera skäl nödvändigt särbehandla vissaatt attav var
statliga personregister. För det första borde riksdagen kunna besluta

inrättande personregister för riksdagens verksamhet ellerom av egen
verksamheten hos underställda riksdagen. Vidareärorgan som
förekommer den offentligapå sektorn personregistrering sådan viktav
från allmän och enskild synpunkt det nödvändigt fråganäratt att om
registrens inrättande förbehålls statsmakterna själva. förutsattesDet att
statsmakterna beslutar inrättande ADB-register endast i sådanaom av
fall då det starkt motiveratär med tillhänsyn registrets betydelse eller
med hänsyn till övriga omständigheter. Under remissbehandlingen av
OSK:s förslag hade påpekats tillstånd Datainspektionen iatt ett av
exempelvis de fall inrättandet register beslutats regeringenettav av
och riksdagen eller endera statsmakterna skulle få karaktärenav av av

överprövning statsmakternas beslut.en av
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Frågan inrättandet statsmaktsregister kanom ett iav tas upp en
proposition. Det har ibland varit oklart riksdagsbeslutettom som
inneburit medel anvisats för bl.a.att register också inneburitett att ett

register skulle inrättas.nytt Konstitutionsutskottet KU 198485:25
har framhållit vikten inrättande statsmaktsregisteratt kommerav tillav
klart uttryck i propositioner och i andra sammanhang.

Det finns antal personregisterett stort regleras särskildasom genom
registerförfattningar. Registerlagarnas innehåll varierar beroende på
bl.a. vid vilken tidpunkt lagarna kommit till och den uppfattning om
vad borde regleras då rådande.som En del registerlagarsom fannsvar
redan datalagennär infördes. Dessa äldre registerlagars primära mål
har inte varit värna integritetenatt de innehåller främstom utan regler

vad skall registreras och hur informationom fårsom spridas. Nyare
registerlagar kompletterar eller delvisersätter datalagens integritets-
skydd. De kan innehålla bestämmelser registerändamål, registeran-om

registerinnehåll, sökbegrepp dvs.svar, eventuella begränsningar i
sökmöjligheterna, utlämnande uppgifter och regler gallring.av om
Ibland kompletteras lagarna med förordningar. Datainspektionen kan
också komplettera med föreskrifter eller villkor i den mån riksdagen
eller regeringen inte utfärdat sådana. Det finns också antalett
registerförordningar med bestämmelser register.om

Riksdagens revisorer har i ADB och integritetrapporten om
rapport 199192:8 med utgångspunkt från dels Datainspektionens
uppgifter samtliga yttranden enligt 2 § datalagenom t.o.m.a novem-
ber 1991 dels SFS-registret upprättat förteckning över registertör-en
fattningar.

Vid datalagens tillkomst ansågs det viktigt Datainspektionensatt
yttrande alltid inhämtades, innan statsmakterna beslutade inrättandeom

ADB-register med personuppgifter prop.av 1973:33 98. Vids. en
granskning regeringens handläggning ärenden enligtav datalagenav

KU gjorde 1984 KU 198384:30som uppmärksammades det hadeatt
förekommit regeringen påatt grund förbiseende hade inrättatav
personregister först hämtautan att yttrande från Datainspektionen.
Inspektionen också vid utfrågning inför utskottetuppgav utvid-att
gningar register i några fall hade varitav inrättandeatt anse som av

sådana, varför inspektionen bordenya ha fått sig. Vidare hadeyttra
inspektionen ibland fått sig på allt föryttra stadium. Vidett sent en
förnyad granskning 1986 konstaterade KU regeringen i ytterligareatt
några fall hade underlåtit hämta yttrande frånatt inspektionen KU
198586:25. KU framhöll i sitt granskningsbetänkande på nytt
betydelsen avsikten inrättaatt statsmaktsregisterav att kommerett till
klart uttryck i propositioner och andra sammanhang.

Av de totalt 213 yttranden Datainspektionen avgivit till riksdagsom
och departement under perioden den 1 juli 1986 den 31 december-
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yttrandenverkliga32endast utgörabedömtinspektionen1989 har
redovisasjuni 199030efter dentidendatalagen. Föra§enligt 2

Enligt diarietdiarium.inspektionenssärskilt i§enligt 2yttranden a
19911990. Undersista halvåretyttranden undersådanafyraavgavs

199293budgetåretunderochyttrandensammanlagt åttaavgavs
yttranden.18avgavs

lagstiftningsärendenTidigare4.2.2

ilntegritetsskyddet1987:31SOUdelbetänkandefjärdesittI
användningPersonregistrering ochinformationssamhället av

medmyndighetsregisterytterligareDOKföreslog attpersonnummer
registerlagar.särskildaiskulle regleraspersonuppgifterkänsliga

medalla registerkommittén,enligt ettborde,Målsättningen attvara
special-skulleinnehållkvalificeratochregistreradeantal ettstort

obetydliginteföremål förregistretuppgifterna i ärregleras enom
hosregistervissaföreslogshandförstaspridning. I attextern

skol-ochsocialtjänstkommunernalandstingen,Socialstyrelsen,
registerla-iskulle reglerasRFVförsäkringskassornahälsovård samt

inomregisterbeträffanderegisterlagstiftningförslagNågot omgar.
berodde bl.a. påfram. Dettaintelades attsektornenskildaden

enskildadeninomintressenallmännaenskilda ochmellanavvägningen
defrånspridningenochlättare göraansågs attsektorn attvara

omfattning. Dessutomikunde begränsas störreregistrenenskilda
sambandfrivillighet iinslagfannsdet störremenade ettatt avman

register.i enskildaregistreringmed
åstadkommatillsyftaderegisterlagstiftningenföreslagna attDen en

deutformningenochinnehållet ioch debattprövningingående avom
Registerlagstiftningenkänsliga registren.integritetssynpunktfrån mest

Datainspektionen.avlastatillbidraockså kunnaansågs att
i vissapersonuppgifterkänsligaregleringförslagDOK:s avom en
2.3.3avsnittregisterlagar sesärskildamyndighetsregister genom

remissinstan-samtligairemissbehandlingenvidtillstyrktes stort settav
och ADBintegritetOffentlighet,199091:60,propositionI denser.

departementschefen hennesanfördeförslagDOK:s attföljde påsom
medöverensstämderegisterlagarsärskildabehovetbedömning avav

målsättning medfall registeri debordeförslag. EnDOK:s attvara,
innehåll inrättas,känsligtsärskiltochregistreradeantal ettstortett

form i desärskiltgälldelag. Dettaimeddelasskallbestämmelser av
omfattning.obetydligi intespredsregistretiuppgifternafall externt

registerändamål iavgränsadestriktföranvänds ettuppgifterOm
arbetsmark-ellerförsvaretinomregistrerats,harprimärtdär de t.ex.

ansågsammanhangkommunalaioch månganadsutbildningen
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departementschefen däremot specialregleringnågon i regel inteatt
behövdes. I dessa register kunde integritetsskyddet tillgodoses genom
Datainspektionens tillståndsprövning. Om de uppgifter ingick isom
registret i sådana fall inte sekretesskyddade, kunde det övervägasvar

utvidgning bestämmelserna i sekretesslagen ärom en vägav atten
uppnå bättre integritetsskydd.ett

Vad gäller den enskilda sektorn uttalades i propositionen det dåatt
inte fanns något uttalat behov registerlagar inom den sektorn.av

Propositionen 199091:60 offentlighet, integritet och ADBom
behandlades i konstitutionsutskottets betänkande 199091:KUll.
Beträffande frågan behovet särskilda registerlagar anfördeom av
utskottet det allmänt är betydelseatt författnings-sett stor attav en
reglering ADB-register kommer till istånd syfte stärka skyddetav att
för de registrerade i samband med nödvändig registrering känsligaav
uppgifter i myndighetsregister. Utskottet delade uppfattningen att
register Socialstyrelsen,hos landstingskommunerna, kommunerna och
RFV borde regleras i särskilda registerlagar. Likaså ansåg utskottet att
det krävs ingående överväganden i fråga vilka register inom dessaom
områden bör lagregleras.som

Utskottet förutsatte frågan vilka övriga registeratt reglerasom som
skulle komma fortlöpandeägnas uppmärksamhetatt från regering-en

sida och åtgärder skulle vidtas för fåatt till stånd sådanaens att
regleringar. Något särskilt uttalande från riksdagens sida enligtvar
utskottets mening därmed inte nödvändigt. Utskottets uttalande
godtogs riksdagen rskr. 160.av

Med anledning proposition ändring i sekretesslagen prop.av en om
199192:73 Sekretess inom rättsväsendets informationssystem har
konstitutionsutskottet i sitt riksdagen godkända betänkandeav
199192:KU 23, rskr. 119 framhållit detbl.a. är viktatt stor attav
de ADB-register innehåller integritetskänsliga uppgifter reglerassom

särskilda registerlagar.genom
Datalagsutredningen föreslog i slutbetänkandesitt SOU 1993: 10 En
datalag, det i det föreslagna inteatt tillsynssystemet skulleny nya vara

obligatoriskt höra Datainspektionenatt innan statsmaktsregisterett
inrättas. I stället borde menade Datalagsutredningen, kunna fallaman,
tillbaka på den allmänna bestämmelsen 2i 7 kap. § regeringsformen

innebär regeringen vid beredningenatt regeringsärenden skallsom av
inhämta behövliga upplysningar och yttranden från berörda myndig-
heter. Förslaget innebär remiss till Datainspektionen bara bör skeatt

inspektionensnär yttrande behövs underlag för statsmakternassom
beslut behandling personuppgifter.om av

Regeringen uttalade i 199394:116 12 avsikten ärattprop. atts.
den nuvarande skyldigheten för regering och riksdag inhämtaatt
yttrande från inspektionen enligt 2 § datalagen skall avskaffas. Ia
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innebär§i kap. 2 RF,regeln 7allmännastället bör den attsom
behövligainhämtaskallregeringsärendenberedningvidregeringen av

myndigheter tillämpas.från berördayttrandenochupplysningar

statsmaktsregisterKartläggning4.2.3 av

Riksdagens revisorers rapport

konstaterade199192:8,integritet,ochADBI rapportrapporten
till in-anmältsstatsmaktsregister1.200revisorerRiksdagens att

övervägande delupphört. Enregister hardel dessaspektionen. En av
olika myndighetermedregister,gäller somtyp menavsamma

samkörakommunernasexempel rättregisteransvariga. Som nämns att
uppgiftinnehållerregistermedbostadsbidragsregistren omsom

sjukpenninggrundande inkomst.
särskild register-registren reglerasdelmindreEnbart genomaven

registerendastföreskrivsäldre datumlagstiftningförfattning. I attav
lagringsmedia.särskilt slagintehållas. Däremotskall avanges

författningarförteckningsammanställde överrevisorerRiksdagens en
emellertid endastförfattningar utgjorderegister. dessaavseende Av en

föreskrivsregister i vilketdirekt reglerarsådanamindre del ettsom
ingå.skallatt personnummer

Datainspektionenanmälts tillStatsmaktsregister som

registrerat199329 septemberdiarium fanns denDatainspektionensl
regering-ellerriksdagenbeslutatspersonregisteromkring 140 avsom

registerinte medräknatsDärvid harstatsmaktsregister.s.k. somen
bostadsbi-registerSCB kommunernas överRFV ochinrättats samtav

dragstagare.
Datainspektionenomkring 140deantecknasFöljande kan avom

statsmaktsregistren.diarieförda
personaladministrativaregistrenifrågavarandede30-talEtt avserav

diarieföringför i huvudsakekonomiregister. Registeroch ellerregister
omkring tio.tilloch åklagare uppgårdomstolarärenderegister hosoch

också tilloch högskolor uppgårvid universiteto.d.Studeranderegister
fem till tioinstitutionervid sådanaDärtill kommeromkring tio. an-

studiedokumentationavseenderegistertentamensregister,tagnings- och
studiemedel.avseendefåtal registerfinns ocksåDet ettm.m.

kriminal-ochverksamhetmed polisiärsambandharRegister som
och tull-folkbokföringsregisterskatte- ochAntalettio.vård är ca

berörtiotal registerdrygtEttungefär lika många.register är exe-
kutionsväsendet,ArbetsmarknadsstyrelsenochArbetarskyddsstyrelsen.
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Bland de hos Datainspektionen diarieförda statsmaktsregister som
berörts ingår följande elva de i bilaga 2 omnämnda 27 register,nu av

i vilka enligt den grundläggande författningen skallpersonnummer
ingå: Folkbokföringsregister, skatteregister, tullregister, kriminal-
register, polisregister, utsökningsregister, rättsdataregister, register för
registerföring vid allmänna domstolar och hos åklagare, SPAR och
SLÖR.

Bland de återstående omkring 50 hos Datainspektionen diarieförda
statsmaktsregistren finns främst register över olika slags egendom eller

vissa juridiskaöver Det inskrivningsregister,är fastighets-personer.
register, sjöfartsregister, bilregister, körkortsregister, yrkestrafikregis-

inskrivningsregister för värnpliktiga,ter, handelsregister, allmänna
företagsregistret och cancerregistret.

Av återstående hos Datainspektionen diarieförda statsmaktsregister
finns några forskning, två miljövårdsom avser samtsom avser tre

vissa kreditgarantier och bidrag från Vidare kansom avser staten.
Föreningsregisternämnas filialregisteroch hos inskrivnings-samt

myndighet förda register i anslutning till företagsinteckningar.
Finansinspektionen för försäkringsregister och insiderregister och

personalpensionsverk förmånstagarregister.statens ett Ett register för
sameröstlängd har också diarieförts hos Datainspektionen.en

Ytterligare omfattande och väsentligtett statsmaktsregister har
diarieförts hos Datainspektionen, nämligen Statens invandrarverks s.k.
SU-system för utlänningsärenden.

Det svårt bedömaär vilken grad fullständighetatt kanav som
uppnås med utgångspunkt från Datainspektionens diarium i detta
avseende. Tidigare har det, redovisats i avsnitt 4.2. förekommitsom

regeringen underlåtit inhämta det iatt 2 § datalagenatt stadgadea
yttrandet från Datainspektionen. kanDet därför, enligt utredningens
mening, inte uteslutas det finns antal statsmaktsregisteratt inteett som
anmälts till Datainspektionen.

4.3 Personnummer i register hos myndigheter,
kommuner m.m.

dettaI avsnitt finns översiktlig kartläggningen av personnummer-
användningen och personregistreringen hos vissa myndigheter, främst
RSV och RFV, hos kommunerna.samt
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exekution och valbeskattning,Folkbokföring,4.3.1

skatteförvaltningen.ombesörjsbeskattningenochFolkbokföringen av
förordningen§kap. lenligt 1skatteförvaltningenMed avses

ochRSVskatteförvaltningenförinstruktion1990:1293 med
skatteför-inomchefsmyndighetRSVi länen.skattemyndigheterna är

skatter,i frågorförvaltningsmyndighetoch centralvaltningen om
exekutionsväsendetval. Medfolkbokföring ochsocialavgifter, avses

förinstruktion1988:784 medförordningen§enligt kap. 1l
RSVkronofogdemyndigheterna. ärochRSVexekutionsväsendet

ledningövergripandemedexekutionsväsendetinomchefsmyndighet
verksamheten.föroch ansvarav

RSV och hoshosde olika enheternainomärendehanteringenVid
grad.i mycket högADB-registreringutnyttjasskattekontorende lokala

myndigheterna.hosantal registermycketdärförfinnsDet stortett
926 ärenden1990 registreratssedanDatainspektionen harHos

februari 1994. Dessaskatteförvaltningeninombeträffande register
äldreförändringarregister ochnyinrättadebådeärenden avavser

gällt förtidsramarinom devarit möjligtinteharregister. Det att som
personregisterkartläggningfullständiggenomförautredningen aven

därförexekutionsväsendet. Här lämnasochskatteförvaltningenhos
och viktigasteför deredogörelse störstaöversiktligendast en

registren.

Folkbokföringen

budgetpro-ifolkbokföringsverksamhetenförMålet senasteangavs
följande:36 enligtbil. 8199394:100,positionen prop. s.

tillhandahållasamhällsfunktionerför olikaFolkbokförin skallen
tillgänglighet.basinformation med godkorrektfullständig oc

folkbok-lagriksdagen beslutfattade1990decemberI omom en
1536.1990:109, SFSSkU9, rskr.l99091:53,föringsregister prop.

folkbok-samtidigt medkraftträdde iFolkbokföringsregisterlagen
ADB-registervilkabestämmelserinnehållerföringslagen. Lagen om

får innehålla.dessaoch vadfolkbokföringenförförssom
folkbokföringsregisterlagenföregickpropositionEnligt den som

Skattemyndigheteninomfolkbokföringsverksamhetlöpandeskall all
skatteför-organisationenreformGenom dennivå.lokalske på avav

nivåmed lokaljanuari 1991i kraft den 1träddevaltningen avsessom
registerlagenriksdagendenskattekontor. Ilokalt antagnaett av
fördet närmaredetuttryck sägstilldettakommer attattgenom

folkbokföringsärendenhandläggningändamål, bl.a.angivna somav



SOU 1994:63 Personnummeranvändningen 95

Skattemyndigheten,prövas skall hjälpmed automatisk databe-av av
handling föras lokalt folkbokföringsregister förett varje lokalt
skattekontors verksamhetsområde 1 §. För hela landet förs ett
centralt referensregister.

Ett lokalt folkbokföringsregister får användas för 2 §:
samordnad registerföring identifieringsuppgifter för fysiskaav

och andra folkbokföringsuppgifter,personer av
handläggning folkbokföringsärenden enligt folkbok-av som
föringslagen eller lag eller förordning prövas skattemyn-annan av
digheten,
framställning personbevis och andra registerutdrag,av
tillhandahållande4. folkbokföringsuppgifter myndigheterav som
behöver för fullgöra sin verksamhet,att

folklängder och andra samlingaruttag uppgifter för förvaringav av
hos statliga arkivmyndigheter,
planering och tillsyn folkbokföringsverksamheten.av

Det centrala referensregistret får användas för de ändamål som
under punkterna 5 och 6 3 §.anges ovan

Skattemyndigheten i länet registeransvarigär för det eller de lokala
folkbokföringsregister förs inom dess verksamhetsområde 4 §.som
Skattemyndigheten i länet vidareär registeransvarig för uppgifter i det
centrala referensregistret ellerär harsom avser en senastperson som
varit folkbokförd inom myndighetens verksamhetsområde eller som av
myndigheten tilldelats folkbokförd iutan attpersonnummer vara
Sverige 5 §.

Ett lokalt folkbokföringsregister innehåller, enligt vad som
inhämtats från RSV, uppgifter om:

personnummer-
namn-
adress-
län, kommun, församling, fastighet-
civilstånd-
föräldrar, barn, makar-
födelsehemortfödelseort-
medborgarskap-
in- och utvandring-
dödsfall och gravsättning-

finnsDet 131 olika lokala register, på varje lokalt skattekontor.ett
Handläggaren på respektive lokalt skattekontor har terminalåtkomst
endast till det lokala registret. Alla handläggare har åtkomst tillegna

centralt referensregister placeratett är hos RSV. Referensregistretsom
föranvänds tilldela och föratt upplysning iattpersonnummer ge om

vilket lokalt register finns registrerad.en person
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de s.k. personbanden,regionala register,finns det 24 olikaVidare
folkbokföringsuppgifter tilluppgifteranvänds för spridningvilka av ur

skatteforvaltningen.register inomexempelvis andraanvändare,andra
och adressregistretdet statligaförordningen8 §I person-om

riksavise-information viaskall fåreglerat vilka1981:4 finns som
folkbokföringsregistren. grund-regionala Enfrån deringsbandet

aviseras de uppgifteranvändare endast skallprincipläggande är att
för sin verksamhet.de behöveroch de personer

fårskattekontorenkommer inuppgifternaMånga att engenomav
Endast i fåtal fallmyndighet. måstefrånunderrättelse någon ettannan

ochhuvudsakligenanmälan. gällersjälv Detgöra namnpersonen
utvandring.in- ochinom landetflyttningar samt

siffrornauppgifterfrämstfolkbokföringenIndata till omavser
1993:beräkningar från RSVärendenår enligtantalanger

000födelse 120-
00062faderskap-

vårdnad 77 000-
2 000adoption-

210 000namn-
000och vigsel 41hindersprövning-

000äktenskapsskillnad 31-
000medborgarskap 47-

000flyttning 930-
52 000särskild postadress-

invandring 43 000-
utvandring 23 000-
dödsfall 97 000-
gravsättning-

1 500personnummerändring-
3 000spärrmarkering-

elleroch i anmälansamtliga fallI namnpersonnummeranges
födelsetidsaknarOmunderrättelsen. personnummer angespersonen

och namn.

Centrala referensregistret

för samtligainnehållerreferensregistretcentralaDet personnummer
avlidit företilldelats utom personer sompersonnummerpersoner som
födda föreflertaletfolkbokförda1980 och samt personersom var

registreradeutvandrade elleravregistrerade1920 är somsomsom
såledesreferensregistercentrala1990. ärobefintliga före Det

förfore 1920. Personnummerföddaofullständigt vad gäller personer
förvaras hosmikrofiche-registerifinns i ställetdessa ett sompersoner

Jakobsberg.skattekontoretlokala
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Beskattningen

Skatteförvaltningens organisation uppbyggdär på det RSVsättet att
leder och för taxeringsarbetet i landet. I varje län finnsansvarar en
skattemyndighet för taxeringsarbetet i länet. Varjesom ansvarar
skattemyndighet har eller flera skattekontor. Vid varje skattekontorett
finns skattenänmd, 2 kap. §1 taxeringslagen 1990:324.en se

Inom skatteadministrationen förs dels centralt skatteregister förett
hela riket dels regionalt skatteregister för varje län.ett Dessa register
regleras i skatteregisterlagen 1980:343. RSV förfogar detöver
centrala skatteregistret. Skattemyndigheten i länet förfogar detöver
centrala skatteregistret såvitt gäller uppgifter hänför sig till länetsom

det regionalaöver registret för länet 4 § skatteregisterlagen.samt
Samtliga skattemyndigheter och lokalkontor anslutna tillär skatteför-
valtningens datanät. Nätet hanterar kommunikation mellan arbets-
platsutrustning och de olika värddatorerna kommunikationävensamt
mellan de i ingående värddatorerna. För datorstödetsystemen på
lokalkontoren används persondatorer hopkopplade i lokala nätverk. I
persondatorerna körs terminalemuleringar de olika värddatormil-mot
jöerna. Inom skatteförvaltningen finns f.n. omkring 11 000 personda-

i nät.torer
Det centrala skatteregistret och de regionala skatteregistren skall

användas vid beskattning för se §1 skatteregisterlagen
samordnad registerföring identifieringsuppgifter beträffandeav
fysiska och juridiska personer,
planering, samordning och uppföljning revisions- ochav annan
kontrollverksamhet,
taxering enligt taxeringslagen bestämmandesamt pensions-av
grundande inkomst,

4. bestämmande och uppbörd skatt enligt uppbördslagen 1953:av
272, lagen 1968:430 lagenmervärdeskatt, 1984:668om om
uppbörd socialavgifter från lagenarbetsgivare, 1990:659av om
särskild löneskatt vissa förvärvsinkomster,på lagen 1991:586 om
särskild inkomstskatt för utomlands lagenbosattta, 1990:912 om
nedsättning socialavgifter 1951:763lagen statligsamtav om
inkomstskatt på ackumulerad inkomst.

Registren skall dessutom föranvändas
avräkning enligt lagen 1958:146 avräkning vid återbetalningom

skatter och avgifter,av
bestämmande skattereduktion enligtt lagen 1993:672av om
skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete bostadshus,på
gäldenärsutredningen enligt lagen 1993:891 indrivningom av
statliga fordringar m.m.
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för andraanvändasskall ocksåskatteregistret ut-centralaDet
förverksamhet ochexekutivakronofogdemyndighetemasredningar i
föridentitetsbeteckning1974:174enligt lagenRSV:s tillsyn om

identifie-förvidare användasRegistret fårm.fl.juridiska attpersoner
enligtfolkbokföringsärendenhandläggningvid somavpersonra en

förordningeller prövaslagellerfolkbokföringslagen avannan
skatteregisterlagen.§seSkattemyndigheten 1 a

centralaskall i detfolkbokförd i riketfysisk ärFör somperson
skatteregisterlagen:§se 5skatteregistret anges

civilståndsän-datum förcivilstånd,adress,personnummer, namn,
folkbokföringsförhållanden,ochdring

särskiltmervärdeskatt,1968:430enligt lagenregistrering om
ochorganisationsnummerredovisningsnummer,registrerings- och

firma,
territorielltillhörighet till ickesjömansregistret,iregistrering

kyrkan,svenskatilltillhörighetförsamling,
folkbokförda barnför hosnationalitet, personenpersonnummer

16inte har uppnåttbarnhemmavarandeantal18under år, som
samtaxeringoch,för makeålder,18eller års ompersonnummer

för denne,medsker personnummerperson,annan
enligt lagenberättigad tillpensionsförmån ärslag personensomav

förbehövsdetförsäkring, i den månallmän att1962:381 om
socialförsäkringsavgift,debitera

skall betala.preliminär skattslag personensomav
skall ocksåålder18 årsinte uppnåttFör anges person-somperson

folkbokförd. Förvilkenden hos ärför sompersonpersonennummer
uppgiftendastinförasålder skall15 årsinte har uppnått person-om

vilkenden hosföroch adress samt personnummernummer, namn
föruppgift behövsytterligareintefolkbokförd,är ompersonen

beskattning.
Även utländskapartrederier ochbolag,enklajuridiska personer,

skatteregistret secentralaregistreras i detSverigefilialer iföretags
skatteregisterlagen.6 §

§flertal iandra 7innehållafårskatteregisteretcentrala ävenDet ett
förutsättning för denuppgifter. Enuppräknadeskatteregisterlagen

regeringenföreskrivitsdock dennaregistreringenutökade är att av
skatteregisterlagen.föreskrivit 9 §regeringenmyndigheteller som

meddelats.registerinnehåll harutökatföreskrifterSådana ettom
uppgifterfår innehållaskatteregistrenregionala typDe avsamma

tillhänför siguppgifternaskatteregistret i den måncentraladetsom
liksom be-dock,förutsättningskatteregisterlagen. ärEn§se 8länet

ellerregeringenskatteregisterlagen,§uppgifter enligt 7träffande att
jfr 9 §.föreskrivit dettaharregeringen bestämmermyndighet som
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Regeringen får föreskriva mindre frånavvikelser bestämmelserna
i skatteregisterlagen registerinnehåll jfr 9 § andra stycket.om

Skatteregisterlagens 10 § innehåller bestämmelser terminalåt-om
komst till det centrala skatteregistret och de regionala skatteregistren.
Det centrala skatteregistret tillgängligtär via terminal från samtliga

Åtkomstenskattemyndigheter. begränsadär på olika sätt.
Enligt lagens 11 § får uppgifter i registren lämnas tillut annan

myndighet på ADB-medium endast det följer lag eller för-om av
ordning eller regeringen medgivit det. Regeringen får uppdra
Datainspektionen lämna sådant medgivande i frågaatt uppgifterom

inte omfattas sekretess. Bestämmelsen gäller dock inte i frågasom av
utlärnnanden för beskattning.om

Enligt 12 § i skatteregisterlagen får vissa i paragrafen angivna
uppgifter lämnas från registren till enskildut det inte särskildom av
anledning kan den registrerade ellerantas någon honomatt närstående
lider uppgiften röjs. Det gäller bl.a. uppgiftmen om om personnum-

adress, civilstånd, datum för civilståndsändring, folkbok-mer, namn,
föringsförhållanden, registrering enligt lagen mervärdeskatt,om
särskilt registrerings- och redovisningsnummer, organisationsnummer
och firma.

I §4 skatteregisterförordningen 1980:556 finns angivet i vilken
utsträckning och för vilka ändamål registeransvariga myndigheter på
begäran skall lämna myndigheter uppgifter på medium för automatisk
databehandling. Bestämmelsen återfinns i bilaga

Uppgifterna skall förses med de identifieringsuppgifter samt
tekniska och administrativa uppgifter behövs. Enligt 5 § skattere-som
gisterförordningen får uppgifter enligt 5 och 6 §§ skatteregisterlagen

bl.a. på begäran lämnas mediumpå för ADB-om personnummer ut
behandling till myndighet behöver uppgifterna för aktualiseringsom

sina register.av
Varje år registeras uppgifter från självdeklarationer, kontroll-

uppgifter hos skattemyndigheterna. Därefter samlas uppgifternam.m.
centralt hos RSV till den dag då den slutliga skatten har fastställts. Då
delas det centrala skatteregistret i regionala skatteregister.upp

Volymen och komplexiteten i det ständigtgör pågårsystemet att ett
arbete med utveckla och förvalta detta. Avatt praktiska skäl utförs
detta arbete i olika och förmed sitt delområde.grupper, var en ansvar
Uppdelningen har också tekniska och säkerhetsmässiga aspekter.

I det centrala skatteregistret ingår följande uppgifter:
Person-, uppbörds- och taxeringsdata. Uppgifterna används ettsom
hjälpmedel vid taxering och uppbörd direkt skatt, arbetsgivarav-av
gifter mervärdesskatt.samt
Företag och företagare. Detta basuppgifter förär företag.
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fåmans-jordbruk ochtaxeringsuppgifter för rörelse,Särskilda
taxeringsperio-underuppgifter uppdateras löpandedelägare. Dessa

och framräknadeinkornstdeklarationeruppgifter frånmedden
deklarationsgranskarna.uppgifter av

finnsjuridiskafysiska ochFastighetsuppgifter. För4. personer
medUppdatering skerfastighetsinnehav. ägarän-uppgifter om

fastighetstaxeringsregistren.regionalafrån dedringar
nuvarande historisktvisas såvälReferensuppgifter. Här som

Uppdateringarderas delägare.fåmansbolag ochsamband mellan
inkomstdeklarationer förfrånvissa uppgifterlöpande medsker

delägare för dessahandelsbolagochfåmansaktiebolag samt
kategorier bolag.

pågående ochalla planerade,Revisionsuppgifter. Omfattar6.
taxerings-viss utsträckningmomsbesök och irevisioner,avslutade

utförts.utföras eller harskallbesök som
fysiska ochuppgifter samtligalagrasMervärdesskatt. Här7. om

mervärdeskatt,redovisningsskyldiga forjuridiska ärpersoner som
avsnitt 6.2.5.jfr även

omfattar alla arbetsgivareRegistret ärArbetsgivaruppbörd. som
anställda.arbetsgivaravgifter forskatt ochredovisaskyldiga att

diarieföringförRegistret användsTaxeringsöverklaganden. av
inkomsttaxering.överklagande av

Göteborgs-Skattemyndigheten ifinns hosSjömansskattesystemet
administrativaregistrerassjömansskatteregistretoch Bohuslän. I

utbetalnings-och särskildafolkbokföringuppgifter för sjömän om
avdragen skatt.sjöinkomst ochskattekolumner,jämkningar,adresser,

Även här registreras personnummer.
det s.k. punktskattesystemethanteras inomKupongskattesystemet

skattekontoretiKopparbergs län särskildaSkattemyndigheten ivid
identitetsbegrepp.användsLudvika. Personnummer som

taxeringfastigheter används förför taxeringEtt system avav
finnsfastighetermiljoner fastigheter. Landetsomkring 3landets

fastighetstaxerings-Till regionalalänsvisa databaser. deupplagda i
inskrivningsmyndighetfastighetsägare,uppgifter frånregistren hämtas

Uppgifteruppgiftregistreras bl.a.m.fl. Härvid urpersonnummer.om
till fastighetsä-fastighetstaxeringsregistren lämnas bl.a.regionalade

garen.
centralt organisationsnummerregister.finns vidareRSVHos ett

identitetsbe-1974:174stöd 5 § lagenRegistret förs med omav
uppgiftfinnsm.fl. I registretför juridiskateckning ompersoner

för längeografiska koderadress, säteorganisationsnummer, namn,
fallförekommandejuridisk form, markering ikod föroch kommun,

eventuellregistrering ochtidpunkt förlikvidation ochför konkurs eller
Förfrågningarorganisationsnummerregistret.avregistrering i vemom
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har eller har haft visst organisationsnummer kan hosett görassom
varje lokalt skattekontor.

Vid registrering uppgifter fysiska hos RSV användsav om personer
regelmässigt identitetsbegrepp. Lagstiftarens kravpersonnumret som
på bl.a. det centrala skatteregistret skall innehållaatt personnummer
har medfört skall fyllas i på de skatteförvalt-att personnummer av
ningens blanketter fysiskarör Detta gäller ocksåsom personer.
deklarationer fastigheter.rörsom

Den förenklade .Välvdeklarationen infördes vid 1987 års taxering för
underlätta deklarationsförfarandet föratt det flertalet skattskyldi-stora
med okomplicerade inkomst- och förmögenhetsförhållanden. Enga

förenklad självdeklaration inkomstslagen tjänst och kapital,upptar
allmänna avdrag, förmögenhet underlag för fastighetsskatt.samt

Den skattskyldige behöver i den förenklade självdeklarationen
redovisa endast sådana uppgifter Skattemyndigheten inte redan harsom
kännedom kontrolluppgifter från tredje ellerom genom man genom
uppgifter finns tillgängliga i skattemyndighetens register.som
Systemet bygger denpå grundläggande förutsättningen såväl denatt
skattskyldige Skattemyndigheten får kontrolluppgifter frånsom

Överensstämmerarbetsgivare, banker m.fl.t med information.samma
de kontrolluppgifter den skattskyldige fått med de inkomster han
erhållit och de förtrycktaär uppgifterna fastighetsinnehav ochom
sambeskattningsförhållanden riktiga behöver den skattskyldige i
princip bara skriva kryss i underteckna blankettenett ochruta,en

Övrigaskicka tillbaka den till skattemyndigheten. uppgifter ärsom
nödvändiga för taxeringen får lämnas i form tilläggsuppgifter.av

Systemet med förenklad självdeklaration har på påtagligt sättett
förenklat hanteringen avsevärd del deklarationerna. Enav en av
förenklad älvdeklaration tilläggsuppgifter behöver inte granskasutan

den maskinellt beräknade taxeringenutan direktkan läggas till grund
för debitering. Ett mindre antal deklarationer granskas dock manuellt
främst till följd de maskinella kontrollmomentenatt utslagav gett om
eventuella felaktigheter.

Vid 1992 års taxering lämnades omkring 7,3 miljoner självdeklara-
tioner omkring 3,5 miljoner förenklade. Omkring miljonertvåvarav
löntagare och pensionärer lämnade allmän självdeklaration jfren

199293:86 35.prop. s.
Från och med 1995 års taxering kommer deklarationsförfarandet att

förenklas ytterligare. Det deklarationsförfarandet bygger pånya en
utökad skyldighet lämna kontrolluppgifter. Vid förarbetenaatt till
ändringarna i lagen 1990:325 självdeklaration och kontrollupp-om
gifter anförde föredragande statsrådet bl.a. följande prop. 199293:86

38 39.s. -
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redankänt betänkligheter inför ytterligare utöka detJag har att nu
från tredje enligt minomfattande ugpgiftslämnandet Man kanman.

farhågor från integrxetssnpunktmening inte från deortse som

skattskyldi sidan kanuppgifter kan väcka hos dedessa an ra
uppåi i sig tillförshävdas det inte frågaäratt om nya er som

vilket inhämtas nämlienbart påsättetattsystemet utan e en-
kontrolluppfgifterstallet for den skattskylattgenom igegenom i

själv lämnanuppgi ändras.erna - antal förtryckta uppgifter innebarOstridigt att ett stort enar
lättnad för de skattsk ldiga och innebär admini-väsentlig stora

för ighetema. därförstrativa vinster skattem Jag attansern
fördelarna de nack elar från integritetssynpunkt kanöverväger man

förslaget.anföra mot
medförutökad kontrollupp iftsskyldighet utökad ADB-En en

hantering personuppgiav er.

giftsskyldighet också invändasutvidgad kontrollup kanMot en
lsådanudeflyttarfifiverbestyråtmeddocfimaggefsyomken i ämnarna. ärör atte ontro etostna en p upp s ocen s

till delenligt min mening ofrånkomligt attekontrollenatt stors
kontrollup gifter från trede Givetvis börbyggenpå re-man.

uppgiftsskyl-striktivitet iakttas galler nuvarandeet att utvi ganar
dighet.

för det skall fungera till-Avgörande ettatt systemetn a
luppgifterfredsställande ökade den kontrosätt är mänatt en

teknis kvalitén lämnadelämnas ADB-medium och den påpå att a
kontrolluppgifter hög. bidra till högre kvalité påFörär att en

uppgifter, också läggs ökadelämnade krävs påatt stora resurser
kontrolluppgiftsrevisioner.kontrollinsatser i form av

förenklade förfarandet beräknas komma omfatta mellan 5,5Det attnya
miljoner skattskyldiga. Antalet kontrolluppgifter, f.n.och sex som

omkring förutsätts till omkring 50till 30 miljoner, ökauppgår
miljoner.

identifika-blanketten för förenklad självdeklaration skall bl.a.På
tionsuppgifter förtryckas. fysisk detFör är personnumret somperson

självdeklarationidentifikationsbegrepp jfr 2 kap. § lagenllutgör om
kontrolluppgifter. tredje kapitel innehåller bestämmelseroch Lagens

§ iskyldighet lämna kontrolluppgifter. Enligt 3 kap. 57 skallattom
kontrolluppgift organisations-varje bl.a. elleranges personnummer

för såväl den uppgiftsskyldige den uppgiftennummer som avser.
mervärdesskatt finns i anvisningarna till 16 § lagendet gällerNär

föreskrift faktura, avräknings-1968:430 mervärdeskatt attomom en
uppgifteller motsvarande i vissa fall skall innehålla dennota om

finnsskattskyldiges motsvarande bestämmelse iEnpersonnummer.
i kraft juli 1994 SFSden mervärdesskattelag träder den lnya som

1994:200.
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Taxeringsförordningen 1990:1236 stadgar taxeringsmedde-att ett
skattskyldigeslande bl.a. skall innehålla upplysning denom person-

nummer.

Exekutionsvâsendet

Exekutionsväsendet omorganiserades under 1988. tidigare haFrån att
myndigheter sammanfördes dessa till 24 länsmyndighetervarit 81

kronofogdemyndigheter blev RSV.direkt underställdasom
Kronofogdemyndigheternas uppgift fastställa betalnings- ochär att

förpliktelser, verkställa exekutionstitlar enligt utsökningsbalkenandra
för betalningsförpliktelser och andra förpliktelser,och verka att som

föremål för verkställighet, fullgörs i tid.kan rättvara
Indrivning den dominerande uppgiften för kronofogdemyndig-är

Indrivningsmålen indelas i allmänna mål a-mål och enskildaheterna.
e-mål. A-målen består 40 olika medelslagmål änav mer varav

kvarskatt, arbetsgivaravgifter, preliminär B-skatt, mervärdesskatt och
dominerar. Juridiska utgjorde under 1992tillkommande skatt personer

60 balansen i E-mälen innefattaromkring a-målen.procent av
införselmål handräckningutsökningsmål, och för återtagande gods.av

kronofogdemyndigheten uppgifter borgenära-målen har medanI som
myndighetens roll begränsas till verkställighet.i e-mål
kronofogdemyndigheternas verksamhet används centraltFör ett

benämnt redovisningssystemet för exekutionsväsendetADB-system
utsäkningsregistret, tidigare Samtliga kronofog-benämnt REX.

ansluta till utsökningsregistret. Systemet utveckladesdemyndigheter är
tillfrån början för ADB-stöd kronofogdemyndigheterna vidatt ge

handläggning a-mål. ADB-stödet byggdes därefter för hand-utav
läggningen e-mål.av

ingår huvudsakligen följande uppgifter:I REX
Centralregistrering uppgifter alla allmänna och enskildaav om

för indrivning. Omkringmål överlämnade miljonärsom en
fysiska och juridiska personer finns i registreradegäldenärer

4,8 80liksom omkring miljoner mal. Huvuddelen, cirka procent,
fysiskagäldenärerna utgörs av personer.av

Transaktionsregistrering används för registrering via terminalsom
mål, betalningar, avkortningar, anstånd ochav nya m.m. vars

efter överförs centralregistreringen.uppgifter avstämning till Det
finns uppgifter allmänna mål och enskilda mål.om
Namnuppgifter för efterforskning personorganisationsnummerav

identifikationsbegrepp centralregistreringen.iärsom
Postnummeruppgifter för fördelning och överflyttning mål4. av
m.m.
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E-mälsuppgifter för sökning enskilda mål med hjälp diarie-av av
nummer.
Ombudsuppgifter innehåller uppgifter ombud ochsom om
sökande frekventa beträffande e-mål.ärsom
Förteckning juridiska7. innehålleröver bl.a.personer som namn
och adressuppgifter för samtliga juridiska i riket.personer
Behörighetsuppgifter för kontroll behörigheten vid användningav

terminal. All datorbearbetning i REX-systemet sker centraltav
hos DAFA AB DAFA.Data För påverka registrets innehållatt
via terminal krävs giltigt behörighetskort.
Kursuppgifter for aktuella och historiska uppgifter deom van-
ligaste valutorna.

10. Diarieuppgifter för besvarande frågor bl.a. vilka e-mälav om
inkommit viss dag till kronofogdemyndigheterna.som

11. Löneexekutionsuppgifter med uppgifter löneexekutiva beslut.om
12. Kommunikationsuppgifter för kontroll kommunikation medav

andra ADB-register.
13. Konkursförvaltaruppgifter. Innehåller och adressuppgifternamn

på alla konkursförvaltare handläggerhandlagt konkursm.m. som
finns registrerad i REX.som

Ansökan betalningsföreläggandeom m.m.

Enligt lagen 1990:746 betalningsföreläggande och handräckning,om
trädde i kraft den l januari 1992, får yrkande någonett attsom om

skall åläggas fullgöra förpliktelse kronofogdemyndig-prövasatt en av
heten. Yrkandet kan betalningsföreläggande, betalningsfaststäl-avse
lelse vanlig handräckning eller särskild handräckning. Förpant,ur
handläggning hos kronofogdemyndigheterna mål enligt lagenav om
betalningsföreläggande och handräckning skall med hjälp ADBav
föras register för varje kronofogdemyndighet. Registret regleras iett
lagen 1991 :876 register för betalningsföreläggande och handräck-om
ning. Registret får användas för tillsyn, planering ochäven upp-
följning verksamheten för framställning statistik. Uppgiftersamtav av
i registret utslag i fårmålen användas underlag för verkstäl-om som
lighet enligt utsökningsbalken.

Varje kronofogdemyndighet registeransvarig för sittär register.
RSV registeransvarig förär alla registren. fysikFör får iperson
registret anges

adress, yrke och eller, uppgiftnärnamn, personnummer om
saknas, särskilt registreringsnummer,personnummer

tilladress arbetsplats och adress där anträffaskan förpartenannan
delgivning stämningsman,genom
telefonnummer till bostaden och arbetsplatsen,
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4. förhållanden i övrigt betydelse för delgivning med jfrav parten
§4 lagen register för betalningsföreläggande och handräckningom

också reglerar vilka sökbegrepp fårsom användas.som
All datorbearbetning för betalningsföreläggande, vanlig handräck-

ning och särskild handräckning sker centralt hos DAFA. Omkring 850
terminaler och ungefär lika många skrivare är uppkopplade mot
DAFA:s datorer via fasta telefonlinjer.

En databas hålls tekniskt åtskild så de 24 kronofogdemyndig-att
heterna har åtkomst endast till sitt register. Sökbegreppeneget
begränsar RSV:s åtkomst.

För påverka registrets innehållatt via terminal krävs giltigt behörig-
hetskort. Uppgift vissa kort behörighet,att respektiveom ger att
behörigheten har upphört förs i behörighetsregisterett denav
säkerhetsansvarige respektive kronofogdemyndigheten.

Nya mål registreras vid kronofogdemyndigheterna i respektive län.
RSV får enligt 9 § lagen betalningsföreläggande och handräckningom
och 6 8 §§ förordningen 1991 1339 betalningsföreläggande och: om-
handräckning för kronofogdemyndigheternas räkning ta emot an-
sökningar görs på ADB-medium föra in dessa isom detsamt centrala
fördelningsregistret för överföring till kronofogdemyndigheternas
register.

ADB-systemet används också för registrering och maskinell
bevakning kronofogdemyndigheternas åtgärder,av tidsfrister ocht.ex.
delgivningsformer. Bokning ansökningsavgifter sker också inomav
systements ram.

Vissa uppgifter mål och utslag överförs varjeom nya vecka via
magnetband eller fil till kreditupplysningsföretagen Soliditet AB och
Upplysningscentralen UC AB.

Under 1993 registrerades enligt uppgift från RFV 801.524 inkomna
mål i den summariska Av dessa avsåg 656.059 fysiskaprocessen.

Ansökan via ADB-mediumpersoner. sker i drygt hälften målen. Iav
244.800 de totalt inkomna målen har sökandenav begärt verkställig-
het, dvs. meddelat utslagatt direkt skall föras till fältenhet,över vilket
i de flesta fall skett via ADB till REX.

Val

RSV för registrering sker iansvarar samband med allmänna val.som
Rösträtt till riksdagen har svenska medborgare fyllt 18 årsom

valdagen ochsenast är i röstlängden. Detupptagna finns två typer av
röstlängd, allmän och särskild. Bådaen röstlängdtypernaen av
upprättas varje år, skrivs endast detut år detmen skallpapper
hållas val. Den allmänna röstlängden förupprättas varje valdistrikt av
skattemyndigheten. Iden allmänna röstlängden antecknas alla svenska
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vissvidvaldistriktetifastighetfolkbokförda påärmedborgare ensom
september detden 1fyller 17 årellerfylltharoch senasttidpunkt som

kommun-ochlandstings-tillRösträttröstlängden upprättas.år
ifinnsmedborgaresvenska upptagnamyndigaharfullmäktige som

respektivelandstingetifolkbokfördaochröstlängden ärallmännaden
varitharochmedborgaresvenskainteAlla ärkommunen. somsom

valåretföreårennovember deden 1i landet senastefolkbokförda tre
idåoch har rösträttröstlängdenallmännai denautomatiskttas upp

18fyllt årdekommunfullmäktige senastochlandstings-tillvalen om
valdagen.på

Sverigeifolkbokfördainte ärmedborgaresvenskaBeträffande som
tillvid valharvaldagen rösträtt18 påfyllt årdegäller senastatt som

få röstaFörgång.folkbokförda här någonvarit attderiksdagen, om
Utlandssvenskarnaröstlängd.gällande tasidemåste upptagnavara
röstlängden upprättassärskildaDenröstlängden.särskildai denupp

krävsröstlängdensärskildai den attbliFörRSV. manupptagenattav
RSV.det hosansöker om

skall densamfällighetförsamling ellerkyrkofullmäktigval iVid
röstlängdenden allmännaanvändas. Iröstlängden kunnaallmärma

Svenskaimedlemtidpunkt inteviss ärvidnågondärför enomanges
församling.icketerritorielltillhörellerkyrkan en

riksdagen,tillvid valanvändsröstlängdenallmännadenFör som
uppgifterhämtasfullmäktigeochlandstingskommun namn,om

fördalänsvisfrån demedborgarskapsvensktochpersonnummer
medkompletteraspersonbandenfrånUppgifterpersonbanden.

samlademedlemsregister. DekyrkansSvenskafrånuppgifter
fastighetstaxerings-frånfastighetsregistermeduppgifterna samkörs ett

vallokaleruppgifterinnehållerregisteroch m.m.omettsystemet som
röstbe-ärsvensk medborgareinte ärFör sommensompersonen

förerfordraskommunfullmäktigeochlandstings-val tilltillrättigad
medborgaresvenskinte äruppgiftröstlängden menatt personenom

fåför rösta.krävstidunder denhär attfolkbokfördvarithar som
folkbokföringsregistren,lokalafrån dekommerUppgift detta menom

röstlängdsfrarnställningen.vidhjälpregisterfrånoch hämtassamlas ett
registre-röstlängdensärskildai denansökerDe att tas uppomsom

skalldetröstlängd. Försärskildförpersonregister att varai ettras
röstläng-allmännai denfinnsinteväljarenkontrolleramöjligt attatt

ochväljarensuppgiftfinnasdet personnummer.den måste namnom
kontrolleramöjligtocksådet attuppgifter ärdessa atthjälpMed av

Dennanågon gång.i landetfolkbokfördvaritharansökerden som
personbanden.kontroll sker mot

tillståndsärskildastödmedförsröstlängdernaförRegister somav
Datainspektionen.RSVbeviljats av
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RSV och samtliga länsstyrelser registeransvariga förär centraltett
kandidatregister innehåller uppgifter anmälda kandidater,som om
valsedelsuppgifter Registret används underlag förm.m. attsom
fastställa det slutliga valresultatet riksdags-,avseende landstings- och
kommunfullmäktigval. Det skapas vid allmänna val och vid de
kyrkliga valen och innehåller och adress,personnummer, namn
kandidatidentitet geografiska koder, partikod, valsedelsnummer och
kandidatnummer, uppgifter röstfördelning mandat- och jämförel-om
setal. Registret förs med stöd särskilt tillstånd från Datainspektio-av
nen.

1993 vallagskommittédrs föreslog i sitt betänkande SOU 1994:30
Vallagen med alltid ha gällandeatt systemet röstlängd skulleatt en
ersättas med där röstlängden bara framett system det skallnärtas
hållas val eller omröstning. Vidare förslogett kommittén denen att
särskilda röstlängden skulle bort. I stället skulle utlandssvenskarnatas
med stöd de uppgifter utvandrade svenska medborgareav om som
finns i folkbokföringssystemet i röstlängd övrigatas upp samma som
väljare. Kommittén föreslog också särskild registerlag för röst-en
längds- och röstkortsframställningen.

Kommittén lämnade i sitt slutbetänkande också förslag till lagen om
röstlängdsregister. Enligt lagförslaget skall för framställning av
röstlängder enligt kommitténs förslag till vallag, lagen 1972:704 om
kyrkofullmäktigeval, och folkomröstningslagen 1979:369 medm.m.
hjälp ADB för varje skattemyndighet föras register överav ett
väljarna. I registret får enligt lagförslaget registreras uppgift bl.a.om

och adress.namn, personnummer

4.3.2 Svenska kyrkan

I samband med den kyrkobokföringen infördes den l juliatt 1991nya
genomfördes omfattande datorisering de kyrkobokförings-en nyaav
register folkbokföringsregistren i kyrkan. Fleraersattesom tusen
registeransvariga kyrkoråd och ansökte tillstånd förapastorer attom
lokala församlingsregister och ministerialböcker enligt förenklatett
ansökningsförfarande. Till grund för förenkladedet ansökningsför-
farandet låg Datainspektionens föreskrifter förenklatettom an-
sökningsförfarande för vissa personregister i svenska kyrkans
verksamhet DIFS 1991:2. I avsnitt 3.2.2 finns kortfattaden
redogörelse för bestämmelserna i DIFS 1991:2.om personnummer
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4.3.3 SPAR

1981:4förordningeni datalagen,SPAR finnsRegelverket kring om
nedan1994:22,adressregistret omtrycktochdet statliga person-

1988:1101 medförordningenisparförordningen,benämnd samt
Datainspektio-adressregisternänmd.ochinstruktion för statens person-

för SPAR.föreskrifterbeslutatdärutöverhar omnen
betecknadfortsättningeniadressregistemämnd,ochStatens person-
för SPARregisteransvarig myndighethuvudman ochSparnänmden, är

förordningenfår enligtDriften SPARsparförordningen.se §1 av
ABavtal sköter DAFA DataEnligttill servicebyrå.förlagd ettenvara

från SPAR.marknadsföringen tjänsterdriften och av
används förSPARUppgifterna i

uppgifter i andrakontrollkomplettering ochaktualisering, av
personregister,

personuppgifter i övrigt,kontrollkomplettering och av
§jfr 26urvalsdragning,personuppgifterurvaluttag avav

datalagen.
begärenskilda.myndigheter och DenanvändasSPAR får somav

depersonregister förmyndighets någotuppgifterfåatt av ovanenur
tillgodosesoch kanangivna ändamålenoch 31under punkterna som

28 § datalagen.register setill dettaskall hänvisasSPARgenom
och ickefolkbokfördauppgifterinnehållerSPAR personerom

allmäninskrivna iellerskattsedelinnehar ärfolkbokförda ensom
varjeuppgifterföljandefår innehållaSPARförsäkringskassa. om

sparförordningen.ifr 3 §registrerad person
för folkbokföring: Personnummer,från registerUppgifter namn,

medborgarskap,födelsehemort, svensktfolkbokföringsort,adress,
på grundavregistrering från folkbokföringsamhörighetsbeteckning,

förangivande tidpunktdödförklaring meddödsfall eller samtavav
skäl.övrigt av annat

iUppgiftskatteregistret:centralaUppgifter från det angessom
hari Sverigefolkbokfördainte ärpunkt l men sompersoner somom

behövsförsäkringskassai allmän såinskrivnaellerskattsedel är omen
SPAR.medför ändamålet

taxeradinkomsttaxering: Summanförfrån registerUppgifter av
beskattnings-lägst 0 kr,kapital, dockinkomstförvärvsinkomst och av

förmögenhet.bar
småhus-fastighetstaxering: tillregister för ägareUppgifter från4.

för sådantomtmarksmåhus ochlantbruksenhet medenhet eller
värdefakto-taxeringsidentitet,ochuppgift kommunbyggnad samt om

småhusenhet.förtaxeringsvärdenstandard,ålder ochrer
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Övriga uppgifter: Uppgift den registrerade inte önskarattom
adresserad direktreklam, kod för gift och barn tekniska ochsamt
administrativa uppgifter behövs för handhavandet SPAR.som av

En enskild har få införträtt direktreklamspärr i SPARattperson en
jfr 27 § datalagen. Om SPAR innehåller uppgift attom en person
inte önskar adresserad direktreklam får uppgift den inteom personen
lämnas för direktreklamändamål se §4 sparförordningen.ut Denna
bestämmelse inskränker dock inte de skyldigheter enligt TFsom
åligger Spar-nämnden.

Sådant utlämnande uppgifter från SPAR inte grundas på TFav som
sker i form utskrift, på ADB-medium eller anslutningav genom av en
eller flera terminaler eller datorer till SPAR se 7 § sparförordningen.

Vid utlämnande uppgifter enligt 7 § får uppgifter från registerav
för inkomsttaxering och fastighetstaxering lämnas endast till polismyn-
digheter och tullmyndigheter jfr 7 § sparförordningen. Polis- ocha
tullmyndigheter enligtär, uppgift från DAFA, de enda harsom
fullständig tillgång till uppgifterna i SPAR. Utlämnandet bestäms av
det tillstånd Datainspektionen lämnat för innehållet i detsom motta-
gande registret. I regel det sigrör enbart och adressuppgifterom namn
och endast de finns i det mottagande registret.avser personer som

Vid urvalsdragningar enligt 26 § datalagen får endast uppgifter om
adress, folkbokföringsortoch lämnas intenamn, personnummer ut om

Datainspektionen medger i varje särskilt fall, 7 b §annat sparför-se
ordningen.

Vid urvalsdragningar från SPAR får inte lämnas uppgiftut om
födesehemort, svenskt medborgarskap eller uppgifter hämtats frånsom
det centrala skatteregistret beträffande inte folk-ärpersoner som
bokförda i Sverige har skattsedel eller inskrivnaär imen som en
allmän försäkringskassa, 7 § sparförordningen.se c

Vid terminalutlämning uppgifter registerfrån för folkbokföringav
eller det centrala skatteregistret får andra uppgifter än adress,namn,

folkbokföringsort avregistreringoch från folk-personnummer,
bokföring lämnas endast till myndigheter, banker eller försäkrings-ut
bolag inte Datainspektionen medger i varje särskilt fall,om annat se

§7 d sparförordningen.
I sparförordningens 9 § finns bestämmelse skyldighet atten om

anmäla misstanke uppgifter lämnats till SPAR oriktiga.att ärom som
Om personuppgift i SPAR inte längre behövs för tillgodoseen att

registrets ändamål, skall uppgiften enligt §10 sparförordningen utgå
registret. Sparnämnden granskar kontinuerligt registerinnehållet ochur

nämnden har vid flertal tillfällen föreslagit ändringar i registerinne-ett
hållet och förtydliganden i regelverket. Förslagen har lett till ändringar
i regelverket kring SPAR.
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sparförord-§se 11avgiftsbelagtfårSPARUtnyttjandet varaav
medDatainspektionen§ erinrasförordningens 12ningen. I attom

SPAR.föreskrifterytterligaremeddeladatalagen kan6 §stöd omaav
uppgiftermedförsriksaviseringsbandetregistercentralaDet som
folkbok-§enligt 74förskattemyndigheternade registerfrån som

förutnyttjassparförordningen§enligt 8fårföringskungörelsen
personregisteriuppgifterkontrollochkompletteringaktualisering, av
Centralnänm-Kriminalvårdsstyrelsen,RPS,myndigheter:följandehos

RFV,räddningsverk,StatensVämpliktsverket,fastighetsdata,förden
studiestöds-Centralaskattemyndigheterna,SCB, RSV,Vägverket,

kyrkansSvenskalänsstyrelserna,invandrarverk,Statensnämnden,
svenskainomsamfällighetellerförsamlingkyrkoråd icentralstyrelse,

fårsvenska kyrkaninomkyrkorådtillUppgiftslämnandekyrkan.
svenskaförmedlaskyrkoråd ochsamtligaförskeendast gemensamt av

centralstyrelse.kyrkans
förändringarveckavarjeriksaviseringsbandetviaaviserasSPAR om

skett.bandetuppgifterna på somav
tillterminal, datorbåde viasåledesskerSPARUtlämnande från

Enligtutskrifter påochmagnetbanddatorkoppling, papper.genomper
deimiljoneromkring 80detDAFA finnsfrån posteruppgift

Aviseringskundernafrån SPAR.aviserasregelbundetkundregister som
statligaandelenmedannäringslivet, 75främst inomfinns procent,

Bank-femkommunala tilloch20till procent.kunder uppgår procent
detKiruna,Radiotjänst ianvändare.försäkringssektorn äroch stora

mycketTV-licensavgifter, äradministrerar storföretag ensom
60omkringtillhörterminalkunderna procentaviseringskund. Av

kommun-och 20tillhör30näringslivet medan procentstatenprocent
Även bank-inomtäckningenterminalkunderna ärbland storsektorn.

användaremycketocksåPolisen ärförsäkringssektorn. storoch aven
terminalfrå-AntaletdygnetterminaltjänstSPAR:s är öppen runt.som

dag.omkring 60.000tilluppgår pergor
beslutSPARföreskrifter förvissabeslutatDatainspektionen har om
finns iFöreskrifter2189-86.1987-01-28, Dnr personnummerom

nedan.beslut återgesDatainspektionensioch 5punkterna 2 som
datalagenandra stycket 126 §tillämpningvidNämnden får av

sambe-och adressöverföraendast genomnamnpersonnummer,
det intepersonregisteruppdragsgivarensmedarbetning avom

vissframgåruppdragsgivarentillstånd för attförfattning eller
databehandlingautomatiskhjälpuppgift får medytterligare av

SPAR.inhämtas ur
terminalanslutentill SPARuppgifterfår lämnaNämnden5. ut genom

förutsättningar:följandeunder
folkbokföringsuppgiftersådanaomfattafår endastUtlämnandet som-

sparförordningen.punktenförstai 3 §angivits
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Som sökbegrepp får endast användas omfrågads ochpersonnummer-
namn.
Terminalanslutning skall tekniskt anordnas så terminalanvändareatt-
inte kan utvinna andra uppgifter demän omfattas honomsom av
tilldelad behörighet.
Nämnden skall fortlöpande underrätta Datainspektionen- om upp-
täckta försök till dataintrång.
Nämnden skall före anslutning terminalanvändare göraav ny-
anmälan härom till Datainspektionen enligt särskilt formulär.
Hos DAFA detär möjligt förändringarpåatt iprenumerera

exempelvis kundregister. änsten kallas avisering. DAFA erbjuder tre
olika alternativ avisering, nämligen A-, B- och C-avisering.av
Gemensamt för dem alla deär utgår frånatt ett personnummersatt
adressregister. Informationen kommuniceras via ADB-medium.

A-aviseringen till förär mycket register på miljonstora posteren
eller Den går till så kunden aviseras alla förändringarattmer. som
inträffat under perioden från folkbokföringen. Från denna mängdstora

måste kunden själv söka framposter dem berör hans register.som
Denna avisering kräver speciellt tillståndtyp från Datainspektionen.av
A-avisering kan tillhandahållas vecko- eller månadsvis.

B-avisering innebär kunden till DAFA levereraratt en personnum-
merförteckning sittöver adressregister. DAFA sedanreturnerar en
komplett adressförteckning över de personuppgifter förändratssom
under perioden. B-avisering tillhandahålls månadsvis.

C-avisering kan betecknas utveckling B-aviseringen därsom en av
hanteringen förenklats DAFA behåller kopia kundensattgenom en av
register. Varje vecka eller månad sänder DAFA sedan förteckningen
på förändringar i kundens register. Kunden skickar fortlöpande

nytillkomnapå och avregistrerade kunder.personnummer
Innan avisering sker kontrollerar DAFA kunden har erforderligtatt

tillstånd eller licens.
Aviseringstjänsterna från SPAR har hittills byggt på användningen av

För möta efterfråganatt påpersonnummer. personnummerläsen
avisering har DAFA, enligt vad utredningen erfarit vid kontakter med
DAFA, genomfört översiktlig studie konsekvenserna för SPARen av
och SPAR:s kunder. Innan avisering påbörjas sker s.k.en en
identitetssättning de ingår i det aktuella registret.av personer som
Identitetssättningen sker sedan löpande efterhand uppgiftsom om
ytterligare förs i registret. I dag sker identitetssättningenpersoner
med utgångspunkt från Ipersonnumret. ett system utan personnummer
kan, enligt DAFA, identitetssättningeni princip genomföras på samma

i dag.sätt I stället för läggs i ställetsom personnummer ettupp
referensnummer till kundens register. Referensnumret är krypteratett

unikt förär respektive kundregister. I kundregis-personnummer som
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till referensnurnret.kundnummerkunden kopplasedanbör ett egettret
oanvändbarttilldelas blir heltkundenreferensnummerDet somsom

eventuellkundregister. Vidolikasamkörningar mellannyckel vid en
och andratill adressdärför hänvisadsamkörning kundenär namn,

registren.i de samkördafårkan finnasuppgifter som
i dag,precisidentitetssättningen skulleinledandeI den somman,

dataprogrammetalternativlistorträffar och dels närdels entydigafå
kundpost. Dessafunnit flera tänkbar motsvararpersoner som en

uppgiftOmmanuell identifiering.används föralternativlistor om
födelsetid och könuppgiftoch medslopas ersätts ompersonnummer

träffsäker-viss sänkningräkna medenligt DAFA,måste avenman,
identitetssättningen.heten vid

studie konsekvensernai sinframhållerDAFA personnum-av enav
identitetssättning kommerformenavisering denmerlös attatt avnya

inrättandenuvarande rutiner ochtotalinnebära översyn enavaven
identifie-rutiner förförändring i SPAR:sterminalrutiner. Endel nya

SPAR-kunder ochregelbundna200f.n. beröraring beräknas närmare
hartillsammanssporadiska kunderantalytterligare ett mersommera

register.i sina100 miljonerän poster
i dag sker hospersonnummersättningmellan denSkillnaden som

ske i vidreferensnummersättning skulledenDAFA och ensom
inte Detenligt DAFA, så ärpersonnummerlös avisering är, stora. en

Skillnadenmanuelladel ärinnehållerrutin redan moment.ennusom
Kostnaden förrutin bara gång.utförs dennai dagatt person-enen

informationmyckethuravisering beroendenummerlös är urav
exempelvisfå användas. Fårfortsättningsvis skallpersonnumret som

destofår användasinformationmindrefödelsetid användas Ju som
vissi blir detRedan dagblir kostnaderna. reststörre person-aven

öka iidentifiera. kommerinte Dennagär attrestatt enposter som
informationavisering. mindrepersonnummerlös Ju personnumretom

identifieras.inte kanblir denanvändas destofår större rest somsom
identitetssättningförkostnadsökningenuppskattatharDAFA aven

aviseringendet gälleromkring 15 Närtillkundregister procent.ett
30SPAR-kund till minstförkostnadsökningenuppskattas procent.en

kost-registrerade skulle100.000medkundregisterFör ett personer
tillberäkningar uppgåavisering enligt DAFA:sförnadsökningen

500.000medkundregister15.000 kr Förär. ett personerper
Därtill kommer35.000 kr år.kostnadsökningenblirregistrerade per

kunderdel deeventuellt förlorakostnad det innebärden att somen av
betydandekostnad kanDenna utgöraidentitetsbestämmas.inte kan
kännbar iblir likakostnaden intemedanbranscher,i vissabelopp

branscher.andra



SOU 1994:63 Personnummeranvärtdningen 113

Merkostnaden i den aviseringenpersonnummerlösa beror på att ett
antal manuella måste införas. Dessa måste hosgörasmoment moment
kunden eller, kundenspå uppdrag, Omhos SPAR. rutinerna hosgörs
kunden måste terminalmtin SPAR byggas förmoten attny upp
identitetssätta varje nytillkommande kundens register.i Rutinenperson

byggamåste på namnsökning. Namnsökningen den dyrasteär
terminalfrågan i SPAR beroende sökningen särskiltär resurskrä-att
vande. Oftast erfordras kompletterande terminalfråga, varför enbarten
transaktionskostnaden kan till 10uppgå omkring kronor identitets-per

En viss risk för identitetssättningen felblir föreliggersatt attperson.
också.

DAFA har inte påbörjatännu försöksverksamhetnågon med person-
nummerlös avisering. Man har valt avvakta resultatet Avise-att av
ringsutredningens och Personnummerutredningens arbete.

När det gäller direktreklam i Sverige SPAR denär jämförelseutan
använda adresskällan vid sidan företagens kundregister.mest av egna

Handeln med adresser mellan kundregister har i Sverige hittills varit
relativt begränsad grund möjligheternapå erhålla uppgifter frånattav
SPAR. Genom SPAR den dominerandeär källan för direktreklam-att
register får reklamspärr i SPAR mycket genomslagskraft förstoren en
den begär sådan andraI länderspärr. försöker byggasom en man upp
särskilda spärregister, s.k. Robinsonlistor, skall fungerasom som
registertvättar. utskick sker förväntasInnan avsändaren matcha bort

med reklamspärr spärrlistan.motpersoner
Datalagsutredningens förslag till datalag SOU 1993: 10en ny

innehöll förslaginte något till reglering SPAR. I stället hänvisadeav
Aviseringsutredningenutredningen till FI 1992: 12 tillsatts och fåttatt

i uppdrag SPAR skall behållasöverväga i framtiden.att om
nyligenAviseringsutredningen har överlämnat sitt betänkande SOU

1994:44Folkbokföringsuppgifternai Aviseringsutredningensamhället.
föreslår i sitt betänkande riksaviseringsbandetpersonbanden, ochatt
SPAR skall avskaffas. I stället skall centraltdet inrättas register förett
avisering och tillhandahållande folkbokföringsuppgifter. Detannat av

registret benämns aviseringsregistret. Registret skall innehålla denya
folkbokföringsuppgifter i omfattning skall tillhandahållasstörresom
myndigheter. Alla myndigheter, centrala lokala,såväl skall fåsom
utnyttja registret för avisering folkbokföringshändelser, aktualise-av
ring register och för kontroll ochadresser andra uppgifterav egna av

registreras inom folkbokföringen. Aviseringsregistret skall ocksåsom
användas för utföra avisering, urvalsdragningar enskildaatt m.m.
användare. De privata användarnas tillmöjligheter urval eller åtkomst
till uppgifter på ADB-medium föreslås begränsas i förhållandenågot
till vad gäller för SPAR.som
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Registeransvaret för aviseringsregistret enligt Aviseringsut-skall,
redningens förslag, läggas föreslås särskildRSV. Vidarepå att en
beslutande nämnd inrättas inom urvalsdragningarRSV för frågor om

privata användare.åt Verksamheten urvalsdragningar, imed storsom
omfattning ske för reklamändarnål, får enligt förslaget fortsätta
ungefär detpå sker i dag.sätt som

Aviseringsregistret skall enligt förslaget innehålla uppgift bl.a.om
personnummer.

När det gäller anför Aviseringsutredningen bl.a. attpersonnummer
har obestridliga fördelar identifikationsbegrepp ochpersonnumret som

det inte finns några skäl föregripa Personnummerutredningensatt att
förslag lämna förslag till omfattande inskränkningarnågraattgenom

personnummeranvändningen betänkandet 47.av s.

4.3.4 Registrering hos landstingkommuner och

omfattningenFör något belysa den administration och deatt av
kostnader kommunernas verksamhet innebär, lämnas inlednings-som

sifferuppgiftervis hämtats från SCB. Efternågra detta följersom en
översiktlig beskrivning den datortekniska utvecklingen inomav
kommunerna och kommunernas verksamhet inom socialtjänstområdet.

har inte varit inomDet möjligt utredningens begränsade tidsrarnatt
lämna fullständig redovisningnågon personregistreringenmera av
inom kommunerna. Utredningen har valt beträffande kommunernaatt

registreringredovisa del den sker inom socialtjänsten.en av som
lämnasExempel sjukjournalsystem också.på Journalsystem kanett se

på motsvarande sjukvården bedrivs i kommunal,sättut oavsett om
landstingskommunal privat regi.eller

Primärkommunernas totala utgifter uppgick 1992under till 319
miljarder kr vilket utgjorde bruttonationaprodukten,22 procent av
BNP. Delar den verksamhet bedrivs inom kommunerna iärav som
hög grad personalintensiv. hälften 46Närmare kostnadernaav
procent utgjordes också personalutgifter, och arbets-dvs. lönerav
givareavgifter. Kommunernas driftkostnader för vård och omsorg
svarade för 35 utgifterna. Till vård och räknasprocent av omsorg
barnomsorg, äldreomsorg individ- familjeomsorg.ochsamt

Det totala antalet årsarbetare inklusive beredskapsarbetare uppgick
under 1992 till omkring återfinns608.000. Av dessa omkring 70

inom skola, barnomsorg respektive äldreomsorg. Samtligaprocent
sifferuppgifter hämtade från finanser 1992, SCBKommunernas och
Vad kostar verksamheten i din kommun Bokslut 1992, Svenska
Kommunförbundet och SCB.
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Inom kommunerna pågår förändringsarbete bl.a.ett stort som
framtvingats det ansträngda ekonomiska läget. Kommuner ochav
landsting i alltmöter större utsträckning den ekonomiska situatio-nya

verksamheterutsätta för konkurrens och ökatattnen genom ettgenom
inslag marknadsorientering. Skilda lösningar prövas,av t.ex.
överförande verksamhet till bolag eller till privata och kooperativaav
entreprenörer. Inom den kommunala verksamheten har det blivit allt
vanligare verksamheten delas enligt s.k. beställarutför-att upp en
armodell. budgetpropositionenI prop. 1992:100, bil 14 10s.
framhölls regeringen olikapå skulle stödjasätt underlättaatt denatt
utveckling skett verksamhetsformer för rationaliseramot attsom nya
och effektivisera driften verksamheter inom de kommunalaav
ansvarsområdena de bedrevs i eller regi.oavsett om egen annans

Informationstekonologin och då särskilt ADB-tekniken har kommit
spela roll det gällernär stödja, underlätta ochatt påskyndastor atten

förändringsarbetet inom kommunerna.
tilläggsdirektivenI till Socialtjänstkommittén Dir. 1993:72

framhölls mål- och resultatstyrning den kommunala verksam-att av
heten ställer krav på såväl kommunernas och lands-att statens som
tingens uppföljnings- och utvärderingsinstrument förbättras. Kunskap
behövs för utvärdera effekter olika behandlingsmetoder och föratt av

bedöma kvalitén i det sociala arbetet. Inom individ- och familjeom-att
saknas i utsträckning uppgifter insatser och derasstorsorgen om

effekter både det individuellapå planet och på övergripandeen mer
nivå. Dessa omständigheter försvårar i hög grad uppföljningsarbetet.
Mot denna bakgrund det, anförs iär direktiven, angeläget det iatt
framtiden blir möjligt för kommunerna på ADB-medium registreraatt
sådan information bl.a. underlag för analys orsaker tillsom ger en av
och effekter sociala insatser.av

Under 1970-talet började ADB introduceras i framför allt störreatt
och medelstora kommuner. Det stordatorsystem utvecklatsvar som

färdiga paketlösningar med begränsade möjligheter till lokalasom
variationer i bruk. ADB-stödet utnyttjades i huvudsak förtogssom
administrativa uppgifter personal, ekonomiredovisning ocht.ex.som
avgiftsdebiteringar. Under 1980-talet kom ADB användasäven att som

hjälpmedel i själva verksamheten. mittenFrån 1980-talet har detett av
skett utveckling on-linesystem. Den tekniken medmoten nya
persondatorer och lokala nätverk har kommit utnyttjas inomatt
kommunerna.

Inom i alla kommuner används ADB hjälpmedel istort sett som
olika verksamheter. Troligen finns det ingen i landetkommun som
inte datoriserat någon del sin verksamhet. uppgifterDe ADB-av som
behandlas oftastär personrelaterade. Många uppgifternagånger är av
känslig Vid ADB-hanteringen personuppgifter inom kommuner-art. av
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håll i samhället,liksom andrahar på så mångapersonnumren,na
identitetsbegrepp.kommit användasatt som

förenklat ansöknings-sina föreskrifterDatainspektionen har i ettom
DIFSpersonregister i kommunal verksamhetförfarande för vissa

personregisterskall gälla för1990:2 meddelat bestämmelser somsom
informations-Författningen omfattarinrättas enligt författningen.
befolknings-register. Informationsregisterregister och administrativa
författningenföretagsregister får enligtregister, fastighetsregister och

Även vissa administrativainnehålla uppgift bl.a. personnummer.om
tomtkö, bygglov,register register förtroendevalda, bostads- ochöver

förhandlingsunderlag får enligtbostadsbidrag, Överförmyndaren och
innehålla uppgift bl.a.författningen om personnummer.

personregistreringföljande beskrivs översiktligt sådanI det som
verksamhetsomrädenainom delarförekommer i kommunermånga av

sjukvård.socialtjänst hälso- ochsamt

Socialtjänst

försocialtjänstlagen 1980:620Varje kommun har enligt 2 § ansvaret
Även myndigheter ochsocialtjänsten inom sitt område. andra organ

exempelvisuppgifter inom socialtjänsten. Det gällerkan dock ha
Institutionsstyrelse har för vissa institutioner.Statens ansvaretsom

eller deuppgifter inom socialtjänsten fullgörs denKommunens av
socialtjänstlagen.kommunfullmäktige bestämmer, §nämnder 4som se

för socialtjänsten har bl.a. tilleller de nämnder harDen ansvaretsom
föruppgift medverka i samhällsplaneringen och attatt svara omsorg

vård, ekonomisk hjälp ochoch service, upplysningar, råd, stöd och
behöver det, jfr 5 §bistånd till familjer och enskildaannat som

förenskilde till bistånd nämnden sinsocialtjänstlagen. Den har rätt av
livsföring behov inte kanförsörjning och sin i övrigt hansom

socialtjänstlagen.tillgodoses 6 §på sätt,annat se
missbruk,Socialtjänstverksarnheten innefattar bl.a. åtgärder mot

ochbarn äldre människoroch ungdom,omsorg om omsorg om
människor med funktionshinder.omsorg om

enligt 59§Uppgifter ömtåliga personliga förhållanden fårom
socialtjänstlagen inte i sådana personregister hos socialnämndentas

uppgifter. Bestämmelsen hindrar docksammanställningarutgörsom av
inominte det uppgifter åtgärder har beslutatsatt tas om som

Paragrafensocialtjänsten och innebär myndighetsutövning.som
innehåller regeringen eller myndighetbemyndigande för denett som
regeringen bestämmer meddela ytterligare föreskrifter regi-att om

50 § socialtjänstförordningen 1981:750 föreskrivsI attstren.
ytterligare föreskrifter enligt 59 § socialtjänstlagenregisterom

Socialstyrelsen. i sina föreskriftermeddelas Socialstyrelsen harav



SOU 1994:63 Personnummeranvändningen 117

SOSFSS 1981 121 personregister inom socialtjänsten föreskrivit: om
i personregistren fåratt sådana uppgiftertas inte rör ömtåligasom

personliga förhållanden. Hit räknas enligt föreskrifterna namn,
adress, civilstånd ochpersonnummer, övriga familjeförhållanden,

uppgift vårdnadshavare, förmyndare eller godom närasamtman
anhörig eller liknande uppgift, yrke, arbetsgivare,annan bostadsför-
hållanden inkomst- och förmögenhetsförhållanden.samt När det är
fråga beslut inom socialtjänsten fattas denom registrerade ochsom om

innebär myndighetsutövning får docksom uppgifter ömtåligaom
personliga förhållanden in i personregistren.tas I föreskrifterna ges
exempel på sådana beslut.

Bestämmerlser sekretess för uppgifter inom socialtjänstenom finns
i sekretesslagen.

Frågan författningsreglering personregisterom en inom social-av
tjänstens verksamhetsområde utreds, redovisas i avsnitt 2.4,som av
Socialtjänstkommittén.

Inom kommunernas socialtjänst följandeär slag personregisterav
vanliga:

socialregister över fått ekonomisk hjälp ellerpersoner vårdsom-
inom socialtjänsten
hemtjänstregister-
barnomsorgsregister-
färdtjänstregister-
kommuninvånarregister.-
Även andra slag personregister kan förekomma inom socialtjäns-av

beroende på hurten kommunen organiserat sin verksamhet och på
kommunens storlek.

Kommundata AB numera Dialogdata Informationssystem AB,
fortsättningsvis kallat Dialog hade under 1970- och 1980-talen ien
det närmaste dominerande ställning detnär gällde ADB-stöd inom
socialtjänsten. En andel kommunerstor utnyttjar Dialogs system, men
drift i regi på persondatorert.ex. ökar. bl.a.egen Av ekonomiska skäl
kommer kommunerna över sin verksamhet.att Därmed kanse även
datordriften vid Dialog vägas alternativ där kommunenmot ett själv
sköter driften eller utnyttjar privat servicebyrå.en

Företaget WM-data AB tidigare Netsoft AB iär storleksordning
efter Dialog det näst största dataföretaget detnär gäller utvecklaatt
och tillhandahålla ADB-system för socialtjänstens verksamhetsom-
råden.

I mitten l980-talet lanserade Dialog on-linesystemetav Socia som
består ADB-rutiner för socialtjänstens skildaav verksamhetsområden.
Socia bygger på användningen kommuninvånarregisterett KIR.av
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registrerade.i kommunenfolkbokfördaalla ärfinnsKIRI som
i KIR.registrerasochadressUppgift personnummerom namn,

vecka.folkbokföringen gångfrånaviseringNormalt sker peren
kommu-nyckelkodsindelnings.k.innehåller motsvararKIR somen

Varje i kommunenstatistikområden.ellerplanerings-iindelningnens
tillknutenregistrerad i KIR ärfinnsfolkbokförd enperson som

nyckelkodsområdet.tillknuteni sin ärfastighetsbeteckning tursom
hanterardelsystemfembestårSocia somav

och ärenden,akter-
barnomsorg,-
äldreomsorg,-

ochfamiljeomsorg-
statistik.-

barnomsorgsverksamheten.administrerasför barnomsorgI systemet
Kommu-placeringar barn.ochtill barnomsorgköregistrerasHär av

dagbarnvårdareochavdelningarinstitutioner,i form avresursernens
beräkningochavgifterDebiteringiocksåregistreras avsystemet. av

Debiteringen utgörsombesörjsdagbarnvårdaretill systemet.löner av
familjensdebiteringsregler,kommunenskombination taxor,avenav

vidarekanBarnomsorgssystemetplaceringekonomi, barnets m.m.
ochområdenolikainformationsuttag påochstatistik-förutnyttjas

uppgiftInkomstförfrågan inhämtasrutinsärskildnivåer. I omen
antalEttföräldrarna.SGI försjukpenninggrundande inkomst stort

inhämtatillståndDatainspektionenserhållit attharkommuner
möjlighetenockså liksomfinnsfunktioner attandraVissauppgifterna.

tilläggsprodukter.olikakopplatill systemet
ADB-ipersonnummeranvändningenbeskrivs ettföljandedetI

debiteringavtalsregistrering,innehållerför barnomsorgregister som
Socia-systemDialogsbeskrivningenbetalningsövervakningoch avser

barnomsorg.för
barn ochpåregistreratfinnsbarnomsorgsregistretI personnummer

skerinkomstuppgifterKontrollvårdnadshavareräkningsmottagare. av
sjukpenninggrundandeuppgiftermedsamkörningen omgenom

identiñkations-användsDärvidhos RFV.inkomst personnumret som
innehållerutskrifterandravissaochPlaceringsmeddelandenbegrepp.

också personnummer.
framställsbarnomsorgsregistretfrånuppgifterledningMed av

medsänds harräkningarna ersattspersonnumreträkningar. På utsom
bank-registreras hosinbetalningarNärräkningsnummer.särskiltett

räkningsnumretsärskildadetsåledesdetpostgiroteller är som
registreras.

betalningskontroll iskerbetalningarnaredovisningenVid enav
tillkopplasräkningsnumretsärskildadetSocia varvid personnummer.

iräkningutsändningenden förstalederDialoguppgift frånEnligt av
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85 fallen till betalningprocent erläggs.attav De 15 inteprocent som
erlagt betalning erhåller påminnelser och krav. Alla påminnelser och
krav innehåller, liksom den ursprungliga räkningen, särskiltett
räkningsnummer i stället för personnummer.

Enligt uppskattning leder 3 4en grov räkningarna tillprocent av-
kommunen lämnaratt in ansökan betalningsföreläggandeen tillom

kronofogdemyndigheten. Innan detta sker inhämtar kommunen en
kreditupplysning avseende räkningsmottagaren. kreditupplysningsför-I
farandet används, på sedvanligt sätt, identifika-personnummer som
tionsbegrepp. Vid ansökan betalningsföreläggande lämnas bådeom
uppgift i enlighet med bestämmelsenom personnummer i 18 § lagen

betalningsföreläggande och handräckningom och uppgift detom
särskilda räkningsnumret.

Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 föreskriver landsting skallatt
erbjuda god hälso- och sjukvård demen bosattaär inomsom

Ävenlandstinget. i övrigt skall landstignet verka för god hälsa hosen
hela befolkningen. För kommuner inte ingår i landsting åliggersom

i stället kommunen.ansvaret
Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall hälso- och sjukvården

bedrivas så den uppfyller kravenatt på god vård. Detta innebären
särskilt vården skallatt

god kvalité och tillgodose patientensvara av behov trygghet i- av
vården och behandlingen,

lätt tillgänglig,vara-
bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet-
samt
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsper--
sonalen jfr 2 §.a
Patientjournallagen 1984:562 föreskriver det vid vårdatt av

patienter inom hälso- och sjukvården skall föras patientjournal. En
patientjournal skall enligt lagen, uppgifterna föreligger, alltidom
innehålla uppgift patientens identitet jfr 3 § andraom stycket. Någon
bestämmelse vilka identitetsuppgifter journalenom skall innehållasom
finns inte.

Bestämmelser sekretess inom hälso- och sjukvårdenom finns i
sekretesslagen.

Inom hälso- och sjukvården förs olika personregister. Vid Socialsty-
relsen finns personregister för forskning och statistikframställning
inom hälso- och sjuvårdens område. Vid Läkemedelsverket finns ett
läkemedelsbiverkningsregister.
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vårdadmini-för bl.a.registerlandsting försochkommunerInom
hälsokon-förregisterfinns ocksåservice. Härmedicinskstration och

forskning.kliniskochtroller
ochhälso-uppgiftsskyldighet inomviss1991:425lagenI om

föreskrifter förmeddelaregeringenbemyndigassjukvården att
ochSocialstyrelsenuppgifter tilllämnalandstingochkommuner att

hälso-statistikframställning inomforskning ochförLäkemedelsverket
område.sjukvårdensoch

hjälp ADB.utsträckning medförs i alltPatientjournaler större av
medutvecklingocksåsjukvårdenochhälso-inompågårDet en

patientkort.ellercardss.k.minnen,elektroniskabärbara smart
laseroptisktmedeller kortminnesmediumchipsmedPatientkort som

Även personalförminneskapacitet.mycketharminne storen
behörigheten.för bl.a.kortliknandeutvecklas att ange

harUtredningensjukjournalsystem.olikafinns fleramarknadenPå
tillhandahållsSwedestarjournalsystemetbeskrivavalt kort avsomatt

ochvårdställenolikaomkring 75finns påSystemetData AB.Dialog
användare.1.000omkringhar

vilket löpnummeri principkankliniksystemjournalsystemetsI som
med andrakommunikationVididentifierare.användashelt som

vidfaktureringsavdelning ochexempelvisregister,avdelningar eller
förorsakaidentitetsbegreppolikaanvändningreceptutfärdande kan av

problem.
funktioner:följandeinnehållerJournalsystemet

journal,och skrivaläsa-
patientjournal,signering av-

läkemedelslista,-
laboratorielista,-
fakturalista,-
remisser,-

mätvärden,presentationgrafisk av-
journal,problemorienterad-

receptutskrift,medläkmedelsförskrivning-
behörighetskontroll,ochsekretess-

patientregistrering,-
kassa,besöksregistrering medkontakt och-

kallelseochbokning samt-
kontrollbesök.bl.a.bevakning av-

lämnafått i uppdragbl.a.1993:12 harSHälsodatakommittén att
hälso- ochinompersonregisterförfattningsregleringtillförslag av
1993.l11Dir.direktivenligt sinaskallKommitténsjukvården.

hängerdirektfrågorregleringrörandeförslaglämnafrämst somav
direktivenenligtHit räknasintegriteten.personligadenmedsamman
ochfå förasskallregisterför för vilkaändamålde t.ex.frågor om
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vilka personuppgifter får ingå, de bearbetningar personuppgif-som av
får ske, utlämnande eller användning personuppgif-ter som arman av

bevarande och gallring uppgifter, kontroll och säkerhetter, samtav
krav krypteringssytempå eller andra skyddsmekanismer.

Kommunalt integritetsskyddsarbete

fleraInom kommuner arbetepågår med frivilligpå stärkavägatt
integritetsskyddet vid ADB-hantering personuppgifter.av

Malmö beslutade kommunfullmäktigeI införa medatt ett system
central förprövning personregister förs med hjälp ADBav nya som av
inom olika verksamheter kommunfullmäktige den 27 februari 1986,
§ 37 Bih. 28. Denna förprövning syftar främst till slå vaktattnr om
skyddet för den personliga integriteten och ADB-säkerheten. Systemet

väl etablerat och innebär kommunstyrelsenär granskar allaattnumera
personregister. Speciellt personnummeranvändningen.prövasnya

Rutinerna fastlades redan innan de skärpta reglerna i datalagentogs
1992. Berörd kommunal nämnd måste på övertygande visasättett att
säker identifiering bara kan ske med Ofta kommerpersonnummer.

i stället använda uppgiftöverens födelsetidattman om om som
identifieringsbegrepp. Till undantagen hör bl.a. värd- behandlings-och
register inom sjukvården. Systemet med förprövning ha gettuppges

hos kommunens nämnder.gott gensvar
Kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 1987 inrätta parla-att en

mentarisk för integritetsfrågor inom dataområdet GRIND.grupp
GRIND fick bl.a. i uppdrag undersöka förutsättningarna prövaatt att
andra identifikationsbegrepp än Kommunfullmäktigepersonnummer.
rekommenderade 1987 nämnderna undvikaatt att ange personnummer
i kommunala handlingar och protokoll i den det inte föreskrivsman
i författning.

initiativ GRINDPå genomfördes inventeringav en av personnum-
meranvändningen i ADB-register vid förvaltningar och bolag i Göte-
borgs kommun. Utredningen lämnades till kommunstyrelsen i juni
1991. GRIND föreslog ingen generell begränsning användningav av

i register samkörs med statliga register, därpersonnummer som
används identifikationsbegrepp. GRIND föreslogpersonnummer som

inte heller begränsningnågon vad gäller användningen av personnum-
i socialtjänstens och sjukvårdens register, där kraven säkerpåmer

identifiering forsknings- och rättssäkerhetsskäl försvårarstora samt
möjligheterna identitetsbegrepp. GRIND förpröva ansågatt annat
dessa register berörd nämnd skulle kodaövervägaatt att personnum-

För de personregister inte kommunicerar med statliga registerret. som
ocheller där säker identifikation med inte absolutär ettpersonnummer
krav fanns det enligt GRIND förutsättningar för andraprövaatt
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identitetsbegrepp. GRIND föreslog här nämndernabolagen fick iatt
uppdrag annatandra identifikationsbegrepp.övervägaatt

1991Kommunfullmäktige beslutade Göteborgs stad, kommun-
fullmäktige, handling 1991 299 nämndbolag i uppdragatt attnr ge
överväga

koda i personregister samkörs med statligaatt personnummer som-
register för skydda den personliga integriteten i Göteborg,att

koda där säker identifikation medatt personnummer personnummer-
i socialtjänstens sjukvårdenskrävs och personregister,t.ex.som

identifikationsbegrepp i register inteänannat personnummer som-
samkörs med statliga register eller där säker identifikation med

inte absolut krav.är ettpersonnummer
kommit obligatorisk remissinstansGRIND har också utgöraatt en

Göteborg vid inrättandet personregister.för nämnderna i av nya
GRIND löpande information till kommunens förvaltningar ochger
bolag i datalagsfrågor och medverkar vid utarbetandet riktlinjer förav
hantering integritetsfrägor vid inrättande personregister iav av
kommunen.

utvärdering försök med alternativa identifikationsbegreppNågon av
i Göteborgs kommun har, enligt vad utredningen inhämtat, inteännu
företagits.

Motsvarande förprövningssystem finns också inom andra kommu-
fattatVissa kommuner har också beslut inteattom angener.

räkningar sändspä ut.personnummer som

4.3.5 Personaladministrativa system

Personaladministrationen sköts i allmänhet med stöd ADB.numera av
finns personaladministrativaPå marknaden flertal Dessaett system.

företagkommer till användning både inom mindre och hos större
företag eller myndigheter.

Lagstiftningen registering uppgifter,uppställer krav på av som
känsliga, anställda. Ett exempel dettamånga gånger påär ärom

arbetsgivarens ökade för de anställdas rehabilitering, jfr lagenansvar
försäkring 1962:381.allmänom

personaladministrativaUtredningen har valt beskriva detatt
SLÖR Statligt löneuträkningssystem användssystemet som av

Statens löne- och pensionsverkflertalet myndigheter. Huvudman är
SPV. Liknande används inom den enskilda sektorn.system

lönesystemet beräknas preliminär skatt och dras eventuellI
Uppgifter lämnas till RSV och löntagaren. Månadenskvarskatt.

preliminärskatt och kvarskatt bokförs avräkningskonton i redovis-mot
ningssystemet.



SOU 1994:63 Personnummeranvändningen 123

Enligt avtal mellan SPV och Nordbanken ombesörjer banken
SLÖR-kunder.utbetalning nettolöner för samtliga Informationav om

lönerna överförs via magnetband från lönesystemet till bankens
centrala Detta sker varje imånad samband med den slutligasystem.
löneberäkningen. Banden innehåller uppgifter månadens nettolö-om
neinsättningar i banklöne- respektive personkontosystemet. Varje kund
bestämmer själv sin anslutningsform för löneutbetalning till banklöne-
konto eller personkonto.

Varje månad förskotterar SPV kundernas nettolöner till banken.
Kunderna inbetalar lönekostnaderna månadsvis i efterskott, antingen

automatisk överföring eller via faktura.översändgenom
Vissa uppgifter sjukfrånvaro överförs automatisk till deom

allmänna försäkringskassorna under förutsättning de haratt rapporte-
till lönesystemet.rats

SLÖRFrån levereras varje månad uppgifter till SCB för fram-
ställning statistik. Uppgifterna all information anställ-av avser om
ningar och lönehändelser.

löneuppgifterDe har betydelse för beräkning statligsom av
SLÖRpensionsförmån sammanställs i årsvis för överföring till ett

datorbaserat för maskinell matrikelföring MAREG. Försystem
sig pensionsåldern lämnarnärmar arbetsgivaren uppgiftpersoner som

till SPV anställningsförhållanden före anslutnings-om personens
tidpunkt till MAREG.

Varje månad, efter den slutliga löneberäkningen, framställs bokför-
ingsposter via band överförs till det statliga redovisningssystemet,som
Cosmos. Huvudman för Cosmos RRV.är

Uppgifter intresseavdrag premie för grupplivför-om som avser
SLÖRsäkring skickas varje månad från försäkringsbolag till på

magnetband. Därefter verkställs avdragen på varje försäkringstagares
lön enligt utfärdade direktiv.

Avdrag verkställs också för bl.a. fackföreningsavgifter.
SLÖRVid registreringar i används identifika-personnumret som

tionsbegrepp.

4.3.6 Domstolar och andra rättsvårdande myndigheter

Domstolar

Det finns antal regler formellauppställer krav uppgiftpåett som om
i domstolarnas dömande verksamhet.personnummer

Enligt 33 kap. 1 § rättegångsbalken RB skall enskild partsen
första inlaga i innehållarättegång uppgift bl.a. partensom personnum-

Förs talan ställföreträdare skall dennespartensmer. av personnummer
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stämningsansökan skall dessutom innehålla uppgiftEnanges. om
Enligt 3 förvaltningsprocesslagenenskild svarandes §personnummer.

besvärshandling1971:291 skall ansöknings- eller från enskilden en
innehålla uppgift dennes den enskildesbl.a. Försom personnummer.

talan ställföreträdare skall dennes Person-personnummerav anges.
för enskildskall också motpart.angesnummer

Vilka uppgifter de allmänna domstolarnas och de allmänna för-som
valtningsdomstolarnas protokoll, domar och beslut skall innehålla

förutom i 6, och 30 kap förvaltningsprocesslagenregleras RB 17 och
106630 § i protokollskungörelsen 1971 för de allmänna domstolar-:

i förordningen 1979:575 protokollföring vid deochna om m.m.
förvaltningsdomstolarna.allmänna

förordningenVad bl.a. rvistemâlsdomar har regeringen iangår
1976:819 avfattning dom i tvistemål föreskrivit attom av m.m.
tingsrätterna och hovrätterna skall tillämpa vissa särskilda bestämmel-

bilaga förord-avfattning dom i bl.a. tvistemål. I tillser om av en
formulär för utformning.ningen finns särskilda domensupptaget

uppgift för bl.a. kärandeEnligt dessa skall om personnummer anges
och svarande.

förordnat tingsrätterna och hovrätternaRegeringen har också att
avfattningskall tillämpa vissa särskilt angivna bestämmelser om av

dom och slutligt beslut i brottmål DVFS 1988:40 86 ändradB senast
1993:21 86.DVFS Bgenom

informations-Enligt § förordningen 1970:517 rättsväsendets5 om
RI skall uppgift dom eller beslut tingsrätt, hovrätt ellersystem avom
domstolen lämnas till RPS i vissa särskilt angivna fall.Högsta De

uppgifter till RPS ligger till grund för bl.a. kriminal-sändssom
indrivningregistret, körkortsregistret, kronofogdemyndighetens

Statistiska rättstatistik vidarebötesavgöranden och centralbyråns se
omfattningenavsnitt 00. föreskrifter uppgiftsskyl-Närmare om av

digheten för dess fullgörande meddelas enligt 8§ för-och sättet
ordningen Verket har med stöd bestämmelsen fastställtDV. avav
vissa föreskrifter uppgift till RPS dom och slutligt beslut iom om

tingsrätt DVFS 1988:38, DVFS 1993:22, i hovrättbrottmål i Bse
DVFS 1988:37, 1989:21, 8:1, 1992:5, 8:2, 1992:9, B 8:3,B B B
1992:26, 8:4 1993:15, 8:5 och i domstolen DVFSB och B Högsta
1988:39, 12 och 1993:17, 12:1.B B

eller beslutetEnligt föreskrifterna skall exemplar domenett samtav
skickas RPS. Omfattar domen flera tilltalade skalls.k. RI-uppgift till

tilltalad. tagits iRI-uppgift lämnas för varje Har slutligt beslut inen
handling i lämnas RI-uppgift.protokoll eller tecknats akten endastpå

kopia detoch domstolen skall sändaHovrätt Högsta även en av
överklagade avgörandet.
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Enligt de s.k. RI-pärmar utgivits DV föreligger skyldig-som av en
het för domstolarna då dom och slutligtatt beslut sätts särskilt,upp
med vissa särskilt angivna undantag, skriva dessa på vissa verketav
angivna blanketter. Blanketterna finns i särskilt Förstaett set.
exemplaret i varje RPSutgör exemplar,set är för optiskavsettsom
läsning. Genomslagskopian domboksexemplar.utgör Vissa blanketter
behöver inte användas utskriftnär dom sker med hjälp datorav av
eller skrivautomat. Inte heller behöver blanketter användas för en
domstol MÅHS-systemetanvänder sig det s.k.som se nedan.av

Beträffande tilltalad och skall enligtmotpart regeringens föreskrifter
domsbeslutsblankettenpå bl.a. Har i frågaanges personnummer. om

utlänning inte fastställts skall enligt föreskrifternapersonnummer anges
födelsetiden med siffror år, månad och dag påsex sättsamma som
i ett personnummer.

Om domstolens dom eller beslut inte avfattats blankettpå skall
enligt DV:s föreskrifter RI-uppgiften bl.a. innehålla uppgift denom
tilltalades personnummer.

DV har fastställt blanketter till domar och beslut i körkortsmál vid
länsrätt föreskrifter församt deras användning DVFS 1983:23 B
55:4. Enligt DV:s anvisningar skall förpersonnummer anges
körkortsinnehavaren.

Domstolarnas underrättelser

Utöver skyldigheten enligt RI-förordningen har domstolarna ålagts att
i vissa fall underrätta domar och beslut. Grundläggandeom be-
stämmelser expediering domar, beslutom och underrättelserav i
brottmål finns i förordningen 1990:893 underrättelse dom iom om
vissa brottmål I förordningen finns bl.a. bestämmelserm.m. attom
domsbevis eller kopior domar i vissa fall skall sändas tillav bl.a.
Kriminalvårdsstyrelsen, frivårdsmyndigheten, socialnämnd, länsstyrel-

och Statens ansvarsnämnd.sen
förordningenI 1987:1099 skyldighet för domstol underrättaom att

utgången iparterna mål och ärenden finnsom bestämmelserm.m. om
expediering till Expedieringsbestämmelserparterna. finns även i ett

antal andra författningar.stort Här skall endast nämnas några av
dessa.

Domstol skall enligt 85 § körkortsförordningen 1977:722 i vissa
fall underrätta länsstyrelse dom eller beslut. I vissa särskiltom
angivna fall skall domstolen sända kopia domen eller beslutet tillav
länsstyrelsen. Tingsrätt skall enligt bestämmelsen också underrätta
länsstyrelse vissa åtalsnedläggelser och då frågaom är vissaom
friande domar. Underrättelserna skall enligt bestämmelsen innehålla
uppgifter om personnummer.
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förvaltnings-skall allmän12361990:taxeringsförordningenEnligt
taxeringslagenenligtbeslutSkattemyndighetenunderrättadomstol om

18 §.i måletinteSkattemyndigheten ärfalli de1990:324 partäven
föreskrifterdeenligtskall vidareförvaltningsdomstolAllmän som

enligti målbeslutsinaverkettilluppgiftermeddelar lämnaRSV om
kommunenunderrättahar även19 §. Länsrättentaxeringslagen att

skattemyndighetensiändringinnebärtaxeringmålbeslut i somomom
ellerlagfaren domarefattatsbeslutet harintebeslut, ensamenavom

§enligt 31beslutetskall underrättasegenskapikommunen part omav
kammarrättfattatsbeslutfrågaförvaltningsprocesslagen. I avsomom

Skattemyndighetenfullgörasunderrättelseskyldighetendockskall av
20 §.

bestämmelserinnehåller1989:547 attUtlänningsförordningen om
skall sändafalli vissautlänninggällereller dombeslutdomstol då en
invandrar-Statenstillbeslutetellerdomenkopiaellerunderrättelse av

länsstyrelse.ochpolismyndighetKriminalvårdsstyrelsen,verk,
domstol ochförskyldighet1981:967förordningenEnligt om

beslutvissaunderrättelserlämnakronofogdemyndighet avatt om
kronofog-fall underrättai vissadomstolskallbetydelseexekutiv

Sjöfarts-Luftfartsverket,inskrivningsmyndigheten,demyndighet,
växtortnämnd.Statensregistreringsverket ochochregistret, Patent-

bestämmel-innehåller1971979:Bötesverkställighetsförordningen
förvandlingi målbeslutslutligtdomstol skall, när avomattser om

kronofog-tillavskrift beslutetsända bl.a.meddelats,harböter aven
avskriftsändafallvissaskall i ävendemyndigheten. Hovrätten av

harmyndigheteller denlänsstyrelsenbeslut tillhovrättens annarssom
Omverkställighet.tillbefordrasbötesbeloppettill ex-attatt se

särskildafinns dessutomböterförvandlingi målpeditioner avom
föreskrifter.

lämnadomstolförskyldighet1949:661 attförordningenEnligt om
domstolharföräldrabalkenenligtoch ärendenmåluppgifter i m.m.

vårdnad,adoption,angåendemålochärendenbl.a. ifallvissai
skattemyndighet,underrättaförmynderskapochfaderskap att

ochstudiestödsnämndenCentralaförsäkringskassa,socialnämnd,
DVmeddelar närmareförordningen13 §EnligtÖverförmyndaren.

för-enligtuppgiftsskyldighetdomstolsi frågabestämmelser om
DVFSfinns iföreskriftermeddeladeDVSådanaordningen. av

1991:16 55:4.B
lämnadomstolförskyldighet1983:490 attförordningenI om

bestämmelserfinnsäktenskapsskillnaderbeträffandeuppgifter m.m.
tillunderrättelsesändafalli vissadomstolarnaförskyldighet attom

skattemyndigheten.ochsocialnämnden
äktenskaps-1987:1022förordningenbestämmelser iEnligt om

vissauppgifterinsändadomstolarnade allmännaskallregistret om
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domar och beslut främst äktenskapsskillnadsfrågorsom avser till
äktenskapsregistret. Registret firs SCB. Med stöd förordningenav av
har DV utfärdat föreskrifter tingsrätt skall fullgöraatt sinom upp-
giftsskyldighet användande särskildagenom formulär DVFSav
1987:33 39.B På dessa skall uppgift och kvinnansanges om mannens
personnummer.

Enligt förordningen 1982: l 17 underrättelse till socialstyrelsenom
domar i vissa brottmål skallom domstol i vissa fall sändaen doms-en

kopia till Socialstyrelsen.
Domstol skall enligt kungörelsen 1936:627 översändande tillang.

domkapitel utslag i mål vari präst blivit dömdav till domkapitlet sända
kopia brottmålsdomen.en av

Expediering förekommer tilläven följd s.k. generella rekvisitio-av
från statliga myndigheterner t.ex. expediering till åklagaren och

lokala överenskommelser.
Enligt förordningen 1986:104 registerföring vid allmännaom

domstolar med hjälp automatisk databehandling fårav tingsrätterna,
hovrätterna och Högsta domstolen föra register över mål och ärenden

i protokollkungörelsensom föravses de allmänna domstolarna med
hjälp automatisk databehandling.av Registret får enligt 3 § endast
innehålla de uppgifter i bilaga till förordningen.som anges Enligten
denna bilaga får registret bl.a. innehålla uppgift om personnummer
beträffande enskild sakägare, intervenient,part, ställföreträdare,
vittne, sakkunnig, tolk, målsägande inte för talan, medtilltalad,som

i 36 kap. 1 §annan som rättegångsbalken,avses konkursgäldenärs
make måletsamt rör.annan som

Arbetet vid landets domstolar har under lång tid bedrivits utan
moderna kontorstekniska hjälpmedel och med föråldrade tekniska
metoder. Det först i slutet 1980-taletvar visst datorstödav ett försom
kansliarbetet infördes vid några större domstolar. Detta system,
kanslidatorsystemet, används i något olika versioner vid Stockholms
och Göteborgs tingsrätter vid desamt största länsrätterna.tre

För domstolarnas interna administration personal- och ekonomi-
administration, statistik m.m. finns antal centralaett datasystem vid
Domstolsverket DV. Avsikten är dessa bl.a.att kommu-påsystem,
nikationssidan, skall tekniskt moderniseras så dataregistreringenatt i
så utsträckningstor möjligt igörs domstolarna.som

DV har tagit fram vissa planer för införande och användning av
datorteknik inom verkets område. Den gällande ADB-planennu
redovisades i DV:s treårsrapport för perioden 199293 199495.-Avsikten är det under deatt närmaste åren skall införas ett mer
heltäckande i domstolarnasystem såväl vid handläggning mål ochav
ärenden i den interna administrationen.som
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målhanteringssystemutvecklingpågår ettnärvarandeFör av
förstaIdomstolarna.MÅHS etappvidanvändninggenerell enför
Därefter ärlänsrätter.ochvid tingsrätterinförasskall systemet

ochi hovrätteranvändningförskallavsikten systemet anpassasatt
MÅHS budgetårende tvåunderAvsikten attkammarrätten var

ochtingsrättersamtligavidinförtshaskulle199495och199394
vid någondriftitagitsintedock ännuharSystemetlänsrätter.

ivid länsrättenbedrivitsdockhartestverksamhetVissdomstol.
MÅHS uppgiftintekrävertingsrätt.JönköpingsochlänJönköpings

personnummer.om
formifinnsendast1994MÅHS marsnärvarandeföralltsåsom- och0rd-förutrustningenklaredenförär anpassatprototypenav - domstolsväsen-håll inommångapåförekommertextbehandling som

påbyggerADB-stödmoderntemellertid på somfinns ettdet. Krav
integrerademednätverklokalai egnasammanknutnapersondatorer

ochRättsbankensåsomdatabaser,tillåtkomstoch externaregister
Skånehovrätten överharkravsådanatillgodoseiRixlex. Längst att

verksamhetendömandedenianvänderkommit. DärBlekingeoch man
rutinerautomatiseringstarkmycketmed avspecialanpassat systemett

såänSystemet ärHovrättssystemet.dokumentframställningför av
däremotenskildaregister övertill något personerknutetintelänge

efter-myndigheterochdomstolar manmendatabas överingår en
primärafall deti såblirkoppling. Personnummersådansträvar en

ochSkåneöverHovrättenidentifieraför parterna.begreppet att
administrationförnärvarande även systemför ettBlekinge utprovar

registre-kandettautbildning. I personnummerdomarpersonalensav
vidarefördockbehövsnödvändig. Deninteuppgiften ärmenras,

personaladministrativaadministreradecentraltdetillrapportering
systemen.

fråninformationhämtamöjligheterdagihar attdomstolardelEn
Rege-bolagsregistren.ochRättsbankenSPAR,bl.adatabaser,olika

omfattandeåtskilliga årsedanhar enkammarrätternaochringsrätten
sökbe-primäradetärPersonnummerRättsbanken.användning av

BASUN.ochi SPARskeradressforskningnärgreppet
DOMNÄTkommunikationsnätinföraavsiktför etthar attDV

taktsådaniskenätetUtbyggnadendomstolsväsendet. avsesinom av
1996.januari1denanslutnaskalldomstolarsamtliga varaatt

åklagareochPolis

1984:387.polislagenifinnspolisverksamhetenBestämmelser om
tillsynoch harpolisväsendetförförvaltningsmyndighetcentralRPS är

polisorganhögstalänetsLänsstyrelsen ärpolislagen.§7detta,över se
dentillsyn överharochi länetpolisverksamhetenföransvararsom
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verksamhet bedrivs polismyndigheterna i länet, 6som Lånenav se
indeladeär i polisdistrikt. I varje polisdistrikt finns polismyndigheten

för polisverksamheten inom distriktet,som ansvarar 4 Dense
centrala polisorganisationen förär närvarande föremål för översyn
Dir 1994:19.

Bestämmelser åklagare finns i 7 kap. rättegångsbalken.om
Allmärma åklagare Riksåklagaren,är statsåklagare och distriktsåklaga-

7 kap. 1 Riksåklagaren underär regeringenre, högstese åklagare
och har i denna egenskap för och ledningen åklagarväsen-ansvaret av
det i riket. Under Riksåklagaren har statsåklagarna, för sittenvar
verksamhetsområde, för och ledningen åklagarväsendet,ansvaret av
jfr kap.7 2

Insamlandet och bevarandet uppgifter brott, misstänktaav om om
och dömda har nödvändigt föransetts åstadkommapersoner att en
framgångsrik brottsbekämpning. Registrering sådana uppgifter harav
också nödvändigt föransetts straffrättens regleratt bl.a.om samman-
träffande brott och förändring påföljder skall kunnaav tillämpas.av
Uppgifter registrerade påföljder används ibland också vidom lämplig-
hetsprövningar i olika tillståndsärenden.

Det allmänna kriminalregistret innehåller uppgifter om personer
dömts till andra påföljder enbartän böter. Registretsom förs RPS.av

För registret gäller bestämmelserna i lagen 1963:197 allmäntom
kriminalregister kriminalregisterlagen och kriminalregisterkungörel-

1973:53. RPS och polismyndigheterna försen också olika slag av
polisregister. För dessa register gäller lagen 1965:94 polis-om
register polisregisterlagen. Polisregisterlagen kompletterasm.m. av
polisregisterkungörelsen l969:38.

Det allmänna kriminalregistret fördes år 1971 frånöver Kriminal-
vårdsstyrelsen till RPS och sammanfördes samtidigt med det centrala
personregister fördes hos RPS. Det samordnade registretsom förssom
med hjälp ADB kallas och belastningsregistret PBR.av Förperson-
PBR gäller således olika regelkomplex beroende på det frågaärom

dess användning kriminal- eller polisregister.om Innehålletsom till
den del gäller kriminalregistret regleras kriminalregisterlagensom av
medan övrigt innehåll regleras polisregisterlagen.av

Enligt 1 § kriminalregisterlagen skall hos RPS föras allmäntett
kriminalregister. I registret skall enligt lagens 2 § finnas uppgifter om

domstol i landetpersoner som av
dömts till fängelse, villkorlig dom eller skyddstillsyn,-
överlämnats till rättspsykiatrisk vård eller, för brottet före-ärom-
skrivet fängelse, till vård enligt lagen 1988:870 vård miss-om av
brukare i vissa fall; eller
ålagts förvandlingsstraff för böter.-
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vissaanmärkasochantecknasvidareskallkriminalregistretI
innehållerKriminalregisterlagenpåföljderrörandeuppgifter m.m.

finnasskallpersonuppgiftervilkareglerarbestämmelseingen somsom
personnummeranvändningkringregleringuttryckligEnregistret.i

beträffandeuppgiftföreskrivs§7i lagen. Isåledes attsaknas som
elleravlidit närbl.a.skall närutgåregistretintagits inågon personen

folk-uppdateringfödelsedag. Förhans motförflutit frånåttio år
registret.ikrävasuppgifttordebokföringsuppgifter personnummerom

ikriminalregistretupplysningarfåharVilka rätt angesatt ursom
riks-åklagare,allmänellerdomstoltilllämnasUpplysningar8
ellerDatainspektionenRPS,justitiekanslern,ombudsmän,dagens

enligtåtgärdfrihetsberövandebeslutarättmyndighet äger att omsom
Tillutlänningslagen.ellerför brottutlämning annanlagarna om

förregeringenutdrag lämnas,skallfallför andraochmyndighet om
enskildtillstånd. Enfall lämnarsärskildaiellerärendenslagvissa av

uppgifterderegistretutdrag9 §enligthar rätt att omurperson
till denlämnasocksåskallUppgiftersjälv.honomfinns omsom

Enligt12ifinnsdettaBestämmelserstatistiken.officiella om
förlämnasuppgiftervillkorunder vissa utfår ocksåparagrafsamma

föreskrifterregeringensenligt13§ fårEnligtforskningsändamål.
hemland. Upp-till denneslämnasmedborgareutländskuppgift om

straff-överförandevidtillockså lämnasfår statgifter avannanen
uppgift äventillståndlämnaregeringenVidare kan attverkställighet.

detfrämmande Närtillfår lämnas stat.situatonerandrai ut en
1970-taletbörjaninrättades iregistretdatoriseradenuvarande av

den lföremeddelatsbeslutochdomaruppgifterfördes somom
möjlighetdockfinnsdatoriserade. Dettill det1945 intejanuari över

6 §§ochenligt 5uppgifter. Menäldresådanadel ocksåatt ta av
baralämnasuppgifterskall dessakriminalregisterkungörelsen ut om

särskilt.det begärs
registerpolisregisterlagen1 §enligtpolisregisterMed somavses

tilltjänaförpolismyndighet attRPS eller någonförs hos annan
elleråtalatsmisstänkts,harvilka någonförbrott,upplysning om

Innehållet iövrigt.iförhållandenpersonliganågonsellerdömts, om
förnödvändigauppgifter ärtill attskall begränsaspolisregister som

sinfullgörabrottuppdagaochförebygga samtskall kunnapolisen
iinnehålletföreskrifterjfr 2 Närmareövrigt,iverksamhet om

regler§§. Dessa2-7polisregisterkungörelsen,ifinnspolisregister
skalluppgiftersådanaförutompolisregister,idetbl.a.innebär somatt

bötes-vissauppgifterinskallkriminalregistret,iantecknas tas om
fall,vissaiåtalsunderlåtelserstrafförelägganden,godkändaochdomar

1989:529,utlänningslagen§7enligt kap.4utvisningbeslut om
besöksförbud.beslutochutlämningbeslut omom
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Rätten få upplysningar från polisregisteratt regleras i 3 och §§4
polisregisterlagen. Några myndigheter har generell rätt delatt taen

uppgifter i polisregister. Enligt 3 § skall utdrag eller upplysningav om
innehållet i polisregister länmas till Justitiekanslern, riksdagens
ombudsmän, RPS, Statens invandrarverk, länsstyrelse, länsrätt,

Ävenpolismyndighet eller allmän åklagare. myndighet kanannan
erhålla utdrag, regeringen har lämnat tillstånd för vissa slagom av
ärenden eller för särskilt fall. För närvarande har sådant tillstånden
lämnats för vissa anställningsärenden i fråga nådeärenden ochsamt om
vissa ärenden enligt utlänningslagen. Polisregisterlagen innehåller
också föreskrifter uppgiftslämnande till den officiella statistiken.om

vissaI fall får upplysningar lämnas också till utländska myndigheter.
Det gäller bl.a. polis- och åklagarmyndigheter i de nordiska länderna
eller i anslutenär till Interpol. Liksomstat i frågaen som om
uppgifter i kriminalregistret kan enskild deltaen person av
uppgifter finns honom själv i polisregister. Insynsrätten ärsom om
dock begränsad i frågaän kriminalregisteruppgifter. Närmaremera om
föreskrifter villkoren för lämna uppgifter till enskilda finnsatt utom
i § 817 polisregisterkungörelsen.

Inom polisen används uppgiftera i PBR såväl vid spaning och
brottsutredning vid ordnings- och trañkpolisverksamhet. Upp-som
gifterna används också underlag i s.k. polismyndighetsärendensom
där någons personliga förhållanden har betydelse, bl.a. körkorts-
ärenden och vapenärenden. Också hos andra myndigheter, harsom

fårätt upplysningar från PBR, användsatt uppgifterna i olikat.ex.
tillståndsärenden där det ingår pröva lämplighet. Hosatt en persons
domstolar och åklagare används uppgifterna främst för handläggningen

brottmål.av
PBR ingår i BROTTSRI i sinett system delutgörsom tursom en
rättsväsendets informationssystem, RI-systemet. Uppbyggnadenav av

RI-systemet påbörjades 1967. Ett syftena med ärsystemet attav
ADB-behandling förenkla och förbättra informationsutbytetgenom

mellan myndigheterna inom rättsväsendet.
Rl-systemet regleras i förordningen 1970:517 rättsväsendetsom

informationssystem Rl-förordningen. Enligt denna skall det finnas ett
informationssystem grundat på automatisk databehandling för att
insamla, lagra, bearbeta och lämna uppgifter har samband medsom
verksamheten inom polis-, åklagar- och domstolsväsendet samt
kriminalvården. Informationssystemet skall bestå olika delsystem.av
De hitills har utvecklats inom försystem Rl-projektetsom ramen
tillhör med några undantag antingen det nämnda BROTTSRI system
för brottmålsförfarandet i vid mening hos polis, åklagare och de
allmänna domstolarna för förfarandet inom kriminalvården,samt
RÄTTSDATALAGRI system för diarieföring, beslutsregistrering,



1994:63SOUPersonnummeranvändningen132

försysteminformationssökning eller PLANRItextbehandling och
rättsväsendet.uppföljning inomplanering och

iuppgifter för registrering ADB-systemlevererasFrån RI-systemet
kronofogdemyndigheternas REX-nämligen tillutanför polisväsendet,

kriminalvårdsregister,centralaKriminalvårdsstyrelsenssystem,
Överföringenåterfallsstatistik.och SCB:skörkortregisterVägverkets

sammankoppling skerochoch kontrolloch automatisktmaskinelltsker
ochledningmed personnummer nanm.av
väsentlig informations-förändringuppbyggnad ellerFrågor avom

förbereds Samarbetsorganetstandarden ioch systemetsystemet avom
SARI.informationssystemrättsväsendets

stödemellertid medRPS förspolisregistret. HosdetPBR störstaär
framför alltanvändsregister. Dessaflera andrapolisregisterlagenav

allmännabrottsanmälningsregistret, detHit hör bl.a.brottsspaning.för
känneteckensregistret, fingerav-signalements- ochspaningsregistret,

Interpol-utvisningar.uppgiftermedU-bokentrycksregistret, om
Även medförsdessa registeranalysregistret.ochregistret och beslags-

fotoregistret.manuellt register,finnshjälp ADB. Dessutom ettav
Även polisregisterlagen.register reglerassäkerhetspolisens av

personalkont-finns i 2 §detta registerföreskrifter förSärskilda
interegisterRPS för dessutom andra1969:446.rollkungörelsen som

gods-Till dessa hörpolisregisterlagens mening.polisregister iär
passregistret.efterlysta fordonforregistret och registret samt

gäller bl.a.lokala register. Detför vissapolismyndigheterOlika
för interntillhållsregister registerspaningsregisterlokala samttypav

slagnämndaRegisterutredningar.pågåendesamordning av nuav
lokalafinns andrapolisregisterlagen. Dessutomomfattas typer avav

förundersöknings-gäller,polisregisterlagen intevilkaregister för t.ex.
förundersökning.gäller visstillfälliga registerregister. dvs. som en

uppgiftinfår i polisregisterpolisregisterkungörelsenEnligt 6 § tas
betydelse försärskilddetmisstänkt för brott ärden är om avom som

s.k.bestämmelsestöd denna upprättasbrottsspaning. Med person-av
2 ochRl-förordningenEnligti Rl-systemet.Personbladen ingårblad.

anvisningarEnligt RPS:spersonbladsrutinen.RPS för3 §§ ansvarar
vissa fallpolismyndighet och ilokalåligger detför personbladsrutinen

personblad någonsååklagarmyndighettull- och upprätta snartan en
Polismyndig-vissa brott.misstänkt förskäligenfyllt femton år ärsom

gäller bl.a.Personbladsrutinentill RPS.sända personbladetheten skall
ochvapen-lagstiftningennarkotika- ellerbrottsbalken,för brott mot

omfattasförfattningarandratrafikbrottslagen. Brott mot person-av
föreskrivet för brottet.straff böterbladsrutinen endast då svårare än är

ytterligarebeslut i åtalsfråganhar fattat upprättasSedan åklagaren ett
Även personbladenUppgifterna fråntill RPS.detta sändspersonblad.
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registreras i PBR. bilagaI finns7 sammanställning de ADB-en av
finns inom polisväsendet.system som

förordningenI 1992:1027 register för strafföreläggande,om
föreläggande ordningsbot, föreskrivs det med hjälpav attm.m. av
ADB skall föras olika register strafföreläggandeöver och ordningsbot,

1 Regleringen omfattar både lokala och centrala register. Vidse
varje lokal åklagarmyndighet skall föras register strafföreläg-överett
gande, 2 Riksäklagaren registeransvarigär för samtliga registerse
medan den lokala åklagarmyndigheten registeransvarigär för sitt
register, jfr 9 För hela landet skall det vidare föras register överett
alla strafförelägganden har utfärdats inom åklagarväsendet, 4som
Riksäklagaren registeransvarigär för detta register medan den lokala
åklagarmyndigheten ansvarigär för uppgifter i ärenden handläggssom
hos myndigheten, jfr 9 En motsvarande ordning i fråga om
registerföring och registeransvar gäller för straffärelägganden som
utfärdats inom tullväsendet, jfr 5 och 9 §§.

För hela landet skall föras register föreläggandenöverett av
ordningsbot, 6 § förordningen register för strafföreläggande.se om
Också här finns delat registeransvar. RPS registeransvarig.ett är
Polismyndigheter och lokala tullmyndigheter registeransvarigaär för
uppgifter i ärenden handläggs hos respektive myndighet, jfr 9som

Personnumret används sök- och kopplingsbegrepp i flertaletsom av
de register innehåller personuppgifter. detI anmälnings-som nya

RAR rationell anmälningsrutin,systemet, används personnumret som
ingångsvärde till och identitetsuppgifter hämtassystemet automatiskt

Ävenfran SPAR in till registret. i passregistret används personnumret
ingángsvärde och identitetsuppgifter hämtas från SPAR och läggssom

automatiskt in i registreringsbilden. Inregistrering utfärdadeav
ordningsförelägganden följer modell vid passregistret ochsamma som
RAR, med den skillnaden uppgifterna hämtas från det centrala bil-att
och körkortsregistret. Anledningen till uppgifterna hämtas från bil-att
och körkortsregistret det föreliggerär behov förutomatt ett attav
identitetsuppgifter hämta in körkortsuppgifter.även

Inom polisväsendet pågår uppbyggnad och konstruktionen av nya.
Bl.a. planerar RPS bygga rikstäckandesystem. polisdatanät.att ett

Tanken är skallnätet grunden i kommunikationsstrategiatt vara en ny
planeras fullt genomförd i landets alla polisdistrikt undersom vara

1995. Avsikten bl.a. landetsär poliser successivt skall försesatt med
bärbara terminaler eller penndatorer jfr SOU 1993:10 46. Dessas.
skall kunna i kontaktsättas med olika databaser, bl.a. polisregister,

anslutnaär till polisdatanätet. För de planerarsom systemennya man,
enligt uppgift från RPS, använda påatt sättpersonnummer samma

tidigare.som
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framtageninom Justitiedepartementet i april 1992I pro-en av
förslag författningsregleringmemoria Ds l992:32läggs fram till en

Promemorian förslagden framtida brottsregistreringen. innehållerav
nämligen kriminalregisterlag, lagtill olika författningar,tre omen en

skallmisstankeregister och lag polisregister. Enligt förslagenen om
registreringen påföljder i register, kriminal-den centrala ske ettav

påföljdsuppgifterregistret. detta register skall också ingå sådanaI som
särskiltför närvarande antecknas i körkortsregistret. Vidare skall ett

uppgifter skäligmisstankeregister inrättas. detta skall antecknasI om
försmisstanke Polisregister skall gälla för de registerbrott. somom

promemorianpolisen för spanings- och utredningsändamål. I tasav
s.k.frågor, bl.a. polisens registreringdessutom vissa andra avupp

förspaningsuppgifter. Promemorieförslaget innebär ADB-någotatt
förförspaningsuppgifter inte bör få inrättas. Förslagetregister med är

föremål för beredning inom regeringskansliet.närvarande

4.3.7 Körkortsregistret

registrering behövs för tillämpningen körkortslagenFör den som av
Registret1977:477 finns för landet körkortsregister.ett gemensamt

körkortsförordningen 1977:722. Körkortsregistretregleras i
identitetsuppgifter, körkorts-innehåller slag uppgifter, nämligentre av

delsbelastningsuppgifter. Belastningsuppgifterna gälleruppgifter och
körkortsförordningenuppgifter i 83 §sådana brott som angesom

till länssty-1977:722, dels vissa andra uppgifter, anmälant.ex. om
förutsättningarnarelse körkortsinnehavare inte längre uppfylleratt en

uppgifter skall föras i registret ochför få ha körkort. Vilkaatt som
i §vilken myndighet har för införandet regleras 91ansvaretsom

körkortsförordningen. registret skall bl.a.I personnummer.anges
till sin huvuddel VägverketKörkortsregistret förs av genom

automatisk databehandling 90§ körkortsförordningen. I fråga om
ivissa belastningsuppgifter, nämligen uppgifter brott som angesom

körkortsförordningen, förs dock registret RPS. del83 § Denna avav
fyller huvud-registret, körkortsregistrets belastningsdel KKBEL,

isakligen syften: den skall lämna underlag för prövningentvå
domstolarkörkortsmål den skall information till åklagare ochoch ge

Äventraffikbrottslighet. belastningsdelen ingåri trafikmål tidigareom
författnings-i R1-systemet och förs således med hjälp ADB. Detav

hjälp finnsmässiga för föra belastningsdelen med ADBstödet att av
antecknas uppgifteri Rl-förordningen 21 §. I belastningsdelen om

och före-domar, beslut åtalsunderlåtelse, straffföreläggandeom
in-ordningsbot innebär körkortshavare,lägganden attsom enav

till vissanehavare traktorkort m.fl. funnits skyldig brott. Det ärav
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främst fråga brott och andratrafikbrottslagen trafikför-motom
fattningar, narkotikastrafflagen brottsbalksbrottvissa såsomsamt
misshandel och andra våldsbrott. fråga flertalet brottsbalks-I avom
brotten sker dock inte påföljdenregistrering vidnågon stannatom
böter. Uppgifter i belastningsdelen fembevaras år från dagenunder
för den dom eller motsvarande har föranlett registreringen 92 §som
körkortsförordningen, 21 § RI-förordningen. Om registrerad haren
avlidit, skall uppgifterna honom registretutgå snarast.om ur

4.3.8 centrala kriminalvårdsregistretDet

Kriminalvårdsstyrelsen försHos det centrala krfiminalvårdsregistret.
Registret iuppdelat olika delregister. Kriminalvårdsregistretär
innehåller uppgifter samtliga undergått kriminal-om personer som
vårdspåföljd i Sverige under de fem åren eller skallsenaste som
undergå sådan påföljd.

Kriminalvårdsregistret förs med hjälp ADB. Ett centralt sökbe-av
Ävenuppgifti registret detta registerärgrepp om personnummer.

i RI-förordningen.ingår i och regleras RI-förordningenRI-systemet I
uppgiftsskyldighet tillfinns bestämmelser Kriminalvårdsstyrelsenom

uppgiftslämnandefrån olika myndigheter från registret.samt om
Kriminalvårdsstyrelsen.föreskrifter registret utfärdasNärmare om av

Tullregistret4.3.9

restitution redovisninguppbörd, ochfastställande,För tull,av annan
betalas till tullverket,avgifter skallskatt och fullgörandesom av
revisionsuppgifterkontroll- ochÖvervaknings-, inom tullmyndig-
tillsyn tullmyndigheternasplanering ochheternas område, verksam-av

och framställninghet samlingar uppgifterstatistik andraochav av
förinom den tullmyndigheterna förverksamhetramen ansvararsom

får för tullmyndigheterna föras med hjälptullregisterett gemensamt
automatisk databehandling. i tullregisterlagenRegistret reglerasav

1990:137.
Generaltullstyrelsen tullregistret. Andraregisteransvarigär för

tullmyndigheter registeransvariga uppgifter i tullären-gällerär detnär
den handläggs hos myndigheten. uppgifter registret fårDesom som
innehålla i 3 § får sambearbetastullregisterlagen. Tullregistretanges
med uppgifter från register RSV, Kommerskollegium och Statenshos
jordbruksverk avseende uppgifter registrering skattskyldig ochom som
uppgifter import- och exportlicenser Tullid tullidentifika-4 §.om
tionsnummer, och organisa-och organisationsnummerpersonnummer
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tionsnummer är grundläggande sökbegrepp i tullregistret 5 § andra
stycket.

Samtliga tullmyndigheter får ha terminalåtkomst till tullregistret.
Annan tullmyndighet än generaltullstyrelsen får dock endast delta av
de uppgifter behövs i myndighetens verksamhet 6som §.

Utlämnande uppgifter tullregistret får skeav på medium förur
automatisk databehandling till Jordbruksverket, Kommerskollegium,
Riksskatteverket, skattemyndigheter, Riksrevisionsverket och
Statistiska centralbyrån. Till andra myndigheter får uppgifter i registret
lämnas på medium förut automatisk databehandling endast dettaom
följer lag eller förordning eller regeringenav eller den myndighetom
regeringen bestämmer har medgett det 7 §.

Tullverket för med stöd polisregisterlagen även särskiltav ett
spaningsregister SPADI.

4.3.1O Fastighetsregister

Personnummer ingår författningsenligt i olika register i fastighets-
dataverksamheten. inskrivningsregistretI redovisas lagfarna ägares och
tomträttshavares och ansökan lagfartinskrivningpersonnummer en om

tomträttsinnehav skall innehålla Ävenuppgiftav om personnummer.
beträffande tidigare ägare redovisas De från skatteför-personnumret.
valtningens fastighetstaxeringsregister tillförda uppgifterna i systemet
innehåller också ägarens De här nämnda uppgifternapersonnummer.
förutom tidigare ägare redovisas också i byggnadsregistret.

Uppgifterna fyller flera funktioner.om Personnum-personnummer
används bl.a. vid registermyndigheternasmer ärendehandläggning.

Vid inskrivningsmyndigheternas handläggning används personnummer
bl.a. vid kontroll ägarförhållanden, behov s.k. makemedgivandeav av

Även i fastighetsbildningsprocessenm.m. används förpersonnumret
kontroll sökandenst.ex. behörighet, fastställandeav och kontaktav

med berörda sakägare säkerställande berördasamt rättshavaresatt
intressen tillgodoses på lagenligt sätt. Dettaett sammanhänger med det
grundläggande syftet bakom dessa register, nämligen offentlig-att ge
het vissa förhållanden.

När det gäller fastighetsdatasystemets största användargrupp, banker
och andra kreditinstitut, används för kontrollerapersonnummer att

kreditsökandest.ex. behörighet fastighetpantsättaatt säkerheten som
Ävenför lån. andraett utnyttjar mäklare, kommunersystemetsom

m.fl. använder för kontrollerapersonnumret behörighetsför-att
hållanden. I internationelltett sammanhang kan konstateras iatt man
många länder tvingats lösa behörighetskontrollfrågorna t.ex. genom
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krav medverkan notarius publicuspå vid upprättande köpehand-av av
lingar.

Personnumren används också för uppdatering adress- och civil-av
ståndsuppgifter i fastighetsdatasystemet från skatteförvaltningens
personregister för avisering uppgifter ägarförändringarsamt av om
till skatteförvaltningens fastighetstaxeringsregister.

Personnumret redovisas i dag såväl officiellapå registerutdrag och
vid sökning via terminal. Vidare ingår i CFD:spersonnummer
Ändringsdatatjänst, aviseringardvs. ADB-medium för uppdateringpå

kommunala fastighetsinformationssystem tilloch det statligaav
lantmäteriets handläggningssystem för förrättningsåtgärder.

Fastighetsdatasystemet FDS-

Fastighetsdatasystemet FDS ADB-system informationmedär ett om
fastigheter.landets Uppbyggnaden sker successivt landetöver genom

införande vid fastighesregister- och inskrivningsmyndig-systemets
heter, s.k. Fastighetsdatareformen.den Centralnämnden för fastighets-
data CFD har huvudansvaret för genomförandet Fastighets-av
datareformen. FDS i bruk med början i Uppsala län 1976år ochtogs

omfattakommer landets totala fastighetsbestånd, 3,7 miljoneratt
fastigheter, från och med hösten 1995.

Systemet innehåller i huvudsak register, fastighets-två ochett ett
inskrivningsregister. Efter beslut riksdag och regering 1993vårenav

uppbyggnadenpågår basregister byggnader. Dessutomöverettav
innehåller FDS delkopia fastighetstaxeringsregistret FTR.en av

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret FR innehåller uppgifter fastigheter,om sam-
fálligheter, planer FR regleras fastighetsregisterkungörel-m.m. genom

1974: 1059 och består huvudregister, koordinatregister,sen av
planregister, kvartersregister, adressregister och gemensamhetsanlägg-
ningsregister. Till FR hör registerkarta. Registret förs fastighets-av
registermyndighet. Adress- och vissa delar planregistret förs i vissaav
fall kommunal organisation. Fastighetsdatasystemets fastighets-av
registerdel inrymmer inte den till fastighetsregistret hörande register-
kartan, på grund det tidigare saknats förutsättningar upprättaatt attav
och lagra digital registerkarta. I begränsad omfattning ajourhållsen
dock ADB-baserade registerkartor. Förändring registretsnumera av
information initieras i regel fastighetsbildningsmyndig-attav en av
heten avslutad fastighetsbildningsåtgärd vunnit laga kraft. Den
grundinformation fastighetsbildningsmyndigheten behöver för attsom
handlägga förrättningen hämtas frånbl.a. fastighetsdatasystemet.
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Inskrivningsregistret

ägarförhållanden,uppgifterinnehållerIRInskrivningsregistret om
inskrivningsmyndighetensförsregisterdettaIinteckningar m.m.

inskrivnings-reglerasärenden. IRi olikaanteckningarochbeslut av
Dessaavdelningar.beståroch1974:1061kungörelsen sexav

tomrättsinnehav,tomrättsupplåtelse,lagfart,uppgifterinrymmer om
för-till äldrehänvisningaranteckningar samtinteckningar m.m.,

inskrivnings-vidskerinskrivningsärendenHandläggninghållanden. av
följdtillståndtillkommerförändringarflesta avmyndighet. De

Förändringinteckning.beviljandeellerlagfart avansökningar avom
initierasocksåkaninskrivningsregistret atti en nyinnehållet av

fastighets-fastighetsregistretiregistrerasochbildasfastighet av
registermyndighet.

till SKMaviseringarochFDSAjourhållning av

fastighets-kommunalaochstatligahosskerFRAjourhållningen av
medsambandiskerFörändringar t.ex.registermyndigheter. ny-som

sambandFDS.i Ilöpandeuppdaterasfastigheterombildningoch av
till FTR.aviserasskallinformationockså denfångasmed detta som

inskrivningsmyndigheternaligger påIRuppdateringförAnsvaret av
handläggningVidtingsrättsorganisationen.del avIM, är avensom

sedanFDSidirektdennahandläggslagfartansökan somt.ex. omen
fastigheten.ägandetinformation rörförändradmeduppdateras avsom

till FTR.aviseringförunderlagautomatisktskapasSamtidigt ett
fastighetsregisterkun-ireglerasSkattemyndighetentillAviseringen

inskrivnings-förskyldighetkungörelsenoch1974:1059görelsen om
lagfartersöktauppgiftervissalämnaregistermyndighet omatt

kungörelsenenligt denaviserasuppgifter1971:709. De senaresom
personlorganisationsnu-församling,LOK-kod,fastighetsbeteckning,är

andel,lagfarttomträtt,IR-beslut,inskrivningsdag,namn,mer,
köpeskilling.ochfångesart

IR-skillnadtillFR sker, motfastighetsregistretfrånAviseringen
innefattakanFR-ärendentransaktion. Ettsärskildviaaviseringen, en

kanochfastighetsregleringochsammanläggningavstyckning,såväl
åtgärd,aviseras äruppgifterfastigheter. Deantalomfatta somstortett

arealän-areal,församling,LOK-kod,fastighetsbeteckning,akt,datum,
nybildning.vidtypkod ägarepreliminär samtdring, ursprung,

handläggningenvidmellanlagrasIR-ärende avochFR-Varje
inskrivnings-godkännande,s.k.på t.ex.avvaktanärendet i enavett

ochregisterrespektiveuppdaterasskettgodkännande har av-Närdag.
lagrasAviseringsposternaskapas.Skattemyndighetentilliseringsposter

tillaviseringarförutnyttjasdatabassärskildärendevis i somen
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internaoch datasystem. Ett projektexterna syftar till moderni-attsom
alla aviseringar från FDS har initierats under innevarandesera

Överföringbudgetår. till magnetband sker slutligen med ett gemen-
för FR och IR. Samtidigtsamt basentöms de aviseradepåprogram

ärendena. CFD och RSV har målsättning alla magnetbands-attsom
aviseringar skall ersättas överföring via telelinje.av

Som komplement till aviseringen och stöd i handläggningensom av
komplicerade ärenden kan Skattemyndigheten också ha tillgång till
FDS via direktuppkoppling.

I pågående projekt har de tidigareett manuellt förda samfällighets-
registren överförts till ADB-register. CFD ochett LMV har gemen-

Ändringarutformat detta register,samt knutetär till FDS. isom
registret skall aviseras till Skattemyndigheten SFS 1973:1166.
Aviseringen kommer innehålla åtgärd nyregistrering, ändringatt eller
avregistrering, föreningens organisationsnummer, firma, adress, säte
kod för län och kommun kod för juridisk form.samt

Utöver aviseringen till Skattemyndigheten administreras hand-
läggningssystemet för byggnadsregistret och hanteringen folk-av
bokförings- och taxeringsuppgifter från FDS.

Handläggningssystemetför byggnadsregistrering

Kommunerna skall för ajourföringen byggnadsregistret ochsvara av
blir därigenom registermyndighetema i FDS. Ajourföringenen av
består ändringar i byggnadsbeståndet och ändringar i kopplingen tillav
aktuell fastighetsbeteckning byggnadsbeteckning. Ett fåtal grundupp-
gifter registreras: läge adress och koordinater, användning Förm.m.

kommunerna skall kunna sköta denatt sistnämnda uppgifter måste de
FDS få sådana ändringar i fastighetsindelningen berörgenom som

byggnader. Vid ändringar i byggnadsbeståndet målsättningenär att en
Ändringarintegrering med bygglovhanteringen sker. i byggnadsbe-

ståndet och i byggnadens koppling till fastighet skall aviseras till
skattemyndigheten. SKM måste avisera ändringar i indelningen i
taxerings- och värderingsenheter till den del dessa berör byggnader i
byggnadsregistret.

Byggnadsregistret uppdateras direkt mellanlagring ochutan
godkännande.

Hantering folkbokförings- och taxeringsuppgifierav

Exempel inkommandepå avisering till FDS adressuppgifterär från
folkbokföringenochtaxeringsuppgifterfrånfastighetstaxeringsregistret
FTS.
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Adressuppgifterna för lagfarna ochägare tomrättsinnehavare i
FDS:s inskrivningsregister lagras i det s.k. personreferenssystemet

uppdateras varje vecka via magnetband från folkbokföringen ochsom
organisationsnummerregistret. Uppgiftslämnandet regleratär i
fastighetsdatakungörelsen SFS 1974: 1058. Personnummer ingårsom
i inskrivningsregistret vid uppläggningen eller läggs in via hand-
läggningen aviseras veckovis från FDS till folkbokföringen. Från såväl
folkbokföringssystemet organisationsnummerregistret aviseras allasom
ändringar sedan fortlöpande, och de adressändringar som avser
lagfarna ochägare tomträttshavare förs in i FDS.

CFD och RSV utreder f.n. tillsammans med SCB frågan om
förbättrad hushållsstatistik med hjälp register. I detta arbete ärav
frågan förbättrad identifiering lägenheter, baserad påom en av
byggnadsregistret, central betydelse. Tillsammans med Posten ochav
Svenska Kommunförbundet undersöker CFD och RSV också möjlig-
heterna till förbättrad adresshantering, främst vad fastigheteren avser

landsbygden.på
Taxeringsuppgifterna i FDS totalaviseras årligen rån FTS. Avise-

ringen regleras i fastighetsdatakungörelsen SFS 1974: 1058 och skall
omfatta taxeringsvärden, andra vid taxeringen fastställda uppgifter,
ägaruppgifter inte redovisas i inskrivningsregistret och ägarupp-som
gifter för hus ofripå grund. huvudsakI aviseras hela innehållet i
beslutet fastighetstaxering och uppgifterna lagras i särskildom en
databas taxeringsdatabasen. Basen innehåller hela riket och innehåller
samtliga taxeringsenheter och värderingsenheter. Ingen historik lagras
för närvarande. Skatteförvaltningen har upphört med attnumera
framställa försäljaoch fastighetstaxeringslängd och s.k. lagfartsband,
CFD:s roll förmedlare sådan information har i och med dettasom av
ökat.

Vid laddningen taxeringsdatabasen påförs FDS:s interna identitetav
via den fastighetsbeteckning redovisas i fastighetstaxeringsläng-som
den. För huvuddelen taxeringsenheterna kan detta ske heltav
maskinellt litet antal måste tolkas manuellt, vid ofullstän-ettmen t.ex.
diga eller felaktiga beteckningar eller beteckningar inte ärsom
entydiga. För närvarande pågår arbete med uppdatera FTR ochett att
FDS:s interna identitet. Det manuella inslaget i laddningen kommer
därefter minimeras.att

Fastighetstaxeringssystemet

Fastighetstaxeringssystemet FT S skatteförvaltningensär ADB-system
för fastighetstaxering.

Ett i drift under hösten 1993 förnytt användas införsystem togs att
1994 allmännaårs fastighetstaxering. Driften fastighetssystemet ärav
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driftställen.koncentrerad till fem Det fastighetstaxeringsregistretnya
liksom tidigare utifrån indelningen i lokalaorganiseras skattekontor

ÅrLOK. 1993 fanns det 131 LOK i landet. Antalet fastigheter inom
till mellan 000 och 50 000. VidLOK uppgår 5 regionaltett ett

driftställe administreras databaserna för 20-30 LOK 400 000-800 000
relationsdatabserfastigheter. lagras i i UNIX-miljö.Data

fastigheter,Registren innehåller sådana samfálligheter och byggna-
ofri grund eller skall bli föremål för fastighetstaxering.der på ärsom

huvudsakliga funktionera i registervård, årligDe taxering,ärsystemet
domar och service.

Registervárd olika händelser, förändring-såsomtyper t.ex.avser av
fastighetsindelningen, ägarförhållanden, indelningi i taxeringsen-ar

registrering skäl till föreläggande till fastighetstaxering,heter, av
föranlett nämnda förändringar eller bygglov,någon t.ex.av av ovan

tillhörighet till kommun, församlinglän, och valdistrikt.samt
fastighetsindelningen aviseras folkbokföring-Förändringar i vidare till

en.
Årlig allmän eller särskild fastighetstaxering.taxering Deutgörs av

funktioner påverka ADB-systemet inför och under taxeringspe-som en
riod i korthetär

för uppgiftsinsamlingar infordata AFTuttag av en-
förtryckning deklarationsblanketter till fastighetsägareav-
registrering inkomna deklarationerav-
förändring i indelningen i taxeringsenheter och värderingsenheter-
maskinella kontroller och beräkning riktvärdeav-
registrering beslut och beslutsmotiveringarav-

underrättelseframställning fastställd taxering till fastig-omav-
hetsägare.
Funktionen domar innehåller registrering inkomna besvär,av

framställning aktmaterial för handläggning besvären samtav av
taxeringsvärden.registrering ändradeav

aviseringar FTSService innebär förs från dels internt inomatt
skatteförvaltningen, dels till vissa CFD ochexterna mottagare som
SCB.

Forskning, statistik, Socialstyrelsen4.3.11 SCB, m.m.

förslag begränsningEnligt utredningens direktiv får ett om en av
personnummeranvändningen inte försämra förutsättningarna för
statistiskt och ekonomiskt utredningsunderlag och forskning. Ut-
redningen vidare, enligt direktiven, ställning till vad särskildbör ta en

komma få för konsekvenser för forskningens och statisti-lag kan att
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kens behov personregister och andra liknande intressen, fört.ex.av
bevaka jämställdhetsfrågor.att

Som underlag för bedömningen forsknings-hur och statisti-ett av
kområdena påverkas förslag begränsadettav om en personnummeran-
vändning lämnas i detta avsnitt översiktlig beskrivningen av person-
nummeranvändning inom forskning och statistik. En summarisk
beskrivning regleringen kring forsknings- och statistikregister finnsav
också. Frågor statistik och integritet har bl.a. behandlatsom av
Integritetsskyddsutredningeni delbetänkandet SOU 1993:83 Statistik
och integritet del 1 Skydd för uppgifter till den statliga statistiken
m.m.

Reglering, förslag till reglering m.m.

Den ADB-behandling personuppgifter sker för forsknings- ochav som
statistikändamål inte särreglerad i datalagen.är I den registrenmån
inte statsmaktsregister,är dvs. har tillkommit efter beslut riksdagenav
eller regeringen, krävs tillstånd Datainspektionen för få inrättaattav
och föra personregister för angivna ändamål. I många fall rör
registreringen personuppgifter känsligt slag där tillstånd enligtav
datalagen får beviljas endast särskilda eller synnerliga skälom
föreligger ifr § datalagen.4 Datainspektionensl praxis detanses
förhållandet uppgifterna skall användas för vetenskapligtatt ett
ändamål i sig tillräckligt för uppfylla kravet särskilda ellerpåattvara
synnerliga skäl.

För vissa personregister för forsknings-såväl statistikändamålsom
har Datainspektionen meddelat föreskrifter förenklatettom an-
sökningsförfarande se DIFS 1989:2 1990:1.och bådaFör ändamålen
föreskrivs bl.a. informerat samtycke i del fall skall föreligga,att en
dvs. den skall registreras i förväg får upplysningar bl.a.att som om
registrets ändamål innehålloch och därefter frivilligt lämnar begärda
uppgifter eller medger inhämtasdessa från någon källa. Enatt annan
förutsättning för det förenklade förfarandet forskningsområde:på är
vidare de hanterar registren väl insatta i de regleräratt som som
gäller. Det gäller både forskare och andra handhar registren försom
den registeransvariga myndigheten. Möjligheten använda detatt
förenklade förfarandet har därför gjorts beroende Datainspektionensav
medgivande. statligaDe myndigheter får använda det förenkladesom
förfarandet universitet, högskolorär och andra forskningsinrättningar

efter ansökan fått medgivande det.göraattsom
Det förenklade ansökningsförfarandet får inte föranvändas rena

registerundersökningar, s.k. registerforskning. Det krävs därför att
uppgifterna i registret åtminstone till viss del inhämtas direkt från den
registrerade själv enkät eller vid intervju.genom en en
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också prövning hos etiskaforskningsprojekt genomgårVissa en
medicin och epidemiologiExempelvis skall projekt inomkommittéer.

forsknings-medicinsk fakultet godkännas fakultetensfrånutgår avsom
från humanistisk ellerkommitté och projekt utgåretiska sam-som

kommittéfakultet godkännas etisk hoshällsvetenskaplig av en
medelsbeviljande organ.

ansökningsñrfarandet beträffande vissaförenkladeDet person-
statistikändamdl gäller enbart ansökningar från statistiskaförregister

framställning statistik. I detSCB och får endastcentralbyrån avse av
statistikändamål finns ocksåansökningsförfarandet förförenklade

tillfälliga personregisterinrättandebestämmelser genomom av
ändring ieller flera register, liksomsambearbetning två omav

tillfälligt förande personregisterregisterinnehåll och av somom
Riksarkivet för förvaring.avlämnats till

officiella statistiken1992 lag denRiksdagen vårenantog omen
förslag18, FiU 23, SFS 1992:889. Lagen bygger på199192: lprop.

1990:43betänkande SOUstatistikregelutredningen i dessav
i kraft den 1 januaristatistikreglering. lagen, träddeFörenklad I som

statlig statistik-skyldigheten lämna uppgifter för1993, regleras att
uppgiftsskydd, frarnställnings-framställning, liksom frågor bl.a.om
tillämplig statistikoffentliggörande. denmetoder och Lagen är som

ochforskning, allmän informationför samhällsplanering,behövs
9 § erinras det finns särskildarapportering. Iinternationell attom

frågaför enskildes personliga integritetregler till skydd den när är om
1973:289.personregister i datalagensådant som anges

1983 Recommenda-antagit rekommendationEuroparådet har åren
personuppgift används vid83, 10 rörande skydd förtion No. R, som

statistik. Sverige godtagit rekommendationenforskning eller för har
Datalagsutredningensredovisas ireservation. Rekommendationenutan

SOU 1993:10 datalag. Bestämmelser medslutbetänkande En ny
finns iforsknings- statistikområdet ocksådirekt anknytning till och

skydd för enskilda vid behandlingtill EG-direktivförslaget avom
personuppgifter.

tillsitt slutbetänkande förslagDatalagsutredningen lämnade i
känsliga uppgifter för forsknings-bestämmelser behandling avom

förutsättningarstatistikändamål. bestämmelser deeller Dessa angav
samtyckeföreligga för känsliga uppgifter, demåste utanatt avsom

ADB-behandlas för forsknings- ellerberörda enskilda, skulle få
Datalagsutredningens förslag intestatistikändamål. I togs personnum-

känsliga.bland de uppgifter bedömdesssom sommer upp
sittIntegritetsskyddsutredningen, överlämna slutbe-attavsersom

förslag till särskild1994, kommertänkande under våren att enge
statistikregisterlag.
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Registerforslcning

Vid såväl forskning insamling uppgifter för enbart statistiskasom av
ändamål förekommer det information den enskilde hämtasatt om ur
redan befintliga register eller uppgiftssammanställningar. I landvårt
och i övrigade nordiska länderna sådan s.k. registerforskningär
vanlig. En förklaring till detta den jämförelsevis goda tillgångenär på
sådan information hos myndigheter och andra i dessa länder. SverigeI
underlättas forskningen också bestämmelserna handlingsoffent-av om
lighet för uppgifter hos myndigheter. Vidare har den utbredda
användningen lett till personuppgifter här ärattav personnummer

lättillgängliga. Registerforskningen metod har lett till godamera som
resultat, bl.a. inom cancerforskningen, och har internationelläven rönt
uppmärksamhet.

Epidemiologiskt vid Socialstyrelsen har för fleracentrum ansvaret
nationella sjukdomsregister, cancerregister. Enligt uppgiftert.ex. som
lämnats till utredningen från Epidemiologiskt finns det icentrum
Sverige drygt 20-tal nationella register belyser befolkningensett som
sjuklighet och vårdutnyttjande någon aspekt. Många dessaur av
register innehåller uppgift finnsDet också ettom personnummer.
flertal lokala sjukdomsregister byggts olika håll i Sverige.påsom upp

Vid undersökningar sträcker sig längre tidsperiod, s.k.översom en
longitudinella studier, har utgjort säkert sättpersonnumret ett att
identifiera kan ha flyttat eller ändratpersoner som namn.

Internationellt erkända longitudinellaär studier kring hjärt-t.ex.
kärlsjukdomar från Göteborg, Malmö och Sverige. flestaDenorra
lokala epidemiologiska studier utnyttjar i något skede uppgifter från
nationella databaser, för välja fall och kontroller förellert.ex. att att
studera utfall i form sjuklighet och dödlighet.av

Exempel viktigapå centrala register används i datorbaseradsom
registerforskning lämnas i det följande.

Registret totalbefolkningen RIB register SCBäröver ett som
för. Registret fortlöpandehålls aktuellt rapporteringaransvarar genom

förändringar avseende födelser och dödsfall. Registrett.ex.av
innehåller adress nationalitet, födelseland,personnummer, namn,
kyrkobokföringsuppgifter, mantalsskrivningsuppgifter, civilstånd,
samhörighet inkomst.och

Folk- och bostadsräkningarna innehållerFoB personuppgifter av
slag RTB och dessutom uppgift yrke, yrkesställning,samma som om

näringsgren, socio-ekonomisk gruppering, arbetsplats, pendling,
hushållets sammansättning fastighets- och bostadsuppgifter. Densamt

folk- och bostadsräkningen genomfördes 1990, avsnittävensenaste se
4.6.3. SCB registeransvarig för genomfördaär FoB:ar.
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de dödsbevisDadsorsaksregistret med stödupprättas somav
utfärdas läkare. Registret uppgift avlidnasinnehåller omav person-

kön, civilstånd, hemort, dödsdatum, dödsorsak,nationalitet,nummer,
olyckans orsak och skadans våldsam död och grund förvidyttre natur
dödsorsaksangivelsen. Registeransvarig SCB.är

Cancerregistret har förts 1958. föreligger skyldighet forsedan Det
vissa läkare in tillnyupptäckta fall registret.att rapportera cancerav
Under 1978 inrättades Cancer-miljöregistret för underlättaatt
möjligheterna samband ochstudera mellan yrke Cancer-att cancer.
miljöregistret består uppgifter cancerregistret och FoB. Can-av ur
cerregistret innehåller uppgift civilstånd, yrke,om personnummer,

histopatologiskasjukhus, klinik, diagnos, data och dödsfallsuppgifter.
Socialstyrelsen registeransvarig.är

Slutenvárdsregistret innehåller uppgifter patienter skrivitsom som
från offentlig sluten sjukvård. För den psykiatriska vården finnsut

1962 för den somatiskauppgifter sedan och vården sedan 1964.
RegistretTäckningsgraden varierar innehålleråren. uppgiftöver om

vårdande sjukhus och klinik, in- och utskrivningsdatum,bl.a.
patientens ålder, kön,diagnoser och operationer, hemort och för delar

Ett regeringsbeslutregistret hösten 1993även görpersonnummer.av
registretmöjligt delen personnummerbaserat.det göra störreatt av

framtidenkommer i ocksåEnligt beslut delar den öppnasamma av
motsvarandesjukvården registreras Socialstyrelsensätt. äratt

registeransvarig.
missbildningsregistretmedMedicinska födelseregistret innehåller

uppgift moderns barnets födelsetid, sjukhus,personnummer,om
operationer,klinik, graviditetslängd, diagnoser, födelsevikt och

registeransvarig.Socialstyrelsenmissbildningsdiagnos. är
Enligt Epidemiologiskt statistik antalet utlämnadeövercentrums

uppgifter registren Under 1992 gjordesanvänds dessa frekvent.ur
totalt 242 dessa 85beställningar från gälldestörre registren. Av uttag
det medicinska födelseregistret, 72 slutenvårds-73 cancerregistret,
registret och 12 abort- och steriliseringsstatistik.

Efter 1984 har det saknat uppgiftsvenska slutenvårdsregistret om
och det har därför inte möjligt detvarit säga ärattpersonnummer om

tiovårdats vid tio tillfällen deteller ären person som om personer
vid inte varit möjligtvårdats vardera tillfälle. hellerDet harettsom

effekternauttala sig olika vårdinsatser.att om av
till registerstudier medicinska forskningenAlternativet har för den

varit journalstudier, vilket betydligt resurskrävande och kanär mer
omfatta begränsat patientmaterial. begränsning försvårarEn sådanett

mycket påtagligt sjukdomar och studierpå studier sällsyntasättett av
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för följa mindre vanliga, allvarliga biverkningar läkeme-att men av
delbehandling.

4.3.12 RFV

RFV och de allmänna försäkringskassorna administrerar den allmänna
försäkringen omfattar sjukförsäkring inklusive ersättning försom
tandvård, föräldraförsäkring, folkpensionering tilläggspensione-och
ring, jfr kap. § lagen 1962:381 försäkring.1 1 allmän Vidareom
har verket och kassorna hand delpensionsförsäkring, arbets-om
skadeförsäkring, allmänna barnbidrag och bidragsförskott, bildstöd till
handikappade, förersättning vård närstående, vissa arbetsuppgifterav
enligt lagen sjuklön 1991:1047, ärenden utbetalningrörom som av
utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning, dagpenning och
familjebidrag till värnpliktiga fr.o.m. den 1 januari 1994samt - -
assistansersättning för med funktionshindersvåra samtpersoner
bostadsbidrag. Verket administrerar utbetalningarockså enligt lagen
1973:371 kontant arbetsmarknadsstöd.om

allmän försäkringI lagen vilka omfattas för-om anges som av
säkringen. Den allmänna försäkringen handhas de allmännaRFV,av
försäkringskassorna de lokala regeringen bestämmer.samt organ som

RFV central förvaltningsmyndighet för socialförsäkringen ochär
anslutande bidragssystem. RFV för den centrala ledningen ochsvarar
för tillsynen de allmänna försäkringskassornas verksamhet. Detav
åligger också verka för socialtörsäkrings-RFV och bidragssys-att att

tillämpas likformigt och rättvist.temet
administration försäkringsverksamheten förutsätterRFV:s ettav

antal kontakter med andra myndigheter använderstort person-som
Verksamheten i mycketär hög grad automatiserad och denummer.

register finns omfattar antalett stortsom personer.
I bilaga 6 finns redogörelse för personregistre-den huvudsakligaen

ringen och personnummeranvändningen inom de enheter hos RFV som
hanterar pensioner, bidrag respektive sjukförsäkring.

förekommerI RFV:s verksamhet exponeringäven yttreen av
utbetalningshandlingarEn mängd skickasstor ut,personnummer.

vilket i sin medför antal Vid identifikationentur ett stort returer. av
används utbetalningsavier befordrasEn delreturerna personnumret.

ochkuvert med angivet i klartext. Omkring 80utan personnumret
utbetalningaralla går direkt in bankkonton och liknandepåprocent av

medan 20 utbetalningarna till inte villgårprocent av personer som
eller får använda konto. Till den sistnämna kategorin kontantut-måste
betalning ske. Kuverteringskostnaden för dessa kontantutbetalningar

enligt inte finansieraskan, RFV, inom verkets budgetramar.
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ochde lokala sjukforsäkringsregister på byggasI håller att uppsom
medberäknas i produktion under 1995 används även ett systemvara

kundnummer. skulle användas internt i ställetDetta kunnanummer
för Avsikten emellertid skallär attpersonnummer. personnumren

i registren. finns återkopplingsmöjlig-finnas kvar Det således alltid en
het till Systemet möjlighet minskaattpersonnumret. person-ger en
nummeranvändningen.

4.3.13 Utbildning

Centrala studiestödsnämnden finns studerande fått studiestödHos som
ocheller studiehjälp registrerade i register, SHS.ett

förordningen 1993:1153 redovisning studier vidI om av m.m.
universitet och högskolor finns bl.a. bestämmelser registreringom av
uppgifter studier vid statliga universitet och högskolor avseendeom
grundutbildning forskarutbildning.och

Varje skall dokumentera uppgifterhögskola dem ansökerom som
dem utbildningtill utbildning vid högskolan, till vidantasom som

bedriver studier vid Varjehögskolan och dem högskolan.om som
ochhögskola skall föra .studieregister där uppgifternaett ange

Studieregister fårindividuellt för varje student. föras med hjälp av
automatisk databehandling.

Ändamålet studieregistret säkra uppgiftermed är sökandeattatt om
studier, betygtill utbildningarutbildning, genomgångna över och

uppgifternaskallexamina bevaras. Härutöver kunna ligga till grund
administrationutvärdering, förför uppföljning och inom respektive

för beslutoffentlig statistikhögskola för viss resurstilldel-samt om
ning.

studieregistret skall för varje uppgifterI student bl.a. dokumenteras
behörighet, deltagande i utbildning ochurvalsgrund, antagning,om

studieresultat, utbildning ellerbetyg, tillgodoräknadprov, annan
varjetillgodoräknad verksamhet studieregistret skallIsamt examen.

identitet Omstudents med hjälp ochanges personnummer.av namn
svenskt student vidsaknas, för dennaett ettpersonnummer anges

högskolan unikt nummer.
Uppgifter medium databehandling får i vissa fallpå för automatisk

högskola,lämnas från högskolas tillstudieregister tillut en en annan
Centrala studiestödsnämnden, högskoleservice ellertill Verket för

databehand-något biträder automatiskhögskolan medannat organ som
ling ansökningar till utbildning SCB.tillav en

SCB skall automatisk registermed databehandling föra ett som ger
för framställa utbildningenunderlag sådan offentlig statistik överatt
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vid landets högskolor behövs för uppföljning, utvärdering ochsom
information universitets- och högskoleregistret.

SCB skall föra uppgifterna individuellt för varje student. Identifie-
ringen enskilda individer får, med undantag för vad Datainspektio-av

kan medge för forskningsändamål och för vad i 10 §nen som anges
datalagen enskilds till underrättelserätt innehållet iom om person-
register, användas SCB endast fir säkerställa korrekta nettobe-attav
räkningar uppgifterna studenterna och deras studier för denav om
offentliga statistiken, komplettera vissa uppgifter och göra samkör-
ningar med andra register enligt särskilda tillstånd från Datainspektio-
nen.

Registret innehåller uppgifter studenter i grundutbildning ochom
doktorander. Uppgifterna får inhämtas från högskolornas studiere-om

gister. Vissa i förordningen särskilt angivna uppgifter får även
inhämtas från bl.a. andra register inom SCB, Verket för högskoleser-
vice, Landstingsförbundets antagningsnämnd och CSN.

Som underlag för statistik högskolornasöver personal skall SCB ur
sådana register finns inom SCB sammanställa följande vissa isom
förordningen angivna uppgifter de anställdaär vidom personer som

högskola. Det gäller bl.a. identitetsuppgifter. Uppgifterna skallen
sammanställas i register förs med automatiskett databehandling.som

Övrigt4.3.14

Den kartläggning personregistrering och personnummeranvändningav
redovisats inte fullständig,är kan ändå bildsom men ge en av

mångfalden och komplexiteten.
förteckningenI författningaröver innehåller bestämmelsersom om

bilaga återfinns ytterligarepersonnummer, register. Somse
exempel kan nämnas aktiebolagsregistret och olika tillståndsregister.

4.4 Personnummer i register inom den enskilda
sektorn

Även inom den enskilda sektorn förekommer användning av person-
i utsträckning. följandeI avsnitt lämnasstor översiktlignummer en

redovisning användningen i vissaav typerav personnummer av
register inom den enskilda sektorn. Här finns bl.a. beskrivningar av
personnummeranvändningen hos fackliga organisationer, i kundregister

inom bank- och finanssektorn.samt
ADB-användningen inom den enskilda sektorn kan komma ökaatt

verksamhetsgrenar tidigareatt bedrivits ochgenom som statav
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Försäljningssstatistikenkommun förs till privat tyder ocksåregi.över
användningen markant underpå datorer i hushållen ökattatt senareav

tid.

Personaladministrativa4.4.1 system

inom enskildamycket del personnummeranvändnimgen denEn stor av
förekommer i de personaladministratiwasektorn Kravet påsystemen.

i samband med skatteredovisming medför attpersonnummer m.m.
arbetsgivare tvingas registrera uppgifter för sinaom poersonnummer
anställda. avsnitt 4.3.5 finns översiktlig redlogörelse för statligtI etten
löneadministrativt Motsvarande används inom densystem. system
enskilda sektorn.

4.4.2 Fackliga organisationer m.m.

Svenska SAFArbetsgivareföreningen

disskuteratsVid utredningens kontakter med SAF har för SAFtvå
användsspeeciella områden där nämligen vid registre-personnummer

försäkringarrnaför kollektivavtalsgrundade och vid registreringring de
lönestatistik.i samband med

kollektivavtalsgrundade försäkringarna hear mellan SAFtecknatsDe
PrivattjänstemamnakartellenLO mellan SAF och PTK.och Desamt

skyddletlagstadgade socialförsäk-påbyggnad det inomutgör aven
försäkringstagareRegistreringen sker hos SAF:sringsområdet. av

försäkringsanstaltteroch de administrerarmedlemsföretag hos som
Försäkringstagarnas finnsförsäkringarna. registrerade.personnummer

för-avtalsgrundadePersonnummer registreras bl.a. eftersom de:
säkringarna försäkringarnaskall koordineras lagstadgaademed de som

olikai sin finns registrerade det allmännasimedtur personnummer
förränvissa avtalsförsäkringar registreringI ingezngörssystem.

försäkringsfallet inträffar.
för produceraSAF samlar uppgifter från sina delägarförretag att

LO,lönestatistik. Statistikuppgifter avtal till SIF,levereras enliggt
framtagnaHandelstjänstemannaförbundet SiCB. DenHTF och

SAF harlönestatistiken har varit avttalsrörelsen.starkt kopplad till
sstickprovsredovisning.framställaövergått till lönestatistikenatt genom

SAFtill registrerat.När uppgifterna lämnas SAF finns personnummer
uppgifterna meddet skulle tekniskt möjligt lâämnaatt attmenar vara
det skulleidentitetsbegrepp än attannat varameenpersonnummer,

befintlliga sådanförenat med kostnader för lägga Ensystem.att om
förändring förutsätter vidare enligt SAF andra producenterävematt av
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lönestatistik SCB upphör användat.ex. att personnummer som- -
identifikation.

Ijdnstemännens Centralorganisation TCO

Inom de till TCO anslutna förbunden används personnummer som
identifikationsbegrepp i medlemsregistren.

Från TCO:s sida har framhållits förbunden alltid iakttar sekretessatt
uppgifter i registren, dels behörighetssystem förom genom an-

vändarna och dels inga uppgifter registren lämnasatt tillgenom ur
utomstående. I regel har de anställda arbetar med registren ocksåsom
undertecknat förbindelse iaktta sekretess. För få åtkomstatten om att
till registren krävs personligt lösenord i flera förbund bytssom en
gångmånad. Lokalerna har dessutom i regel särskilda säkerhetsan-
ordningar och larm.

Personnumret används bl.a. för identifiera medlemmaratt genom
SPAR för kunna återbetala för mycket inbetald avgift.att Medlems-
registren uppdateras via SPAR. För de TCO-förbundenstörre detrör
sig till 75.000 ändringar ochår förbund. Omom upp per per upp-
dateringarna inte kan ske automatiskt uppkommer dryga kostnader för
manuell hantering. Blir konsekvensen medlemmar inte registrerasatt
med korrekt adress kan detta i fall innebäravärsta rättsförluster
A-kassa, försäkringar m.m. medlemskapet upphört på grundom av

kontakten med medlemmen brutits.att
Många förbundens medlemmar valdaär till fackliga förtroende-av

män. När dessa erhåller skattepliktig ersättning från förbundet
erfordras för kontrolluppgiftslämnandet. Förtroen-personnummer
deuppdragen växlar bland medlemmarna.

Vid administrationen arbetslöshetskassorna A-kassorna användsav
också När det gäller A-kassorna dettaär påpersonnummer. system
vissa förbundsområden skilt från medlemssystemet och förbunden
levererar band med uppgifter medlemmar till A-kassesystemetom
varje månad. Vid denna kommunikations används personnummer som
identifikationsbegrepp.

Förbundens A-kassor har ålagts lämna uppgifter till olikaatt
myndigheter. A-kassorna också uppgifter från olika myndig-tar emot
heter. Personnumret används identifikationsbegrepp.gemensamtsom
Uppgifter lämnas bl.a. enligt följande:

Till RSV lämnas uppgifter gällande skatt och utbetald ersätt-om
ning för underlag till deklaration.
Till RFV lämnas uppgifter för medlemmar skall kunna erhållaatt
utbildningsbidrag, starta-egetbidrag m m.
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utbe-uppgifterA-kassornaerhållerförsäkringskassornaFrån om
ochföräldrapenningsjukpenning,i formersättningartalda av

utbildningsbidrag.
utgörfår A-kassorna rapporterarbetsförmedlingenFrån som

fortsatterhålla ersätt-skallmedlembedömningförunderlag omav
ning.

utbetalningförunderlag vuxenstu-A-kassornaCSN lämnarTill5. av
diestöd m.m.

detkronofogdemyndigheter närmedkontakterhar6. A-kassorna
indrivning.ochinförselbeslutföreligger om

vid A-kassornasidentifikationanvänds ocksåPersonnumret som
registreraintedärförbehöverA-kassornabanker.medkontakter

A-kasseregister.i sinabankkontonummer
medlemmar. EttantaloftaadministrerarA-kassorna ett stort av

HTF harHandelstjänstemannaförbundetförbund,TCO:s större
A-kassanmedlemmar.192 000drygtmedA-kassaexempelvis en

ArbetsledarförbundSverigesförbund,medelstoraTCO:sinom ett av
1.480.000 ersättnings-hanterademedlemmar,80 000medSALF ca

786 miljoner kronor.omkringsammanlagtomfattandedagar
arbetsgivarenföroftaanvändsfackförbunden personnumret attInom

fackföreningen. Dettaavgift tillförlönenpåavdragskall kunna göra
fullmakteller regleratkollektivavtalsregleratantingenkan genomvara

tjänstemannasidan. DetvanligtFörfarandet ärmedlemmen.från
PostgirotsrespektiveBankgirocentralendet sättettillgå påkan att

medlemmens medkontofrånavdrag ettmånad görvarjeAutogiro ett
med-medTillsammansbelopp.angivetsärskilttillfällevarjevid

för medlems-förbundenspremieroftaocksåbetalaslemsavgiften
försäkringar.

kan för-olika försäkringsbolagochförbundenmellanavtalEnligt
exempelvissåsomförsäkringarsina medlemmarerbjudabunden

livförsäkring,olycksfallsförsäkring,sjukförsäkringochbarnförsälcring.
vissaavseenderegisterhållningenockså förFörbunden grupp-svarar

135.000cirkasigdetSALFförbund rörFörförsäkringar. omett som
Handlägg-medlemmar.50.000omkringfördeladeförsäkringar

för-medkontaktförtidskapital kräverangåendefrågorningen av
skattemyndig-medkontakterdödsfall skerVidsäkringskassorna.

beskedförbunden ävenlämnarmedlemavlidenBeträffandeheterna.
dödsboet.tillförsäkringsinnehavom

deomfattas systemoch företagareanställda storamiljonerFlera av
arbets-slutnakollektivavtalgrundas påvilkaförsäkringar avav

sjukförsäkring,bl.a.innefattarförsäkringarDessamarknadens parter.
tjänstegrupplivför-ochpensionsförsäkringarbetsskadeförsäkring,

Arbetsmarknadsför-bl.a.administrerasFörsäkringarnasäkring. av
annvändsSPP. PersonnumretHansaoch TryggAMF somsäkringar
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identifikation vid bl.a. utbetalningar, kommunikation med olika för-
säkringsadministratörer, samordning med de lagbundna försäkringar-

registrering och registersökning.na,
Vidare används i ärenden med s.k.personnumret överhoppningsbar

tid, långvarig sjukdom,t där det gällerex fram handlingaratt ta
alternativt kontrollera är medlem från femom årpersonen och upp
till tio år bakåt i tiden.

Personnumret används också i lönestatistiken. Tidigare har
privattjänstemannasidan lönestatistik förts mellanen SAFgemensam
och tjänstemannaförbunden. Sedan detta statistiksamarbete upphört
inhämtas aktuella uppgifter i stället från SCB. Därvid används person-

identifikationsmedel.nummer En konsekvenssom förbudettav mot
användning i lönestatistiksammanhangav personnummer kan, enligt
TVO, bli det inte längre möjligtatt är studera löneutvecklingenatt för
medlemmar byter arbetsställe och befattning, jämförtsom med de som
har kvar arbetsgivare och befattningsamma över längre perioden av
år.

Landsorganisationen Sverigei LO

LO 21 medlemsförbundrepresenterar och därigenom 2,2 miljoner
medlemmar.

Vid utredningens kontakter med LO har förbundet, i likhet med
TCO, framhållit betydelse förpersonnumrets medlemsadministratio-

administrationen A-kassorna,nen, hanteringen försäkringarav ochav
lönestatistiken.

Förbundet för jurister, samhällsvetare och ekonomer IUSEK

Vid utredningens enkätundersökning ändringen i datalagen,om se
avsnitt 4.7, framkom JUSEK i sambandatt med byte medlemssys-av

1991årtem ersatte huvudsakligt sökbegrepppersonnumret isom
medlemssystemet med medlemsnummerett är löpnummer.ettsom
JUSEK härigenom kunnatatt begränsamenar man användningen av

listorpå eftersompersonnummer medlemsnumretm.m. man genom
har säkert identifikationsbegreppett för medlemmen.

JUSEK registrerar fortfarande medlemmarnas ochpersonnummer
grund för denna registreringanger främstsom skäl:tre

JUSEK lämnar medlemsuppgifter till Akademikernas Erkända
Arbetslöshetskassa har identifikationsbe-som personnummer som

i sitt medlemsregister.grepp
JUSEK sig i behov identifikationsbegreppanser vara ett förav
medlemmarna fungerar i kontakter med arbetsgivare.som
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JUSEK för registret de medlemmar anslutnaöver äransvarar som
till JUSEK:s grupplivförsäkring. Eftersom det personför-är en
säkring sig förbundet behöva använda föranser personnummer en
säker identifiering de försäkrade vid kontakter med försäkrings-av
bolaget. Vissa försäkringar förbundet dessutomhar s.k.är P-som
klassificerade försäkringar vilket enligt förhandsbeskeddet JUSEK
erhållit innebär förbundet måste lämna besked till skattemyndig-att
heterna inbetalda premierom m.m.

USEK:s sidaFrån J enbart fått positiva reaktioner påattuppges man
införandet medlemsnummer identifikationsbegrepp i medlems-av som
registret. Medlemmarna också huvudsakligen användauppges
medlemsnumret i sina kontakter med förbundet.

övrigt framhållerFör JUSEK förbundet skulle klara hela sinatt
administration använda Personnummerutan attegen personnummer.

erfordras, enligt förbundet, endast i kontakter med organisationer där
behovet säker identifiering motiverar användningenav en av person-
nummer.

4.4.3 Kundregister, direktreklam m.m.

Kundregister mycket vidsträckt begreppär och dessa register kanett
också tjäna olika syften. Registren bidrarsägas till underlättaatt
kontakterna med kunder och kan också utgöra underlag för direktre-
klam. Om tjänstereller levereras på kredit blir registret attvaror
beteckna register krediter skall bevakas.över somsom

Adresser för direktreklam olikakan på domineran-Densätt.man
de källan för SPAR. visssådana adresser Iär utsträckning konkurrerar
enskilda adresskällor SPARmed efter beställning till-attgenom
handahålla adressetiketter. kan vidareEtt företag använda sitt eget
kundregister för marknadsföra Uttag med stödprodukter.att nya av
offentlighetsprincipen kan direktreklamändamål.också användas för
Vid sidan de angivna metoderna förekommer det attav nu personupp-
gifter behandlas s.k. marknadsföringslistor marketing listsattgenom
överlåts. En sådan lista innehåller, förutom och adress, någonnamn
uppgift den enskilde konsument. Utanför Sveriges gränserom som
grundas delenstörsta direktreklamutskicken förutom påav egna
lcundregister sådanapå marknadsföringslistor. Sverige förekomst-harI

SPAR inneburit behovet dylika marknadsföringslistor inteatten av av
varit stort.

krävs tillståndI dag andra kunder i registeränatt uppta egna som
skall användas för direktreklamändamål. Sådana tillstånd begränsas
regelmässigt till månader. Datainspektionen har, tidigaretre som
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förenklatvidföreskrifter ett1993 beslutatnovemberinänmts, nyaom
1993:5.DIFSdirektreklamregisterför vissaansökningsförfarande

direktreklamregistervill inrättamarknadsföringsinförFöretag som
oftastkundregisterDessakundregister.fallflestai dehar egna

inhämtasuppgiftermedsambandI attmedförsedda personnummer.
direktrekhmkam-förviktdetdirektreklamregistertill vara avansesett
kundregistret kanåterfinns iredanvilkaframgångpanjens att personer

ochdirektreklamregistretsamkörningGenombortsorteras. av
kunder,dubbletter,bortföretagetkankundregistret egnasortera

ocheffektivitetsförlustertillledervilketm.fl., attavlidnanyligen
bortmatclmingenmedSyftetminimeras.dubbelutskickförkostnader

Beträffande sättetdirektreklamförsändelser.antaletminskaoftastär att
DAFAutgivenDM,Alltbl.a.direktreklambedriva avomseatt m.m.

Micromedia.

Postorderhandeln

detalj-ställningstarkrelativtSverigeiharPostorderhandeln en
Svenskaperspektiv.internationelltihandelsmarknaden ettsett

ipostorderhandelnförbranschorganSPF ärPostorderföreningen
postorderföretag45omkringi daghar1973 ochbildadesSPFSverige.

årsomsättningsammanlagdaMedlemsföretagensmedlemmar.som
kronor.miljarder61992 tilluppgick

varitåttiotaletunderharpostorderföretagenförKostnadsökningarna
Förkunderna.tillpaketdistribution attområdetframförallt påstora,

hardetaljhandelnstationäramed denkonkurrenskraft jämförtsinöka
derationaliseringaromfattandegenomfört avpostorderföretagen

harADBAnvändandetfunktionerna.administrativaochtekniska av
roll.avgörandespelathär en

antalidag,företagde flesta ettliksomhar,Postorderföretagen
Personregister,personregister.klassificeras somvilka kanregister som

ekonomiskförochpersonaladministrativa systemi systemingår
liknande registeravvika frånväsentligti någottorde interedovisning

förspecifikapersonregister är postor-branscher. Deandrainom som
direktmarknadsregister.ochkonto-kund-,derbranschen är

verksamhet.postorderföretagsförgrundenKundregistret utgör ett
företagflestadekundregistret,utnyttjasbeställningstillfálletvidRedan

telefon. Förbeställningarantaletövervägandedetidag pererhåller
kundregistretfrånhämtaskunddataerforderliga genombeställningen

kundnum-kundensdataterminal knapparsinpåordermottagarenatt
allmänhetiunikt ettkundvarjeförKundnumret är nummer,ettmer.

kanintekundenfalldesiffror. I6 9med angenumeriskt begrepp -
till denyckeloftaanvänds personnumretkundnummersitt som

således inteanvändsPersonnumret somkunduppgifterna.aktuella
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primärt kundnummer. Svenska Postorderföreningen har informerat
sina medlemmar det olämpligtär användaatt attom personnummer

kundnummer.som
flestaDe ADB-system för postorder medger också sökning med

hjälp formnågon nyckel på eller mindre sofistikeratettav av som mer
byggs tecken kundenssätt och adress.upp av ur namn

delEn postorderföretag saluför artiklar för vilka särskilda åldersbe-
stämmelser gäller för köp. Sådana artiklar kan inte beställas per
telefon endast skriftlig och undertecknad beställning.utan genom
Kunden vid beställningenmåste också sin ålder. Denna uppgiftange
kontrolleras vid beställningstillfället i kundregistret.mot personnumret

Uppgifterna i kundregistret används också för adressering såvälav
försändelser korrespondens. Dessutom används de för marknads-som
föringsändamål. Många postorderföretag utnyttjar aviseringstjänsten
i SPAR. Postorderföretagens kundregister i allmänhet register,är stora
de företagen har kundregisterstörre omfattar miljon kundersom en
eller Rörligheten bland kunderna årligen sker ändringär stor,mer. av
omkring 20 kundposterna.procent av

En relativt andel postorderhandeln sker de kontosystemöverstor av
de skilda företagen erbjuder. Dessa kan sägassystemsom motsvara

de köpkortssystem utvecklats inom den stationära handeln. Detsom
förekommer försöker kontoöppna under falsktatt personer namn.
Genom rutinmässiga kontroller och adressuppgifter motav namn-
SPAR vid behandlingen kontoansökningar kan sådana försökav
upptäckas. I de länder där den nämnda kontrollmöjligheten inte står
till buds enligt Svenskaär, Postorderföreningen, bedrägerier och be-
drägeriforsök riktade postorderföretag allvarligt problem.mot ett

4.4.4 ñnanssektomBank- och

Allmänt

Bankerna har två register för sina mellanhavanden medtyper av
kunderna, kontoregister och kundregister ibland benämnt engage-
mangsregister.

I kontoregistren används kontonummer söknyckel. Konto-som
består regel delar; bankkontorsnummer clearing-numret tresom av

nummer, kontotyp och löpnummer. Bankernas kontonummer
innehåller inte med undantag Nordbankens personkontonummerav-

personnummer.-
I kundregistren använder bankerna däremot personnummer som

söknyckel. Skälen till detta är sig vilja kundernaatt man anser ge en
god service och bankerna har höga krav säkerhet intepå minst iatt -
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skyddakunnaförkundernaidentifieringmedsamband attav -
medel.insättarnas

enligt lagskyldigafalli vissafinansföretagenoch är attBankerna
kontrolluppgifteravlämnandesamband medi avpersonnummerange

vidskattemyndigheternatillpreliminärskatt samtinleveransoch av
RiksbankSverigesFinansinspektionen,uppgifter tillavlämnande av

bankk-begäraskallBankerna äventill SCB.och personnummer av
i banken.öppnande kontonvidunderna av

uppgifterskyddaföranvändsfallvissaI att ompersonnummer
kontonummer.kundensbanken,medmellanhavandenkundens t.ex.

anställda dåidentifieringförnämligenOfta används avpersonnummer
uppgift kunder-banken förilöneinsättningararbetsgivare gör att om

skyddas.skalloch kontonummerbanktillhörighetnas

personkontonNordbankens

där kontonumret utgörsNordbankenikontoPersonkontot är avett
till,kännerutredningensåvittNordbanken är,kundens personnummer.

Personkontotdettapå sätt.använderbankden enda personnumretsom
periodiskaandrapensionsinsättningarochlöne-för samtär avsett

sjukpenning,barnbidrag, över-insättningarutbetalningar t avex
studiestöd. Ivärdepappersutbetalningar ochskjutande skatt, person-

föridentifikationsbegreppanvändskontosystemet personnumret som
ochbankerhelöverföring till andraharVissakunder.2,9 miljonerca

utbetalningskort.fårvissa kunder
istartade Post-PostlönekontohettebörjanfrånPersonkontot som

sedankontonummerhar använtsfödelsenumret1963 ochbanken som
starten.

Postbanken ochmellanfusionensedanPersonkontona utgör
Nordbanken.ilönekontotdominerande1974 detKreditbankSveriges

Bankomatviakontanteranvänder kontotKunden utatt tagenom
Kundencheckblanketter.ellermedpostkassabank- ocheller i uttags-

VisaMasterCard-funktion tillmedbankkortanslutakan även person-
butikeribetalningarförkontot m.m.

be-avgåendeankommandeför såvälfungerarPersonkontot som
vidareBetalningsfunktionen innebärSverige.ochtalningar inom utom

tillkontofrån sittutbetalningskortskickakan mottagarekundenatt
Postgirotstillpersonkontoansluta sittocksåKunden kankonto.utan

med ellerPersonkontot kanautogirosystem.Bankgirots utaneller vara
ochlånebetalningarförbelastningskontofalli mångakredit. Kontot är

andratillöverföringarautomatiskahaKunden kanbankfacksavgifter.
banker.i andratill kontonellerNordbankenikonton

personkontotfrånavdragkan görasavdragssystemsärskiltVia ett
finnsm.fl. Detföreningarförsäkringsbolag, ettfackförbund,till
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särskilt register för sådana avdrag. Avdragen registreras och verkställs
med identitetsbegrepp. Varje månad 1,2personnumret görssom ca
miljoner avdrag i detta Avdragsmottagaren och Nordbankensystem.

hamåste identifikationsbegrepp.ett gemensamt
Betalningsmottagare anslutna tillär PostgirotsBankgirotssom

autogiro hyresvärdar, försäkringsbolag, bensinbolag kan efterm
medgivande personkontokunden belasta kundens konto. Förav
personkonto belastningen medgörs kontonummer.personnummer som
Personnumret finns registrerat både hos betalningsmottagaren och
PostgirotBankgirot.

de fall bankenI har avtal med arbetsgivarepensionsutbetalare om
utbetalning lönpension denne till bankenrapporterarav personnum-

och adress för uppläggning personkonto. Kontotnyttmer, namn av
läggs med kontonummer.upp personnummer som

Kunden kan själv ansökaäven personkonto på Nordbankensom
Ävenkontor eller på Posten. i dessa fall blir kontonum-personnumret

mer.
För kund önskar helöverföring lönpension till banksom av annan

sker registrering med kundens och kontot i mottagandepersonnummer
bank.

När personkontot skickasär öppnat, beställning till ett externt
tryckeri producerar kontomateriel till kunden. Tryckeriet fram-som
ställer förtryckta uttagsblanketter med och personnummer-namn
kontonummer. Kunden får också svarskort för beställa automatkort,att
giroservice och Datasvar. Kontohandlingarna kontovillkorsamt
skickas till kunden i rekommenderat brev med mottagningserkännande.
Om kunden beställer giroservice får kunden betalningsorder med
förtryckta blanketter med och personnummerkontonummer. Inamn
det fall kunden beställer telefonservicen fårDatasvar kunden en
fyrsiffrig kod tillsammans med identifikations-ärpersonnumretsom
begrepp i Datasvar se vidare nedan elektroniska banksystem. Omom
kunden beställer checkar får kunden förtryckta blanketter med namn
och kontonummer, dvs personnummer.

Banken adressändringarpå från SPAR. Matchningprenumererar
SPARmellan och bankens adressregister medgörs personnumret som

identifikationsbegrepp.
När bankkontohavare byter bankkontor byts normalt ävenen

bankkontonummer, då clearingnumret i bankkontonumret identifierat
bankkontoret. En mycket andel de fel beroruppstår påstor attav som
kunden använder gamla blanketter efter bankkontorsbytet. För
personkontokunder inte dettauppstår problem, då dessa kunder alltid
har kontonummer.samma

Arbetsgivarepensionsutbetalare alla insättningar tillrapporterar
banken med identifikationsbegrepp. Utbetalarenpersonnummer som
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falli deoch bankvalkontonummerkundensuppgiftintehar om
finnsuppgifterbank. Dessatillöverföringkunden begärt annan

tvåtillinsättningar uppgårAntaletNordbanken.iregistrerade ca
månad.miljoner per

insättningar350.000ävenpersonkontosystemet görsTill perca
Postgirot.frångireringarviamånad

arbets-behövermedteknikenvaldaGenom den personnummer
bankanställde valt ändenfå reda påaldriggivaren annanenom

integritetssynpunkt.viktigtbank. Dettaarbetsgivarens uranses vara
Överförd tillfa lönenbegärabankerhos andrakanLöntagare att

kundensuppgiftavsändande bankfall hardessapersonkonto. I om
överföringsregister.sittimed kontonumretlikaärpersonnummer som

månad.personkontontillöverföringar700.000sigDet rör perom ca
sina registeruppgifter iförsäkringskassornamotsvarande harPå sätt

bostads-ochsjukpenningbarnbidrag,pensioner,utbetalningarför av
ochVP-utbetalningarVPCförocksågällerMotsvarandetillägg.

skatt.överskjutandeRSV
itill personkontoalternativsina kundererbjuderNordbanken ett

mycketdocksker detEnligt bankenbanklönekonto.form enav
och detbanklönekontotillpersonkontoöverflyttning frånbegränsad

personkonto.tillbanklönekontofrånflyttarbetydligt flerär som
fördelar medframhållit följandehar bl.a. personnumretNordbanken

kontonummer.som
och överföringarvid insättningarsäkerhetMycket hög

tillarbetsgivarepensionsutbetalarefrånInsättningar rapporteras
utbetalningargäller ävenDetmedbanken avpersonnummer.

VPC,frånutdelningarbostadstillägg,sjukpenning,barnbidrag,
banker.från andraöverföringarochöverskjutande skattutbetalning av

minimeraskundens kontonummerEftersom även ärpersonnumret
alltsåsäkerhetssynpunkt ärfelinsättning. Ur personnumretförrisken

identifikationsbegrepp.andraallaöverlägset
med kassauttagsambandidentifiera sig iLätt att

detkundkontaktdirekt ärochkassauttagmedsambandI t annanex
ökaridentitet vilketkundenskontrollerabanktjänstemannenforlätt att
kundsåvälsäkerhetsaspektbåda Enforsäkerheten parter. gynnarsom

fastställa.regel gåråldernbl.a.bank, attatt somgenomsom
personkontontillMöjlighet gireraatt -

kanbetalningsförmedlingallförfungerarpersonkontotEftersom sorts
Privatgiro ochSparbanksgiro,postgirokonto,frångirera pengarman

idag ingetfinnsDetpersonkonto.till annatpersonkontonandra ett
kontonummertillEtt byteklarar detta.lönekontosystem annatsom

kunderna.serviceförsämring fördärför innebäraskulle storen
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Lätt komma ihågatt
Det enkeltär och bekvämt för kunderna ocksåatt ärpersonnumret
kontonummer. Kunden behöver inte lära sig kontonummer till. Iett
akuta situationert då kontot måste kommerspärras kunden ihåg sittex
kontonummer.

Övrigt
Det kostnadsbesparandeär för löneutbetalande företag- som pga
skattelagstiftningen ändå skyldigaär registrera ochatt personnumret
därmed slipper registrera ytterligare ett nummer.
Det minskar på motsvarande kostnadersätt hos myndigheter-
försäkringskassa, skatteförvaltning.
Det minskar riskerna för felbetalningar med åtföljande kostnader-
och besvär för banken, kontohavaren och övriga intressenter.
Det möjliggör betydligt större serviceutbudett till kunden inomt- ex
betalningsområdet vadän andra identifikationsbegrepp gör.
Det ökar den personliga integriteten för individerna dessaatt- genom
inte behöver för sin arbetsgivare väljer bankuppge om man annan

den arbetsgivarenän valt.
Det minskar behovet registerutrymme och därmed kostnaderav- som
i slutändan betalas kunden.av
Det ökar säkerheten alla inkluderadeatt betalnings-genom parter,-
avsändare, betalningsmottagare och Nordbanken har samma
identiñkationsbegrepp.
Beträffande kundernas inställning till Nordbankens personkonton har

banken pekat på SIFO Research AB i februari 1994en genomfördav
telefonintervjuundersökning med 200 personkontokunder. Av under-
sökningen SIFO dokument 124118 framgår inställningen tillnr att
personkontot allmäntär mycket positiv.rent Av de intervjuade
upplever 59 personkontot fungerarprocent att mycket bra medan 34

upplever det fungerarprocent ganskaatt Endastbra. 4 deprocent av
intervjuade är negativa till personkontot. absolutDen viktigaste
orsaken till den positiva inställningen uppleverär personkontotatt man

enkelt och bekvämtett sätt betala räkningar.som Många uppleveratt
även personkontot fungeraratt felfritt personkontot ärsamt att
lättillgängligt. En majoritet de intervjuade, 58 tycker inteav procent,

det spelar någon rollatt fungeraratt kontonummer.personnumret som
Kopplingen till upplevs 27personnumret positivtprocentav som
medan 14 upplever kopplingenprocent negativ. Den viktigastesom
orsaken till kunderna uppleveratt positivt är detpersonnumret attsom

lättär komma ihåg. Bland dematt upplevde personnummerkopp-som
lingen något negativt framhålls integritets- och säkerhetsskälsom som
de viktigaste orsakerna till negativ inställning. Av de intervjuadeen

58 de i dag skulleprocent väljaattuppger personnumret som
kontonummer även möjligheten fanns välja kontonummer. Avom att
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20roll ochspelar någondet inte22intervjuade tyckerde procent att
kontonummer änfåföredra någotskulle annat personnum-attprocent

ret.

banksystemNya m.m.

vunnitbankverksamhetbedrivasätttid harPa attnyttettsenare
sköta sinaskall kunnabankkundernaAvsiktenSverige. ärinträde i att

medtelefonkontaktenbartmed hjälpdistansbankärenden på av
Banking eller DistanceTelephoneengelskakallas påSystemetbanken.

sådanahar i dagbankersvenska system.SamtligaBanking. större
tonvalstelefonvia s.k.möjlighetkunderbankensSådana attsystem ger
anslutit sig tillkundDendatorsystem.med bankenskommunicera som

vissautnyttjaochtill bankenringadygnetkandetta runtsystem
uppgifterochfå saldonbl.akan kundennärvarandebanktjänster. För

förafondandelarochtransaktionerna samtde pengarsenasteom
tilltillgångfåinlåningskonton. För systemetsinamellan attegna

in sittförst knappatelefonens knappsatskunden påmåste personnum-
telefonröstdatoriseradguidarDärefterpersonlig kod.och enmer en

finnsknappsats. Dettelefonensviainstruktionersinakunden gersom
hörselskadade.ochFör dövaversionerochversionerengelskaäven

tillståndansöktaktörerantal attuppgift harEnligt ett omsomnya
verksamhetsinbedrivaavsiktSverige Föribankverksamhetbedriva att

elektroniskasådanabaseras pådeltillkundkontakternadär stor
ikontoreller någraendast hadessaochbanksystem ettattavser

Sverige.
inomsannolikhetmedkommerbetalningssystem attDigitala stor

sedlarochinnebärSystemenSverige.iintroduceras att myntkort att
vissfinns ii dagbetalningsmedel. Redanelektroniskaersätts av

exempel kanSverige. Somisådanaomfattningbegränsad system
kan köpasfor kollektivresoroch olika korttelefonkortdenämnas som
upp förladdasochkronbeloppvisstladdade med ett senare

bankkund kunnatordeframtidenanvändning. Iytterligare t.ex. en
medoch tjänsteroch betalabankkontosittfrånsitt kortfylla på varor

förasinikandigitalade turkortet. Mottagaren pengarnaav
möjligtgjort detharteknikenmodernabankkonto. Densittdessa

anonymi-kundenssåbetalningsprocessenkrypteraolika attpå sättatt
kunderoch dessbankensamtidigtbevarasbetalningvid somtet

AchievingChaum,DavidSe bl.a.förfaranden.brottsligaskyddas mot
Stefan1992 ochAmerican, AugustScientificElectronic Privacy,

l94.off-line, TelekontantbetalningarElektroniskaHellberg,
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Det kontobaserade vardepapperssystemet

Huvuddelen aktiehanteringen på den aktiemarknadensvenskaav sker
i kontobaserat värdepapperssystem,ett VP-systemet, vilket handhas av
Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag VPC. Systemet bygger på
aktiekontolagen 1989:827 och innebär de rättsverkningaratt som
tidigare förbundna med besittningen självavar värdepapperet iav
stället har knutits vtill registreringen på konto. VP-systemetett
innehåller vissaäven clearingfunktioner. VPC fram uppgiftertar om
vilka likvider skall erläggas för gjorda affärer och kontrollerarsom att
likvid erlagts innan leverans sålda värdepapper sker i VP-systemet.av

Bestämmelser det kontobaserade finns förutomom isystemet
aktiekontolagen iäven lagen 1989:828 införande aktiekonto-om av
lagen, lagen 1989:829 Värdepapperscentralen VPC Aktiebolagom
och aktiekontoförordningen 1989:845.

För avstämningsbolag enligt aktiebolagslagen, försäkringsrörelsela-
och bankaktiebolagslagen skall finnasgen avstämningsregister. Dessa

register skall föras VPC med hjälp automatisk databehandling.av av
VPC registeransvarigär enligt datalagen för avstämningsregistret. I
vissa fall får registreringsåtgärder vidtasäven kontoförande institutav
på VPCs vägnar. Kontoförande institut har auktoriserats Finans-av
inspektionen.

Bestämmelserna i aktiekontolagen aktier skall tillämpas ocksåom
på vissa rättigheter i avstämningsbolag, nämligen företrädesrätt att
delta i eller fondemission, rätt på grund teckningny- aktier vidav av
nyemission s.k. teckningsbevis och rätt grund aktieteckningav

har skett enligt villkoren vid emissionsom skuldebrev förenadeav
med optionsrätt till nyteckning. Under vissa förhållanden kan även
andra instrument såsom ensidiga skuldförbindelser avsedda för allmän
omsättning registreras.

För rättigheter har registrerats enligt aktiekontolagen fårsom inte
utfärdas något dokument.

Finansinspektionen skall övervaka aktiekontolagen följs och haratt
tillsynäven VPCöver och de kontoförande instituten med undantag

för Riksbanken och Riksgäldskontoret.
Varje aktieägare skall för sina aktier i avstämningsbolag haett ett

eller flera aktiekonton, inte aktierna förvaltarregistrerade.ärom
Huvudregeln är den är antecknadatt på aktiekontosom ett som

ägare till aktie medär, de begränsningar framgåren kontot,som av
behörig förfoga över aktien.att

I aktiekonto skall bl.a.ett aktieägarensanges namn, personnummer
eller identifieringsnummerannat postadress. Vidare skallsamt anges

eller identifieringsnummernamn, personnummer annat postadresssamt
för panthavare och för den har rättighet på grund sådansom en av
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inskränkning i förfogafritt aktienrätten i vissaöveratt som anges
bestämmelser i aktiebolagslagen, försäkringsrörelselagen eller
bankaktiebolagslagen.

auktoriserad förvaltare eller denEn har särskilt tillstånd skallsom
ha eller flera aktiekonton för de aktier i varje avstärrmingsbolagett

förvaltar.han skall ellerKontona flera kontoförandeöppnas ettsom av
institut. Ett sådant konto för förvaltarregistrerade aktier skall bl.a.

uppgiftinnehålla den auktoriserade förvaltarens tillståndsha-ellerom
eller identifieringsnummer. På begäranannatvarens personnummer av

VPC skall auktoriserad förvaltare uppgifterlämna till VPC deen om
aktieägare aktier han förvaltar. Uppgifterna skall bl.a.vars avse
aktieägarnas eller identifieringsnummer.annatpersonnummer

konto för skuldförbindelserI inte förvaltarregistreradeärett som
skall bl.a. för borgenär, panthavare och denanges personnummer som
har rättighet grund vissa inskränkningar i fritträtten atten av
förfoga skuldförbindelsen. På begäran VPC skall auktorise-över av en
rad förvaltare lämna uppgift bl.a. eller annatom personnummer
identifieringsnummer för borgenär skuldförbindelse han förvaltar.vars

misstankeFöreligger brott insiderlagen 1990: 1342 skallmotom
Värdepapperscentralen begäran lämna Finansinspektionenpå eller
åklagare besked avstämningsregisters innehåll. Vidare fårettom
uppgifter skall anmälas enligt insiderlagen utlämnas till in-som
siderregistret se vidare nedan.

december 1993 lade ClearingutredningenI i sitt betänkande SOU
1993:114 clearingKonto, och aweckling fram förslag till ändringar
i bl.a. aktiekontolagen. Utredningen föreslår bl.a. legalmonopoletatt
för VPC avskaffas och utökning kretsen registrerbara in-en av

Utredningen också bl.a. aktiekontolagens reglerstrument. tar upp om
ersättning och överklagande. Utredningens betänkande fram tillär
slutet april 1994 föremål för remissbehandling. 1994Iav mars
överlämnade dock regeringen lagrådsremiss till Lagrådet. len
remissen föreslås utvidgning möjligheterna registreraatten av
finansiella instrument enligt aktiekontolagen.

Korztrollmdjligheter

Regeringen har under tid lagt vikt vid åtgärder denstor motsenare
ekonomiska brottsligheten. sammanfattningEn regeringens förslagav

rekommendationeroch i kampen konkursmissbruk och ekonomiskmot
brottslighet finns bl.a. i den 1993år utgivna skriften Företagande
konkurrens likvärdiga villkorpå utarbetad interdepartementalav en
arbetsgrupp inom regeringskansliet. grundläggande förutsättningEn
för arbetet har användande och organisations-ansetts vara av person-

identifikationsbegrepp.nummer som
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det följande skall behandlasI de lagar hartvå till syfte attav som
avslöja brottslighet inom den finansiella sektorn och där uppgift om

betydelse, nämligen insiderlagen ochstorpersonnummer anses vara av
lagen penningtvätt.om

Insiderlagen

Bestämmelser insiderhandelreglerar finns i insiderlagensom
1990:1342, vilken började gälla den januari 1991.l Tidigare fanns
bestämmelser reglerade insiderhandel i lagen 1985:571som om
värdepappersmarknaden.

Insiderlagen innehåller bestämmelser förbud för vissaom personer
med insyn i aktiemarknadsbolag handla med fondpapper påett att
värdepappersmarknaden skyldighet anmäla innehavsamt attom av
fondpapper. Finansinspektionen övervakar efterlevnaden be-av
stämmelserna i lagen.

Personer med insynsställning i aktiemarknadsbolag anmälnings-är
skyldiga för vissaoch närståendes innehav aktier, konvertiblaeget av
skuldebrev i det bolaget. Kretsen med in-m.m. egna av personer
synsställning i 8 § första stycket insiderlagen. Finans-inspektio-anges

har begäran fråganpå harpröva sådanattnen om en person en
ställning och lämna befrielse från anmälningsskyldigheten.

aktiemarknadsbolag och dessEtt eventuella moderföretag skall till
Finansinspektionen anmäla vilka har sådan insynsställ-personer som

Ävenning. den har insynsställning i aktiemarknadsbolag skallettsom
skriftligen sittanmäla och närståendes innehav aktier i bolaget ochav
ändring i innehavet till Finansinspektionen. Anmälan, skall skesom

särskild Finansinspektionen fastställd blankett, skall bl.a.av
innehålla uppgift om personnummer.

Vissa undantag från anmälningsskyldigheten finns och Finansinspek-
tionen kan också medge befrielse från anmälningsskyldigheten om
motsvarande uppgifter kan erhållas Sådan befrielse frånsätt.annat
anmälningsskyldigheten medges inspektionen förendast aktierav som
omfattas det kontobaserade värdepapperssystemet.av

och medFrån den 1 januari 1993 för Finansinspektionen det s.k.
insiderregistret. Dessförinnan fördes registret VPC. Insiderregistretav
innehåller uppgifter de anmälningar gjorts eller, i fall där in-om som
spektionen medgett befrielse från anmälningsskyldigheten, över
däremot svarande uppgifter från register förs med stödsom av
aktiekontolagen. Enligt aktiekontolagen får uppgifter sådanaatt om
aktieinnehav och sådan ändring innehavet skall anmälas tillav som
Finansinspektionen automatisk databehandling utlämnas tillgenom
insiderregistret.



1994:63SOUPersonnummeranvändningen164

anmälningsskyldighet fåromfattasinte längreUppgifter avsom
10 efterminst åriskall dock bevarasUppgifternaregistret.avföras ur

automatiskmed hjälpskall förasRegistretavförts.dedet avatt
enligtregisteransvarigFinansinspektionen ärochdatabehandling

underrättalämpligtskall på sättInspektionenregistret.fördatalagen
offentligt.skallregistretregistreradede varasomom

insiderenhetföretog dessFinansinspektionenfrånuppgiftEnligt
anmälningsskyldig-brottutredningar2001993under motär omca

handelsförbudet.brottutredningaroch 44heten motom

penningtvättåtgärderLagen motom

åtgärder1993:768trädde lagenjanuari 1994 mot1Den pen-om
döljai syfteåtgärderförståspenningtvätti kraft. Med attningtvätt

bygger påverksamhet. Lagenbrottsligfrånvinningeneller omsätta
finansielladetförhindraföråtgärder systemetdirektivEGs attattom

EES-avtalet.iDirektivet ingårtvättningföranvänds pengar.av
livför-bankrörelse,driverföretaghuvudsakomfattar iLagen som

enligt lagenverksamhetochvärdepappersrörelsesäkringsrörelse,
huvud-Enligt lagen2 §. ärkreditmarknadsbolag1992:1610 om

siglegitimerarkunder närkrävaskallföretag ettdessaregeln attatt
vidkunder,tillfälliga störresåvitteller, rörinledsaffársförhâllande

bl.a.undantag,finnshuvudregeln några§.transaktioner 4 Från
hemma-vissa företagbeträffandeutföraskontroll intebehöver någon
det kanalltid skeskall dockIdentitetskontrollEES.hörande inom om

brottsligtfrånhärrörmedeltransaktion ettsomantas att avseren
förutses skeldentitetskontrollen7 §.allvarligare slagförvärv av

allmäntkörkort eller någonmedbankpraxis, dvs.vanligenligt annan
Även direktdeandra företag änlegitimationshandling.godtagen som

för-enligtförutsättsförsäkringsmäklare,omfattas lagen, t.ex.av
avtal prop.enligtidentitetskontrollerfullgöraarbetena komma att

lämnaelleruppvisaOm kunden16l99293:207 vägrar atts
identitetdennesfastställaföreller uppgifterhandlingarbegärda att

medaffärsförbindelseinledakundens begäranförutsätts attatt om
företaget.avvisasverkställdfå transaktionellerföretaget aven

till-misstänkerellerföretaget konstaterargäller attDetsamma om
inteidentitetenfelaktiga ellerförfalskade ellerhandlingargängliga är

20.andra skäl prop.fastställaskan s.av
medelavseendetransaktionerallaskall vidare granskaFöretagen

ochallvarligare slagbrottsliga förvärvfrånhärrörakan antas avsom
polismyndighetdenRPS elleruppgifter tilldärvid lämna som

tyda påkanomständigheterallaregeringen bestämmer somom
uppgifter harerhållaskallmyndighet§.9 Denpenningtvätt som

uppgiftEnligtFinanspolisen.FinanspolisenhetenRPS,tillbestämts
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hade i februari 1994 Finanspolisen fått 30drygt anmälningar enligt
lagen penningtvätt.om

RPS ansökte i augusti 1993 tillstånd enligt datalagen förom
F inanspolisen få inrätta särskiltatt spaningsregister förett användasatt
för uppdaga brott bl.a.att lagen åtgärdermot penningtvätt.motom
Datainspektionen avslog ansökan Dnr 4747-93. Efter överklagande

RPS meddelade regeringen i december 1993av RPS tillstånd att
inrätta och föra personregistret Finanspolisens analys- och spanings-
register lämnade ärendet återsamt till Datainspektionen för med-
delande föreskrifter enligt 5 och 6 §§ datalagen Dnrav 93-3636.
Datainspektonen meddelade i januari 1994 föreskrifter för bl.a. det
aktuella registret Dnr 7838-93. RPS har överklagat föreskrifterna.

Lämnande upplysningar med stöd lagen skall inte betraktasav av
brott någon sekretessregel denmotsom lämnade uppgiftenom som

hade anledning räkna med uppgifternaatt borde lämnasatt 10 §.
Företaget, dess styrelseledamöter eller anställda har ålagts viss
tystnadsplikt, något straffansvar skall inte följa förmen den som
bryter denna 11 §. Det förutsättsmot efterlevnadenatt be-av
stämmelserna skall kunna upprätthållas med stöd arbetsrättsligav
lagstiftning och de avtal träffats på arbetsrättens område detsom samt
sanktionssystem Finansinspektionen förfogar iöver sin till-som
synsverksamhet prop. 11.s.

Med stöd förordningen 1993:1526 åtgärderav om mot pen-
ningtvätt har Finansinspektionen i sin författningssamling FFFS
utfärdat föreskrifter FFFS 1994:9 och allmänna råd FFFS 1994:10
angående kontrollrutiner till förebyggande penningtvätt.m.m. av

I de allmänna råden har exempel affärsförbindelsesom en som
skall medföra identitetskontroll avtalangetts öppnandeom av
inlåningskonto, upptagande kredit, förhyrning bankfack ellerav av
servicefack, öppnande värdepappersdepå eller aktiekonto, vissaav
värdepappersköp och tecknande pensions- eller kapitalförsäkring.av
Enligt råden bör identitetskontroll skenormalt vid varje tillfälle
kunden gör avtalsslut tjänstett kunden kändär förom en om
handläggande tjänsteman.

I de allmänna råden finns också utförliga regler hur identi-om
tetskontrollen bör ske. Enligt dessa råd bör ärenden beträffande
fysiska inte kändaär sedan tidigare ochpersoner handläggssom som
i närvaro kunden genomföras med ledning certifieradeav identi-av
tetskort eller körkort. Vid ärenden handläggs kundensutansom
närvaro, telefon,t.ex telefaxpost, eller terminal, bör identi-per
tetskontrollen genomföras med uppgifter företaget införskaffarsom
skriftligen eller telefon från kunden eller Uppgifterna kanper annan.
också inhämtas från register eller från register tillgängliga hosegna
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sistnämn-bör iEnligt rådenmyndigheter.ochkortutfärdaretillverkare
kontrolllämpligskeidentitetskontrollenfallda avgenom

legitimationshandling,fotokopianamnteckning mot av
ochfirmatecknareorganisationsnummer,elleruppgifter person-om

styrelse,
adress,

iuppgifteridentitetshandlingpåkontokortsnummer, motnummer
register.andraregister ellerföretagets egna

behörighetuppgiftochjuridisk attIdentiteten hos ompersonen
ledningfastställas medrådenenligt de allmännaföreträda denna bör
för denutfärdassådanai den månregistreringsbevis eller,av

behörighetshandlingar.andrajuridiska personen,
lagenomfattasinteföretaginleds viaaffärsförbindelseOm avsom

identitetskontrolleni ställetavtalasrådenenligtpenningtvätt bör attom
arbetsgivare böri bank vialönekontoöppnandedetta. Vidutförs avav

arbetsgivaregäller närdenne. Detsammafastställasidentiteten av
organisa-ochanställda närför sinatjänstepensionsförsäkringtecknar

medlemmar.för sinapensionsförsäkringförmedlarellertion tecknar

Kreditupplysning4.4.5

i kreditupp-bestämmelserKreditupplysningsverksamhet regleras av
kreditupp-sådanförsta handgäller i1973: 173. Lagen1lysningslagen

fall, lämnari enstakainnebär någon,lysningsverksamhet utomattsom
näringsverksam-led iersättning ellerkreditupplysningar ettmot som

Även lagen,omfattaskreditupplysningsverksamhethet. avannan
omfattning. Denverksamheten störreärförutsättningunder att av

bedrivasfårlagenomfattaskreditupplysningsverksamhet avsom
tillsynocksåDatainspektionen, utövarfråntillståndefterendast som

trettio företagomkringnärvarande harFörverksamheten.över
ärkreditupplysningsverksamhet. De två störstabedrivatillstånd att

Soliditet.UC ochUpplysningscentralen
kreditupplysningslagenenligtskallKreditupplysningsverksamhet

iotillbörligt intrångtillinte lederdensådantbedrivas på sätt attett
förmedlasuppgifterinnehållet i deintegritetpersonlig somgenom
uppgiftermissvisandeelleroriktigatillellereller sätt attannat

ömtåligsärskiltuppgifterPersonliga naturlämnasellerlagras ut. av
kreditupplys-ividarebefordrasellerinsamlas, lagrasprincip inteifår

dockinformation kanömtåligsådanVissaningsverksamhet. typer av
kreditupplysningssammanhang.iförekommaundantagsvis få

kreditupplysningbegreppenmellanskiljerKreditupplysningslagen
uppgift, omdömekreditupplysningMedpersonupplysning.och avses

kredit-bedömningledning förtillråd lämnaseller annansavsom
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värdighet eller vederhäftighet i övrigt i ekonomiskt hänseende. Sådan
upplysning kan såväl fysisk juridisk Medavse som person. person-
upplysning kreditupplysning enskilda varkenavses om personer som

näringsidkareär eller har så väsentligt inflytande i viss närings-annars
verksamhet uppgift deras förhållandenatt behövs för belysaom att
verksamhetens ekonomiska ställning. kreditupplysningEn om
näringsidkare eller näringsanknutna brukar benämnas företagsupplys-
ning och kan juridiskaävenavse personer.

Personupplysningar får lämnas endast då det på grundut av
ingånget eller ifrågasatt kreditavtal eller i samband med andra
ekonomiska riskbedömningar finns behov upplysningen. Dåav en
personupplysning lämnas, skall den omfrågade kostnadsfritt få ett
skriftligt meddelande innehållet i den upplysning lämnatsom som om
honom, s.k. personupplysningskopia.

Merparten faktaunderlaget för kreditupplysningar inhämtas frånav
offentliga källor och register. Underlag för kreditupplysningar hämtas
emellertid i begränsad omfattning också från privta källor. Datain-
spektionen har med stöd datalagen och kreditupplysningslagenav

föreskrifter reglerat vilka källor kreditupplysningsforetagen fårgenom
använda då de inhämtar uppgifter för kreditupplysningsändamål. In-
spektionen har också utförligt vilka uppgifter får registre-angett som

för detta ändamål.ras
Kreditupplysningsföretagens register innehåller uppgifter om

praktiskt hela Sveriges befolkning,taget dvs. omkring sjuvuxna
miljoner människor. Uppgifter fysiska får enligt Datain-om personer
spektionens föreskrifter samlas tidigast i november månad året före
det kalenderår då i fråga fyller år.sextonpersonen

Kreditupplysningsföretagen får veckovisuppdaterade grunduppgifter
fysiska från SPAR. Informationen omfattarom personer personnum-

adress, folkbokföringsort och medborgarskap. En gångmer, namn,
fjortonde dag får kreditupplysningsföretagen uppgifter från SCB:svar

äktenskapsregister datum för registrering äktenskapsförord,om av
gåvor mellan makar och bodelningar. Från skatteregistren hämtar
kreditupplysningsföretagen gång uppgifter taxerad in-en per om
komst och förmögenhet. Uppgifter fysiska fastig-om personers
hetsinnehav hämtas gång året från fastighetstaxeringsregistren.en om

Kreditupplysningsföretagen får varje uppgift frånvecka de olika
kronofogdemyndigheterna beträffande mål betalningsförläggande.om
Förutsättningen kapitalbeloppetär 500överstiger kronor.att Upp-
gifterna hämtas från registret för betalningsföreläggande och handräck-
ning, jfr avsnitt 4.3.1. En igång veckan lämnar RSV uppgifter ut-ur
sökningsregistret, REX, till kreditupplysningsföretagen.
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kreditupplysningsföre-erhållernäringsförbudregistretFrån över
Beträffande denmeddelas.näringsförbudunderrättelse då etttagen

ochadressnäringsförbudmeddelats person-anges namn,somperson
kreditupplysnings-målregister fårtingsrättemasFrånnummer.

konkursansökningar.blankett inkomnameddelande påföretagen om
kreditupp-dagstidningar fårochInrikes TidningarochGenom Post-
förvaltare.förordnadeochuppgifter konkurserlysningsföretagen om

uppgiftermedcirkulärbrevfår del deSoliditetUC och omav
Ackords-ackordochackordsförslagbetalningsinställelser, som

SoliditetUC och harBådeberörda borgenärer.tillskickarcentralerna
uppgiftervissainhämtaföreskrifterDatainspektionens rättenligt att

missbrukadeochkreditengagemangfmansbolagochfrån banker om
tillhar tillgångbara UCemellertiddetpraktikenkrediter. I är som

telefonofta självEnskildauppgifter.dessa rapporterar perpersoner
ID-handling harkreditupplysningstöretagentilleller brev att en

förkommit.
eller näringsan-näringsidkarefysiskaBeträffande ärpersoner som

uppgifterprincipikreditupplysningsföretageninhämtarknutna samma
ocksåInformationskällorna ärprivatpersoner.gällerdå detsom

kreditupplysningsforetagenemellertidavseenden kanvissaIdesamma.
näringsanknutnanäringsidkare och äninformationutförligarefå om

privatpersoner.om
kreditupplysnings-BASUN, fårföretagsregistret,allmännadetFrån
basvariabler. Be-uppgifter s.k.i månadengångföretagen omen

ochföretagarensenskild firmaträffande namnpersonnummerangesen
driver.firmor hanenskildavilka andravilken ellersamt

huvud-myndigheternafråninformationen hämtasaktuellaDen
kreditupplys-vanligaste ärhjälp ADB. Detmedsakligen attav

tid-vid bestämdaaviseringfår uppgifternaningsforetagen genom
såtillvidamanuelltinsamlingenfall skerandra attpunkter. I upp-

fyller i blanketter.myndigheternagifterna lämnas attgenom
faktauppgifterurval deinnehållerKreditupplysningar ett somav

formmedfaktaunderlaget någonkombinerasIblandbeskrivits ovan.
kreditupplys-SoliditetsUC:s ochomdöme. Merpartenråd eller avav

tjänster.företagenshar abonnerat påtill kunderningar lämnas ut som
tilllämnas någonföretagsupplysningarsällanförekommerDet utatt

Kreditupplysnings-kreditupplysningstjänster.inte abonneratsom
kreditupplysningarheller enstakapraktiken inteilämnarföretagen ut

privatpersoner.till andraprivatpersonerom
terminal.vanligen viakreditupplysningar skerUtlämnandet av

sindirekt fråninformationenkan lämnaKreditupplysningsföretaget
viaockså skeUtlämnandet kandator.till abonnentensdator upp-
terminal.skrivandeellervia Alfaskopellerlinjer och modemringbara

kreditupplysningarocksålämnarKreditupplysningsföretagen ut per
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telefon. Upplysningen kan också skickas till beställaren med brev eller
telefax.

Inom vissa branscher s.k. spärrlistor Listorna innehållerges ut. en
förteckningar fysiskaöver eller juridiska hapersoner som anses
misskött sina mellanhavanden med uthyrare eller kreditgivare ien en
den aktuella branschen. Utgivningen sker vanligen i form trycktav
skrift. Tillstånd krävs alltså inte enligt kreditupplysningslagen. Olika
former kreditupplysningspublikationer ocksåav På marknadenut.ges
finns också CD-ROM-skivor se bl.a. SOU 1993:10 42 meds.
kreditinformation.

I december 1993 överlämnande Kreditupplysningsutredningen sitt
slutbetänkande SOU 1993:110 Integritet och effektivitet kredit-på
upplysningsområdet. I betänkandet föreslogs rad ändringar ien

Ändringsförslagenkreditupplysningslagen. berörde bl.a. lagens
tillämpningsområde, vilka uppgifter fysiska bordeom personer som
få förekomma i kreditupplysningssammanhang och till insynrätten i
kreditupplysningsföretagens verksamhet. Utredningen diskuterade om

inte, för stärka integritetsskyddet,attman borde begränsa den
nuvarande registreringsverksamheten och exempelvis införa kravett
på samtycke från den enskilde för han eller hon skallatt kunna
registreras. Utredningen ansåg emellertid sådantatt skulleett system
innebära så praktiska problemstora det inte bordeatt genomföras.
Utredningen lade också fram förslag avsedda stärkasom var att
konkurrensen på kreditupplysningsområdet.

Beträffande användningen anförde Kreditupplys-av personnummer
ningsutredningen kraven föratt användaatt personnummer
regelmässigt fick uppfyllda i samband med kreditupplys-anses vara
ningsverksamhet. De skäl åberopades för detta ställningstagandesom

kunde frånutgåatt de kreditupplysningsföretagensvar störstaman att
register iäven framtiden skulle bli mycket omfattande och det äratt
viktigt de förekommeratt registreni kan blipersoner säkertsom
identifierade. Härtill kom företagen fortlöpande hämtaratt in uppgifter
från olika myndigheter. Det är då nödvändigt informationenatt

Ävenhänförs till rätt kreditupplysningarnär lämnasperson. måsteut
det, menade utredningen, stå helt klart vilken Iperson som avses.
förslaget till lag ändring i kreditupplysningslagen har tagitsom in en
bestämmelse registreringatt fårsom skeanger 5 §av personnummer
andra stycket i Kreditupplysningsutredningens förslag.

Inkasso

Inkassoverksamhet regleras i inkassolagen 1974:182. Inkassoverk-
samhet indrivning fordningar försom räkningavser ellerav annans
fordringar har överagits för indrivning, får bedrivassom endast efter
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harföretagomkring 340finnsDatainspektionen. Dettillstånd somav
sköts tillVerksamheteninkassoverksamhet.bedriva stortillstånd att

stöd ADB.del med av
registreringkrav påinte någotuppställerInkassolagen person-av

viduppställsuppgiftkrav påDe personnummer somomnummer.
emellertidmedförbetalningsföreläggande attansökan m.m.om

register.inkassoföretagensiregelmässigt registreraspersonnummer

Försäkringsbolag4.4.6

kanandraochförsäkringstagareidentifierasäkertFör varasomatt
försäkringsbolagenregistrerarförsäkringsersättning,tillberättigade

deisökbegreppanvändsPersonnumret ett egnasompersonnummer.
andramed vissasamkörningvidkopplingsnyckelochregistren som

register.
för sinriktlinjerutarbetatharFörsäkringsbolagen personnummeran-

vändning.
mellansammanblandningarundvikaföranvändsDet personeratt
personuppgifterlämnadekontrolleraoch förmed attattsamma namn

kontrolle-med hjälpmöjligheten personnumretriktiga. Det är attär av
försäkringsbolagenenligtSPARpersonuppgifterna enmot gersomra

skyddregistreringar ävenfelaktigaochförväxlingar samtsäkerhet mot
försäk-kanadressuppgift inte stämmerbedrägerier. Så snartmot en

uppgifterna.lämnadedekontrolleraringsbolagen
försäkringsavtalfall sittflestatecknar i desakförsäkringstagareEn

premie för nästaenligt avtaletförlängsförsäkringenochårpå omett
ocksålivförsäkringstagare ärEnförsäkringsbolaget.in tillbetalasår

premieinbe-årsvisaregelbundna,beroende görafallflestai de attav
får för-SPARförsäkringen. Genomvidmakthållaförtalningar att

register. För-sinaadressuppdateringarviktigasäkringsbolagen av
alltid nåuppdateringenautomatiskadenmedsäkringsbolagen kan

oberoendepremieaviseringarexempelvismedförsäkringstagarna av
förriskenminskarbolagen. Dettagjorts tilladressanmälannågonom

felsändajustgrundforsäkringsskydd, påskall stånågon utan avatt
försäkrings-mellankorrespondensenkanVidarepremie-aviseringar.

dådetochkänsligförsäkringstagarnaoch naturbolagen ansesvara av
SPAR.frånalltid erhållssäkert sättadress påriktigviktigt ettatt en

enligtinnebärSPARfrånadressuppdateringarnaautomatiskaDe
fördelar,administrativamycketförsäkringsbolagen även stora som

försäkringstagarna.forkostnadernasänkaanses
uppgifter någonvidareförsäkringsbolagenerhållerSPARFrån om

exempelvis för-förbetydelseharavlidit. Dettaförsäkrad har stor
desärskiltgruppförsäkringar,olikaomfattassäkringstagare avsom
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tecknats arbetsgivare eller fackliga organisationer. Enligtsom av
bolagen händer det inte sällan de efterlevande inte medvetnaäratt om

det finns försäkring. Genomatt kontakterna med SPAR haren
försäkringsbolagen möjlighet utbetala försäkringsersättning iatt även
sådana fall.

Försäkringsbolagen beroendeär kommunicera med andra änattav
försakringstagarna. Denna kommunikation sker i enlighet med
försäkringsavtalen ocheller i enlighet med lag eller myndighetsfore-
skrift. Försäkringsbolagen har idag tillstånd eller medgivande till
samkörningar med vissa register nödvändigt led i försäkrings-ettsom
verksamheten. Samkörning sker med hjälp av personnummer som

den säkraste metoden. Det vidareär enligt bolagenanses vara
nödvändigt med hjälp kontrolleraatt uppgifterav attpersonnummer
lämnade på sätt, läkarintyg,annat rättt.ex. avser person.

Försäkringsbolagen måste i sin verksamhet med hjälp ADBav
ocheller på bl.a. kunna kommunicera med, förutomannat satt SPAR,
också enskilda företag, centrala bilregistret CBR, centrala fastig-
hetsregistret, SCB, banker och girocentraler för betalningsöverfö-
ringar, fösäkringskassorna, sjukhus, kreditupplysningsinstitut och
inkassobyråer. Genom används i dessaatt kontakterpersonnumret

riskerna för förväxlingar obetydliga.anses
För KA-försäkringarna är personnummeranvändningen mycket

viktig. Den säkert och rationelltutgöra inhämtaett sätt årligaanses att
uppgifter avseende anställda i näringslivet omfattas KA-som av
försäkringar.

För kunna meddela gruppforsäkring måsteatt försäkringsbolagen
erhålla personuppgifter, däribland från arbetsgivarepersonnummer,
och fackliga organisationer. mycketDe administrativa ochstora
därmed kostnadsmässiga fördelarna med teckna gruppförsäkringatt

bolagen skulle förloras, inhämtasmåste frånanser om personnummer
och i den försäkradevar en gruppen.

Såväl för riskbedömning för inomåterförsäkring personförsäk-som
ringsområdet både livförsäkring och olycksfallsförsäkringsjuk- och

bolagen behovet identifieringför särskiltanser av personnummer
framträdande.

Det nödvändigtär göra riskbedömningmedicinsk denatt en av
försäkrades hälsotillstånd vid varje försäkring.ansökan Detom
medför i vissa fall bolagen måste inhämta information journaler,att
intyg m.m. från läkare och sjukhus för kunna adekvatgöra be-att en
dömning och bestämma premien. Inhämtandet sådan informationav
förutsätter enligt försäkringsbolagen används.att personnummer

Försäkringsbolagens bedömning behovet återförsäkring måsteav av
göras och inte försäkring. Tecknandet återförsäkringper person per av

ocksågörs eftersom såväl direktförsäkringsbolagetper person, som
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vilken riskexponeringåterförsäkringsbolaget behöver veta personper
säkertanvänds försammanhangde har. dettaI personnumret att

försäkrade.identifera den
kontrolluppgifter tilllämnaskyldigaFörsäkringsbolagen är att

uppgiftsamband med detta måsteskattemyndigheten. I om person-
skattskyl-kunna identifieraför säkert ska rättlämnas att mannummer

dig.
preliminär skatt till skattemyn-inbetalar ocksåFörsäkringsbolagen

försäkringstagarna. Personnumrettilldigheten avseende räntor
förinbetalda skattenredovisa den rättför säkert kunnaanvänds att

skattskyldig.
lagenskyldighet enligtförsäkringsbolagenVidare har att nya omen

villidentiteten hos denkontrollerapenningtvättåtgärder mot som
och bolagen harbolagen ävenaffärsförbindelse medinleda enen

detenligt denna lag. Iuppgiftsskyldighetgransknings- och samman-
lämnadesäkerställaviktigt förblirhanget attattpersonnumret

uppgifter rätt person.avser

Övrig personnummeranvändning4.5

redogjorts för delavsnitt harkapitlets föregåendeI personnum-en av
enskilda sektorn.och inom denden offentligameranvändningen inom

personnummeranvändningbehandlathuvudsakligenRedovisningen har
PersonnummeranvändningenADB-register. ärregistrering igenom

följandeolika register.registreringar i Ibegränsad tillemellertid inte
personnummeranvändningbeskrivningöversiktligavsnitt lämnas aven

användningfall kan denADB-register. vissautanför Isker somsom
registeranvändningen eftersommedsambandbeskrivs ändå ha näraett

i register.skall registrerasavsikten är ettpersonnumretatt

Stöldskyddsmärkning

bildades förriksorganisationstöldskyddsföreningenSvenska är somen
för-polis,i föreningen bl.a.är60 sedan. Intressenteromkring är

informationsverksamhetbedriverFöreningenochsäkringsbolag post.
medi samverkanregi ochsyfte både ibrottsförebyggandei egen

andra intressenter.polis ochförsäkringsbolag,
Stöldskyddsföreningenmärkning harOperationkampanjGenom en

Vid märk-stöldbegärlig egendom.märkningförm.fl. propagerat av
organisationeroch förför enskildaningen har använts personnummer

Ägaren gods hartill märktorganisationsnumret.särskildadet genom
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respektive organisationsnumretperson- identifieraskunnat genom
officiella register.

Enligt uppgifter från Stöldskyddsföreningen har många företag visat
intresse för märka gods medatt koder. sådantEtt förfarande, som
förekommer i flera andra länder, kräver särskilt registerett överatt
hur koderna byggs Hittills har Stöldskyddsföreningen inteupp. ansett
det erforderligt bygga särskilda kodregisteratt för märkt gods. Ettupp
register över numrerade brickor för nycklar finns dock.

Det arbete med försöka begränsa användningenatt av personnum-
pågår har emellertid medfört Stöldskyddsföreningenmer som hålleratt

på bygga särskiltatt register förett stöldskyddsmärktaupp cyklar.
Avsikten är cyklar skall kunnaatt märkas med löpnummerett som
registreras tillsammans med uppgift ägaren i register hosettom
Stöldskyddsföreningen. Eftersom det förenatär med vissa kostnader

föra sådant registeratt räknar Stöldskyddsföreningenett med detatt
kommer kosta mellan 25 och 30 kratt objekt registrerat.att ett

Personnummer på identitetskort

Från början 1980-talet har s.k. certifierade SIS-märktaav ID-kort
i Sverigeanvänts och i dag finns det 3 miljoner sådana ID-kort ica

landet. Utfärdandet och användandet sådana kort endastär regleratav
i lag såvitt gäller s.k. tjänstekort se nedan. I övrigt grundar sig
utfärdande och användande ID-kort frivilliga överenskommelserav
mellan banker, och branschorganisationer.posten Bankerna godtar

identitetshandling för närvarandesom generellt endast sådana
certifierade ID-kort det körkortet.svenskasamt Passet bedöms inte

tillräckligt säkert.vara
Certifieringen, främst avseddär skydd förfalsk-som att ett motvara

ning, görs särskild certifieringskommitté vid Standardiserings-av en
kommissionen i Sverige SIS. Kommittén är sammansatt av represen-

för Finansinspektionen,tanter RPS, Sveriges lndustriförbund och
Näringslivets säkerhetsdelegation.

För kunna godkännasatt måste lD-kortet uppfylla de krav som
ställs i svensk standard SS 61 43 14 och tillhörande regler. Om dessa
krav uppfylls utfärdar dels SIS märkningstillstånd för tillverkare, dels
tillstånd utfärda kort. Tre företagatt har fått tillståndSIS:s tillverkaatt
ID-kort; AB ID-kort, Rollfilm AB och Datema Cards AB.

Det finns i dag slags ID-kort.tre En ID-korttyper ärtypav av rena
legitimationskort utfärdas för enbartanvändas för identifie-som att att

kortinnehavaren. Korten utfärdas bankerra och erhållitposten,av som
generellt tillstånd från SIS utfärda sådana kort. Enatt typannan av
ID-kort s.k. företagskort.är Det kort förutomär attsom vara en
legitimationshandling visaräven anställd vidäratt vissten person ett
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tilltillträdeskortanvändasocksåoftastkanKortetföretag. som
anställdaför sinakortsådanautfärdavillföretagEttföretaget. som

s.k.finns ävenSIS. Dettillstånd hossärskiltansökamåste om
visarocksåinnehavarenidentifierar attdetförutomtjdnstekon‘ attsom

kronofogde-polis- ellermyndighet,anställd vid t.ex.denne är en
förordningenifinnstjänstekortbestämmelsermyndighet. Närmare om

stödmedföreskrifterdeoch itjänstekort1958:272 avsomom
tjänste-skallförordningenEnligt §RPS. 4beslutatsförordningen av

innehavarensuppgiftinnehållabl.a.kort personnummer.om
påuppgifti daginnehållerID-kortCertifierade personnummerom

i formocksåfinnsfallvissa personnumretframsida. I enkortets av
kontroll-särskiltinnehåller ävenKortetkortet.laserinbränning på ett

nummer.
standard för ID-svenskframmedarbetepågårDet att taett en ny

innehållaskallID-kortframtida ävensådantAvsikten ärkort. att ett
vidanvändaskunnaocksådärigenomchip ochmikroprocessoren

tjänster.datoriseradeellertele-
standardiserings-nordiskaochintressenterför olikaRepresentanter

förprojektnordiskt attföreslagit startasharorganisationer ettatt
förslagetEnligtnordiskt ID-kort.användbartgenerelltstandardisera ett

delvismanuella,heltbåde föranvändaskort kunnasådantskulle ett
nyligenrådet harNordiskarutiner.automatiskaheltochmanuella

ansågRådetprojektet.för attbidragbegäran manavslagit omen
skapafinnsplanerderesultatet attavvakta gemensamskulle ensomav

medlemsländer.för EU:sidentitetshandling

rabattkorttrafikbolagenspáPersonnummer

medresenärertrafikbolag krävtvanligtvarit atttidigareharDet att
Numerarabattkortet.tillantecknaskallrabattkort personnummer

dessavanligt imånadochfödelseåruppgift samman-kravär om
hang.

hos SJbiljettbeställningvidPersonnummer

beställa biljettertelefonmöjlighetinförtshar somSJ attHos peren
kräverbeställningsådanVidadress.beställarenstillsändsdärefter en
enligtlagrasPersonnumretbeställarensuppgiftSJ personnummer.om

detvareftertidviss kortareunderADB-mediumSJfrånuppgift en
gallras.
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ansdkantillstdndsbevisPersonnummer i

rad författningar ställerEn krav skall förseddansökanpå att varaen
med uppgift sökandens gäller exempelvisDetom personnummer. en

ansökan bli förordnad till Ordningsvakt,attom
ansökan tillstånd bedriva handel med skrot,attom-
anmälan för registrering handel med begagnadeav varor,-
ansökan auktorisation bevakningsföretag,om av-
ansökan interimslicens,om-
anmälan handel med finansiella instrument,om-
ansökan registrering fastighetsmäklare,om av-
ansökan auktorisation bilskrotare,om av-

trafiktillstånd,ansökan om-
tillstånd till transportförmedling,ansökan om-

ansökan tillstånd bedriva biluthyrningattom-
ansökan tillstånd förmedla försäkringar ochattom-
ansökan tillstånd innehaattom vapen.-
Uppgift förs regel i register. Resulte-ettsomom personnummer

i form tillstånd beviljasansökan någon bevisochatt ettrar av om
tillstånd utfärdas oftast tillståndsbeviset.noteras personnumret

uppgiftkan kravet påMånga gånger motiverasom personnummer
beviljasmed det innan tillstånd kontrollgörs i andra register däratt en
kopplingsbegrepp. Exempelvisanvänds kontrolleraspersonnumret som

bli förordnadansöker Ordningsvaktattom som omen person som
brott. I vissa fall kommertidigare har blivit dömd för också kontroll

aktuella tillståmdsregistret.från dethåll ske Omatt motannat ett
påträffas hostillståndspliktigt kan polisenpersonenvapen genom

innehavaren harregisterkontroll reda på erforderligt tillståndta om
förvaltningslagenkan i sammanhangetDet 1986:223attnoteras

inte uppställer kravnågra i ansöknings-på uppgift personnummerom
handlingar.

4.6 Allmänhetens inställning m.m.

Utredningen har gjort klagomål angåendegenomgång deen av
finns registrerade Datainspektionen.hos Enpersonnummer som

redovisning detta finns i avsnitt 4.6.1. Utredningen redogör ocksåav
för tidigare utförda attitydundersökningar, 4.6.2. SCB har föravsnitt
utredningens räkning genomfört attitydundersökning för utrönaatten
allmänhetens inställning till personnummeranvändningen. Resultatet av
SCB:s undersökning beskrivs i avsnitt 4.6.5. Undersökningen har
tagits in i bilaga
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DatainspektionenKlagomål hos4.6.1

1993-08-311991-01-01tidenunderdiarium harDatainspektionensI -
genomgångEnavseendeklagomål78registrerats avpersonnummer.

klagomålalla rörfullständig bildinteärendendessa somavenger
diarieförs,intetelefonsamtal,kangångNågon ett sompersonnummer.

klagomålocksåförekommertillsynsärende. Det atttillleda ett
klagoären-bifråga imedfinns ettbeträffande som enpersonnummer

kankategori. Dettillhärröranderegistrerasden annanensomsom
personnummerklago-78vad destuderavisst intresseändå attvara av

målen avser.
påförekomstantaletöverväganden personnummerDet avavser

användsförhållandetdetutskrifter ocholika att sompersonnummer
i olikadeockså påklagarMångakundnummer. attellerfaktura-

gällt begäranhar dåDetsittavkrävtssammanhang ompersonnummer.
angivandepåoch kravklubbari olikamedlemskapvidpersonnummer

före-klagomålEttbeställningar.olikavid avserpersonnummerav
väktare. Någraföridentitetshandlingpåkomst personnummerav

personpersonnummer.förväxlingärenden rör av
in-tillställsklagandenklagoärendeavslutasregel attI ett genom

praxis. I någotDatainspektionensochgällande reglerformation om
tillsynsären-inlederinspektionenklagoärendena ettföranlederfall att

därärendenalternativttillsyn,tilllett avsettärenden harSexde.
tillsynsförfarande.redan inlettinspektionen ett

attitydundersökningarTidigare4.6.2

kartläggaförundersökninggenomförde SCB att1984Under en
ochstatistikproduktionintegritet,personligallmänhetens påsyn

Undersökningenpersonuppgifter.datorregistrering föranvändning av
Allmän-och integritetDatai1985ipresenterades rapportenmars

SCB.och tillattityder allmäntochkunskaperhetens
förundersökning utrönaföretaSCB attuppdrogDOK att en

ochpersonregistertillinställningallmänhetens personnummer.
1987 iipresenteradeundersökningen rapportenResultatet marsav

tillinställningAllmänhetens personnummer.

bostadsräkningarfolk- ochvidAttityder4.6.3

sambandii dennaoch intrångintegritetenpersonligadenFrågan om
iuppmärksammadesFoB:arbostadsräkningarochfolk-med en

Därefter har70.vid FoBförsta gångendebattomfattande allmän
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debatter integritetsfrågor förekommit regelmässigt vid detämligenom
följande F0B:arna.

Debatten i samband med FoB 70 hand det förfarandei förstaavsåg
insamlingmed uppgifter fastighetsägarna tillämpades.av genom som

Debatten avsåg emellertid också riskerna integritetsintrångför vid
bearbetning och lagring data.av

omfattandeEn integritetsdebatt också grunduppstod på detav
förslag utformning kommande SCBFoB:ar på regeringensom av som
uppdrag lade fram i januari 1983, det Fobalt-förslaget.s.k. Enligt
detta skulle uppgifter till 85FoB till och tilldel FoB 90 heltstor
hämtas befintliga vissaoch tillkommande register. Förslagetur
kritiserades enligt storebror dig. Kritiken riktades främsttemat ser

datatekniken kunde användas för kontrollera medborgarna,mot att att
bl.a. sambearbetningar administrativa register.genom av

85-kommissionenFoB och dess ägnade integritets-expertgrupp
frågorna betydande uppmärksamhet. delrapportI Ds C 1986:9en
Säkerhet, sekretess och integritet i 1985 folk-års och bostadsräkning
diskuterade kommissionen principielläven synpunkt innebörden ochur
betydelsen integritet ioch intrång denna. Här berördes bl.a. vilkaav
uppgifter orsakar och irritation och vilka ärsom oro grupper som
oroliga för integriteten. Många upplever, enligt bristen pårapporten,
kontroll uppgifterna från FoB vägen och vilketpå desättvart tarav
då kan användas det oroande. Många känner kanmestsom som oro
direkt peka vilka fruktar.på de En första krets är den närmaste om-
givningen. andra krets alla de i sin tiänsteutövningEn är har ellersom
kan skaffa sig tillgång till individuppgifter. Den tredje kretsen som
människor fruktar vad brukar betecknasär storebror.som som
Slutligen fjärde nämligenfinns det krets, de blir makthavareen som

Sverige ockupation samhällsomstörtning.råkar för ellerutom
flertaletDet de remissinstanser yttrade sig FoB-stora överav som

kommissionens delrapport behandlade integritetsfrågorna.också Flera
framhöll betydelsen hänsyn till och osäkerhetmänniskorsatt tasav oro
inför insamling uppgifter för ellerstatistiska administrativaav
ändamål. De pekade också möjligheterna informationatt genom
dämpa och öka förtroendet för bl.a. FoB.oron

FoB 90-kommissionen anför i sitt SOUbetänkande 1993:41 Folk-
och bostadsräkning 1990år och i framtiden förden integritet-att oro
sintrång deoch uppfattningar FoB:ar kommitonödiga tilläratt som
uttryck i den allmänna debatten och i lämna uppgifter intevägran att
har dämpats vid 90FoB jämfört med iakttagitsvad vid tidigaresom
FoB:ar. Snarare kan det, kommissionen, frågamenar vara om en
ökning. Detta gäller strävandena informationsinsatsertrots att genom
visa på sekretess- och integritetsskyddet och förståelsen föröka FoB.
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varit85FoBdetkonstaterar90-kommissionenFoB att t.0.m.
omkring 99svarsandel påslutligaupprätthållamöjligt att samma

kostnaderökande insatser ochtill prisetsketthar dockDetprocent. av
påminnelser.för

före och efter på-bådegenomgåendesvarsandelarna90 harFoBI
motsvarande i tidigarepåtagligt underslutligt legatminnelser samt

för påminnelserkostnadernaochinsatsernaSamtidigt harFoB:ar.
tidigareiblivitändå änuteblivna störreantaletdet större svargenom

svarsfrekvensminskandeden90-kommissionenFoBFoB:ar. attmenar
fortsättning där85 ochStockholm i FoBbörjan imediakttaskansom

tillinledningen90i kanMalmö FoBGöteborg ochoch i envara
kostnaderkraftigt ökandetraditionella FoB:arutveckling där trots ger

resultat.kvalitativt sämre

integritetsfrâgorinställning tillAllmänhetens4.6.4

reaktionerna4.6.3avsnittredovisningen underframgår motSom avav
ochregistreringreaktionallmänkanFoB:arnade motsenaste en

fåkostsamtdet blirmedförauppgifterinsamling attatt meraav
bortfallökatundersökningar. Ettolikamedverka imänniskor att av

kvalitet.blirresultatet sämremedför också att avsvar
skyddet för denbetydelsedetenskildeden ärFör attstorav

uppgifterbegränsning deGenomintegritetenpersonliga är gott. aven
säkerhetsåtgärderolikaSekretessregler ochin,samlas genomsom
integritetsskyddetenskilda kanuppgifterhanteringenkring omav

integritetsskyd-förbättraföråtgärdersådana faktiskahöjas. Utöver att
integritetsin-förminska denförsökaviktigtdet ocksådet är att oro

människor.finnas hos mångakantrång som
detutredningenbakgrunddennabl.a.Det är settmot somsom

inställningstudie allmänhetensförnyadgenomföraangeläget att aven
SCBundersökningDenanvändningentill sompersonnummer.av

möjligtgjort deträkning ocksåutredningens harförgenomfört att
personnummeranvändningenmotståndfinnsdetkonstatera motettatt

upplevspersonnummeranvändningenområdenvilkaoch inom som
integritetskränkande.onödig ellersom

undersökning4.6.5 SCB:s nya

genomföraSCB i uppdrag1993under höstenUtredningen att engav
inställning tillallmänhetensförundersökning utrönastatistisk att

presenterades iResultatetsamhället.personnummeranvändningen i
Frågeformulär,omnibuss 93:5.förTeknisk1993 idecember rapport

Undersökningeni bilagatabeller finns 5.ochtekniskaden rapporten
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SCB:sgenomfördes i löpande omnibussverksamhet med postenkät som
huvudsaklig datainsamlingsmetod. Urvalet omfattade 1198 ipersoner
åldern 18 74 år i hela riket. genomfördesFältarbetet under novem--
ber december 1993. Den vägda uppgick till 79svarsprocenten-
procent.

Allmänhetens kännedom datoranvändningom

Undersökningen inleddes med fråga kännedom datoran-en om om
visadevändning. Det sig 31 sig känna tillansåg mycketatt procent

eller ganska mycket datoranvändning, 41 kände till något,procentom
medan 23 i inte kände till datoranvändning.någotprocent stort sett om
Kunskapen bland de åldersgrupperna. I ålderskategorinär störst yngre
18 34 deår 41 känner till mycket eller ganskaprocent attuppger-
mycket datoranvändning. åldersgruppen 35I 54 år är motsvaran-om -
de andel 33 medan andelen i 55 sjunkit till 1274 årprocent gruppen -
procent.

Svarande med högre utbildning sig ha kännedomstörreanser om
datorer kortarevad de har utbildning.än personer som enanser

jämförelse med den undersökningEn genomfördes SCBsom av
198485 kännedomenvisar datorer ökat markant. Vid denatt om
tidigare sig 16 kännaundersökningen ansåg till mycket ellerprocent
ganska mycket datorer. 41 kände till något medan 43procentom

ingentingsig till iansåg känna datorer ellerstort settprocent om
visste inte.

Obehagligt lämnaatt ut personnummer

undersökningen 1993 svarade 29 deI någon gang tycktatt attprocent
det varit obehagligt lämna sitt Svarsprocenten äratt personnummer.
här densamma bland kvinnor hade aldrig käntoch 49män. procent
något sådant obehag och 20 intede visste ellersvaradeprocent att
hade tänkt saken.på

frågan iPå vilka sammanhang upplevt obehagligtdet attsomman
lämna svarade gällt i kontaktermånga det medut attpersonnummer
postorderföretag, vid köp olika hyra videofilm.slag och vidav av
Några hade tyckt det obehagligtvarit lämna sittatt att utpersoner

Äventelefon. i samband med ochrättegångpersonnummer per
polisanmälan har del Likaså vidupplevt obehag. läkarbe-en personer
sök sjukvård.och Flera har uppgivit de i alla sammanhang upplevtatt
det obehagligt lämna sittatt utsom personnummer.

Upplevelsen obehag vid lämnande i vissärav av personnummer
kopplat tillmån kännedomen datoranvändningen. deAvom som anser

sig ha mycket eller ganska mycket datoranvändningkännedom om
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sittlämnaobehagligttyckt det varit41 attprocent att person-uppger
obehag. Av desådantinte upplevt46medan procent personernummer

17datoranvändningsig något procentinte veta uppgeromansersom
upplevt obehag.inteobehag, medan 54upplevtde procentatt

personnummeranvdndningenOlust över

olustsvarade de ofta känt överfyraEndast attprocent personnummer-
12upplyser åldern.grundanvändningen på personnumretatt omav
83medangång,anledning känt olust någondennaharprocent av

olust.upplevt sådanaldrigprocent
känt olustsvaranden gång övernågonFrågan personnummeran-om

samkörningunderlättakangrundvändningen på personnumretattav
ofta känt sådanmed de18register besvaradeandramed attprocent

anledning gång,denna någonhade känt olust34olust. procent av
aldrig gjort det.medan 46 procent

olustkäntgällde överfrågaEn personnummeran-om mansom
skulle kunnaförriskengrundvändning på personnumretattav
ofta hänt. 42med dettabesvarades 21missbrukas procent attav

aldrigmedan 36detta hänt någon gångsvarade procentattprocent
med fråga påfråga följdessådan olust. Dennaupplevt en omupp

missbrukas.skulle kunnatroddesvarandenvilket sätt personnumretatt
skulle kunnaforriskenförsta handdet iHär personnumretattvar

sambandidentiteten och iövertoganvändas sompersonannanav
brott väckte olust. Många ansågbegickinköp ellerdärmed gjorde som

möjlighettillgången tillobehagligtocksådet personnumretatt gavvara
för samkörningar nämndes också.Riskeninformation.deltaatt av

i reklamsammanhang. NågraanvändningLikaså personnumretav
vidkunde användasförfanns riskockså detansåg att personnumretatt

motviljauttrycker mångaåsiktsregistrering. dessaI öppna motensvar
jagmittbetraktas Ingen behöverettatt personnummer,som nummer.

namn, ihar exempelvisett ettanges svar.
missbrukrisken forUpplevelser olust på grund person-avav av

deAvdatorer.bland kännedommedär störstnumret ompersoner
datoran-kännedommycket eller mycketsig ha ganska omsom anser

48anledning,dennaofta obehaghar 26 upplevtvändning procent av
26medansådant gånghar upplevt obehag någon procentprocent

saknardeanledning. Avobehag dennaaldrig upplevt somav
33upplevt obehag,har oftakännedom datorer 17 procentprocentom

aldrig upplevt50medanobehag någon gång,har upplevt procent
anledning.dennaobehag av

de ofta känt olust över14 attattprocent personnummeranger
förordnande ellerutbetalningsavi, protokoll,faktura,funnits pånoterat

obehag ikäntgångställe. 30 har någonsynligtpå procentannat
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sådana sammanhang, medan 54 de aldrig käntprocent attsvarar
obehag.sådant

Skydd förväxlingarmot

det gällerNär fördelar entydigt identitetsbegrepppersonnumrets som
55 i register kan skydda för-procent att motanser personnummer

växlingar med andra 20 inteprocent att personnumretpersoner. anser
sådant skydd. 24 ej.ett procent vetger

Personnummeranvändning olikainom sektorer samhälleti

Utredningen har ställt frågan vilka myndigheter, organisationer och
företag enligt svaranden inte alls skall få användasom personnummer,
vilka fåbör använda dem i mindre omfattning i dag och vilkaänsom

skall få använda idem omfattning i dag.som samma som
Toleransen personnummeranvändningen visade sig störstmot vara

beträffande banker, försäkringsbolag, försäkringskassan, kronofog-
demyndigheten, polisen, skattemyndigheterna, socialnämnderna och
SCB. Här ansåg antal de tillfrågadeett stort attav personnumren
skulle få användas i utsträckning idag. Beträffande SCBsamma som

bilden dock splittrad.är något Drygt hälften de tillfrågade 51av
procent användningen bör få omfattningattanser vara av samma som
i dag, 18 användningen bör minska och 26procent att procentanser

SCB inte alls bör få användaattanser personnummer.
finnsDet motstånd personnummeranvändningen hosett mot

biblioteken. Här 42 biblioteken inte alls bör fåprocent attanser
använda 10 omfattningen börprocent attpersonnummer, anser
minskas medan 33 de bör få användaprocent attanser personnummer

Åsikternai omfattning i dag. beträffande kontokortföre-samma som
användning isär.går något 24 dessa inte allstagens procent attanser

bör få använda 17 användningen börprocent attpersonnummer, anser
minska medan 43 användningen bör haprocent attanser samma
omfattning i dag. När det gäller postorderföretagen motståndetärsom

55större. dessa inte alls bör få användaprocent attanser personnum-
Inte heller i tidningarnas prenumerantregister eller i varuhusensmer.

kundregister bör enligt majoriteten få användas.personnummer

Fördelar och nackdelar med personnummer

Utredningen diskuterade tidigtpå stadium möjligheternaett att genom
användning aliasnummer och tillskapande identitetsbegreppav av nya
minska användningen Av denna anledning ställdesav personnummer.
i undersökningen frågan det skulle övervägande fördelar ellerom vara
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skullekundregisterinackdelarövervägande t.ex.personnummerom
andraersättas nummer.av

övervägandeskulledet35svarande ansågdeAv attprocent vara
skillnad. llnågoninte skulledet göra23 ansågfördelar, attprocent

30medannackdelarövervägandeskulle innebäradetansåg attprocent
innebära.kunnadet skullevadde inte visstesvarade attprocent

nackdelarAccepterande av

användningenbegränsningfrågaavslutandeI att avavangavs enen
servicen minskade. Detmedförafall skullei många attpersonnummer

anmäldesjälvenskildedennödvändigtbliexempelviskunde att
avsiktUtredningensställen.olikaflera attadressändringar på var

kundeservicegradenminskninghurförsöka utröna stor somav
begränsades.personnummeranvändningenaccepteras om

kunnasig 15servicegraden ansågminskning procentEn stor av
medan 24minskningvisskunde45 accepteraprocentacceptera. en

minskning. 15någonsig kunna procentinte ansåg accepteraprocent
inte visste.detattangav

det inteålderskategorierna gårolikajämförelse de attVid aven
ålderskategorinbeträffande Iskillnaderupptäcka några större svaren.

servicegra-minskningsig visstänka49kan18 34 år procent aven-
och 55 74 år54 ärålderskategorierna 35 år svarsprocentenden. I --

intekan 25ålderskategorindenrespektive 41. I procent44 yngre
siffror i deMotsvarandeservicegraden.minskningnågonacceptera av

24respektivekategorierna 23övriga är procent.

Slutsatser

motviljafinnsallmänhetendet hosvisarUndersökningen motatt en
i samhället.i dag harpersonnummeranvändningenomfattningden som

enligt vadockså,skaparfor missbrukRiskerna personnumret somav
männi-olust hos mångaupplevelserundersökningen,framgår avav

datoran-kunskapenöka medförefallerolustskor. Denna att om
vändningen.

förförståelsevissdet finnstyderUndersökningsresultatet på att en
vissainnebärapersonnummeranvändningen kanbegränsningatt aven

tänka sig60svarande kandenackdelar. Av accepteraattprocent
servicegradenminskningformnågon personnummeran-omavav

begränsas.vändningen
personnummeranvändningen kanbegränsningargällerNär det av

tittafinnas skälundersökningsresultatetbeaktandemed attdet av
kontokort-bibliotek,hosanvändningenpånärmare personnummerav

prenumerantregister.i tidningarnaskundregister ochi olikaföretag,
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4.7 Utvärdering bestämmelsen i 7 § andraav

stycket datalagen

Den 1 januari 1992 infördes bestämmelse i 7 § andra stycketen ny
datalagen. Bestämmelsen innebär registrering fåratt av personnummer
ske bara det klartnär motiveratär med hänsyn till registrets ändamål,
vikten säker identifiering eller beaktansvärt skäl.av en annatav
Personnummer får återges på datautskrifter bara det finnsnär särskilda
skäl. Se avsnittäven 3.2.1.

För få bild hur denna bestämmelseatt tillämpas haren av ut-
redningen tillskrivit antal registeransvariga myndigheter,ett organisa-
tioner och företag. Dessa har bl.a. tillfrågats ändringen i datalagenom
medfört användningen förändratsatt hos dem ochav personnummer

i fallså förändringen medfört eller medföra någraom negativaantas
eller positiva konsekvenser.

Av de 28 utredningen fått framgår hos flertalet 22svar som att
ändringen i datalagen inte medfört användningenatt av personnummer
förändrats. Endast fyra de svarande har helt eller delvisav ersatt

med beteckning. I dessa fall harpersonnummer annan personnummer
med kundnummer, medlemsnummer ellerersatts uppgift födelse-om

data. Beträffande USEK:sJ användning medlemsnummer, avsnittav se
4.4.2.

Av de svarande har de flesta förändringen varkenansett att kommer
få någon negativ eller positiv effekt. Att detatt uppkommer negativa

effekter åtta de enkäten. Endastsvarat tvåanser av som attmenar
den kan några positiva effekter. Deantas negativa effekter som

främstär ökade risker för fel ökadeoch kostnader.anges
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5 Allmänna överväganden

1 Inledning

Utredningens översyn personnummeranvändningen skall, enligtav
direktiven, utifrån syftetgöras påtagligt begränsa användningenatt av

i olika sammanhang i samhället. Inriktningen bör enligtpersonnummer
direktiven skall få användas bara där till-attvara personnummer
räckligt skälstarka motiverar det.

Den nuvarande användningen utomordentligtärav personnummer
omfattande. Sedan infördes 1960-taletpå har de,personnumren som
belysts i de tidigare avsnitten, efterhand fått allt användning.störreen
Detta har bl.a. lett fram till i det närmasteatt personnumren nu
heltäckande används identifikationsbegrepp vid personregistreringsom
i de dataregistren liksom i andra personregister. dock inteDet ärstora

förmöjligt tal eller denågra mått registreringaratt ange av person-
i dataregister eller de transaktionersker utförs mednummer som som

ADB eller tekniska hjälpmedel ochandra som avser personnummer.
Sverige datoriserade ländernadeär i världen och redanett mestav

förvärvsarbetande1989 använde tredjeunder dator i sitt arbete.var
bank-har datoriseringen kommit inom ochLängst försäkringsområdet

där de sysselsatta90 datoranvändare.nästan Inomprocent av
statsförvaltningen fanns 1991 datorstödda arbets-100 000änmer
platser. Jfr Data informationsteknologin Sverige SCBi 1993,om
Förlag, 1993.

direktiven iI och andra sammanhang framhållits använd-har att
ningen innebär både nackdelar. finnsför- Detochav personnummer
därför talar både för begränsningochargument motsom en av
personnummeranvändningen.

direktivenI har olika fördelar framhållits.med personnumren
Personnumrets fördel,största det, består det enhetligtsägs i äratt ett
och för varje unikt identifikationsbegrepp. Personnumret ärperson
således effektivt hjälpmedel det gäller förebygganär personför-ett att
växlingar, vilket betydelseär bl.a. från rättssäkerhetssynpunkt. Iav
den meningen innebär skydd för den personliga in-ettpersonnumret
tegriteten.
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statistik ochframtagningoch annatforskninggällerdetNär av
användningenanförs det,torde,för beslut personnummerunderlag av

kostnaderna.minskaochmöjligheternaökabidra tillallmänheti att
tillbidraockså attanvändningentordeOfta personnummerav

förkostnadernaminskaochadministrationeneffektivisera personre-
kostnader ävenmedföra lägrei sin är ägnatgistren, något atttursom

enligtvidareärAnvändningenenskilde.för den personnummerav
admini-vissaförutsättning förnödvändigpraktikenidirektiven en

deklarationsförfarandet.beträffandeförenklingar,strativa t.ex.
utbreddamed denframhållsfördel personnummeran-En somannan

olikaflerareda påhållabehöverinteenskildedenvändningen är, att
anställ-ochkundnummerexempelvissåsomidentifikationsbegrepp

ningsnummer.
det iär, sägsnackdelen medkanske störstaDen personnumren

de utgörintegritetsintrångotillbörligtrisk fördendirektiven, som
iidentitetsbegreppanvändaskommitde person-att somattgenom

påGenom ettområden. personnumretmångainom så attregister
registerADB-stöddaikopplingsnyckelanvändaskanenkelt sätt som

möjligheterökadeskapaspersonregisterandramedsarnbearbetningför
möjlig-hänseenden. Deolikaindividen ienskildedenkontrolltill av

enskildauppgiftersammanställningarobehörigatill somheter omav
allmänheten.hosskapatharpersonnumret oroenger

tillinbjudadirektiven,det ianförs personnumretkan,Vidare
Manidentifikationsbegrepp.endatillförlitlighetdesspåövertro som

ocksåbehöver görasinteidentitetenkontrollfelaktigtkan atttro aven
och adress.med t.ex. namn

iframhållsmednackdelarochfördelarDe sompersonnummer
Vidgjort.utredningenundersökningari deavspeglasdirektiven som

personnummeranvändningenbegränsningarvilkabedömningen avav
densåledesanfördadetbakgrundskallgenomförasbör mot avsom

och densammanhangadministrativairationalitetocheffektivitet
använd-rättsvårdenochbeskattningeninomrättssäkerhet somt.ex.
intrångformerolikadevägasningen mot avpersonnummer ger,av

kanpersonnummeranvändningenintegritetenpersonligai den som
medföra.

påsynpunkterallmännaavsnitten lämnasföljande personnum-deI
ochintegritetsriskerfrågor5.2avsnittmeranvändningen. l tas omupp

diskuteras5.3avsnittetföljandedetImissbruk personnummer.av
främstberörAvsnitt 5.4identifikationsproblem. personnummer-olika

skattead-samkörningar,diskturasavsnittetregister. Iianvändning
vilkaifråganocksådiskuterarUtredningenministrationen. samman-

förordaravsnitt 5.5Ibör begränsas.personnummeranvändningenhang
exponeringendenbegränsning personnum-utredningen yttre avaven

tillförslagutredningensredovisningmedavslutasKapitlet avenmer.
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metod för begränsning personnummeranvändningen avsnitten av
5.6.

l Allmänna utgångspunkter

Personnumren har, tidigare anförts, många fördelar. Utredningensom
har därför inte eftersträvat åstadkomma förslagatt heltett som
förbjuder användningen Utgångspunkten vidav personnummer.
utredningsarbetet har i stället varit i enlighet med vadatt, som anges
i direktiven, skall användas endast där tillräckligtpersonnummer
starka skäl motiverar det. Både ekonomiska skäl och effektivitetshän-

kan i vissa fall tala för i fallsyn att underpersonnummer, vart en
övergångsperiod, skall användas. De väger vidargument tyngstsom

bedömning bör få användasen emellertid,av ärvar personnummer
enligt utredningens mening, frågor hänger med rättsäker-som samman
heten. Vid framför allt hantering mycket volymerstoraav personupp-
gifter och i sammanhang där personförväxlingar kan medföra be-
tydande olägenheter för enskilda kan personnummeranvändningen
bidra till minimera riskerna för rättsförluster.att Frågor rättssäker-om
het, effektivitet och ekonomi kan dock många gånger svåra attvara
särskilja. Exempelvis kan förvaltning inte bedrivs effektivten som
medföra rättsförluster för enskilda.

5.2 Integritetsaspekter

Risken för skall kommaatt användaspersonnumret att på sättett som
medför otillbörligt intrång i den personliga integriteten har skapat en

Åtskilligahos många människor. kritiskaoro är också mot att
användningen i vissa fall deti närmasteav personnummer ersatt
användningen Många upplever det obehagligt i olikaav namn. attsom
sammanhang lämna sittut Det har också förekommitpersonnummer.

avsiktligtatt utnyttjat någonpersoner i sinaannans personnummer
kontakter med myndigheter och företag.

När det gäller skyddet för den personliga integriteten, bl.a. upp-
gifterna detär frågormånga har betydelse.om personnummer, som
TF:s princip allmänna handlingars offentlighet innebärom att
uppgifter enskildas personliga angelägenheter, bl.a.om personnum-

i många sammanhang offentligaär och lämnasmer, Ett skattesys-ut.
bygger påtem tämligen omfattandeett uppgiftslämnandesom och

olika bidrags- och avgiftssystem förutsätter samkörning medsom
andra register för kontroll uppgifter tillupphov omfattandeav ettger
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ellerenskilda, varvidinformationflöde personnummer meromav
identifikationsbegrepp.användaskommitregelmässigtmindre att som

för denskyddetbetydelsedetenskildeden ärFör attstorav
uppgifterbegränsning deGenomintegritetenpersonliga är gott. aven

säkerhetsåtgärderSekretessregler och olikain,samlas genomsom
integritetsskyddetenskilda kanuppgifterhanteringenkring omav

integritetsskyd-förbättraåtgärder förfaktiskasådanahöjas. Utöver att
integritetsin-förminska denförsökaockså viktigtdet detär att oro

människor.finnas hos mångakantrång som
reaktio-avsnitt 4.6.3underredovisningenframgårSom ovan avav

inställning tillallmänt negativkanFoB:arnade senastemot ennerna
blirmedföra detuppgifterinsamlingregistrering och att meraav

undersökningar. Ettmedverka i olikafå människorkostsamt attatt
kvalitet.blirresultatetmedför också sämrebortfallökat att avav svar

utredningen detbakgrunddennabl.a.Det settär mot somsom
tillinställningallmänhetensstudiegenomföraangeläget att aven

utred-förUndersökningen,användningen sompersonnummer.av
i olikamänniskorSCB, visar mångagenomförtsräkningningens attav

sittobehagligt länmaupplevt detsammanhang att personnummer.som
sig godhablandobehagUpplevelsen störreär som anserpersonerav
någontingsigintebland demdatorerkännedom än vetaansersomom

Över de känttillfrågadedehälftendatoranvändning. attuppgavavom
grundpersonnummeranvändningen påolust personnumretattöver av

Även förriskenregister.med andrasamkörningunderlättakan
känslorundersökningen,enligtskapar,missbruk personnumret avav

dedet inte mångamärmiskor. Däremot ärolust hos många av
åldern.upplysersvarande personnumretmot att omsom reagerar

användningeninställning tillallmänhetensundersökningSCB:s av
personnummeranvändningenvisar toleransen motattpersonnummerav

försäkringskassan,försäkringsbolag,banker,beträffandeär störst
socialnämn-skattemyndigheterna,polisen,kronofogdemyndigheten,

desåledesförefaller störstSCB. Förtroendetochderna gentemotvara
4.6.5avsnittIregleras i lag.olikaverksamhet på sättanvändare vars

Undersöknings-undersökningen.resultatetredogörelse förfinns aven
i bilaga 5.finns intagetresultatet

samkörningaruppmärksammades1970-taletRedan under att av
intrång i denotillbörligtrisk förmedförakundeolika register
betraktasför sig kanUppgifterpersonliga integriteten. somvarsom
känsliga.blisammanställningar kommakanharmlösa attgenom

rättvisandeuppfattassammanhangiPersonuppgifter ett somsom
eller iändamålförsamkörning användsefterde ettkan, när nyttett

vidsåledesmissvisande. Det kanframståsammanhang,nytt som
personuppgifter-undersökaanledningsamkörningar finnas att omnoga
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rättvisande i sittär exempel kansammanhang. Som nämnas attna nya
inkomstbegreppet inte i alla sammanhang definieras på sätt.samma

Möjligheterna till samverkan mellan register innebärolika emeller-
tid också fördelar.många Sådan bidra till minskasamverkan kan att
behovet dubblerade registreringar. Samtidigt ökar kvalitén påav
informationen data registrerats källan säker-närmastattgenom som
ställs för de fortsatta Ekonomiska rationellaoch skäl talarprocesserna.
också i fall förmånga myndigheterna bör använda datatekniken iatt
sin kontrollverksamhet. Vid varje tillfälle emellertiddet: angelägetär

till kontrollen inte utförs på sådant den otillbörligtsättatt att ett attse
kränker den enskildes integritet. Det också betydelsefullt detär att
finns praktiska rutiner for åstadkomma rättelse registerupp-näratt
gifterna har lett till felaktiga åtgärder.

Datainspektionen har under kommitår i kontakt medsenare
människor drabbats obehag och mycket besvär grundpåstortsom av

obehörignågon utnyttjat deras identitet. Exempelvis råkadeattav en
idrottsman för obehörigennågon utnyttjade hansut att personnummer
vilket bl.a. medförde idrottsmannens komatt attpersonnummer
registreras i samband med polisanmälan snatteri. kvinnaEnen om
drabbades utnyttjadenarkoman hennes iattav en personnummer
kontakter med polis, sjukhus och företag. Datainspektionen hjälpte
kvinnan med försöka komma till med alla felaktigarätta registre-att
ringar till.det obehöriga utnyttjandet lett Det visade sig attsom
felaktiga registreringar skett bl.a. polisregisteri och i register inom
hälso- och sjukvården. Hittills har Datainspektionen för kvinnans
räkning kontrollerat uppgifter i omkring 500 olika register.

Fallet med kvinnan fick sitt utnyttjatsom personnummer av en
tillskrivanarkoman föranledde Datainspektionen regeringen ochatt

föreslå missbruk identitet.åtgärder Inspektionensmot annansav
skrivelse, har överlämnats till behandlas utförligareutredningen,som
i avsnitt 6.5, där utredningen olovligtföreslår utnyttjandeatt av

identitet kriminaliseras.annans

5.3 Identiñkationsfrågor

Ett de rekvisit registreringgör tillåtenav som en personnummerav
enligt §7 andra stycket datalagen vikten säker identifiering.är enav
Genom den gällande namnlagen 1982:670 ökades möjligheternanu
till namnbyten väsentligt. Det gäller främst makars väljarätt att
efternamn, möjligheten byta efternamn och tillägga mellarmanm.att ett

frågaI förnamnen har möjligheten bl.a. strykabyta, och läggaattom
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vidareregleringenBeträffandeutökats.till sådant namn seavnamn
3.5.avsnitt

sker medidentifieringmedproblemenbelysanågotFör somatt en
vissaföljandei detadressuppgifter lämnasochledning av namn

problemdebeskrivningochstatistikuppgifter somavnanm enom
förorsakar.adressändringar

användningenbegränsaförutsättningarnagällerdetNär att av
namnlagtill 1982 årsförarbetenadet ikan attnoteraspersonnummer

kännetecknadesförslagetkonstaterades156 13198182:prop. atts.
enskildalagentidigaredenän attdet större utrymmeatt gerav

hadeNamnlagsutredningenskall ha.vilket debestämmasjälva namn
dethävdatnamnregler1979:25 NyaSOUbetänkande attsitti

framträdandelikanamnstabilitet inteintresseallmännas somvarav
måstemedtillmed hänsyntidigare systemet ansesatt personnummer

anfördestatsrådetFöredragandeidentiñkationsmedel.säkertettvara
14:prop. s.

användaskommitalltmer har attAven sompersonnumrenom
fortfarandesamhälletnaturlihar ettidentifikationsmedel,

bytamöjlighetsträcktvinamnstabilitet. En attintresse namnav
förRiskenintresset.med detkonfliktikommaskulle kunna en

inamnbyteEtt ärsådock inteutveckling tordesådan stor.vara
för denpraktiska olä enhetermed så mångaförenatallmänhet

regelisig förbeslutardettadenenskilde ytaatttrots namnatt som
emellertid intekanbeslut. Detför dettavägande skältorde ha tungt

antal ångerobegränsatbytamöjlighetuteslutas ettattatt namnen
mindre obeeller örigademmissbruskulle kunna mersom avas av

namnbeteckningar. Förolikaidentitet undersin attvill döljaskäl
införas.vissadetta bör spärrarförhindra

vidriskföljernamnbytenreglernarelativtde generösaMed enom
förhållandetgäller detDetsammaidentifiering enbart attgenom namn.

Ävenmänniskor.antalnamnkombinationer bärsflertal stortettett av
sittstavninganvänder olikaiblandomständighetenden att avpersoner

hjälpmedidentifieradet svårare namnet.gör att avnamn
bärsdevilketavgörafall kan det svårtvissal att namn somavvara

före-efternamn. Detrespektiveförnamninvandrare ärsomenav
varvid denoch viceförnamnefternamnkommer versa,att somanges

blir fel.formateringengrundläggande
falleller iidentifikationsbegrepp,Användning vartsomnamnav

denförväxlingarförmedföra riskkansådant begrepp an-ensamt, av
Sverige. De 17ispecielltintenamnvariationen ärledningen storatt

och debefolkningen33bärsefternamnenvanligaste procent avav
till 30 000efternamn harochför-kombinationernavanligaste uppav

Sverige1993 iaugustifinns detstatistik från DAFAEnligtbärare.
finnsDetJohansson.efternamnetbär000314drygt sompersoner
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drygt 308 000 med efternamnet Andersson, 243knappt 000 Karlsson
vartill kommer drygt 30 000 Carlsson och 203något 000änmer
Nilsson.

Colin Bennett belyser problematiken i Regulating privacy, Data
Protection and Public Policy in Europe and Unitedthe States, Cornell
University Press, Ithaca och London 1992. Bennett anför beträffande
användningen personliga identitetsbeteckningar s.k. PIN Personalav
Identification Number bl.a. följande 50:

Although the PIN especially valuable nation with millions ofa
Andersens, Eriksons and Petersons, contributed significantly to
the recognition of the data protection problem in Sweden.

Enligt uppgift från Riksskatteverket registrerades under 1993 omkring
92.000 ärenden rörande efternamn for vuxna.

Adresser

Även identifikation med i kombination med adress kan i vissanamn
fall medföra svårigheter. Ett problem i det sammanhanget detär att
inte finns någon konsekvent för hur postadress skrivs.norm en
Riksrevisionsverket har i sin Fel data kostar Frapport 1992:2
föreslagit RSV, SPAR och Postenatt skall påbörjagemensamt ett
arbete med systematiskt gamla adresseratt till föranpassa en ny norm
postadressangivelse.

Varje år ändras och för omkringpostnummer halvpostort miljonen
människor. Enligt beräkningar från DAFA ändras på år omkringett
20 uppgifterna och adresserprocent i normalt adress-av om namn ett
register. Hur dessa problem blir varierarstora sannolikt beroende pâ
vilken register det frågantyp är I vissa sammanhangav ärom.
människor benägna anmäla ändringar i andra.att än Postensmer
kostnader för hantering försändelser felaktigamed adresser frånav
datoriserade adressregister uppgår enligt Riksrevisionsverkets
ovannämnda till mellan 100 miljonerrapport och 200 kr år.per
Posten i dag betalt för eftersändningtar vid flyttning. Detpermanent
finns därför risk människor underláteratt anmäla adressändringen att
hos Riksrevisionsverketposten. har övervägaposten attuppmanat att

frånavstå betalt för eftersändning.att ta
I 1994 träffades avtal mellan Svensk Adressändringmars ett AB

SvAAB och RSV rutin för mottagning anmälanom ny av om ny
adress vid flyttning. SvAAB är dotterbolag till och harett bl.a.posten
City Mail delägare. Enligt avtalet skall rutin för adressänd-som en ny
ring försökpá introduceras i delar Stockholmsområdet. Personerav

önskar anmäla adressändring kan ringa 020-nummersom tillertt



192 Allmänna överväganden SOU 1994:63

SvAAB. SvAAB registrerar anmälningarna i datorbaseratett system.
Registreringen i dialog mellan ochanmälaren SvAAB:sgörs operatör.

samband med registreringen kontrollerI SPAR ochgörs mot postens
basregister. Systemet blanketter för efterfrågadeanmälangenererar av
tjänster. Blanketterna skickas till anmälaren tillsammans med pottofria
svarskuvert och följebrev. Efter underskrift skall den enskildeett
sända anmälan flyttning ocheller särskild postadress till skatteför-om
valtningen. Adressen till berört skattekontor tryckt blanketten.påär
Övriga blanketter återsänds till SvAAB. Skatteförvaltningen skall,
enligt föravtalet, portokostnaden för de svarskuvert ärsvara som
adresserade till de lokala skattekontoren sina utrednings-samt egna

Övrigaoch utvärderingskostnader. kostnader betalas SvAAB. Förav
den enskilde sker ändringsanmälan kostnad. den blankettIutan som
sänds till den enskilde vilka automatiskt aviserasanges som om
adressändringen. också iHär pekas på vilka regel inte får delsom av
ändringsanmälan. SvAAB kommer erbjuda eftersändning vidäven att
flyttning, tillfällig eftersändning och lagring tjänsterDessapost.av
kommer avgiftsbelagda. Samtliga tjänster kommer erbjudasatt attvara
både allmänheten och företag.

En omständighet kan försvåra identifiering ochsom genom namn
adress kan registrerad i folkbokföringenär att utanen person vara
adress. Det också tillåtet ha dubbla adresser bostadsadress ochär att
särskild postadress.

En begränsad användning torde föranleda vissaav personnummer
krav på den enskilde det gäller anmälningar förändringarnär om
beträffande och adress. undersökning SCB utfört,Dennamn som se
avsnitt 4.6.5, antyder emellertid många människor bereddaäratt att
betala visst pris i form exempelvis minskad servicegrad förett av en

i stället erhålla starkare integritetsskydd.att ett
Om för postadressangivelser utarbetas och postnummer-normer

inte i fortsättningen förändras i lika hög utsträckningpostort som
hittills kan vissa problem med identifikation i kom-genom namn
bination med uppgift adress förutsägas komma minska. Detatt nyaom

för adressändringar f.n. Stockholmsom-i delarsystem som provas av
förrådet torde också kunna bidra till minimera risken männi-att att

skor underlåter adressändring.anmälaatt

Födelsetid

uppgift tillräckligt förI de fall och adress inte bedömsom namn som
säker identifikation uppgift födelsetid, dvs. uppgiftkan ävenen om

möjlighetfödelseår, -månad och -dag, En begränsad attom anges.
medföra födelsetidanvända kan förutsägas kommerattpersonnummer

registreras i utsträckning. Härigenom torde kunnastörreatt man
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undvika bl.a. risker för förväxlingar föräldrar ochmellan barn med
och mellan med harsamma namn personer namnsamma som samma

adress.
Datainspektionen har i sina föreskrifter förenklatettnya om

ansökningsförfarande för vissa direktreklamregister DIFS 1993:5, se
även avsnitt 3.2.2, inte tillåtit uppgifter elleratt personnummerom
födelsetid inhämtas till direktreklamregister. förutsättningEn förett

erhålla tillstånd enligt det förenkladeatt förfarandet för direktre-ett
klarnregister är registret skall existera under högstatt månader.tre
Om registeransvarig önskar registret skall bestå under längre tiden att
eller innehålla uppgift exempelvis krävsom personnummer en
prövning i vanlig ordning hos Datainspektionen. Inspektionen har
emellertid uttalat det normalt inte finns skäl registreraatt att person-

i direktreklamregister. inspektionemsFrån sida har hävdatsnummer att
det i regel inte heller finns behov registrera uzppgift födelsetidatt om
i direktreklamregister. Anledningen härtill framför alltär registretatt
existerar under kort tidså och den registeramsvarige vid urvals-att
dragning från SPAR har möjlighet välja vilka ålderskategorieratt som
skall ingå i urvalet.

Utredningens förslag lag begränsad användningom en om av
innehåller inte restriktionernågra vad gäller registre-personnummer

ring eller användning födelsetid, jfr bl.a. avsnitt 9.1. innebärDettaav
emellertid inte utredningen födelseitid böratt att ianser exponeras
större utsträckning. förstaI hand bör också andra lösningar efter-
strävas, såsom tillskapande särskilda används baraav nummer som
inom viss verksamhet eller inom visst företag.etten

5.4 Personnummer i register m.m.

Personnumret har kommit till ADB-sammanhang.användning istor
Fleratalet personregister innehållerstora uppgift .om personnummer.
Den omständigheten registren identitetsbegreppanvänderatt samma

kopplingsbegrepp har underlättat och förbill administrationen.igatsom
Genom kopplingsnyckelatt används i olikamångasåsamma samman-
hang har emellertid också riskerna för integritetsimtrång ökat.

5.4. 1 Samköringarsambearbetningar

allmäntEn godtagen grundsats detnär gäller personregistrering är att
personuppgifter samlats för visst register eller visstettsom ett
ändamål inte bör utnyttjas för andra register elller ändamål. Enligt
datalagen krävs därför tillstånd för inrätta och föraatt ett person-
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från någotinhämtaspersonuppgifterinnehållaskallregister somsom
registreringensamkörning intepersonregister av upp-annat om

författning,stödmeddessa skerutlärnnandetellergifterna avav
§ andramedgivande 2registreradesdenbeslut ellerDatainspektionens

striktregisteransvarige har ocksådatalagen. Denstycket 4 ansvarp.
personregistertillfogasregistreradskadaför den attgenomsom en

§ första23uppgift honommissvisandeoriktig ellerinnehåller om
stycket.

olika ADB-uppgifter isambearbetasamköraMöjligheterna att
exempel påeffektivitetsvinster. Ettfallimedför mångaregister stora

adressuppgifterochuppdateringartillmöjligheterdedetta är namn-av
använderorganisationerochenskilda företagmyndigheter,mångasom

ochavgifterdifferentieradeexempelvisgällerdetsig Närav.
möjligheternaocksåtordeförmånerinkomstrelaterade att genom

läggskorrekta datatilluppgifter bidrasamkörning kontrollera att som
för beslut.underlag

vissa risker.emellertid ocksåsamkörning innebärtillMöjligheterna
tillspridasuppgift kommafelaktigkansamkörningarnaGenom atten

registreras ifelaktig uppgiftOmantal register. ettmycket stortett en
kontrolleraoerhörtenskilde svårtdet för denmyndighetsregister attär

framkommit vidvilket ocksåregister,till andraspridsuppgiftenhur
5.2.avsnittomtalats imissbrukde fall sompersonnummeravav

tillspridasriktig kommai siguppgift ärLikaså kan attsomen
Även sådanmissvisande.felaktig ellerblirdär densammanhang en

innebärakontrollera ochden enskildeförkan svårspridning attvara
för honom.konsekvensernegativa

användabegränsadfölja rättkaneffektEn att person-av ensom
kvalificeradeanskaffarregisteransvariga i ställetdeär att mernummer

registeridentitetsbegrepp. Förandrasöka påkan ettattsystem som
regelitillskall måsteantalstörreöver manett gagnvarapersoner
uniktblirdennauppgiftermycketsåregistrera attpersonom en

föri ställetinnebäraexempelvis kunnaskulleidentifierad. Detta att
tele-adress,registrerasochadressenbart namn,personnummernamn,
dettasammanhang måstecivilstånd. I mångatitel ochfonnummer,

begränsningennegativ effektsägas personnummeran-avavvara en
vändningen.

länderandraanvänds i mångafödelseortUppgift ettsomom
aneldningAv dennaidentiñkationsbegrepp.kompletterande anges
födelseortochfödelsehemortUppgiftbl.a.uppgiften i angesompass.

tillkominnanpersonbevis ochflertaletockså på personnumren
iidentifikationsbegreppkompletterandefödelseortanvändes som

erinrapåkallatsammanhangkan i detta attSverige. Det att omvara
försärskiltdelförfödelseortuppgift personerpersoner,enomen

uppgift.känsligutlandet, kanfödda i envara
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Den fördel i form försvarande samkörning vinnerav av som man
inte registreraattgenom kan således medförapersonnummer att ett

register kommer innehålla fler och kanskeatt integritetskänsligamera
uppgifter. Vid urvalsdragningar enligt 26 § datalagen får dock, enligt
7 b § sparförordningen se även avsnitt 4.3.3, inte uppgift om
födelsehemort länmas inte Datainspektionenut medgett iom annat
varje särskilt fall. Uppgift födelsehemort, svenskt medborgarskapom
eller uppgifter inte folkbokfördaär i Sverigeom personer som men

har skattsedel eller inskrivnaär i allmänsom försäkringskassa fåren
inte användas vid urvalsdragningar se 7 § sparförordningen.c

När det gäller samkörningar eller sambearbetningar detär emeller-
tid utredningens uppfattning begränsningatt användningenen av av

siktpå kommer motverkapersonnummer slentrianmässigtatt ett val
sökbegrepp i alla personregister.av samma En utveckling mot en

minskad personnummeranvändning kommer medföraatt att nya
identitetsbegrepp skapas Ävenför olika användningsommåden. detom
inte möjligtär undanröja alla de riskeratt samkörningar medförsom
kommer med användningett olikasystem identitetsbegreppav att
försvåra otillåtna sarnkörningar.

Även utökad användning olika krypteringsmetoderen tordeav
åstadkomma starkare skydd för denett enskilde det påattgenom ett
påtagligt försvårarsätt möjligheterna göra obehörigaatt samman-
ställningar personuppgifter. Samtidigt bör självfalletav inte skapaman
kommunikationssvårigheter i de fall det bedöms angeläget påsom att

enkelt jämförasätt uppgifterett från olika håll.
Hur de maskinella identifieringarna samkörningarna påverkas om

inte får användas beskrivs översiktligtpersonnummer i avsnitt 4.3.3.
Utvecklingen inom informationsteknologin går snabbt och det kan

förutsägas det kommer bli lättareatt integritetsskyddetatt ökaatt
val andra identifikationsbegrepp,genom av utökad behörig-genom

hetskontroll och i vissa sammanhang avidentifieringgenom av
uppgifter.

5.4.2 Personnumrets betydelse för nuvarande administrativa
system

Kartläggningen personnummeranvändningen innom olikaav sektorer i
samhället har visat förbudatt ellerett raudikal minskningmot en av
användningen skulle medföra svårigheter understora längreen
övergångsperiod och den skulle också bli synnerligen kostsam.
Anledningen är dagens byggtsatt under densystem förutsätt-upp
ningen kanatt användas identittetsbeteckning.personnummer Densom
offentliga sektorn kan också sägas ha utvecklingenstyrt attgenom
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iidentitetsbegreppanvändningkommit till storasompersonnummer
personregister.statliga

sambearbetningartillmöjligheternaunderlättathar avPersonnumret
skildakontrollerochUppdateringarregister.olikauppgifter från av

identifikationsbegrepp.medregelmässigtskerslag personnummer som
därförsektor fårinompersonnummeranvändningförbudEtt enmot

medsamhälletiandra sektorerfor mångakonsekvenser person-som,
medkommuniceraridentitikationsbegrepp,gemensamtnumret som

sektor.denna
blir i detbegränsningsreglerutformadegenerelltEffekterna meraav

harsamhällssektorerskildaöverblicka. Inomomöjliganärmaste att
fått olikapersonnummeranvändningenochdatoranvändningen
förändringutvecklade. Envälolikaocksåspridning. Datorsystemen är

ikostnad, kangenomföras större ettkani utansystemnyttettsom
ochkostnaderåstadkommaskanske inteäldre storautan om-system

kommerHärtillverksamheten.löpande atti denstörningarfattande
kommuni-andrabehovhar änmyndigheterföretag större attvissa av

verksamheten.utanför denförsmed register egnasomcera
måstepersonnummeranvändningenbegränsamedarbetetI manatt

ellerregistrendekartläggamening,utredningensenligtdärför, stora
bedömningvälgrundadkunnasig, för göraförvarje sektor avatt en

få.kanpersonnummeranvändningenbegränsningeffektervilka aven
hurklargörabl.a.kartläggning börsådanEn personnummer

behovvilketkontakter ochutåtriktadeoch vidanvänds internt av
Vidareföreligger.uppgiftssamlingarandramedkommunikation som

in-lämnaskyldigheterlagstadgadevilkaundersöka attbör man
föreligger.medformation personnummer som

avväg-bli fråga görafall ocksådet i vissaanalys kan attVid omen
i krig,sårbarhetensamhällsintressen såsomviktiganingar t.ex.av

ochskatte-utformningenoffentlighetsprincipen,bevarandet avav
inomuppgifterkontrollstatistik ellerbehovetbidragssystem, avav

förvaltning.kommunalochstatlig
därförfinnsbetydelsefull. DetmycketocksåKostnadsaspekten är

med frågorADB-systemplaneringsamordnaanledning omatt nyaav
tillMed hänsynpersonnummeranvändningen.begränsning att ettav

enligtpersonnummeranvändningen,begränsningförslag avom
kostnadersamhälletfår förorsakadirektiv, inteutredningens stora
begränsasiktpå kortmöjligheterfinnas någradet intetorde att

samhällssektorer.inom allapersonnummeranvändningen
personregistreringomfattandedenexempelvisgällerdetNär som

och inombeskattningsändamålfolkbokföringen, förinomsker
dessa ärkonstaterassocialförsäkringsområdet kan det systematt

användasskall fåutgångspunktenmeduppbyggda att personnummer
ochforskningsregistervissagällerDetsammaidentitetsbegrepp.som
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vissa register inom denstora enskilda Skallsektorn. begränsningen
personnummeranvändningen till rimlig kostnadav kunna åstadkom-en

inom bl.a. dessa områden måste det långske sikt,mas på i samband
med uppbyggnaden datorsystem och administrativaav nya genom nya
lösningar.

I många sammanhang torde uppgift födelsetid kunna ersättaom
Utredningen har ocksåpersonnumret. räknat med förslagatt ett om en

begränsad användning kommer medföraav personnummer att en
utökad användning födelsetid. förstaI hand bör dock, tidigareav som
anförts, andra lösningar eftersträvas, såsom tillskapande särskildaav

används bara inom viss verksamhet ellernummer inomsom en ett
visst företag.

Skatteadministrationen

Av utredningens kartläggning, jfr avsnitt 4.3. framgår mycketatt en
delstor personnummeranvändningen framtvingas detav nuvarandeav

skattesystemet. Lagen självdeklaration och kontrolluppgifterom
föreskriver relativt omfattande skyldighet lämna kontrolluppgift.en att
Det förenklade deklarationsförfarande träder i kraft fr.o.m.nya som
1995 års taxering beräknas omfatta mellan 5,5 och 6 miljoner
skattskyldiga och innebär utökad skyldighet lämna kontrollupp-atten
gifter jfr 199293:86.prop.

Det kan många gånger förenasvårt förenkladatt admini-vara en
stration med förstärkt integritetsskydd. När detett gäller skattesyste-

och skyldigheten lämna kontrolluppgiftermet att skulle det sannolikt
möjligt åstadkomma viss förbättringatt i integritetsskyddetvara en

i dessa sammanhang ersättaattgenom med skatte-personnumret ett
Som jämförelse kan pekas det arbete mednummer. begränsaen att

användningen Social Security Number SIN pågår i Kanada.av som
Där har identitetsbegrepp,ett nytt s.k. Personal Record Identifier
PRI skapats för sammanlänkaatt anställd med personuppgifteren om
honom inom de federala myndigheterna. bilagaSe 3.även

Införandet särskilt skattenummerett emellertidkräver långt-av
gående överväganden inte möjligaär inom utredningensgörasom att
tidsram. Sådana överväganden bör också samordnas med större
förändringar skattesystemet och utvecklingen skatteförvalt-av av
ningens ADB-system.

När det gäller möjligheterna begränsa omfattandedenatt person-
nummerhantering och exponering detav personnummer som nuvaran-
de skattesystemet medför kan tänka sig flera olika lösningar. Enman
förändring uppbördssystemet skulle kunnaexempelvis medföraav att
arbetsgivare inte längre skulle behöva registrera anställdas person-

för skatteändamål.nummer



1994:63SOUövervägandenAllmänna198

utredningenförUppgiftslämnardelegation FUD harFöretagens
skatt inkomstför påuppbördssystemförslag ett nyttettpresenterat om

direktivutredningensförinomligger intetjänst. Det att taramenav
har förslagetintegritetssynpunktförslag. Fråntill FUD:sställning

korthär lämnautredningen valtfördelarsådanaemellertid attatt en
för förslaget.redogörelse

omfattandefinna i de alltmertill förslaget stårBakgrunden att
och införselutmätningbeträffandeskatteuppbörduppgifter inom samt

särskiltföretagen. FUDkommit läggas påi lön attatt menarsom
företagen.merarbete förbetungandeinnebäruppbördsskyldigheten ett

omfattandesig informeradebl.a. hållamåsteFöretagen ettom
myndighets-klara deförändras.ständigt Förregelverk attsom

sighållaarbetsgivaren dessutomuppgifternarelaterade måste
högrei långtförhållandenanställdas privatadeunderrättad om

företagare.primära rollför hansvad behövsutsträckning än somsom
för-ocksåharalternativa uppbördssystemförFörutsättningarna

arbetsgivarenUppbörd viaårtiondet.under detändrats senaste
irollfördelningenalternativetmöjligadet enda närbetraktades som

skettförändringarl940-talet. Debestämdes påkällskattesystemet som
betalas inteADB-teknik. Lönenrutinermanuellabl.a.är ersattsatt av

har i mycketBanksystemetvia bankkonto.längre kontant storutanut
för såvälbetalningarförmedlingförkommitutsträckning att avsvara
VPCoch harBankernaskattemyndigheter.anställdaochföretag som

preliminär skatt påbeträffande räntoruppbördsskyldighetockså
aktieutdelning.respektive

medför,strukturella förutsättningarnaochtekniskaändradeDe
skatteuppbörden pågenomföramöjligtdetenligt FUD, ettär attatt

alltsedan slutet påflertal tillfällenockså vidSAF harhelt sätt. ettnytt
fråga.aktualiserat denna1970-talet

detuppbördsförfarande innebäralternativttillskissFUD:s attett
betalningarinformationsbehandling ochförcentraltskapas systemett

arbetsgivar-kvarskatt,preliminärskatt,arbetstagarnasgällerdetnär
kronofogdemyndigheten. Dettatillbetalningaregenavgifteroch samt

US. FUD harUppbördssystemetförslageticentrala benämnssystem
US,eller driftjuridisk konstruktionägande,ställning tillinte tagit av

tänkbara.lösningar ärmångaattutan menar
u-kontouppbördskontoförslag,enligt FUD:sUS skapas,Hos ett

medu-kontobevispensionär. Ett upprättasarbetstagare ochför varje
inte in-skillnad frånvilket tillu-kontonummer personnumretett

kontohavaren.informationnehåller någon om
bruttolö-inarbetsgivaren betalarförU-kontobeviset uppvisas som

avlöningsperiodenförnaturaförmånerEventuellau-kontot.tillnen
redovisas med klumpsumma.en
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US beräknar preliminärskatt och individuella statliga avgifter på
arbetsinkomst enligt skattetabeller skatteförvaltningen.från USm.m.
betalar preliminär skatt, avgifter och kvarskatt till skatteförvaltningen,
införselbelopp till kronofogdemyndigheten och nettolön tillm.m.
arbetstagarens banklönekonto.

Vid kommunikation med US använder arbetsgivaren och arbets-
tagaren det särskilda u-kontonumret. Därmed undviks användning av

och arbetsgivaren behöver inte längre för skatteadmini-personnummer
strativa ändamål registrera uppgifter de anställdasom personnummer.

Det skisserade innebär företagarna befrias från arbetetsystemet att
med hålla sig informerade antal skatteregler ochatt ett stortom
regeltörändringar. Företagen behöver i det föreslagna intesystemet
heller ombud för skatteförvaltningen och kronofogdemyndig-agera
heten de anställda.gentemot

De anställdas integritetsskydd ökar med det enligtsystemet,nya
FUD, insynen i de anställdas privata ekonomi och övrigaattgenom
förhållanden nuvarande uppbördssystem ålägger arbetsgivarensom

Ävenförsvinner. för myndigheterna innebär det fördelar,systemetnya
FUD. Behovet information och utbildning minskar.menar av

Kontrollförfaranden underlättas och kräver mindre Ansvars-resurser.
förhållanden renodlas. samhällsekonomiskaDen lönsamheten attav
övergå till centraliserat och helt datoriserat uppbördssystem bedömsett

betydande.FUDav vara
reformEn den modell FUD skisserat skulle medföraav som

ändringar i åtskilliga författningar, ADB-program arbetsrutiner m.m.,och den också föregåsmåste tämligen omfattande utrednings-ettav
arbete. Utredningen intetidigare nämnts, ställning till FUD:star, som
förslag, vill ändå möjligheter tillpeka depå utökat integritets-ettmen
skydd minskningoch den användningenav personnummer somav
förslaget skulle kunna innebära.

Oförändrad5.4.3 personnummeranvändning

Vid genomgång författningar med bestämmelseren av om personnum-
översiktlig inventering olika statsmakztsregister och andramer, en av

register inom den offentliga sektorn undersökningarforetagnasamt av
dataregister inom den enskilda sektorn funnithar utredningen deatt
slag register enligt utredningens bedömningar, fortsätt-ävenav som,
ningsvis bör få registrera generellt kan indelas i trepersonnummer
olika grupper.

Den första registerutgörs inom offentligaden sektorngruppen av
omfattar del befolkningen och det ställsdär kravstorsom storaen av

på särskiljande identitetsbegrepp för undvika personförväxlingar.att
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skatteregister, vissa register hos ochRFVSom exempel kan nämnas
innehållerkategori registerkreditupplysningsregister. En andra är som
personför-det särskild viktpersonuppgifter sådant slag är attatt avav

uppgifterexempel sådana känsliga kaninte sker. Som påväxlingar
uppgifter hälsotill-i kriminalregister,uppgifter brottnämnas omom

betalningsanmärkningar iuppgifteri sjukjoumaler ochstånd om
register sambe-tredje kategorikreditupplysningsregister. En är som

förutnänmda kategorierna,med register inom desamkörs tvåarbetas
särskiljande identitetsbegrepp.vilka således har sompersonnummer

få innehålla uppgiftregister också i fortsättningenbörMånga om
lagstadgadanledningen det föreliggerden att enpersonnummer av

myndigheterna skalluppgifter tillskyldighet lämnaatt som vara
härUtredningenmed upplysningförsedda avserom personnummer.

skattemyndig-kontrolluppgifter tillskyldigheten lämnafrämst att
börmedför såledesUppgiftsskyldighetenheterna. att personnummer

både den offentliga och denregister inomfå registreras i många
enskilda sektorn.

Även dock möjligtangivna kategorierna torde deti de attvaranu
användande aliasnummer minskakryptering eller an-avgenom

Genomgående bör bedömningenvändningen omavav personnummer.
nödvändigregistertöringenpersonnummeranvändning vid görasär

restriktivt.
sammanhangbedömning i vilkaVid ävenpersonnummeraven

också tillanvändas självfalletfortsättningsvis bör få måste man se
registeransvarige. gäller bådeskydd uppgifterna har hos den Detvilket

tekniskt skyddbestämmelser sekretess ochlagligt skydd i form omav
behörighetskontroller.tillförlitliga datasystem ochi form av

Även beaktas. integritetsskyddkostnadsaspektema Detmåste som
personnummeranvändningenbegränsningkan uppnås genom en av

begränsningen medför.kostnaderdemåste vägas mot som

personnummeranvändningBegränsad5.4.4

försöka begränsa denUtredningen det angelägetär attattanser
integritetssynpunkt innebäranvändning urav personnummer som

denrisker. Ofta det emellertid detpå sättetärstörst att personnum-
omfattningen uppgiftermeranvändning grund denpå stora avsom av

integritets-uppgifternas karaktär innebär degrund störstaeller på av
de fallbegränsa. Iockså den användning svårastriskerna ärär attsom

det ocksåinformation den enskilderegister innehåller känslig ärett om
personforväxlingar inte sker.vikt attstorav

uppkommaintegritetssynpunkt kanSärskilda risker attgenomur
ipersonuppgifter lagrasuppgifter eller mängderkänsliga stora
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dataregister. Obehörig åtkomst eller känsligaanvändning uppgifterav
enskild kan självfallet till skada denför drabbas.om en vara som

Även mängder informationstora i sig inte särskilt känslig kan,ärsom
använt på obehörigt förorsakasätt,ett skador.

Centralisering större mängder uppgifter lagras med stödav som av
ADB kan också innebära större sårbarhet. Det förekommeren
brottslighet olika slag där datorer och datasystem eller mindreav mer

målär eller medel för brottsligheten. Många gånger dessaär brott
svåra upptäcka. De brottatt uppdagas blir heller inte alltid kända,som
därför den drabbats brottetatt underlåter göra anmälan forsom attav

inte skadangöra Eventuellaatt värre. politiska omvälvningar eller
från främmande makt kan i dessa sammanhang ocksåangrepp utgöra

hot den enskildes personliga integritet.mot
Samtidigt kan centralisering uppgifter i vissa fall innebäraen av ett

utökat integritetsskydd det med registeratt törsettgenom stort som
centralt kan lättare begränsa behörigheten ochatt åstadkommavara
andra säkerhetsarrangemang, kan svårare få till stånd vidattsom vara

decentraliserade lösningar.mera
Sårbarhetsproblem och problem med obehörig åtkomst torde dock

i allmänhet inte ha så samband med användningenstort av personnum-
även användandet identitetsbegreppmer, underlättarom av samma

sammankopplingar personuppgifter i olika sammanhang därav
används identiñkationsbegrepp.personnumret I stället det oftaärsom

frågor kan lösas med olika tekniska metoder. Användningensom kan
exempelvis begränsas och kontrolleras med hjälp olika behörig-av
hetssystem. Uppgiftsöverföringar kan skyddas med hjälp sigill ochav
krypteringsmetoder. Enbart begränsning användningenen av av

i dessaär sammanhang inte tillräckligt förpersonnummer åstad-att
komma integritetsskydd.ett gott

Den undersökning SCB genomfört för utredningens räkning harsom
visat många människor iatt olika upplevtsammanhang det som
obehagligt lämna sittatt ut Blandpersonnummer. personer som anser
sig ha mycket eller ganska mycket kännedom datoranvändningom

41 de tycker detprocent varit obehagligtuppger att lämna sittatt
Vid specificeringen situationerpersonnummer. de väcktav som

obehag finns bl.a. angivet kontakter med postorderföretag, köp av
olika slag och hyra videofilm.av

Drygt hälften de tillfrågade 52 procent uppgivithar de käntav att
olust över personnummeranvändningen grund att personnumretav
kan underlätta samkörning med andra register. Ungefär lika många
53 procent har känt olust över personnummeranvändningen på grund

risken för skulleatt kunna missbrukas.av personnumret Här nämndes
i första hand risken for skulle kunnaatt användaspersonnumret av
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brottslig verksam-vidmed inköp ellersambandinågon personannan
het.

spriddmedföljerintegritetssynpunktriskerDe person-ensomur
allmänheten.obehag hosochsåledesnummeranvändning väcker oro

reaktiondenangelägetdetUtredningen motatt person-ser som
blir beaktad. I dettasamhälletfinns inummeranvändningen som

begränsning denföreslåutredningensammanhang att avenavser
Oftaallmänheten.obehag hosväckerpersonnummeranvändning som

demening innebärenligt utredningensanvändningdendetär som
människorintegritetsriskerna mot.största reagerarsom

inte likaidentifikation100-procentigt säker vägerBehovet av en
ochbilligtotvivelaktigtärsammanhang. Personnumreti alla etttungt

Även medmöjlighetfinnsdetidentifikationsmedel. attsäkert om
åstadkommaeller metoderidentifikationsmedelandraanvändande av
alternativenfullgodamöjligt dedetidentifikationsäker ärlika atten

vissaövervägamåstesig kostsammaställer så accepteraattatt man
identifikationen.brister vid

förorsakaförväxlingar kanfallsärskilt i desammanhang,dell en
försäm-anförts,tidigarebör,den enskildeskador förbetydande som

gällaexempelviskaninte Detidentifikationenvidringar accepteras.
kriminal-ianteckningarvidsjukjournalerregistreringar ivid samt

desammanhang, därandrakreditupplysningsregister. Iochregister
slag, får detkänsligtlikainteförekommer ärpersonuppgifter avsom

100-meddetviktigtfall till fall hur ärfrånbedömningbli enen
vissa fall tänkaskan ibedömningsådanidentifikation. Enprocentig

säkerinte likaidentifikationsmetod ärvalresultera i ett somenav
förkostnadernaavvägningvid mot enpersonnumret, som enmensom

tillfredsställande.identifikationsmetod ansesannan
främstutredningenintegritetskänsli informationMed mindre menarg

informationharmlösinnehållerkundregisterolika typer merasomav
inköp m.m.om

adress ochexempelvismedidentifikationkanfallmångaI namn,en
eliminera för-erfordras förinformationfödelsetid den attsomge

registerföruppfattningutredningensenligtgällerväxlingsrisker. Det
Somförordnanden.ansökningar ocholikauppgifterinnehåller omsom

Ordningsvakt,förordnandeansökanexempel kan nämnas somom
tillståndbilskrotare,ochbevakningsföretagauktorisation attsom

ellerbegagnademed skrot,handel ut-bedriva samtvapenvaror
vapenlicens.ochkörkortfärdande av

DOK:s be-sig överremissinstanserdeFlertalet yttratsomav
informationssamhälletIntegritetsskyddet i1987:3 lSOUtänkande

personnummeranvändningonödigtillpositivasigställer att
inomremissinstansfinna någondock svårtDetbegränsas. är att som
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det verksamhetsområdet kan peka på någon sådan onödigegna
användning.

Det torde emellertid ostridigt i åtskilliga fallatt personnumretvara
Ävenslentrianmässigt kommit väljas identitetsbegrepp.rent att som

från statsmakternas sida har det tidigare saknats överväganden av
möjligheterna undvara register inrättats.att närpersonnummer nya

Om ambitionen åstadkommaär påtaglig begränsningatt en av
personnummeranvändningen faller det sig emellertid naturligt iatt
första hand rikta sig sådan personnummeranvändning intemot som
fyller något syfte identifikationssynpunkt.större deI fall registerettur
omfattar fåså förväxlingarnågra inte kan viduppståattpersoner
identifikation med hjälp och där samkörningar inte sker medav namn
andra register framstår användning onödig.en av personnummer som
Även i de fall det möjligt tillär rimlig kostnad åstadkommaatt en en
eliminering personnummeranvändningen kryptering ellerav genom
användning alternativa identitetsbegrepp utredningenav attmenar
användningen onödig.är Hos exempelvis bibliote-av personnummer
ken bör det möjligt identifiera låntagare med hjälpattvara av namn
och adress, eventuellt i kombination uppgift låntagarnummerav om
eller liknande. SCB:s undersökning visar också det hos allmänhetenatt
finns mycket liten förståelse för just bibliotekens personnummeran-
vändning.

Personnummer används också i många sammanhang utanför ADB-
register. Personnummer finns bl.a. fakturor,på konto- och ID-noterat

Ävenkort i olika beslut och tillståndsbevis. i dessasamt sammanhang
finns det enligt utredningens uppfattning skäl användningenöveratt se
och på olika försöka begränsasätt den.

5.5 Begränsad exponering av personnummer

En öppen exponering kan generellt innebärasägasav personnummer
risk lätt kan läsas obehöriga.att Ut-personnumreten genom av

redningen därför all öppen exponeringatt yttre,anser av personnum-
bör minimeras.mer

Personnummer bör enligt utredningens mening exempelvis inte få
Ävenförekomma postförsändelser.utanpå i andra sammanhang såsom

olikapå dokument, förordnanden och bevis börtyper av personnum-
förekomma endast det föreligger särskilda skäl. Ett sådantmer om

skäl kan krävs för kontroll register medatt personnumret attvara mot
identitetsbegrepp skall kunna ske.personnummer som
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det gäller begränsningen den exponeringenNär yttreav av person-
krypteringutredningen sekretessbeläggning och kanattnummer anser

effektiva metoder.vara

reglering5.6 Metod för av

personnummeranvändningen

framgår utredningens kartläggning, avsnitt harSom personnum-av
ursprungligen varkenkommit användas i omfattningatt en somren

första avgörandevarit avsedd eller förutsebar. Det steget mot en
användningen införandet bestämmelsenbegränsning togs genom avav

1992. Datainspektionen och regering-i § andra stycket datalagen7 år
kommitpraxisredovisningen se bilaga 9,har, framgår atten som av

extensivt. Datainspektionen har ocksåtillämpa bestämmelsen relativt
personnummeranvändningenföljt arbetet med begränsaatt genomupp

direktre-förenklat tillståndsförfarande forfatta beslut vidatt attom
DIFS 1993:5,registreringklamregister inte tillåta personnummerav

jfr avsnitt 3.2.2.
totalauppenbarligen endast liten del dendockDet är yttersten av

personnummeranvändningen kommit under Datainspektionens be-som
undersökning hur ändringen i § datalagenUtredningens 7dömning. av

lagänd-tyder ocksåpåverkat användningen på attav personnummer
fallmedfört förändringar i deringen hittills i inte någrastort sett

beslut i begränsande riktning.Datainspektionen inte fattat något
Ändringen 1992 har således inte avgörande sätti datalagen på något

personnummeranvändningen i samhället. kostnaderDepåverkat som
systemutveckling och förändring i befintliga datorpro-förenade medär

tilldet krävs kraftfullare åtgärder för ståndocksågör attattgram
begränsning användningenpåtaglig personnummer.av aven

skapaUtredningen har möjligheten generellövervägt att en
reglering personnummeranvändningen. Användningen av person-av

fått spridning och den har ocksåhar emellertid sådan såennummer
verksamheter, utredningen inte detolika betydelse för skilda ansettatt

generellt utformad regleringmöjligt åstadkomma någon taratt som
ställning till all personnummeranvändning.

5.6.1 särskild lag eller reglering i datalagenEn

fråga ställning till har varit vilka formerEn viktig att ta av person-
Skall lag användningnummerhantering skall regleras.som en om av

ADB-behandling eller skall denomfatta endast ävenpersonnummer
personnummerreglera manuell hantering av
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nuvarande datalagen endlastDen reglerar i uppgifter iprincip som
register förs hjälpmed databehandlling. Registerautomatiskav som
törs med hjälp teknik utanför lagens till-ADB falleränav annan
lämpningsområde. Datalagsutredningen föreslog datalagen iäven:att
fortsättningen bara skulle reglera informationshanteringsådan som

hjälpsker med ADB. Som skäl :ståndpunkt anfördeför dennaav
Datalagsutredningen bl.a. manuella hanteringair inte innebär någonatt
nämnvärd risk från integritetssynpunkt dlet i Sverige, såvittoch att
utredningen kände till, inte finns mamuella register.några större

Enligt Personnummerutredningens mening finns; det emellertid flera
skäl talar för det gäller lagstiftning begränsningnäratt,som om av
personnummeranvändning, reglera manuell hantering. En lagäven

formerreglerar alla personnummeranvändming torde skapa ettsom av
starkare skydd regleringen blir tekmikoberoende. Manattgenom
undviker därigenom gränsdragningsproblerm.olika Utvecklingen av

informationsbehandlingsmetoder innebär inmatningsáåvälattnya som
distributionbearbetning och data kommer underlättas. Det kanattav

förutsägas bli lättareockså det kommer vid databehandlingatt att att
tekniska hjälpmedel handskrivna data,med exempelvismata genom

utveckling scanningtekniken.av
EG-kommissionens förslag tillEtt direktivärargument attannat om

personuppgifterför enskilda vid behandlingskydd och det friaav om
omfattarjfr bilaga 4flödet sådana uppgifter manuellävenav

hantering.
manuelltomfattar fördaMed reglering även uppgifter kansomen

manuella hanteringockså begränsa den personnummeravman som
exponering. Det kanibland innebär mycket gällaöppen exempelvisen
checkblanketter,trycks påpersonnummer som personnummer

anslagna tjänstgöringslistor, ansökningar och intygpåpersonnummer
olika slagav m.m.

Utredningen därför regleringattmenar en personnummeran-av
vändningen bör omfatta både och ADB-behandlingmanuell hantering

Eftersom datalagen reglerar endast ADB-i principav personnummer.
hantering personuppgifter bör regleringav personnummeran-en av
vändningen, enligt utredningens uppfattning, införas i datalagen.inte

Enligt den delreform skall grundvalgenomföras påsom av
Datalagsutredningens förslag se 2.3.4 Datainspektio-avsnitt kommer

möjlighet reglera för olika branscherADB-behandlingen.att attnen ges
och Härigenomsektorer. kan register inom branscher ochvissa
sektorer komma undantas från tillståndsplikt 199394: 116.prop.att

fördel med regleraEn personnummeranvändningen i särskild lagatt en
reglerna i sådan lag skulle tillämpas både i detkunnaär att en

nuvarande tillstånds- och licenssystemet, övvergångsperiodunder nären
viss ADB-behandling undantas från tillståndspliktern i framtidaettsamt
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eventuellt tillståndsfritthelt Om reglerna angåendesystem. person-
nummeranvändning finns i särskild lag, utanför datalagen, bliren
personnummeranvändningen inte beroende Datainspektionensav
tillståndsprövning.

Den nuvarande bestämmelsen personnummeranvändning i §7om
datalagen har fått tämligen generell utformning. har inteDet variten
helt okomplicerat för registeransvariga bedöma i vilka fallatt en
personnummeranvändning varit förenlig med bestämmelsen. Be-
stämmelsen har inte heller varit direkt straffsanktionerad i datalagen.
Däremot straffsanktioneras brott föreskrift från Datain-mot en
spektionen eller regeringen innebär inte fårattsom personnummer
registreras.

Regeringsrätten har i antal mål bl.a. Söderhamn Energi ABett som
överklagade regeringens beslut 93-72 angående tillstånd enligt
datalagen för personregister, Regeringsrättens mål 4621-1993nr

regeringens beslutprövat föreskrifter inteattom om personnummer
får registreras strider någon rättsregel. Regeringsrätten kom vidmot
sin rättsprövning i samtliga fall till den slutsatsen bestämmelsernaatt
i datalagen de beslutande myndigheterna för görautrymmegav att
avvägningar mellan motstående intressen. Handlingarna i målen gav
inte heller, enligt Regeringsrätten, vid handen regeringen skulle haatt
felbedömt fakta eller överskridit för det handlingsutrymmegränserna

bestämmelserna Regeringsrätten fann därför regeringensattsom ger.
beslut inte stred åberopadnågon rättsregel.mot

Genom beslut Datainspektionen och regeringen har visserligenav
datalagens bestämmelse i praxis blivit något preciserad. Bl.a. fårmera
det praxis klarlagt fårattnumera genom anses personnummer
användas den registeransvarigenär enligt författning eller myndighets-
beslut skyldig lämnaär personuppgifter till myndighet.att ut en

Det emellertid utredningensär uppfattning författningsreglering-att
personnummeranvändningen bör betydligt preciseraden av vara mera

vad iän dag fallet.är Ur rättssäkerhetssynpunkt detär störstasom av
vikt registeransvarig, redan innan han ansöker tillståndatt en attom
föra register, kan bedöma användningett ärom en av personnummer
tillåten eller inte.

För närvarande kommer begränsningen av personnummeran-
vändningen i princip till stånd endast beslut Datainspektio-genom av

eller regeringen. förhållandeDetta kan inte tillfredsställan-nen anses
de. Förfarandet kan bl.a. bidra till snedvrida konkurrensenatt genom

företag inom bransch kan komma arbeta under olikaatt attsamma
villkor. Avgörande för företag får använda blirettom personnummer
i praktiken företaget ansökt tillstånd föra personregisteratt ettom om
före eller efter 1992.
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Datainspektionen har under tid flertal tillsynsärendeni ettsenare
anfört frågan registrering i tillståndsfriaatt om av personnummer
register i allmänhet kommer under bedömningDatainspektionens av

tillfällighet, ofta i form enstaka klagomål. Inspektionen haren av
hävdat sådan ordning inteär effektiv ocih den enskildapåatt en
sektorn kan oönskade effekter från konkurrenssynpunkt attgenom
beslut begränsning personnummeranvändningen bara gäller denom av
klagomålet Inspektionen har i vissa tillsynsärenden, medavser.
hänvisning till utredningens arbete, begränsningansett att en av
personnummeranvändningen tills vidare bör anstå.

Sverige de datoriseradeär länderna i världen och det ärett mestav
inte möjligt inom det nuvarande regelsystemet åstadkomma någonatt
påtaglig begränsning personnummeranvändningen enbartav genom
beslut Datainspektionen i tillstånds- tillsynsärenden.och ställetIav
erfordras preciserad författningsreglering nären mera som anger

skall användas och också straffsanktionerarpersonnummer som
sådan användning inte har i författning.stödsom

väl preciserad författningsregleringEn personnummeranvänd-av
ningen torde också kunna medföra uppstramning det gäller dennären
i dag tillståndsfria ADB-hanteringen personuppgifter. kostnaderDeav

förenade med systemutveckling och förändringär i befintligasom
datorprogram det ingripande lagstiftningkrävsgör föratt atten
åstadkomma verkningsfull begränsningen av personnummeran-
vändningen.

5.6.2 Speciella begränsningsregler m.m.

Eftersom det i fall kommermånga svårt helt undvaraatt attvara
har utredningen kompletterande metoder förövervägtpersonnummer

åstadkomma begränsningar personnummeranvändningen.att av
Utredningen har bl.a. begränsaövervägt möjligheterna denatt

användning föranleds att personnumretav personnummer som av
identitetsbeteckningutgör för enskilda näringsidkare. Vidare har

utredningen regleringenöver tilldelningensett .avav personnummer.
Förslag till begränsningsmetoder i dessa lämnas i avsnittavseenden
6.2 6.3.och
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6 Utredningens förslag

6.1 Olika begränsningsregler

Utredningen föreslår personnummeranvändningen regleras iatt en
särskild lag, lagen användning Enligt lagför-om om personnummer.
slaget får i princip bara användas i fallde använd-personnummer
ningen medgivits i lag eller användningen erfordrasnär för att
uppfylla krav angående föreskrivs i lag. Förslagetpersonnummer som
redovisas i avsnitt 6.1.1. Specialmotivering till lagförslaget finns i
avsnitt 9.1. avsnitt 6.1.2 diskuterarI utredningen vilka sektorer som

fortsättningsvis bör få användaäven och i vilka fallpersonnummer
intepersonnummeranvändning bör tillåten.vara

Utöver den särskilda lagen användningom av personnummer
lämnar utredningen också andra förslag syftar till åstadkommaattsom

begränsad användning I avsnitt 6.2 redovisas etten personnummer.av
förslag innebär identitetsbegrepp skapas för enskildaatt ett nyttsom
näringsidkare föregagarnummer. förslagetMed vinner man en
minskad exponering den enskilde näringsidkarensyttre av personnum-

och därmed torde också riskerna för missbruk näringsidkarensmer av
minska.personnummer

Avsnitt 6.3 innehåller beskrivning förslagutredningensen om enav
begränsning tilldelningen inteförav av personnummer personer som

folkbokförda. dag finnsär I omkring tilldelats408.000 personer som
folkbokförda landet. Den föreslagnaiutan attpersonnummer vara

begränsningen tilldelningen skulle uppenbarligenav av personnummer
bidra till minska personnummeranvändningen.att

I avsnitt 6.4 föreslår utredningen bestämmelse sekretessatt en om
för införs i sekretesslagen. Utredningen redovisarpersonnummer
också olika metoder kryptering exponeringenelimineraatt genom av

i klartext. Metoderna de fall det olikatänkta förärpersonnummer av
skäl inte rimligt heltär förbjuda användningenatt av personnummer.

förslagEtt kriminalisering obehörigt utnyttjandeom av av annans
identitet i avsnitt 6.5.presenteras

Utredningen anvisar således flera begränsa använd-metoder att
ningen olikaDe förslagen samverkar, ocksåärav personnummer. men

med modifieringar i vissa fall möjliga genomföra för sig.att var- -
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6.1.1 användningLag om av personnummer

Förslaget särskild lag reglerar användningenom en som av person-
innebär det i rarnlag det skall tillåtetnäratt attnummer en anges vara

använda Enligt lagförslaget fårpersonnummer. personnummer
användas bara användningen medgivits i lag, alternativtnär om
användningen erfordras för uppfylla krav angåendeatt personnummer

föreskrivs i lag. Användningen skall också förenlig med desom vara
ändamål föreskrivs i den lag medger användningen.som som

innehåller också bestämmelser syftarLagen till begränsaattsom
den exponeringen Personnummer får enligtyttre av personnummer.
lagförslaget inte placeras synligt postförsändelser. får intepå Det
heller särskilda skäl handlingar skall spridas tillpåutan anges som

denän personnumretannan som avser.
Från lagens tillämpningsområde undantas användning egetav

och användning sker förpersonnummer av personnummer som
personligt bruk. Uppgift avlidnas omfattas inteom personnummer
heller lagen.av

Förfarandet med utlämnande uppgift skallav om personnummer
enligt lagförslaget i princip koncentreras till skattemyndigheten.

Utredningen föreslår eller flera tillsynsmyndigheter skallatt en
tillsyn efterlevnaden lagen. Lagförslaget möjliggörutöva över förav

tillsynsmyndighet efter regeringens bemyndigande meddela närmareatt
föreskrifter ADB-behandling meddelaattsamtom av personnummer
föreläggande med de villkor kan behövas för lagen skallattsom
efterlevas. Ett sådant föreläggande skall förenaskunna med vite.

Regeringen eller tillsynsmyndighet regeringen bemyndi kan,gatsom
det föreligger synnerliga skäl, i enskilda fall medge undantag frånom

kravet förpå lagstöd användning av personnummer.
straffsanktionerarLagen personnummeranvändning sker utansom

erforderligt lagstöd och sådan användning strider föreskriftmotsom
meddelats med stöd lagen.som av

föreslagna lagenDen användningom av personnummer anger
således inte direkt vilken personnummeranvändning tillåten. Lagenär
måste kompletteras med olika författningar reglerar användningensom

i vissa register eller inom vissa sektorer i samhället.av personnummer
DOK övervägde möjligheten sammanföra alla registerförfatt-att

ningar i registerlag. sådan lösningEn skulle medverka tillen en
enhetlig utformning lagstiftningen och för såvälutrymmeav ge
behövlig modernisering befintliga författningar regleringav som en ny

de områden därpå sådan behövs. registerlag blirI deten gemensam
emellertid reglerasvårt sådana centrala frågor olikadeatt som
registrens ändamål och innehåll. också troligt förDet allaär att en
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blir för svår-specialreglerade register alltregisterlaggemensam
överskådlig för fylla sitt registerla-syfte. möjlighetEn attatt vore ge

registerförordningarkaraktären rarnlag och komplettera medattavgen
register.föreskrifter från enskilt Eneller Datainspektionen för varje
vilka frågorskulle föreskriftersådan ramlag kunna innehållat.ex. om

dockprincipskall regleras i olika registerförordningar. I gersom
lösning ocksåredan vägledningdatalagen den punkten. Denna ger

varit fallet vid tillkomstenriksdagen mindre inflytande vad harän som
befintliga registerlagar.av

oerhört spridd. DenAnvändningen i samhället ärav personnummer
underlätta kommunika-användningen har bidragit tillvidsträckta att

därför inte möjligt begränsamellan olika register. Dettionen är att an-
samtidigt beakta vad begräns-vändningen inom sektor utan atten

medinnebär för andra sektorerningen personnumret somsom -
med den sektor där användningenidentifikationsmedel kommunicerar-

enhetligt identitetsbegrepp varierar ocksåBehovetbegränsas. ettav
vissa fall förekommer personligolika sektorer i samhället. Iinom

registrering-lättare kan kontrolleras, medankontakt varvid identiteten
kontaktautomatiskt med denandra fall skero.d. i utan somar

registreringen berör.
eller investeringarsystemutveckling ikostnader förDe systemnya

personnummeranvändningen i de flestabegränsningar iregler omsom
standard och ålder befintligavarierar beroendefall medför

system.
användningen i framtidenbedömningEn av personnummerav om

visstisektor eller register bör enligttillåtas inom vissbör etten
faktorer:följandegrundas påutredningen främst

vidinternt och kontakter kunderanvänds medHur personnummer
m.m.

uppgiftssamlingarVilka behov kommunikation med andra somav
användsoch vid vilkaföreligger kommunikationer personnummer som

identifikationsbegrepp.
innehåller uppgiftLagstadgad skyldighet lämna informationatt som

används.förutsättereller att personnummerom personnummer som
eventuellaKostnader för omläggning befintliga ADB-system,av

planer förnya eller investera iatt system system.nya
grund för generellUtredningen har inte det möjligt tillansett att en

bedömningar dessautredningen föreslår, läggalag, avsom nu
föreslagna lagenfaktorers betydelse inom alla samhällsområden. Den

efter utredningmåste i stället kompletteras författningarmed avsom,
vilken omfattningsärskilda användningsområdet,det reglerar i

tillåten.personnummeranvändning skall vara
underlag för bedömasektor reglerats bör det finnas bättreNär atten

Erfarenheterreglering inom andra sektorer.konsekvenserna avav en
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eventuella krypteringsföreskrifter kan utvärderas och läggas tillm.m.
grund för fortsatta regleringar.

DOK:s lagförslag, avsnitt 2.3.3 innebar fickattse personnummer
registreras i personregister den enskilde samtyckt till detta. Ut-om
redningen har införa liknande bestämmelseövervägt i lagenatt en om
användning Skall regel samtycke verkligenav personnummer. en om

den enskilde möjlighet neka registrering ellerattge en annan an-
vändning detmåste stå klart samtycke lämnasatt ettav personnummer
helt frivilligt och den enskilde inte för påtryckningar förutsättsatt att
samtycka. Utredningen bedömer den enskilde i många fall iatt
realiteten skulle tvingas lämna sitt samtycke till användningatt av

Inom den enskilda sektorn skulle regelpersonnummer. en om
samtycke kunna möjligheten för företagöppna baraatt acceptera
kunder samtycker till deras används. Omattsom personnummer
alternativ saknas till de eller tjänster företaget erbjudervaror som
skulle den enskilde i realiteten tvingas samtycka till registreringatt av

Även i exempelvis förhållandet mellan arbetsgivarepersonnummer.
och arbetstagare kan det i vissa fall försvårt arbetstagare attvara en
neka arbetsgivaren använda för i lagatt änannatpersonnummer
medgivna ändamål. Utredningen har därför för inte föreslåstannat att

regelnågon samtycke.om
KanadaI skall den federala regeringen tillförsäkra rättigheter,att

förmåner och privilegier inte nekas någon och ingen bestraffas föratt
han lämna sitt Socialvägrar Identification Number SIN tillatt att ut
federal institution, i sådana fall uppgiftslämnandet ärutomen

föreskrivet i författning. När enskilda tillfrågas uppgift SINom om
skall de informeras ändamålet med förfrågningen, uppgiftsläm-om om
nandet frivilligt eller obligatorisktär och konsekvenserna attom av

lämna uppgift.vägra
Utredningen har föreslåövervägt motsvarande bestämmelser.att

När det gäller frågan bestämmelse innebär den enskildeattom en som
inte får nekas förmåner endast den anledningen han vägrarattav
lämna sitt utredningen emellertid denut attpersonnummer menar
reglering föreslås i lagen användning görsom om av personnummer

sådan bestämmelse överflödig. En myndighet eller i lagen annan som
har stöd använda har också få uppgifträttatt ett att utpersonnummer

från exempelvis skattemyndigheten.om personnummer
När det gäller informationspliktden finns inom fedraladetsom

området i Kanada bedömer utredningen motsvarande bestämmel-att en
i svensk lagstiftning skulle medföra omfattande byråkratise en som

inte istår proportion till de vinster kan integritetssyn-uppnåssom ur
punkt.

Utredningens förslag kan inledningen till långt störreses som en
begränsning personnummeranvändningen. Avvägningar mellanav
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integritetsskyddet och kontroll kan dock intesamhällets behov av
generellt i lagbestämmas Dessaanvändning personnummer.en om av

i olikafår i stället samband med samhällssekto-regleringgöras en av
vidare angeläget då differentieradeDet bidragssystem,är attrer. nya

avgifter och liknande införs på förhand vilka kontroll-överväganoga
behövs behovmöjligheter och vad detta innebär frågai attsom om av

registrera personnummer.

Framtida personnumrneranvändning6.1.2

förslag ramlag reglerarUtredningens som personnummeran-om en
förutsätter, tidigare redovisats, det tillkommervändningen att ettsom

befintliga registerlagar kompletteras medantal registerlagar och att
preciserar den personnummeranvrändning skallbestämmelser som som

områden i dagtillåtas. Lagförslaget förutsätter inte lagregle-äratt som
lagregleras såvitt användningenrade kommer att avser av personnum-

mer.
utredningen kort diskuteratavsnitt 6.1.1 har vilka faktorerI som

innan ställning till sektcor få användautredas börbör tar om enman
omfattningeller inte, i vilken eventuell användningpersonnummer en

skallfå ske vilka föreskrifter kringgätrda användningen.bör och som
avsnitt kartlagttUtredningen redovisats i 4har delarsom av person-

analyserYtterligarenummeranvändningen i samhället. emellertidär
till vilka.nödvändiga innan ställning inom områdentarman person-

framtiden få användas ochi bör användningen börvarnummer
eller eventuellt helt upphöra.begränsas

Generellt kan all exponering börsägas yttreatt personnummerav
användasinteminimeras. Personnummer bör fakturanummersom

fall internt föroch liknande. I de anvämdaskan attpersonnummer
kunder anwvändas vididentifiera bör inte externpersonnumretm.m.

kommunikation med den berör.detänannan

Folkbokföring, beskattning, exekution och val

befolkningen.Folkbokföringen den grundläggande registreringenär av
sker. Eftersomockså här tilldelningenDet är personnummersom av

förbudutredningen inte lämnar något totaltförslag innebär ettsom
naturligtanvändning framstår det attmot av personnummer som

fortsättningsvis och används hosregistrerasävenpersonnummer
folkbokföringsmyndigheten.

Användningen skatteadnninistrationeninom ger,av personnummer
utredningen tilll omfattandetidigare konstaterat, upphovsom en

personnumrneranvändning för skattemyndligheterna. Kravetäven utan



214 Utredningens förslag SOU 1994:63

uppgift i kontrolluppgifterpå framtvingar registre-om personnummer
ring inom skilda områden. Enligt utredningensav personnummer

inteuppfattning det möjligt inom den tiden till rimligaär närmasteatt
kostnader begränsa personnummeranvändningen inom skatteadmini-
strationen. framtiden skulleI kunna tänka sig ipersonnumretman
beskattningssammanhang med särskilt skattenummer.ersattes ett
Införandet särskilt skattenummer måste emellertid,ettav som
utredningen tidigare anfört, föregås omfattande utrednings-ettav
arbete. reformEn sådan bör också samordnas med utredningar detom
nuvarande skattesystemet, planerade omläggningar och förändringar

befintliga ADB-system avsnittI 5.4.2 har utredningenav m.m.
redogjort för förslagFUD:s uppbördssystem för skatt påett nyttom
inkomst tjänst.av

exekutionsväsendetInom det viktär största blirrättattav person
föremål för kronofogdemyndighetens åtgärd. delEn arbetetstor av
med gäldenären har utmätningsbarautröna några tillgångar skeratt om

registersökning. Som framgår den i avsnittnumera genom ren av
4.3.1 givna redogörelsen finns omfattande ADB-system förett
exekutionsväsendet, det s.k. REX-systemet. detI där ingående
centralregistret utgör personnummerorganisationsnummer identifika-
tionsbegrepp. Enligt § utsökningsregisterlagen4 skall i utsöknings-
registret bl.a. eller, uppgiftnäranges personnummer om personnum-

saknas, särskilt registreringsnummer. I det register förs medmer som
stöd lagen 1991:876 register för betalningsföreläggande ochav om
handräckning får för fysisk bl.a. Meden person anges personnummer.
hänsyn till vikten riktig identifierng sker sig utred-attav en anser
ningen inte ha anledning ifrågasätta i fallatt att vartpersonnummer
tills vidare får användas inom exekutionsväsendet.

Enligt vissa bestämmelser skall då ärendenpersonnummer anges
anhängiggörs vid kronofogdemyndigheterna. Vid inbetalning av
ansökningsavgiften för ansökan betalningsföreläggande ochom
handräckning skall sökanden svarandens ellerange personnummer
organisationsnummer 5 § förordningen 1991:1339 betalnings-om
föreläggande och handräckning. En ansökan indrivning skall,om om
inte RSV föreskrivit något innehålla uppgift bl.a. sökandensannat, om
och gäldenärens 6 § indrivningsförordningenpersonnummer
1993:1229.

det gällerDå ansökan från myndighet ifrågasätteränannan
utredningen starkt nödvändigheten iattav personnummer anges
ansökan. Enligt utredningens mening torde det tillräckligt medvara
uppgift födelsetid, och adress. Med hjälp dessa uppgifterom namn av
torde det möjligt inhämta uppgift frånattvara om personnummer
SPAR eller det eventuella aviseringsregister, enligt Avise-som
ringsutredningens förslag skall föras RSV; dvs. den för exekutions-av
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detmyndigheten ersättaansvariga och kan kommaväsendet attsom
uppgiftför sådant inhämtandeRutinenregistret. ett personnum-omav

inhämtas påkanutformastorde kunna så ettatt personnummermer
minskaskulle avsevärtsmidigt Ett sådantsnabbt och sätt. system
Enligtenskilda sektorn.inom denexponeringen av personnummer

intedetför ärförslag sekretesskyddutredningens personnummerom
offentliga sektorn.regel för deninföra motsvarandenödvändigt att en

iantalmycketval registrerasInför allmärma stortett personer
framställningförunderlagregisterADB-understödda utgör avsom

lämnadeVallagskommitté1993och röstkort. Det årsröstlängder av
förförfattningsstödinnehållerröstlängdsregistertillförslaget lag om

registreringVid deni register.dessaregistrering personnummerav
blirunderlagetangelägetmed val deti samband ärsker attsom

registretfinnas med iskallingenkorrekt och tappasatt person som
ochunderlaget blir korrekttillbidrakanbort. Här personnumret att

inga be-Utredningen därförrättsförluster uppstår.inga attatt anser
användningennuvarandedengränsningar bör ske personnummeravav

val.samband medivid registreringen

och landstingKommuner

landstingoch avsnitt 4.3.4kommunerbeträffandeUtredningen har
förekommeranvändningdenfrämst beskrivit personnummerav som

sjukvården. gällerhälso- och detinom Närsocialtjänsteninom samt
Socialtjänstkommittén ocharbete inomområden pågårbåda dessa

underlagfram för-forHälsodatakommittén medinom att ta en
harSamråd dessapersonregistreringen. skett medfattningsreglering av

utredningsarbetetunder kommer kunnaocksåkommittéerbåda attsom
utrednings betänkande.del dennata av

personreggistreringen inombeträffandeallmän synpunktSom en
synnerli-det härsjukvården vill utredningen framföra ärhälso- och att

sammanhang ärpersonförväxlingarangeläget inte sker. I des.saattgen
varför frågoruppgifterfrågan särskilt känsligadet gångermånga om

ocksåuppgifterna ärkring hanteringensäkerhet och sekretess avom
emellertid inte alltidAnvändning behöverviktiga. personnummerav

registreringen.säkerhetenda åstadkomma kringdet sättet attvara
utredningenregistreringen inom socialtjänstendet gällerNär anser

exempelvis fakturor,påexponeringallatt yttre personnummer,av
födelsetidLikaså bör registreringgenerellt bör upphöra.sett varaav

kontrollkräverintebedriva sådan verksamhettillräckligt för att som
uppgifter centrala register användermot sompersonnummersomav

vidbörutredningen tidigare anförtSomidentitetsbegrepp. man
i förväginkomstbasearadebidragssystem ellerutarbetandet taxorav nya
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bedöma behovet kontroll och vad detta innebär i formav av person-
nummeranvändning och risker från integritetssynpunkt.

Personaladministrativa system

I de personaladministrativa finns uppgifter bildarsystemen som
underlag för bl.a. de kontrolluppgiñer skall levereras till skatte-som
myndigheten. Där registreras också uppgifter skall kommunicerassom
med försäkringskassor eller RFV.

För ändamål där det föreligger lagstadgad uppgiftsskyldigheten som
förutsätter måste enligt utredningensatt personnummer anges upp-
fattning de personaladministrativa fortsättningsvis fåävensystemen

Äveninnehålla uppgift vid kommunikation medom personnummer.
andra erhållit lagstöd för sin personnummeranvändning börsom

kunna användas. Utredningenpersonnumret exempelvis attanser
bankerna skall få använda Vid kommunikation medpersonnummer.
banker i samband med löneutbetalningar bör därför fåpersonnummer
användas. Personnummer bör däremot inte användas för andra
ändamål. När det gäller den interna administrationen ut-menar
redningen uppgift adress och eventuellt födelsetidatt kanom namn,
användas särskiljande begrepp. Redan använder många företagsom nu

anställningsnummer i den internaett verksamheten. Utredningens
förslag kan förutsättas medföra utökad användning särskildaen av
anställningsnummer.

Domstolar och andra rdttsvárdande myndigheter

Utredningen har i avsnitt 4.3.6 redogjort för den registrering och
personnummeranvändning sker hos domstolar och andra rättsvår-som
dande myndigheter. Enligt utredningens mening detär rättssäker-ur
hetssynpunkt viktstörsta de tvångsåtgärder vidtas deattav som av
angivna myndigheterna träffar rätt Det därförär avgörandeperson. av
betydelse grundlig identitetskontroll den enskildeatt sker. Fören av
närvarande förutsätter sådan kontroll uppgiftatten av personnummer
erhålles och kontrolleras. Myndigheterna behöver också aktuell
uppdatering uppgifter den enskilde, något i dagslägetav om som
kräver uppgift För polisen på effektivt sättattom personnummer. ett
skall kunna utföra sina uppgifter krävs det finns möjlighetatt atten
sambearbeta personuppgifter på säkert och effektivt Desätt.ett
rättsvårdande myndigheterna bör alltså i sin registerhantering i
väsentligen utsträckning i dag ha rätt användasamma attsom
personnummer.

All onödig användning bör dock undvikas.av personnummer
Exponering bör endast komma ifråga då dettapersonnumret ärav
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absolut nödvändigt. dag förekommer iI uppgift om personnummer
bl.a. alla domar riktar sig enskild. Utredningen ifrågasät-motsom en

starkt denna exponering nödvändig. Uppgift födelsetidärter om om
tillräcklig förtorde identifiera uppgiftDenattvara person. omen

torde nödvändig antecknaskan på platspersonnummer som vara annan
i domstolens akt domen eller beslutet. Vid underrättelsepå denän om
avgörandet enligt olika bestämmelser skall ske till flertalett ettsom
myndigheter, kan uppgift i ett separatom personnummer anges
meddelande, beträffande brottmål den s.k. RI-uppgiften.på Dåt.ex.
det gäller expediering avgörandet till andra sådana myndigheteränav
bör uppgift inte lämnas, inte harmottagarenom personnummer om
lagstöd för sin användning. Det ankommer istället den myndighetpå

har vidta eventuella åtgärder i anledning domstolsav-att ettsom av
görande själv fram det aktuella kan skeDettaatt ta personnumret.

använda sig registersökning enligt utredningens förslagattgenom av -
hos Skattemyndigheten eller i SPAR eller det eventuella avise-annars-
ringsregister kan komma detta register. Enligtersättaatt ut-som
redningens mening bör alltså den kronofogdemyndighet t.ex.som
erhåller avgörande betalningsskyldighet för verkställighet självett om
inhämta uppgift gäldenårensom personnummer.

Ansökningar och tillstånd m.m.

föreskrivsoch förordningarI antal lagar skyldighetett stort atten
och i vissa fall då ansökan någoteget annans personnummerange av

myndighet. gällerslag till Detta ansökan för-t.ex.ges en om
auktorisation bevakningsföretagordnande ordningsvakt, ochsomsom

handel med skrot,bilskrotare, tillstånd bedriva begagnadeatt varor
eller utfärdande körkort vidare bilagaoch vapenlicens,vapen, av se

Utredningen ifråga starkt motiveratsätter det kan attansesom
uppgiftsådan Det torde i ansökan, förutomtillräckligt attanges. vara
och adress, uppgift det fall det skullefödelsetid. Förnamn ange om

nödvändigt med uppgift för ansökanprövaattvara om personnummer
torde den mottagande myndigheten hand införskaffa upp-egen
giften, enligt utredningens förslag skattemyndigheten ellerfrån annars
från SPAR eller det Aviseringsutredningen aviserings-föreslagnaav
registret.

Utredningens bedömning gäller i bl.a. ansökankravetäven att
stämning och i samband med betalningsföreläggandeansökanom om

och handräckning uppgift Det bordeange om personnummer. vara
möjligt för den domstol eller kronofogdemyndighet erhållersom en
sådan ansökan själv fram personnummeruppgifterdeatt ta som
eventuellt krävs. För det fall kravet i falldessapersonnummer
bibehålls kan utredningens förslag till sekretesskydd komma att
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urholkas. Det skulle nämligen då tillräckligt enskildattvara en
framställer påstående uppgift behövs iett attom om personnummer en
sådan ansökan för sekretess inte skallnågon gälla. det gälllerDåatt
ansökan från myndighet, åklagarens stämningsansökan i brottmål,t.ex.
talar med hänsyn till sekretesskyddet inte lika starka förskäl att
uppgiften utelämnas i ansökan. finnsDet dock skälom personnummer

ifrågasätta behovet i dessa fall.även Det torde i falldessaävenatt
tillräckligt adress och uppgift födelsetid.attvara ange nanm, om

Även i åtskilliga andra fall kan behovet starktav personnummer
ifrågasättas. gäller bestämmelsenDetta i lagen ekonomiskat.ex. om
föreningar föreningen för registrering skall anmäla uppgift bl.a.att om

för den till styrelseledamot, verkställandeutsettspersonnummer som
direktör, direktör, suppleant, firmatecknare och den har be-som
myndigats föreningenspå delgivning.vägnaratt ta emot

Enligt utredningens förslag till lag användningom av personnum-
§4 får inte särskilda skäl påutanmer personnummer anges

handlingar skall spridas till denän personnumretsom annan som
det gällerNär verksamhetsområden omfattas sekre-avser. som av

tesslagens bestämmelser medför utredningens förslag sekretess förom
uppgift detta inte blir möjligt. blirDet såledesattom personnummer
med den föreslagna regleringen exempelvis inte tillåtet iatt ett
dokument sprids för samtliga sakkunniga ochsom ange personnummer

förordnas i utredning.experter som en

Fastighetsdatabassystemet

En uppgift förcentral fastighetsdatasystemet det skall till-är att
handahålla riktiga uppgifter till fastigheter ochägare Itomträtter.om
arbetet ajourhållningenmed inskrivningsregistret bör CFD kunnaav
arbeta med Inskrivningsregistret bör således innehållapersonnummer.
uppgift ägarnasom personnummer.

All onödig exponering inskrivningsregistrets börav personnummer
däremot undvikas. Personnumret bör inte officiellapåt.ex. anges
registerutdrag och inte heller kunna användas vid sökning från
terminal behörig Aviseringar från inskrivnings-änannat av person.
registret ändrade ägarförhållanden bör inte heller få innehållaom
uppgift om personnummer.

Inskrivningsmyndighet skall meddela lagfart fångpå fastsom av
egendom bör givetvis ha del uppgifter i inskrivnings-rätt att ta av
registret tidigareden och skyldighetägarens tillattom personnummer
registret anmäla den Däremot behöverägarensnye personnummer.
överlåtelsehandlingen inte innehålla uppgifter köpares och säljaresom
personnummer.
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kreditinsttitutionernasfråga börEn särskiltövervägas rättär attsom
del för skall belånas.fastighetägareta personnumret,av sonnav

Forskning och statistik

statistikområdet pågår rregisterlagstiftning.Inom arbete med framatt ta
Integritetsskyddsutredningen 1994 lämnakommer under våren att
förslag till särskild statistikregisterlag.en

försämra förut-Utredningens förslag får enligt direktiven intte
för statistiskt utrediningsunderlag ochsättningarna och ekonomiskt

forskning.
eventuelltstatistiska ändamål torde oftast uppgift födellsetid ochFör

tillräckligt underlag. finns i dag,, enligt vad utred-kön Detutgöra
avidentifieratningen automatisktinhärntat, system geneirerarsom

uppgifterunderlag för statistik. Vid sambearbettningarmaterial som av
vissa fall erforderligtfrån olika register kan det emellertid i attwara

kopplingsbegrepp. I vissa fall torde detanvända personnummer som
krypteramöjligt i statistiksammanhangdock att personnummer.vara

detforskningsområdet möjligt följaInom gör personnumret att upp
bör möjlig-under längre tidsperiod. Här övervägamampersoner en
forsknimgsprojektVid inteheterna krypteraatt personnummer. som

tidsperiod bör uppgift födelsetid isig någon längresträcker över om
uppgiftfall kunnade flesta ersätta personnummer.om

RFV

ocholika acdministrationenKartläggningen RFV:s system avav
anslutande bidragssystem bild detsocialförsäkringen och ;ger en av

ochinformationsflöde mellan RFVsker inom RFVstora samttsom
finns registreradeandra myndigheter. mycketEtt antalstort personen

förregistreringama till grundhos RFV och ligger många gånlger
Registreringar-avgörande betydelse enskillde.beslut för denärsom av

framståri vissa fall långa tidsperioder. Det ytterstsomna avser
angeläget riskerna för personförväxlingar minimeras.att

möjlligt på kort siktEnligt utredningens uppfattning det inteär att
initegritetsskyddtill står rimligkostnader i proportion till det somsom

uppnås genomföra förändringarkan medför att personnummersom
defår vid socialförsäkringen ochinte användas administrationen av

införandetanslutande bidragssystemen. På längre sikt skulle ettav
tilll minskningsärskilt socialförsäkringsnummer kunna bidra aven

mellan olikapersonnumrneranvändningen. Informationsflödett
försvåras fördyras olika identitets-myndigheter och dock avsevärt om

begrepp skall användas inom olika verksamheter.
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Den exponering sker utbetalningsaviernäryttre medsom person-
sänds bör dock enligt utredningens uppfattning upphöra.utnummer

Den exponerningen strider både utredningens förslagyttre lagmot om
användning och förslaget sekretess förom av personnummer om

uppgift Problemet torde kunna lösas antingenom personnummer.
kryptering aviernapå eller kuverte-personnumretgenom av genom

ring.

Utbildning

Som framgått avsnitt 4.3.13 gäller sedan den 1 december 1993av en
förordning redovisning studier vid universitet ochom av m.m.
högskolor. Enligt förordningen skall vid varje högskola föras ett
särskilt studieregister där varje students identitet med hjälpanges av

och Om saknas förettnamn personnummer. ettpersonnummer anges
denna student vid högskolan unikt nummer.

Utredningen ifrågasätter starkt behovet attav personnummer anges
i studieregistren, onekligen innehåller information kansom som vara

känslig för den enskilde, uppgift studieresultat.natur Dett.ex.av om
torde tillräckligt med uppgift studentens födelsetid. Detvara om vore
också möjligt alla studenter åsättes uniktatt någotett nummer, som
redan sker för sådana studenter saknarsom personnummer.

Vad CSN:sangår register bl.a.över studiestödstagare har dessa
register sådan anknytning till de skatte- och exekutionsrättsliga

det för närvarande inte finns anledningsystemen begränsaatt att
användningen i dessa register.av personnummer

Faclçförbund

När det gäller fackförbund och liknande organisationer ut-anser
redningen tills vidare bör användas iatt de fall detpersonnummer
erfordras för fullgöra uppgiftslämnande från A-kassorna föratt och att
administrera försäkringar. För medlemsadministrationen i övrigt bör
det emellertid tillräckligt registrera uppgift födelsetid. Ettattvara om

alternativ kan exempelvis skettannat inom JUSEK,att,vara som
tilldela medlemmarna särskilt medlemsnummer. de fallI förbundetett
måste lämna kontrolluppgift för medlem måste dock fåpersonnummer
användas.

Kreditupplysning

Kreditupplysningsföretagens register innehåller uppgifter ettom
mycket antal Uppgifter hämtas fortlöpande in från olikastort personer.
myndigheter. I dessa sammanhang framstår det angeläget attsom
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personförväxlingar inte sker exempelvis betalningsan-attgenom en
märkning registreras felpå En fungerande kreditupplysnings-person.
verksamhet också viktig faktor för effektiviteten iutgöraanses en
näringslivet.

Kreditupplysningsutredningens förslag till ändringar i kreditupplys-
ningslagen innehåller bestämmelse medger atten som personnummer

registreras kreditupplysningsverksamhet.får i Det också Person-är
nurnrnerutredningens bedömning kreditupplysningsföretagen i sinatt
verksamhet bör få använda Kreditupplysningsföretagenpersonnummer.
skulle lämpligen, Kreditupplysningsutredningen föreslagit, kunnasom
erhålla lagstöd för sin användning ändringar i kreditupplys-genom
ningslagen.

det gäller bankers och andra användares inhämtandeNär av
kreditupplysningar kan emellertid utredningens förslag medföra att

m.fl. inte få vid för-bankerna bör använda dessapersonnummer
frågningar. lagstöd för bankernas användningEtt av personnummer
bör enligt utredningens mening inte innefatta användning som avser
inhämtande kreditupplysning. omfrågade får i stället identifie-Denav

hjälp uppgiftmed födelsetid, adress Inte heller på deav omras m.m.
uppgifter lämnas från kreditupplysningsföretagen fåbör detutsom
finnas systemändringar i vissDetta torde kräva ochpersonnummer.
mån försvåra uppgiftlärrmande via terminal.

På sikt skulle personnummeranvändningen hos kreditupplysnings-
företagen kunna upphöra, övergick till endast registreradessa attom
uppgifter föremål för förfrågningar. Dettaärom personer som

vanligtförfarande i vissa andra länder.är

Försäkringsbolagen

Försäkringsbolagens verksamhet utvecklats till bli helt beroendehar att
ADB. De försäkringsbolagen har mycket antalstörre ett stortav

registrerade i sina kundregister. Nästan hela Sverigespersoner
befolkning omfattas någon försäkring. Många försäkringar omfattarav
fler endast försäkringstagaren och många försäkringstaga-änpersoner

har fler försäkring. Bolagen hanterar i vissa fall mycketänre en
känsliga uppgifter och det angeläget sammanblandning olikaär att av

inte sker i försäkringssarmnanhang. Bolagen bevakarpersoner
adressändringar dödsfall försäkrade.och bland försäkringstagare och
Från bolagens sida har hävdats risken för enskilda lideratt att
betydande rättsförluster skulle inte bolagen hade dennastor omvara
bevakning.

föreligger också skyldighet förDet försäkringsbolagen lämnaatten
kontrolluppgift till Skattemyndigheten för vissa försäkringar.typer av
Försäkringsbolagen betalar vidare in preliminär skatt till skattemyndig-
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heten avseende till försäkringstagarna. Dessutom har för-räntor
säkringsbolagen skyldighet enligt den lagen åtgärderatt,en nya om

penningtvätt, kontrollera identiteten hos den vill inledamot som en
affärsförbindelse med bolagen och bolagen har gransknings-även en

uppgiftsskyldighetoch enligt denna lag.
Försäkringsbolagen kommunicerar bl.a. med SPAR, enskilda

företag, bilregistret, CFD, SCB, banker och girocentraler för
betalningsöverföringar, försäkringskassorna, sjukhus, kreditupplys-
ningsinstitut och inkassobyråer.

Utredningen bedömer användningen i för-att av personnummer
säkringsbolagens verksamhet förebygger rättsförluster förväxlingaroch

kan innebära allvarliga integritetsintrång. Försäkringsbolagen börsom
därför för vissa ändamål få använda i sin verksamhet.personnummer

Utöver användning har samband skatteuppbördmed ellersom
kontrolluppgiftavlämnande utredningen attav anser personnummer

få användas för nödvändigabör kontroller sker med utomståendesom
register eller uppgiftssamlingar användersom personnummer som
identitetsbegrepp, exempelvis vid kontakter sjukhusmed eller banker.

bör således få registreras iPersonnummer bolagens register.
Utredningen däremot inte bör få utgöraattanser personnummer

kund- eller försäkringsnummer, eftersom detta leder till ständigen
exponering sådan exponering framstårEnpersonnumret.av som
onödig och innebär risker integritetssynpunkt.ur

eventuellt framtida lagstöd för användningenEtt personnummerav
inom försäkringsbranschen skulle kunna föras in i försäkringsrörelsela-

och gälla den har försäkringsrörelselagenkoncenssion enligtgen som
driva försäkringsrörelse.att

Banker, finansbolag

framgått redovisningenSom i avsnitt 4.4.4. användningenutgörav av
normalt inslag i bankers och andra finansföretagsettpersonnummer

olikaverksamhet. De har byggts med utgångspunkt frånsystemen upp
uppgift fritt tillgängligt. Personnummer haräratt om personnummer

visat sig effektivt, säkert och relativt billigt identifierasättett attvara
den enskilde och bl.a. uppgifteruppdatera denne. I flertal fallettom
föreligger också lagliga krav inhämtande och användning av

finansiellai den verksamheten. svenska aktiesys-Detpersonnummer
förutsätter uppgift bl.a. aktieägarestemet t.ex. att om personnummer

inhämtas och registreras. åtgärderLagen penningtvättmotom
uppställer omfattande kontrollkrav. Den skatterättsliga och exekutions-
rättsliga lagstiftningen ställer också krav på angivande uppgiftav om
personnummer.
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möjligheter tillväl fungerande finanssystem bl.a.Ett förutsätter
användningensäker identifiering kunder. En begränsning avavav

i försämradinom denna sektor resulteraskulle kunnapersonnummer
kostnaderna.effektivitet och innebära avsevärd Detökningen av

skulle innebära och dyrare ökade säkerhets-kundservicesämre samt
integritetsskyddetrisker. vissa fall kan det inte uteslutas skulleI att

finansieringsinstitutförsämras inte banker och andra kan användaom
söknyckel. nuvarande utformningenDenpersonnummer som av
banker och andra finansieringsföretag under allaskattesystemet gör att

omfattandeförhållanden ha hantering Enmåste en personnummer.av
personnummeranvändningen skulle också kunnabegränsning av

förhindra tekniska utvecklingen inom den svenska bankverksam-den
vilken lång sikt skulle kunna missgynna de svenskaheten, på

aktörerna internationell marknad.på en
anledningUtredningen det saknas iänatt att annatanser rena

undantagsfall nuvarande personnummeranvändning inombegränsa
finanssektorn. Exponeringbank- och gentemotav personnummer

enligt lag har erhålla uppgift detta,andra sådanaän rätt attsom om
förekomma. Sekretessreglerbör dock inte De gäller för densom

redan i dagfinansiella verksamheten skydd för intesåutgör ett att
bankerbedömning alltså finans-sker. Utredningens och andraär att

använda personuppgifter i finansiellaföretag bör erhålla sinrätt att
detta bör därförbestämmelse in i deverksamhet. En lagartasom som

verksamhet.reglerar deras
användningunikaVad Nordbankens s.k. personkonton,angår av

kontoinnehavarensdär kontonumret görmotsvarar personnummer,
exponeringDenutredningen följande bedömning. personnumretav

enligtdet aktuella kontosystemet är utredningens meningutgörsom
Utredningens förslag sekretesskyddinte godtagbar. innebär att ett.a.

införs för uppgift personkontosystemetOmom personnummer.
bibehålls skulle personnummeranvänd-reell begränsningnågon av

aktuellaningen inte komma till stånd. därför detUtredningen attanser
inte bör Naturligtvis bör rimligtillåtas i framtiden.systemet en

awecklingstid tillåtas.

Kuridmedlemsleverantörsregister

dessa register adressuppdateringar.I används främst vidpersonnumret
användning i sambandI vissa fall kommer också tillpersonnumret

med inhämtande kreditupplysningar. utredningen tidigareSomav
anfört kreditupplysningar med stöd andrabör kunna inhämtas av

Ävenuppgifter adressuppdateringarna bör kunnaän personnumret.
skötas hjälp andra identietsuppgifter, exempelvis uppgiftmed omav
födelsetid.
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Om begränsning användningen i dessaen av av personnummer
sammanhang medför företag, organisationer och andra underlåteratt

regelbundna,göra automatiserade adressuppdateringaratt kan de
negativa föl jdverkningarna minskas information till berörda. Engenom
minskad personnummeranvändning kan komma medföra denatt att
enskilde i utsträckning självstörre måste anmäla ändringar av namn
och adress SCB:s undersökning, jfr avsnitt 4.6.5, tyder påm.m. att
många människor bereddaär minskad serviceatt acceptera en om
användningen begränsas.av personnummer

6.1.3 Frågor avseende övergången till den regleringennya

De kostnader förenade medär ombyggnad ADB-system ochsom av
förändringar rutiner begränsingengör användningenattav m.m. av av

bör ske successivt och möjligt samordnas medpersonnummer om
investeringar i För minska kostnaderna detsystem. ärattnya storav
vikt dagens personnummeranvändare får rimligatt övergångstid fören

kunna hinna utveckla alternativa identitetsbegreppatt eller rutiner.
Eftersom användningen fram till 1992 varit heltav personnummer
accepterad statsmakterna det ocksåär rimligt med längre över-av
gångstider. Frågan ikraftträdandebestänunelser diskuteras i avsnittom
8.2.

6.2 Särskild identitetsbeteckning för enskilda
näringsidkare företagarnummer

Enskilda näringsidkare i dagmåste använda sitt personnummer som
identitetsbeteckning för sin näringsverksamhet. följandel avsnitt
redovisas utredningens förslag särskild tilldelning identitets-om en av
beteckning för enskilda näringsidkare, utredningen benämntav
företagarnummer. Tilldelningen företagarnummer skall enligtav
förslaget iske samband med registrering i handelsregistret.

6.2.1 Inledning

Enskilda näringsidkare oftamåste i samband med sin näringsverk-
samhet sitt Genom synpunkter framförtsexponera personnummer. som
bl.a. till Datainspektionen har framkommit det hos enskildaatt
näringsidkare finns motvilja itvånget så mångamot atten samman-
hang sittöppet ange personnummer.

aprilI 1994 fanns drygt 276.000-enskilda firmor registrerade i det
allmänna företagsregistret BASUN. Av dessa drygt 166.000var
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näringsidkare kan registrera flera olika firmor ochverksamma. En av
uppgifter gär det därför inte utläsa hur antalet enskildadessa stortatt

och har uppskattat antalet enskildanäringsidkare RSV PRV
till och 300.000.näringsidkare mellan 250.000

mervärdeskatt föreskrivs skattskyldiglagen 1968:430I attom en
varje faktura utfärdas vidskall sitt registreringsnummer somange

näringsidkareskattepliktig omsättning. enskildFör somenen
företagarensför mervärdeskatt innebär dettaregistrerats att per-

antalet verksamhets-med tillägg siffror visarsomsonnummer av-
fakturan. enskild näringsidkare inteskall För somanges engrenar -

mervärdeskatt lättregistrerats för skall Det ärpersonnmnret attanges.
kommer tillden enskilde näringsidkarensinse att personnummer

och i mycket antal sarmnanhang.användning öppet ett stortexponeras
enligt utredningens mening undvikas.sådan exponering börEn

näringsidkareEnskild6.2.2

juridisk i dennäringsidkaren ingenenskildeDen är person som
ikläda sigbedrivs kan förvärva rättigheter ochverksamhet som

driver verksam-stället det den fysiskaskyldigheter. I är somperson
har rättskapacitet, dvs.rättssubjekt och till följd häravheten ärsom

Vid eventuellt rättegångha rättigheter och förpliktelser.förmåga att en
ifr kap. 2 §.således den fysiska RB 11det ärär partpersonen som

förtilldelning särskilt identitetsnummer den enskildeEn ettav
något rättssubjekt skapas. Vidinnebär inteföretagaren nyttatt

identitetsbegrepp för enskilda näringsidkarekonstruktionen ett nyttav
ochdet sådan utformningdet därför angelägetär numretatt nya ges en

alla risker för förväxlingar minimeras.användning att

identitetsbeteckningTilldelning6.2.3 av

för juridiska974:] 74 identitetsbeteckningI lagen I m.personerom .
organisationsnummeridentitetsbeteckningartilldelningenregleras av

för
samfällighets-handelsbolag, ekonomisk förening ochaktiebolag,

förening,
understöds-försäkringskassa, erkänd arbetslöshetskassa,allmän

inrättning enligt lag ellerförening och allmän annanannan som
står offentlig tillsyn,författning under samt

kyrklig samfállighet,landstingskommun, församling,kommun,
mellanför samverkan kommu-kommunalförbund samt annat organ

1 §.ner
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Organisationsnummer skall också fastställas för juridiskarman
såvida statlig myndighet, hos vilken den juridiska ärperson personen

registrerad eller har mål eller ärende anhängigt, påkallar detta.
fastställsOrganisationsnummer vidare för juridisk ansökerperson som

detta. Motsvarande gäller i fråga bolag,enkelt partrederi ochom om
företags filialutländskt i Sverige. För konkursbo får organisations-

inte fastställas 2 §.nummer
organisationsnummer skall siffrorEtt bestå tio vilka den sistaav av
kontrollsiffra. tilldelatEtt organisationsnummer får inte påär nytten

vid tilldelninganvändas organisationsnummer 4 §.av
beslut fastställandeTalan organisationsnummer försrörmot som av

fårhos RSV. Mot RSV:s beslut talan inte föras.
RSV fåtal överklaganden år då vederbörandeprövar ett per

myndighet beslutat sökanden organisationsnummer. Somvägra
framgår nedan fastställer organisationsnummerskattemyndighetema
för bl.a. stiftelser, ideella föreningar bolag. Klagomålenoch enkla till

ocksåRSV gäller regelmässigt sådan tilldelning, dvs. fall då det kan
ifrågasättas sökanden rättssubjekt eller inte.är att ettom anse som

beträffandeSärskilt stiftelser kan, enligt RSV, fråga stiftelsebild-om
föreliggerning i visst fall eller inte upphov till kompliceradege

gränsdragningsproblem.
utfärdar tillsynenDet RSV anvisningar för och harär översom

tilldelningen organisationsnummer §. Verket för också5 ettav
centralt register samtliga tilldelade organisationsnummer.över

utfärdadeRSV under 1975 anvisningar för tilldelningen organisa-av
tionsnummer Riksskatteverket, Avdelning för folkbokföring och val,

anvisningarna organisationsnummerDnr 55175-609. I bl.a. attanges
skall evigt och unikt, vilket innebär följer denatt numretvara
juridiska under hela dess existens och två identiskapersonen nummer

förekomma.kan inte Från RSV:s centrala register tilldeladeöver
organisationsnummer kan besked lämnas har eller harom vem som
haft visst organisationsnummer, och vilket organisationsnummer som
fastställts för viss juridisk person.

I RSV:s centrala register tilldelade organisationsnummer finnsöver
uppgift organisationsnummer, adress, geografiska koder förom nanm,

län och kommun, för juridiskkod form, markering i före-säte
förkommande fall konkurs eller likvidation och tidpunkt för registre-

avregistreringring och eventuell i organisationsnummerregistret.
Förfrågningar har eller har haft viss organisations-ettom vem som

kan hos varje lokalt skattekontor.görasnummer
Organisationsnummer tilldelas den myndighet registrerarav som

den juridiska den bildas eller det fimisnär närpersonen annars
anledning införa organisationen i myndighetens register.att
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Lagen 1984:533 arbetsställenummer innehåller be-om m.m.
stämmelser sysselsättningsregistret tilldelning arbets-ochom om av
ställenummer. Sysselsättningsregistret syfteförs framställai att
statistik sysselsättningen och bostad och arbets-mellanom om resor
plats §. Registret förs1 SCB.av

De arbetsgivare stadigvarande sin verksamhet i flerabedriversom
lokaler arbetsställen skall SCB tilldelas arbetsställenummer förettav
varje sådant arbetsställe. berördaSCB skall varje år underrätta arbets-
givare deras arbetsställenummer 3 §.om

enskild näringsidkare har någon anställd i sin verksamhetEn som
och bedriver verksamhet i flera lokaler skall således tilldelas ettsom
arbetsställenummer.

Arbetsställenumret enligt uppgift från SCB femsiffrigtär ett
registret fmns koppling till arbetsgivarens organisa-löpnummer. I en

tions— eller personnummer.
Sådana arbetsgivare skyldiga lämna kontrolluppgift enligtär attsom

bestämmelserna i kap. 4 § lagen 1990:325 självdeklaration och3 om
särskildakontrolluppgifter skall, de har tilldelats arbetsställenum-om

kontrolluppgiften med detta utmärka arbetsstället föri nummermer,
kontrolluppgiftenden arbetstagare avser.

sysselsättningsregistret inhämta vissa i lagen angivnaSCB får för
från centralbyrånsuppgifter

uppgifttotalbefolkningen bl.a.register personnummer,över om-
kontrolluppgiftsregister,-

förmögenhetsregister,inkomst- och-
företagsregister,centrala-

nyckelkodområdenregister över-
frånsamt

vidregistret vid sjömansskattekontoret Skattemyndigheten i Göte--
borgs och Bohus län 9 §.

Tidigare6.2.4 utredningsförslag

principförslagBasregister företag ochI andra organisationeröver ett-
Statskontoret 1981:11 BASUN-utredningen olikaredovisade tre

komma tillalternativ, nedan betecknade alternativ förA C, rättaatt-
firmamed problemet fysisk fler kommerhar änatt om enen person

olika firmor få försvåra uppdateringidentitet, vilket ansågsatt samma
och sökning i registret.

verksamhetemañrmorna till-Alternativ A innebar de olikaatt
betraktades sittdelades sitt arbetsställenummer och dessavar som var

enheten den fysiskaarbetsställe och kopplades till den institutionella
personen.
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Alternativ innebar varje verksamhetfirma innehasB att som av en
med flera rörelser tilldelades organisationsnummer.ettperson

Alternativ C innebar alla enskilda firmor tilldelades organisa-att
tionsnummer.

BASUN-utredningen förordade eftersomalternativ A det innebar ett
fungerande enklamed medel. identiteten för firmorsystem som
innehas borde, enligt förslaget, motsvaraav samma person en
arbetsställeidentitet. Utredningen anförde emellertid bordedetatt
utredas inte organisationsnumrets användning siktpå skulle kunnaom

till omfatta enskildautvidgas firmor.ävenatt

6.2.5 Registrering m.m.

Enskilda näringsidkare finnaskan registrerade i flertal register. Enett
enskild näringsidkare bokföringsskyldig vissaenligt be-ärsom
stämmelser skall söka registrering i handelsregistret börjarinnan han
sin verksamhet. Handelsregistret lämnar uppgift registreringen tillom
skatteförvaltningen lämnat uppgiften vidare till det allmännasom
företagsregistret. En skattskyldig bedriver verksamhet i vilkensom
den skattepliktiga omsättningen till mervärdesskatt för beskattningsåret

200.000överstiger kronor skall anmäla sig för registrering till
mervärdeskatt hos skattemyndigheten.

Handelsregistret

registreringFrågor enskilda näringsidkare, handelsbolag,om av
ideella föreningar och stiftelser idkar näring regleras i handels-som
registerlagen 1974:157 och handelsregisterförordningen 1974:188.
Registrering i handelsregistret.sker Registermyndighet tidigarevar
länsstyrelserna. Genom ändring i handelsregisterlagen träddeen som
i kraft januari 1993den 1 fördes registerhâllningen till PRV 1 §över
handelsregisterlagen. Enligt övergångsbestämmelserna kan emellertid

länsstyrelse efter den januari 19931 registermyndighet,ävenen vara
dock framlängst till den 1 januari 1995. Hittills januari 1994 har
åtta länsstyrelseregister, bl.a. Stockholms läns register, överförts till

registreringsverket.Patent- och Sju dessa register finns i verketsav
stordatorsystem medan ligger i PC-nät.ett ett eget

I PRV:s stordatorsystem finns möjlighet till direktuppkoppling. Det
bl.a. CFD, DAFA:s InfoTorg, Dialogs KOMNET, RSV,är RFV,

kreditupplysningsföretag, advokatbyråer, revisionsbyrâer ochstörre
olika specialistombud utnyttjat möjligheterna till direktupp-som
koppling med beräknarPRV:s PRV det sker åttasystem. att trans-
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aktioner sekund, PRV omkring 2.000tre externa. emottarper varav
telefonförfrågningar dag.per

flestaDe länsstyrelseregister håller datoriseras. PRV har iatt
samarbete länsstyrelsernamed lagt flertalet handelsregister iin
persondatorer. Verket räknar med register kommerallaatt att vara
införda i stordatorsystemet före 1995.

enskild näringsidkareEn skall söka innanregistrering verksamheten
påbörjas näringsidkaren skulle ha bokföringsskyldigvarit enligtom
bokföringslagen 1929:117, denna lag gällt efter utgångenävenom

år 1976 andra2 § stycket handelsregisterlagen. Enligt års1929av
bokföringslag förelåg bokföringsskyldighet för yrkes-en var som
mässigt drev någon de 20 olika rörelser räknadestyperav av som upp
i lagens gällde bl.a. handel1 Det med värdepapper ellervaror,

lös eller fastigheter tillverkningegendom l, eller be-pannan
tillarbetning avsalu eller beställning ochp 2 byggnads-av varor

verksamhet, utförande beting åarbete fastighet p 5.av annans
Vissa från bokföringsskyldigheten finnsundantag angivna i i2 § 1929
års lag.

Enskild näringsidkare registreras län därför det verksamheten skall
drivas. verksamheten skall drivas inom flera län,Om sker registrering
för län huvudkontoret skall inrättas 3 § handelsregisterlagen.det där

enskild näringsidkare skall handelsregisterFör enligt 4 § handels-
innehålla uppgiftregisterlagen om

näringsidkarens firma,
näringsidkarems fullständiga2. och postad-personnummernamn,

ress,
näringsverksarmhetens art,

och finnsdet län den där huvudkontoret5. kontoretsort samt
postadress.

En registrering skall innehållaansökan näringsidkare deom av
uppgifter i skall vidare4§ handelsregisterlagen. Densom anges
innehålla försäkran näringsidkaren i konkurs eller harinte ärattomen
förvaltare enligt kap. 7 § föräldrabalken och 6 §§ handels-11 5
registerförordningen.

Vid bifall till ansökan registrering näringsidkare skall deen om av
föreskrivna uppgifterna införas i handelsregisterlagen.registret 12 §

Före den januaril 1993 fanns det bestämmelse iinte någon
handelsregisterlagen skulle innehållahandelsregistretattsom angav
uppgift enskild näringsidkares fannsDäremotom en personnummer.
det i handelsregisterförordningen bestämmelse handels-atten om

innehållaregistret skulle uppgift enskilda näringsidkaresom person-
Vid lagändringen den januari samlades bestämmelser-1 1993nummer.

vilka uppgifter handelsregistret innehålla i handels-skallna om
registerlagen. I förarbetena till handelsregisterlagen anförs4 §
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beträffande uppgiften denna uppgift klartärattom personnummer
motiverad med hänsyn till vikten säker identifiering deav en av
registrerade. Vidare sägs det möjligt snabbtatt görpersonnumret att
identifiera bolagsföreträdarerätt och det också viktigt iäratt
delgivningssituationer prop. 199292:27 20.s.

Under åren 1985 och 1986 började länsstyrelserna Stockholms län,
Göteborgs och Bohus län Malmöhus län jämte den manuellasamt att
hanteringen handelsregistren också registrering medgöra hjälpav en

ADB. Personnummer började registreras först i samband medav
denna datorisering. Innan dess registrerades de enskilda näringsidkarna
med internt löpnummer. RSV:s anvisningar tilldelningett om av
organisationsnummer se avsnitt 6.2.3 möjliggjorde länsstyrelsenatt
i organisationsnummerregistret införde uppgift bladnummer,om
diarienummer eller internt registreringsnummer. Sådan uppgiftannat
benämndes i anvisningarna internnummer. Internnumret skulle
underlätta för länsstyrelsen söka subj ektregistret. Aviseringatt mot om
internnummer skulle inte via länsskattemyndighetengöras direktutan
till RSV. Internnummer fick omfatta maximalt tio tecken, skilj etecken
och mellanslag inräknade. Internnumret fanns angivet på registrerings-
bevisen, torde från de registrerades sida inte ha kommit tillmen
användning i något sammanhang i kontakten med registre-änannat
ringsmyndigheten.

Näringsidkare registreras under den firma under vilken han driver
sin verksamhet. Firma registreras enligt bestämmelserna i firmalagen
1974:156.

Firmalagen föreskriver firma registreras endast den ägnadatt ärom
särskilja innehavarens verksamhet från andra. Firmaatt bestårsom

enbart bokstäver eller siffror inte kan uppfattas ordav som som
registreras endast firman inarbetad 9är §. Firmalagen innehållerom
också bestämmelser i vilka sammanhang firma inte fårom en
registreras 10 §. Det gäller bl.a. firma strider godamoten som
seder eller allmän ordning, firma ägnad vilseledaär atten som
allmänheten och firma förväxlingsbarär med näringsid-en som annan
kares släktnamn, närings- eller varukännetecken. En firma får
överlåtas endast i samband med överlåtelse den näringsverksamhetav
vari firman används 13 §.

Om firma registrerats i strid firmalagen eller vadmoten mot som
föreskrivet iär författning firma och det fortfarandeannan om

föreligger hinder registrering kan domstol enligt huvudregelnmot en
häva registreringen 16 § firmalagen. Registreringen får hävasäven
om

innehavaren upphört näringsidkare,att vara
firman förlorat sin särskiljningsförmåga,
firman blivit stridande goda seder eller allmän ordning,mot
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blivit vilseledande,firman4. om
fem och in-åreninte varit i bruk under defirman senasteom

firman.användavisar skäl för sin underlåtenhetnehavaren inte att
ändringarHandelsregisterlagen innehåller bestämmelser om av

sin verksamhet ellernäringsidkare meduppgifter i registret. Upphör
likvidation eller ändrasunder påverksamheten eller denöverlåts sätts

ändringenskall anmälanuppgift registrerats görassättannat omsom
har vårdnäringsidkare avlidit denenskildtill Har ärPRV. som omen

överlåtelsedödsfallet till Omfattaranmäla PRV.boet skyldig att en av
anmälan överlåtelsennäringsverksamhet firman skall görasäven om

13 §.innehavarenden nyeav
registre-registret skallavförandeRegistrering eller ur genom

och Inrikes Tidningar.försorg kungöras i Post-ringsmyndighetens
behöver inte kungörasefter anmälanskerRegistrering rättenavsom

registrerad näringsidkareregistreringsmyndigheten 18 §. Har enav
anmälan till registret ochnågonunder de tio åreninte gettsenaste

verksamhet skall registrerings-upphört med sindet hankan attantas
fortfarandeverksamheten Dettaundersökamyndigheten utövas.om

handelsregistrettill den i registreradesändssker brevattgenom
Inrikesoch Tidningar. Om detkungörelse i Post-ochadressen genom

framgåttkungörandet inte verksamheteneftermånadertvå att
förnäringsidkare har avsikteller återupptafortfarande utövas attatt

näringsidkaren avföras registret 17 §.verksamheten skall ur
erläggs ikungörande avgift,registrering och dessFör en som

§ handelsregisterforordningen.600 kr 12uppgick tilloktober 1993
registreringsmyndighetens beslut, innebärTalan attmot som

avskrivitsregistrering eller registreringanmälan förelleransökan om
21 §.förs hos kammarrättenvägrats,

används förHandelsregistret
och handels-näringsidkaresamordnad registerföring enskildaav

idkar näring,ideella föreningar stiftelserbolag ellersamt som
handläggning registreringsärenden, ochav

registerutdrag.framställning registreringsbevis och andraav
handelsregistretOvanstående gäller under förutsätttning att

handelsregisterför-tilltill jfr Övergångsbestämmelseröverförts PRV,
ordningen, SFS 1992:1455.

hosregistrering hos kontrolleras ochVid PRV personnummernamn
Även förs frånregistreringsobjektenuppgifter överSPAR. när om

Föreningsregistret hos PRVi handels- ochlänsstyrelserna och läggs
SPAR.kontrolleras uppgifterna mot
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Det allmänna företagsregistret BASUN

Det allmänna företagsregistret, BASUN, förs SCB också ärav som
registeransvarig. BASUN regleras i förordningen 1984:692 detom
allmänna företagsregistret. Registret skall omfatta uppgifter om

dem har tilldelats organisationsnummer enligt lagen 1974:1-som
74 identitetsbeteckning för juridiska m.fl., medom personer
undantag för dödsbon,

enskilda näringsidkare har förts in i handelsregister,ettsom
fysiska och dödsbon regelbundet bedriver närings-personer som

verksamhet eller regelbundet har någon anställd 2 § för-som
ordningen det allmänna företagsregistret.om

Med de under 3 fysiska och dödsbonaupptagnap. personerna avses
bl.a.

sådana registrerats för mervärdeskatt enligt lagen 1968:272som-
mervärdeskatt hos skattemyndighet,om en

sådana enligt 3 § 3 och 4 22 § uppbördslagensom samtmom.-
enligt särskilt debitering skall betala preliminär F-skatt eller särskilt
A-skatt för inkomst näringsverksamhet enligt kommunalskattela-av

1928:37 ochgen
sådana har redovisat omsättning näringsverksamhet i sinsom av-
självdeklaration överstigande det belopp enligt 19 § lagensom om
mervärdeskatt medför registreringsskyldighet för sådan skatt 3 §
förordningen det allmänna företagsregistret.om
BASUN får användas både myndigheter och enskilda 5 §. Detav

skall användas registerföraren för avisera andra registerattav om
ändringar uppgifterna i registret, urvalgöra uppgifterav av ur
registret. Uppgifterna i registret skall dessutom kunna utnyttjas av
andra för komplettera och kontrolleraatt uppgifter i andra register och
för komplettera och kontrolleraatt uppgifter i övrigt de fysiskaom
och juridiska omfattas registret 4 §.personer som av

förordningenI finns reglerat vilka uppgifter registret skall respekti-
får innehålla 6 9 §§. Det skall bl.a. innehålla uppgiftve om-

organisations- eller personnummer.
På begäran skall för BASUN till SCB lämnas uppgifter från RSV:s

centrala skatteregister, PRV:s aktiebolagsregister PRV:s handels-samt
register 10 §. I de fall länsstyrelsens handelsregister inte överförts
till PRV gäller 10 § i sin äldre lydelse fram till den tidpunkt då sådan
överföring sker.

I SCB:s företagsregister BASUN fanns det den 16 november 1992
registrerat 167.487 enskilda näringsidkare. Tidigare gällde denatt som

skattskyldig till mervärdeskatt, inte hade omsättningvar men som en
30.000översteg kr år normalt inte redovisningsskyldigsom per var

för mervärdeskatt. Genom ändring i 19 § mervärdeskattelagenen som
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kraft januariträdde i den l 1991 slopades tidigare redovisnings-det
skyldighetsbegreppet och den skattskyldig till mervärdeskattärsom

oberoende årsredovisningens redovisa betalaskall alltid ochstorlekav
mervärdeskatt. För begränsa det skattskyldiga med denantalatt som

skattemyndig-regeln skulle kunna komma registreras hosattnya
omsättningheterna bestämdes skattskyldig skattepliktigmedatt en en

inte överstiger 200.000 kr år normalt skall redovisa mervär-som per
dendeskatten i sin självdeklaration 198990:111 132. Närprop. s.

tillkom minskade registrerade näringsidkarebeloppsgränsen antaletnya
med omkring 96.000.i BASUN

hos SkattemyndighetenRegistrering

skatteadministrationen förs dels centralt skatteregister för helaInom ett
dels regionalt skatteregister för varje län. registerriket Dessaett

regleras i skatteregisterlagen 1980:343. Riksskatteverket förfogar
Skattemyndighetendet centrala skatteregistret. i länet förfogaröver

det centrala skatteregistret såvitt gäller uppgifter hänför sigöver som
regionala registret för länet § skatteregister-till länet det 4översamt

fysisk folkbokförd i riket i det centralalagen. För skallärperson som
skatteregistret bl.a.anges

datumadress, civilstånd, för civilstândsän-personnummer, nanm,
folkbokföringsförhållanden 5 § första ochdring och stycket l p.

1968:430 mervärdeskatt, särskiltregistrering enligt lagen om
redovisningsnurruner, ochregistrerings- och organisationsnummer

firma § första stycket 2 p..5
partrederijuridisk enkelt bolag, och utländskt företagsFör person,

skatteregistretfilial i Sverige skall i det centrala anges
organisationsnummer tidpunkt registrering och avregistre-med för

ring i registret, firma, hemortskommun, ochadress, sätenamn,
juridisk form 6 § och1 p.

särskiltregistrering enligt mervärdeskatt,2. lagen 1968:430 om
registrerings- och redovisningsnummer 6 § 2 p..

centrala skatteregistret flertal andra i §Det får innehålla 7även ett
skatteregisterlagen förutsättning för denuppräknade uppgifter. En
utökade registreringen dock föreskrivits regeringendennaär att av
eller myndighet skatteregisterlagen.regeringen föreskrivit §9som

Beträffande innehållet i i 8 §de regionala skatteregistren attanges
får innehålla skatteregi-dessa de uppgifter för det centralasom anges

i den mån uppgifterna hänför sig till länet.stret
Varje år registreras uppgifter från självdeklarationer, kontrollupp-

gifter hos skattemyndighetema. samlas uppgifternaDärefterm.m.
Dåcentralt hos RSV till den dag då den slutliga har fastställts.skatten

delas det centrala skatteregistret skatteregister.i regionalaupp
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centrala skatteregistretDet tillgängligt via terminal från samtligaär
Åtkomstenskattemyndigheter. begränsad olikaär sätt.

Beträffande register inom skatteväsendet hänvisas också till avsnitt
4.3.1.

I lagen 1968:430 mervärdeskatt finns bestämmelserom om
registrering. En skattskyldig bedriver verksamhet i vilken densom
skattepliktiga omsättningen för beskattningsåret överstiger 200.000
kronor skall anmäla sig för registrering hos Skattemyndigheten i det
län, där hans hemortskommun belägen. skattskyldig inteär ärsom
skyldig länma självdeklaration enligt lagen 1990:325att om
självdeklaration och kontrolluppgifter skall dock alltid anmäla sig för
registrering. Driver någon flera verksamheter lämnas anmälan för
varje särskild verksamhet.

Skattemyndigheten beslutar registrering och utfärdar särskiltom
bevis verkställd registrering. Vid registreringen tilldelas denom
skattskyldige registreringsnummer. fysiskaFör gällerett personer

registreringsnummer med tillägg löpnummerpersonnumret ettsom av
för varje Verksamhetsgren. Bedriver den enskilde näringsidkaren tvâ

blirverksamhetsgrenar tillägget till -01 och - 02.personnumret
Om det föreligger särskilda skäl kan Skattemyndigheten besluta om
registrering den skattepliktiga omsättningen inte överstigeräven om
200.000 kronor 19 § mervärdeskattelagen.

Momsregistreringsbevisen skrivs dels, vilket normalfallet,ärut
regionalt via RSV, dels i enstaka fall via laserskrivare på lokalt
skattekontor.

En skattskyldig skall, med vissa i lagen angivna undantag, utfärda
faktura eller därmed jämförlig handling för varje omsättning för vilken
skatt utgår. Av handlingen skall framgå vederlaget, skattens belopp

övrigt betydelse föroch har skattskyldighet och avdragsrätt §16som
mervärdeskattelagen. anvisningarnaI till 16§ faktura,attanges
avräkningsnota eller motsvarande handling skall innehålla uppgift om
bl.a. utställarens och och adress eller förmottagarens nanm annan
identiñeringen godtagbar angivelse den skattskyldiges registre-samt

interingsnummer. Den registrerad enligt 19 § mervärdeskatte-ärsom
lagen skall enligt anvisningarna eller organisationsnum-ange person-

När det finns särskilda skäl får Skattemyndigheten medge attmer.
nummeruppgiften utelänmas i avräkningsnota upprättassomen av
köparen.

näringsidkare mervärdeskattepliktiga finns,Enskilda är somsom
registrerade hos Skattemyndigheten § första stycket 25nänmts,

skattskyldig mervärdeskatt bl.a. denskatteregisterlagen. för är som
skattepliktig ellerinom landet i yrkesmässig verksamhet omsätter vara

tjänst, jfr. mervärdeskattelagen.2 §
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nyligen med förslag tillRiksdagen har antagit proposition en nyen
mervärdesskattelag 29, rsk. 170, SFS199394:99 SkUprop.

ikraft det gäller uppgift1994:200. Lagen träder den juli 1994. När1
identitetsbeteckningar fakturor i denpå finns det mervär-om nya

anvisningarna till 16 § idesskattelagen bestämmelser motsvararsom
iden gällande mervärdeskattelagen jfr kap. § den11 5 mervär-nya

desskattelagen.

och uppbördsförordningenUppbördslagen

preliminär F-skatt förUppbördslagen 1953:272 föreskriver att
enligt bestämmelserna i 33 b §inkornståret skall betalas den som,av

förstatilldelats F-skattesedel 3 § 3första stycket, har mom.en
första stycket skattsedel för preliminär F-stycket. 33 b §I attanges

skall såvitt inte följer 33 §skatt, s.k. F-skattesedel, annat av c --
skattskyldig bedriver eller kanefter ansökan förutfärdas antassomen

varje uppbördsår skall,bedriva näringsverksamhet. Förkomma att
utfärdas F-skattesedel för den vidansökanenligt 33 utan somenc

föregående uppbördsår har sådan skattesedel.utgången närmast enav
såvida det inte föreligger särskilda skäl,skall dock inte,F-skattesedel

utfärdad F-skattesedel återkalladfått tidigareutfärdas för den som en
skulleeller det finnas grund förvisst missbrukgrund omav

F-skattesedelskattesedel. Till skall fogas F-återkallelse sådan ettav
stycket.skattebevis d § första33

dels centralt via servicebyrå, vilketskrivs F-skattebevisendagI ut
enstaka via laserskrivare skattekon-normalfallet, dels i fall på lokaltär
producerar RSV magnetband och levererarnorrnalfallenFör etttor.
F-skattebevis finns för näringsidkareservicebyrån. På enskildatill

adressangivet ochnanm, personnummer.
uppbördsförordningen skattemyndighet1967:626I föreskrivs att

ordning RSVskall framställa och skicka skattsedlar deniut som
avseendeföreskriver §. preliminär F-skatt11 På skattsedel för

enskilda näringsidkare bl.a. personnummer.anges
Skattemyndigheten denKronofogdemyndigheten skall underrätta när

återkallasF-skatt skallfinner skäl skattsedel preliminäratt anta att
obetalda skatter sköts§ uppbördsförordningen. Indrivningen26 av

indrivning ochkronofogdemyndigheten. Ytterligare föreskrifter omav
iindrivning finnsredovisning skatt överlämnats för ut-av som

indrivningsförordningensökningsförordningen 1981:981 och
1993:1229.

utbetalningvidUppbördslagen innehåller regler skyldighet attom
betalningkontant ersättning för arbete avdrag förgöra mottaga-avav

skyldighetpreliminära A-skatt skatteavdrag. Någon göraattrens
ersättningeninteskatteavdrag föreligger dock den emottarom som
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har F-skattesedel ersättningen förnär arbetet bestäms elleren när
ersättningen betalas En uppgift innehav F-skattesedel fårut. om av en
i princip för god den lämnas i anbudshandling,tas fakturaom en en
eller någon därmed järnförlig handling, innehåller uppgifterävensom

utbetalarens och betalningsmottagarens och adress ellerom namn
andra för identifiering godtagbara uppgifter uppgift be-samt om
talningsmottagarens eller organisationsnummer 39 §personnummer
l tredje stycket uppbördslagen.mom.

Lagen självdeklaration och kontrolluppgifterom

Lagen 1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter innehållerom
bestämmelser skyldighet lämna uppgifter till ledning förattom
taxering enligt taxeringslagen 1990:324. I lagens andra kapitel finns
bestämmelser skyldighet lämna självdeklaration. En själv-attom
deklaration skall innehålla uppgift bl.a. den skattskyldigesom

eller organisationsnummer 2 kap 10 §. På förtrycktapersonnummer
deklarationsblanketter för förenklad självdeklaration skall uppgift om
bl.a. den skattskyldiges eller organisationsnummerpersonnummer
förtryckas 2 kap ll §. Fåmansföretag och vissa andra företag skall
i självdeklarationen lämna uppgift bl.a. delägares eller honomom
närstående 2 kap. 16 §.personers personnummer

I lagens tredje kapitel finns bestämmelser kontrolluppgifter. Iom
varje kontrolluppgift skall bl.a. eller organisa-anges personnummer
tionsnummer för såväl den uppgiftsskyldige den uppgiftensom avser
3 kap. §.57 Kontrolluppgifter skall i olika sammanhang lämnas av
bl.a. den betalar lön, arvode, andra ersättningar eller förmånerutsom

skattepliktig intäkt tjänst.utgör Också utbetalning sjuk-som av av
penning, föräldrapenning, pension, livränta, royalty, näringsbidrag,
räntebidrag för bostadsändamål medför skyldighet lämnaattm.m.
kontrolluppgift. Som exempel den mycket omfattande krets harur som

lämna kontrolluppgifter kan arbetsgivare, RFV,att nämnas allmän för-
säkringskassa, arbetslöshetskassa, universitet och högskolor, CSN,
länsarbetsnämnd, Värdepapperscentralen VPC AB, den yrkes-som
mässigt bedrivit inlåning eller på yrkesmässigtsätt ombesörjtannat att

blivit räntebärande och den i vissa fall utbetalt utdelningpengar som
på aktie i svenskt aktiebolag.

6.2.6 Ett identitetsbegrepp för enskilda näringsidkarenytt

tilldelningEn särskilda identitetsbeteckningar för enskilda närings-av
idkare skulle medföra väsentlig minskning exponeringenen av av
näringsidkares En sådan minskning enligtutgörpersonnummer.
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utredningens mening betydande vinst från integritetssynpunkt.en På
fakturor och i många andra sammanhang kan det särskilda identitetsbe-

användas i stället förgreppet eller registreringsnummerpersonnummer
med huvudsaklig del.personnummer som

Som tidigare påpekats innebär tilldelningen särskilt identitets-ettav
begrepp inte något rättssubjektatt skapas. Avsiktennytt med förslaget

särskilt identitetsbegreppett hellerär inteom detgöra möjligt föratt
den enskilde näringsidkaren i alla sammanhang underlåtaatt lämnaatt
sitt En koppling mellanpersonnummer. och detpersonnumret
särskilda identietsbegreppet måste också finnas i flera register, bl.a.
i det centrala skatteregistret. Genom vissa begränsningar i använd-
ningen det särskilda identitetsbegreppet utredningenav deattmenar
eventuella risker för förväxlingar kan föreligga minimeras.som
Exempelvis bör det inte möjligt i stället förattvara personnummer

företagarnummer på ansökan stämning.ange Det ocksåären om
viktigt det särskilda identitetsbegreppetatt sådan utformningges atten
det inte kan förväxlas med eller organisationsnummer.person-

Szflerbeteckning, företagarnummer

Ett identitetsbegrepp bestående kombination siffror ochav en av
bokstäver skulle innebära den fördelen, förväxlingar medatt person-

och organisationsnummer skulle kunnanummer undvikas. PRV har
vid underhandskontakter bedömt sifferbegreppatt ett rent är att
föredra framför kombination siffror och bokstäver. Utredningenen av
föreslår därför det särskilda identitetsbegreppetatt för enskilda
näringsidkare blir sifferbeteckning, förslagsvis benämnden ren
företagarnummer. Numret bör utformas sådant det intesätt kanatt
förväxlas med ellerett organisationsnummer.person-

En fråga är företagarnummerett skall åtnjutanytt skyddom samma
och de beslutpersonnumret från Datainspektionensom och deom

DIFS:ar innehåller bestämmelser skallsom gällaom personnummer
också för det identitetsbegreppet.nya

Det särskilda företagarnumret skulle komma knytas tillatt en
enskild Ett register med företagarnummer blir därförperson. enligt
bestämmelserna i datalagen personregister.att Registre-ettanse som
ring företagarnummer kan således inte ske lika frittav exempelvissom
registrering organisationsnummer.av

Om det särskilda företagarnumret skall den användning ärsom
avsedd kan det emellertid inte omgärdas med strikta restrik-samma
tioner Den skyddsbestännnelse förpersonnumret.som personnummer

f.n. finns i 7 § datalagen och den begränsningsom användningenav
utredningens förslagav personnummer särskild lagsom om en om

användning innebär kan därför inte omfattaav personnummer
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finns ibestämmelserföretagarnumren. De sompersonnummerom
omfatta företagarnummer.hellerföljaktligen intebörolika DIFS:ar

6.4.1,avsnittsekretesskyddet,föreslagnautredningenDet seav
företagarnummer.omfattar inte

kreditupp-173 skiljer begreppen1973: påKreditupplysningslagen 1
enligtkreditupplysningMedpersonupplysning.lysning och avses

ledning för be-tillråd lämnaselleruppgift, omdömelagen som
övrigt ivederhäftighet iellerkreditvärdighetdömning annansav

kreditupplysningpersonupplysninghänseende. Medekonimiskt avses
harnäringsidkare ellerdenenskild ärän annarssompersonom annan

hansuppgiftnäringsverksamheti vissinflytandeväsentligtså att om
ekonomiskaverksamhetensbelysabehövs förförhållanden attegna

i kreditupplys-användning företagarnummerjfr §.2 Enställning av
upplysningarskiljadet lättarekunnaningsregister skulle göra utatt

inteemellertidUtredningen harnäringsidkare.enskildavsersom
före-användningsådankonsekvensernanärmare utrett avav en

del.förslag i dennadärför inte någotoch lämnartagarnumren

skall den rumochreglerasskall tilldelningen ägaVar var

näringsid-för enskildaidentitetsbeteckningsärskildTilldelningen av
juridiskaidentitetsbeteckning förilämpligen lagenregleraskare om

komplette-ske6.2.3. kanjfr avsnitt Dettam.fl. genom enpersoner
förfastställasskallföretagarnummerring lagen attangersomav

näringsidkare.enskild
näringsidkare börenskildtilldelasidentitetsbeteckningEn ensom

bedriverhela den tid denneundernäringsidkarenoch följaunikvara
Identitetsbeteckningenenskild firma.formnäringsverksamhet i av

verksamhetenefter detviss tidbevarasockså kunnamåste atten
börolika slag. Detkontroller närmaremöjliggöraförupphört att av

skall registre-tilldelade företagarnumretdetvilka registeriövervägas
ras.

identitetsbeteck-särskildatilldelningenfråga ärEn avvarannan
identitets-till lageni förarbetenaEnligt uttalandenske.ningar bör om

1974:56 organisa-börm.fl. prop.för juridiskabeteckning personer
sker iregistreringmed deni sambandtilldelastionsnummer som

oftastbildas och ärjuridiskmedsamband att ensompersonen
rättskapacitet.skall få fulljuridiskaför denförutsättning att personen
medför,handelsregistretienskild firmaregistreringEn somav

rättskapaciteten. Detbeträffandeändringpåpekats, inte någontidigare
verksamheten ärdriverfysiskadenfortfarandeär somsomperson

rättssubjekt.
särskiltredovisats,tidigaretilldelas,näringsidkareEnskild ettsom

hos skattemyn-mervärdeskattregistrering förvidregistreringsnummer
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digheten. Registreringsnumret består näringsidkarensav personnum-
med löpnummer för varjeett mervärdeskattepliktigmer verksam-

hetsgren bedrivs. handelsregistretI hos PRV registreras densom
enskilde näringsidkaren med och löpnummer. Ompersonnummer
näringsidkaren bedriver flera verksamheter lägger PRV till 01, 02 osv.
efter I det allmärma företagsregistret registreraspersonnumret. de som
tilldelats organisationsnummer enligt lagen identitetsbeteckning förom
juridiska m.fl. med undantag dödsbon, enskilda närings-personer av
idkare förts in i handelsregister fysiskaett ochsom samt personer
dödsbon regelbundet bedriver näringsverksamhet eller regel-som som
bundet har någon anställd. Med fysiska här sådanapersonerna avses
fysiska registrerats för mervärdeskatt och sådanapersoner som som
enligt särskild debitering skall betala preliminär F-skatt eller särskild
A-skatt för inkomst näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen.av

Eftersom förutsättningarna olika förär registrering i handelsregistret
respektive skattemyndighetens register kan det förekomma att en
enskild näringsidkare finns registrerad i endast endera dessaav
register. Utredningen tilldelningen särskild identitetsbe-attanser av
teckning inte bör knuten till näringsidkares omsättning ochvara en att
tilldelningen särskild identitetsbeteckning bl.a. detta skäl bör skeav av
i samband med registreringen i handelsregistret hos PRV.

En konsekvens förslaget blir enskild näringsidkareattav en som
inte registrerar sin firma i handelsregistret inte kommer tilldelasatt
någon särskild identitetsbeteckning. Utredningens förslag sekretessom
för medför knappast kanpersonnummer att användaspersonnumret

identitetsbeteckning i näringsverksamheten för desom enskilda
näringsidkare inte tilldelas företagarnummer. För dessa får isom
stället exempelvis uppgift födelsetid registreras.om

En enskild näringsidkare oförhindradär registrera flera olikaatt
firmor i handelsregistret. Utredningen dock inte det skallattanser

möjligt för näringsidkaren tilldelasvara än särskildatt mer en
identitetsbeteckning företagarnummer.

Handelsregisterlagen innehåller, tidigare redovisats, bestämmel-som
avförande firma registret. Ett avförandeser berorom påav ur som

antagande näringsidkaren upphört sinatt med verksamhet tordeom
inte medföra några större problem. Beror däremot avförandet ex-
empelvis på dom hävande ñrmaregistrering kan denen om av
situationen uppkomma registreringar tilldeladmed identitetsbe-att
teckning finns kvar hos bl.a. skattemyndigheten, medan firman avförts

handelsregistret. Problemet med avförande registret hängerur tillur
viss del med upplösningen enskild firmaatt kan skesamman av en
formlöst, medan det för exempelvis handelsbolag och aktiebolag finns
särskilda regler sikte på organisationernastar upplösning.som
Problemet torde kunna lösas PRV bevarar uppgifterattgenom om
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tilldelade identitetsbeteckningar efter det registreringenäven avförtsatt
handelsregistret.ur
Vid registrering hos Skattemyndigheten bör det identitetsbe-nya

företagamumret registreringsnummerutgöra hosgreppet även
Skattemyndigheten, eventuellt med löpnummer för varjeett mervär-
desskattepliktig Verksamhetsgren. SkattemyndighetenHos skall vidare
finnas koppling mellan företagarnumret och personnumret.en

Obligatorium eller frivillighet

Utredningen har tilldelningen företagamummerövervägt göraatt av
beroende särskild ansökan från näringsidkaren. Fördelen medav en

sådant de näringsidkareär inte intresseradeett ärsystern att som av
erhålla något särskilt företagamummer inte behöver tilldelas någotatt

del näringsidkareEn upplever det inte något problemnummer. som
deras används identitetsbeteckning. Andra haratt personnummer som

investerat i förtryckt material med angivet och villpersonnumret
kanske inte drabbas kostnader för ändra i detta material.extra attav
Med ansökningsförfarande skulle förslaget också kunna finansierasett

ansökningsavgifter. Kostnaderna för reform bygger pågenom en som
tilldelning efter ansökan kan också bedömas bli lägre eftersom antalet
tilldelade företagamummer skulle bli mindre i obligatorisktän ett
tilldelningsförfarande.

En frivillig tilldelning har således fördelar,vissa utredningenmen
ändå obligatorisk tilldelning föredra. Vidäratt attanser en en

obligatorisk tilldelning kan alla enskilda företagare tilldelas före-
vid tidpunkt och riskerna för felregistreringar hostagamummer samma

Skattemyndigheten torde därmed minimeras. Antalet tilldelade
företagamummer blir sannolikt också vid obligatorium vilketstörre ett
medför väsentlig minskning användningenen av av personnummer.
Utredningens förslag sekretess för uppgift kanom om personnummer
inte fåheller någon genomslagskraftstörre fârom personnummer
användas identitetsbeteckning i näringsverksamhet.som

Förslaget sekretess för uppgift medför ocksåom om personnummer
inte undantagsregel i sekretesslagen kanatt utanpersonnummer en

ianvändas näringsverksamheten för de företagare inte tilldelassom
något företagamummer. För dessa föreslår utredningen uppgiftatt om
födelsetid används, eventuellt i kombination med särskild kod.en

En regel tilldelning företagamummer skulle kunna utformasom av
så tilldelningen, i likhet med vad gäller vid registreringatt som av ex-
empelvis handelsbolag och aktiebolag, sker automatiskt vid registre-
ring. Utredningen lämnar förslag till ändring handelsregisterlagen,av

författningsförslag 4.se
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Även avgiftsfinansiering inte framstår lika tilltalandeom en vidsom
obligatoriskt tilldelningförfarandeett vill utredningen inte helt avvisa

tanken på sådan finansiering. Utredningen förordar emellertiden en
finansiering sker inom för respektive myndighetssom anslagramen
för systemutveckling.

Utredningen lämnar förslag till författningsregleringett beträffande
fastställande företagarnummer innebär lagen identitets-av attsom om
beteckning för juridiska m.fl. kompletteras med be-personer en
stämmelse 1 § bl.a. identitetsbeteckning iatt numeriska som anger
form företagarnummer skall fastställas för enskild näringsidkare se
författningsförslag 3.nr

Användningsområden

Avsikten med förslaget särskilt företagarnummer förett enskildaom
näringsidkare har främst varit försöka minska den frekventaatt
exponering förekommer på momsfakturorav personnummer som

Det tilldelade företagarnumret bör därför på fakturorm.m. ochanges
därmed jämförliga handlingar omsättning för vilken skattsom avser
utgår. Utredningen lämnar förslag till författningsändring avseende ll
kap. 5 § i den mervärdesskattelagen, författningsförslagnya se nr

Även på F-skattebeviset bör det möjligt i stället förattvara person-
det särskilda företagarnumret.nummer ange

Utredningen har också övervägt möjligheterna föreskrivaatt att
deklarationer skall innehålla företagarnummer i stället för person-

Den vinst från integritetssynpunktnummer. skulle uppnåsom man
skulle emellertid bli mycket liten eftersom deklarationsblanketter inte

för någonär gradutsatta större exponering. Med hänsyn till detav
merarbete för Skattemyndigheten förfarandet skulle innebära harsom
utredningen för inte föreslå någrastannat ändringaratt bestämmel-av

vilka identitetsnummer skall påserna deklarations-om som anges
blanketter.

Vid näringsidkarens kontakter med Skattemyndigheten böregna
därför alltid användas. Detta innebär bl.a. själv-personnummer att
deklarationen skattsedel och inbetalningskortsamt för F-skatt skall
innehålla Det kan emellertid inte undvikaspersonnummer. att en
enskild näringsidkare vid kontakt med Skattemyndigheten någon gång
använder företagarnummer i stället för Hos RSVpersonnummer.
måste därför, tidigare påpekats, finnas register knytersom ett som
företagarnummer till Utredningen föreslårpersonnummer. en
ändringar i skatteregisterlagen det möjligtgör registrerasom att
uppgift enskild näringsidkare i det centrala skatteregistret och i deom
regionala skatteregistren, författningsförslagse nr
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ocksåbedrivsverksamhetkronofogdemyndighetensdelEn stor av
används kopp-varvidregisterbearbetning personnumret somgenom

också kronofogdemyn-detjanuari 1992denSedan l ärlingsbegrepp.
lagenenligtsummariskadenhandläggerdigheten omprocessensom

Kronofogdemyndighetenbörochhandräckning.betalningsföreläggande
tillknyter företagarnummerregistertilltillgångdärför ha person-som

reglerarbestämmelseri deändringförutsätterDetta somennummer.
register.exekutivaRSV:skronfogdemyndighetemasinnehållet i

Även före-användningenskullekreditupplysningsregisteri av
innebära vissakunnatidigareutredningen nänmt,tagarnummer, som

fördelar.

Övergångsbestämmelser

ändring-tillövergångsbestämmelsernaenligtskallhandelsregisterAlla
Enligtföre 1995.PRVöverförda tillhandelsregisterlageni varaarna

särskilttilldelningeninledakunnaskulle verketfrån PRVuppgift av
Frånjuli 1995.den 1näringsidkareenskildaförföretagarnummer

till före-frånbytehävdatssida harRSV:s ettatt personnummer
årsskifte.vidskebör etttagarnummer

bådeförsamtidigtinledasbörtilldelningenUtredningen attmenar
förTidpunktennyregistreringar.förregistreringar ochbefintliga

enligtblirerhålla företagarnummermöjligheteninförandet attav
januari 1998.denförslaget 1

Författningsändringar

beträffandeförfattningsregleringtillförslaglämnarUtredningen
m.fl.,juridiskaföridentitetsbeteckninglagen personerom

handelsregisterlagen,
ochskatteregisterlagen

6.författningsförslag 3mervärdesskattelagen -
kronofog-regleringeniändringarkrävatorde därutöverFörslaget av
allmännadetförordningeniregister ochdemyndighetemas om

företagsregistret.
beträffande företagarnummerövervägandenytterligareVid de som

bestämmelsermedförfattningarbl.a.börerfordraskommakan omatt
för be-underlaglänmaförgås igenomorganisationsnummer att

företagamum-uppgiftsammanhangytterligarei vilkadömingar omav
utredningensinomharregistrerat. Detskallellerbör varamer

genomgång.för sådanfunnitsintetidsramar utrymme en
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6.3 Begränsning tilldelningenav av
i vissa fallpersonnummer

Det finns f.n. omkring 408.000 folk-utan attpersoner som, vara
bokförda, tilldelats Utredningen föreslår till-personnummer. att
delningen till inte folkbokfördaärav personnummer personer som
skall begränsas. Utredningen tilldelningenattanser av personnummer
för registrering i rättsväsendets register, skatteregister, register hos
allmänna försäkringskassor, körkort och sjömansregister börpass,
upphöra. Tilldelningen för värnpliktsändamål bör enligt utredningens
mening övervägas ytterligare.

6.3.1 Tilldelning av personnummer

När den folkbokföringslagen trädde i kraft den 1 juli 1991nya
överfördes de arbetsuppgifter inom folkbokföringen tidigaresom
tillkommit pastorsämbetena till skattemyndigheterna. Tilldelningen av

har dock alltid skett hos skatteförvaltningen.personnummer
Enligt 18 § folkbokföringslagen skall fastställas förpersonnummer

varje folkbokförd Personnummer skall vidare fastställas förperson.
inte folkbokfördaär i de fall i lagpersoner ellersom som anges annan

författning. För inte folkbokfördaär fastställspersoner som person-
den skattemyndighet RSV bestämmer,nummer jfrav 5 §som

folkbokföringsförordningen. Beträffande folkbokföringslagen och
folkbokföringsförordningen hänvisas bl.a. till avsnitt 3.1.1.

Efter isystemändring april 1993 sker personnummertilldelningenen
direkt i ADB-systemet för folkbokföringnumera registreringgenom

i det lokala folkbokföringsregistret.
Hittills har, enligt uppgift från RSV:s folkbokföringsenhet, omkring

11 miljoner tilldelats. Totalt finns f.n. omkringpersonnummer
408.000 för inte ellerär har varitpersonnummer personer som
folkbokförda. Varje är ändras omkring 1.500 Detpersonnummer.
övervägande antalet beslut förändringar kan,om av personnummer
enligt RSV:s folkbokföringsenhet, ha sin grund i materiellanses en
prövning den registrerade födelsetiden för utländskav personer av
härkomst.

Tilldelning inte folkbokfördaärpersoner som

Enligt gällande praxis tilldelas för intepersonnummer en person som
folkbokfördär för sju olika ändamål. Dessa ändamål är:
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sker hosTilldelningenrättsväsendetsTilldelning för register.
Författningsstödrekvisition från RPS.Jakobsberg efterskattekontoret
1970:517förordningenfinns i 23 §tilldelningför denna om

polisregisterkungörelsenoch 12 §informationssystemrättsväsendets
1969:38.

deninformationssystemrättsväsendetsFörordningen attangerom
skallRPSpå begäranbestämmerskattemyndighet RSV avsom

ochsaknarförfastställa personnummersompersonerpersonnummer
uttryckligtsåledesfinnskommit in till RPS. Häruppgiftervilka ettom

författningsstöd för tilldelningen.
skattemyndighet RSVdenPolisregisterkungörelsen att somanger

förfastställaRPS skallbegäranbestämmer personnummerav
kommituppgiftervilkaochsaknar ompersonnummersompersoner

polisregister.till RPSin
frånefter ansökantilldelatsAntalet personnummersompersoner

sådana10.480tilldeladesUnder 1993till 112.130.uppgårRPS

personnummer.
1992:32 Lagpromemorian DsremissyttrandeiRSV har över om

förtilldelabehovetifrågasattkriminalregister att enpersonnummerav
register.polisiärtregistrering ienbart för ettperson

skattekon-Tilldelningen ske hosvärnpliktsändamâl.förTilldelning2.
med stödvärnpliktskontorefter framställan frånJakobsberg avtoret

redovisninginskrivning och1969:379kungörelsen9 § avom
värnpliktiga.

RSV bestämmerskattemyndighetdenkungörelsenI att somanges
förbestämmerframställning värnpliktskontorefter personnummerav

saknar sådantVärnpliktig nummer.som
förtilldelats dettamångauppgift hurNågon sompersonnummerom

VärnpliktsverketEnligtinte kunnat få fram.utredningenändamål har
värnpliktslagstift-främst beroendemycket sällantilldelningsker att

bordåoch denmedborgaretillämplig enbart på svenskningen är som
det.själv begärmönstring bara hankallas tillutomlands om

fastställsi skatteregistretregistreringFör personnummer av
folkbokförd skall,inteFörskattekontor. ärrespektive person som

registrerasskatteregisterlagen 1980:343,enligt 5 § personnummer
fastställerSkattemyndighetenför beskattning.mån det behövsi den

skattsedel utfärdassamband medför idärför attpersonpersonnummer
inkomstskatt.särskildfattaseller beslut om

reglerarbestämmelseinte någonSkatteregisterlagen innehåller som
för denförfattningsstödUttryckligtfastställande personnummer.av
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tilldelning sker för registrering i skatteregistretav personnummer som
saknas således.

Antalet tilldelats för detta ändamålpersoner som personnummer
uppgår totalt till 249.560. Under 1993 tilldelades 9.950 sådana
personnummer.

I yttrandet betänkandetöver SOU 1992: 133 Mottagande asylsö-av
kande och flyktingar har RPS avstyrkt tilldelasatt personnummer
asylsökande i väntan på uppehållstillstånd för underlätta utbetalningatt

dagbidrag. Jfr avsnitt 6.3.2 tilldelning SIV-kortav och SIV-om av
nummer.

4. För registrering i register hos allmän försäkringskassa fastställer
respektive skattekontor efter begäran allmänpersonnummer av
försäkringskassa.

Försäkringskassornas sjukförsäkringsregister får enligt lagen
1993:747 sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskas-om

innehålla uppgift för vissasorna i lagen angivnaom personnummer
bl.a. försäkradeär enligt lagen 1962:381personer, personer som om

allmän försäkring och inskrivning i försäkringskassan tillhörgenom
eller tillhört lokalkontoret. Personer skall skrivas i försäkrings-som
kassans register folkbokförda ochutan skattskyldigaatt tilldelasvara
enligt praxis Det gäller i första handpersonnummer. personer som
tidigare har varit bosatta i Sverige och har tillrätt ATP.numera

EES-avtalet innebär medborgare i EES-statatt kan ha tillrättannan
förmåner i Sverige och därför skall skrivas in i forsäkringsregistret.
En sådan till förmånrätt behöver inte alltid förknippad med kravvara
på bosättning i landet.

Lagen sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäkringskas-om
innehåller inte någon bestämmelse reglerar fastställandesorna som av

Tidigare fanns bestämmelser i kungörelsenpersonnummer. 1967:497
vissa register hos folkbokföringsmyndighetom fastigheteröver och

skattskyldiga m.fl. Skattemyndigheten skulle fastställaattsom angav
för vissa bl.a. icke skattskyldigapersonnummer personer, personer

inskrivna i försäkringskassa och skulle förassom ivar registersom
skattskyldigaöver i länet. Sedan kungörelsen upphävts ersättasutan att

bestämmelse saknas lagstöd för denna tilldelningav annan av
personnummer.

Även i förordningen 1993:982 bostadsbidragsregister finnsom
föreskrivet uppgift skallatt registreras. Bestämmel-om personnummer

de bostadsbidragsregister RFV och desen avser allmärmasom
försäkringskassorna för. Inte heller i denna förordning finns be-
stämmelser fastställandeom av personnummer.
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Antalet tilldelats för ingå iattpersoner som personnummer
försäkringskassornas register uppgår till 8.150. Under 1993 tilldelades
70 sådana personnummer.

5. För utfärdande passhandling och registrering i passregistretav
fastställer skattekontoret Jakobsberg efter begäranpersonnummer av
passmyndigheten.

Passmyndigheten rekvirerar med föreskrifterstödpersonnummer av
för verkställighet passlagen 1978:302 och 29 § passförordningenav
1979:664. passförordningenI finns emellertid endast delegations-en
bestämmelse ytterligare föreskrifter för verkställighetattsom anger av
passlagen och passförordningen meddelas för passmyndigheter inom
riket RPS och för passmyndigheter riket Utrikesdeparte-utomav av

Någon uttrycklig bestämmelse fastställandementet. om av personnum-
finns således inte i förordningen.mer

I RPS föreskrifter och allmänna råd för verkställighet passlagenav
och passförordningen, Rikspolisstyrelsens författningssamling RPS FS
1991:4, FAP 530-I ansökerattanges om en person som passom
saknar skall passmyndigheten framställning tillgörapersonnummer,
RSV få fastställt.attom personnummer

utfärdatUD har motsvarande föreskrifter UF 1989: 10.
Tilldelningen för passändamål barn med-svenskaäravser som

borgare och föds i utlandet svensk moder inte folkbokfördärav som
i Sverige vid barnets födelse. sambandI med rekvisitionen av person-

skall föräldrarna anmäla för barnet. Skattekontoret inummer namn
Jakobsberg kontrollerar de formella materiellaoch förutsättningarnaatt
för registering uppfyllda.ärav namn

Antalet tilldelats för passändamålpersoner som personnummer
uppgår till 22.660. Under 1993 tilldelades 1.720 sådana personnum-
mer.

För registrering i körkortsregistret fastställs personnummer av
skattekontoret i respektive residensstad efter begäran länsstyrelsenav
eller Vägverket.

Körkortsregistret skall bl.a. innehålla uppgift om personnummer,
jfr 91 körkortsförordningen§ 1977:722. Förordningen innehåller
inga bestämmelser fastställande varförom av personnummer,
författningsstöd saknas för denna tilldelningskategori. Personnummer
tilldelas svenskt körkortnär skall utfärdas för saknarperson som

Denna kategori torde normalt utländskutgöraspersonnummer. av
diplomatisk personal, fråga har enligt RSV uppkomrritävenmen om

skall tilldelas för inte folkbokförd i sambandpersonnummer person
med utfärdande körkortstillstånd.av
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körkortsändamålförtilldelatsAntalet personnummerpersoner som
sådanatilldelades 50Under 1993uppgår till 3.300. personnummer.

saknarockså denkansammanhangdetta nämnasI att person-som
tilldelasfordonsregistretifordonsförvärvregistreringvid avnummer

s.k. 699-nummer.länsstyrelsen,tillfälligt ettett nummer av

fastställssjömansregistretregistrering iFör7. personnummer av
Sjöfartsverket.efterNorrköping begäranskattekontoret av

1983:929mönstringslagenenligt 23 §Sjömansregistret skall
identitet. Lagenenskilda sjömännensbl.a. deuppgifterinnehålla om

fastställandebestämmelserinnehåller inga personnummer,avom
tilldelningskategori.för dennaförfattningsstöd saknasvarför

ändamålför dettatilldelatsAntalet personnummerpersoner som
sådanatilldelades 250Under 199312.680.uppgår till personnummer.

referensregistret.centralasifferuppgifter har hämtatsSamtliga ur
408.000omkringtotalttidigarefinns,Sammanlagt nänmts,som

variteller hatilldelats utan att varapersonnummersompersoner
icketilldelningen tilltotalauppgick den1993folkbokförda. Under

folkbok-under 1993dessa haromkring 22.520. Avtillfolkbokförda
510förts personer

slutbetänkande SOUuttalade i sittfolkbokföringskomrnittéårs1983
tillförslagettillspecialmotiveringenfolkbokföringslag i1990:50 Ny

s.l12:följandebestämmelse personnummerom

identitets-grundlä gandekaraktärtillMed hänsyn personnumrets av
vifastställs kadet i lagangelägetdetbe är att personer somrep

tilldelaskyldighetharöringsmyndigfol bo atteten person-
fall medi vissanärvarande tilldelasFör personnummernummer.

författning.stöd iindirektendastförordning eller medstöd ettav
därför kräva överprincipen kan översynföreslagnaDen en

folkbokföringen.utanförregisterpersonnummeranvändmngen i

personnummeranvändmngenreglernaFörslaget översyn omavenom
folk-propositioneninte iregister kommenterasi andra om en ny

153.199091:bokföringslag prop.

tilldelningFrarrzställningar personnummeravom

folkbokföringslagen kanbestämmelsen i 18 §tolkningEnligt RSV:s av
sådantsaknarförtilldelning nummerperson sompersonnummerav

förs medregisteringå iskallskeendast ett sompersonnummerom
förfrågningar harsamband medförfattning. Iellerlagstöd annanav

personka-utvidga denfrånskattemyndigheternaavråtthittillsRSV att
anledning äntilldelaskantegori annanpersonnummer avsom
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folkbokföring. Det har exempelvis gällt för registreringpersonnummer
i bilregistret öppnande inlåningskonto hos bank.samt av

I samband med länsstyrelsernas handelsregister överförts tillatt
PRV har framställts krav på skall tilldelas föratt personnummer
utländska medborgare saknar RSV har rekom-som personnummer.
menderat skattemyndigheterna tilldelningvägra eftersom handels-att
registerlagen saknar bestämmelser rekvisitionom av personnummer
för saknar sådant Enbart den anledningenperson som attnummer.
registret överförts till ADB vid myndighet är, RSV, inteannan menar
tillräcklig anledning tilldelaatt personnummer.

Även i samband med registrering arbetssökande vid arbets-av
förmedling har framställts krav på tilldelning av personnummer.
Denna kvot kan komma öka EES-medborgare uppehålleratt attgenom
sig i Sverige för söka arbete. RSV har rekommenderat skattemyn-att
digheterna tilldelningvägra eftersomatt arbets-av personnummer
förmedlingens register inte förs med stöd lag eller för-av annan
fattning.

6.3.2 Uppehållstillstånd, SIV-nummer m.m.

En utlänning skyldigär ha uppehållstillstånd för få vistasattsom att
här skall inte i folkbokföringen förrän hantas beviljats sådantupp
tillstånd. Undantag från kravet får göras det finns synnerliga skälom
4 § folkbokföringslagen. förarbetenaI till folkbokföringslagen
uttalade fördragande statsrådet följande prop. 199091: 153 91:s.

Många skäl talar utlänning irätt landetmot att att stannaen vars
inteännu avgjorts blir istrerad bosatt här. Exempelvis kanre som

det faktum olkbokförts komma uppfattas,att bådeen attperson avhonom själv och andra, bevis på han godkäntsett attav som som
invandrare. Vidare utfärdas skattsedel automatiskt för folkbok-en
förd Detta tolkas inte sällan arbetsgivareperson. attav som

har arbetstillstånd.personen

Synnerliga skäl för undantag från kravet på uppehållstillstånd anses
föreligga i olikatvå fall prop. 134. Dentyper av s. ena gruppen

sådana för vilka uppehållstillståndsprövningen endastavser personer
formellär för inflyttande utländska adoptivbarnnatur, till härt.ex.av

bosatta eller minderåriga barn återförenas med härpersoner som
bosatta föräldrar har uppehållstillstånd. Den andra utgörssom gruppen

sådana utvisats vistelse i landet kan förutsesav personer som men vars
fortvara för längre tid på grund något avlägsnande ändå inteattav
skall ske. I det fallet bör, enligt uttalanden i specialmotivering-senare

till folkbokföring4 inte ske förrän det föreligger besluten ett om
utvisningsbeslutet inte skall verkställas.att
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måste,inte medborgare nordiskt landInvandrare iär oavsettettsom
uppehållstillstånd för få vistas Sverige längre tidålder, ha i än treatt

månader.
det särskildaomfattas EES-avtalet gällerFör attpersoner som av

kategori skall uppvisas viduppehållstillstånd utfärdas för dennasom
invandringstillfället.

SIV-nummer

Sverigeasylsökande iFrån och med den oktober 1993 tilldelas alla1
visar bl.a. innehavaren registreradsitt s.k. SIV-kort. Kortet ärattvar

asylsökandesasylsökande hos Invandrarverket, den namn,som
språk. På finns bild denfödelsetid, kön, längd och kortet en av

dossiemummerockså Invandrarverketsasylsökande. Kortet anger
alla myndigheter skall fåSyftet med SIV-kortetSN-nummer. är att

för identifiera asylsökande.begreppgemensamt attett en
unikt varje individ.tio-siffrigt tal för DeSIV-nurnret ärär ett som

f.n. Eftersiffrorna serienummer används serie 06.två första anger
bindestreck. Därefter följer sexsiffrigt talserienumret ett ett somanges

sista siffran i SIV-Invandrarverkets dossiemummer. Den nästanger
utfärdats ochmånga kort under dossiemumrethurnumret somanger

visar anledningen till eventuellt bytesiffran kodden sista är ettsomen
kort.av

asylsökande får på gällerSIV-kort den mottagningscentretDet som
inte har avgjorts upphörasylärendet kortetfyra månader. Om när att

två harSIV-kort längre giltighetstid.gälla måste det förnyas. nummer
Även det kan förnyas.

skalluppehållstillstånd i Sverige lämna tillbaka sittfårDen som
vistasSIV-kort antingen förläggningen lämnas ellernär personenom-

får avslag på sinkommun folkbokförts.i när Den sompersonen-
frånasylansökan måste lämna tillbaka innan hansitt SIV-kort reser

Sverige.
Invandrarverket för uppgifterna SIV-registreringensvarar av

Registrering i Invandrar-och eventuella förändringar i skerkortet det.
utfärdatDatainspektionenverkets SU-system. För detta harsystem

särskilda villkor.
hanvisar asylsökandeSIV-kortet den identitet den närsom uppgav

hade något ellersökte asyl i Sverige. asylsökande inteDe passsom
intelegitimation de sökte asyl har dessutom identiteten ärnär texten

asylsökan-styrkt på sina kort. Kortet underlättar kontakten mellan de
sjukvården skallde och samhället. Avsikten SIV-kortet inomär att

asylsökande.det lättare patientjournal för varjegöra upprättaatt en
till asylsökandehar samtyckt till lämna försändelserPosten att som

sig SIV-kortet. har fått uppehållstill-legitimerar med Personer som
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stånd skall med SIV -kortet till det lokala skattekontor där de skallta
folkbokföras.

Antalet asylsökande uppgick under 1990 till 29.420, 1991 till
27.351 tilloch 1992 84.018. Andelen uppehållstillståndpermanenta

alla asylbeslut uppgick för 1990 till 34 för 1991 till 44procent,av
föroch 1992 till 37procent procent.

6.3.3 Utredningens överväganden och förslag

förutsätts i direktiven till utredningenDet skallatt personnummer
finnas kvar i de sammanhang där tillräckligt starka skäl motiverar det.

Folkbokföringen den grundläggande registreringen befolk-är av
ningen i landet. folkbokföringen registreras fortlöpandeI vilka som
bor i landet och de bor. Syftet folkbokföringenmed kan sägasvar

tillgodose samhällets behov basuppgifter rörande bosätt-attvara av
identitet familjerättsliganing, och förhållanden befolkningen. Skallom

finnas kvar enligt utredningensdet, mening,ärpersonnummer
naturligt finnsde kvar hos de myndigheter där de tilldelas ochatt
ursprungligen registreras, dvs. inom folkbokföringen hos skattemyn-
digheterna.

Emellertid utredningen det finns skäl skapa fastareatt attmenar en
reglering kring tilldelningen till inteav personnummer personer som

folkbokförda i landet. hänsynMed till den betydelseär som person-
i samhället och faktumhar det med allnumret att ett personnummer

uppfattas och används på hur det har tilldelatsrätt sätt oavsettsamma
utredningen det i lag uttryckligen bör i vilka fallattanser anges

skall tilldelas. tillförlitligtAtt ochärpersonnumret attpersonnummer
tilldelningen sker enligt enhetliga medregler stöd bestyrktaav
identitetsuppgifter får viktigt från integritetssynpunkt.även anses vara
Tilldelning såledesbör ske endast detnärav personnummer
föreligger författningsstöd.uttryckligtett

Enligt 18 folkbokföringslagen fastställs,§ tidigare redovisats,som
för inte folkbokförda i de fallärpersonnummer personer som som

i lag eller författning. denna bestämmelse tilldelasTrotsanges annan
enligt praxis finns något för-det egentligtutan attpersonnummer
fattningsstöd. Enbart det förhållandet skall ingå iatt ettpersonnummer
register förs med stöd författninglag eller kan inte,som av annan
enligt utredningens mening, skäl för personnummertill-ettanses vara

tilldelningdelning. Om för inte ären av personnummer personer som
folkbokförda skall få ske, bör det eller författning uttryckligenlagav
framgå föreslårsådant skall fastställas. Utredningen därföratt nummer

18 § förtydligas tillägg föratt ett att personnummergenom som anger
folkbokfördafastställs fallinte i de det i lag ellerärpersoner som
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skall fastställas seförfattning sådantatt nummerannan anges
f.n.,ske får, liksomförfattningsförslag 7. tilldelningen skallVar

i folkboktöringsförordningen.anges
fastställasbedömningen skall få börVid manav om personnummer

inte enbart tillvid utarbetandet registerförfattningar m.m. seav nya
ocksåregister eller den användning regleras. Man bördet görasom

identitetsbe-bedömning det finns behovett ett gemensamtaven av om
olika register.möjliggör koppling mellangrepp som en

olika ifrågasätts inte till-RSV:s sida har i sammanhangFrån om
folkbokfördafor intedelningen ärpersonnummer personer somav

utredningens bedömning detskulle kunna begränsas. Det ocksåär att
tilldelning.vägande skäl begränsa dennafinns att

skulle i vissa fall i stället det s.k. SIV-numretasylsökandeFör
identifikationsbegrepp. Ettkunna användas argument mot ensom

hänvisar tillSIV-nummer kan dessautökad användning att ettav vara
registrerade uppgifter hos SIV kanärendenummer med varasom

enskilde. dessa uppgifter gäller emellertidkänsliga för den Föroerhört
därför det SIV-och utredningen bättresekretess äratt attanser

tilldelas.används än att personnummernummer
tilldelningen kan anförasbegränsningMot personnummeraven av

medför vissa både för dentilldelningen fördelaratt personnummerav
samhället, bl.a. vad gäller möjligheterna erhållaenskilde och för att

öppnandetlegitimation. Vid telefonabonne-giltig svensk nyttaven
ställa säkerhet förtvingas att attutan personnummerpersonermang

Utan det också svårtkunna erhålla abonnemang. ärett personnummer
självdeklaration och kontrollupp-bankkonto. Lagenöppnaatt ett om

räkningden för inlånings-gifter föreskriver öppnar ettatt egensom
skyldigskall sittkonto ärmottagaren utanattpersonnummer omange

gällerföreläggande lämna kontrolluppgift beträffande Dettaräntan.
jfr kap. §,inte inte har tilldelats 3 57den ett personnummersom

i praktiken har det ändå blivit försvårt utanen person person-men
bankkonto.öppnaattnummer

identitets-innebär enhetligtsamhälletFör personnummer som
administrationskostnader. Kontrollerbegrepp minimering aven av

underlättas också.uppgifter och sambearbetning med registerandra
intekan dock, utredningen, ifrågasättasDet om personer sommenar

miss-de exempelvishar anknytning till Sverigenågon än attannan
bosatta här börfor brott eller uppbär pensiontänks utan att vara

vid tillfälle blirtilldelas Om inte ett senarepersonnummer. personen
funktion det normalt harfolkbokförd saknar denpersonnumret som

register.mellan olika Desammanlänkande identitetsbegreppsom
i dessauppgifter ligger till grund för tilldelning personnummeravsom

ofullständiga.fall ofta obestyrkta ellerär
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I de fall inte tilldelas kan i stället uppgiftpersonnummer om
Ävenfödelsetid registreras. tilldelning särskildaav nummer, som

används endast i vissa register, kan alternativ. Vidare villettvara
utredningen peka på SIV-numren, jfr avsnitt 6.3.2, skulle kunnasom

långt användningsområdestörre vad i dagett än fallet.ärsom
Beträffande de sju kategorier där f.n. med eller författnings-utan-

stöd tilldelning sker, utredningen följandegörav personnummer-
bedömningar.

Iilldelning för rättsväsendets register

Denna tilldelning har, tidigare redovisats, uttryckligt författnings-som
stöd i 23 § förordningen rättsväsendets informationssystem ochom
12 § polisregisterkungörelsen. Antalet tilldelatspersoner som

med stöd dessa bestämmelser mycketärpersonnummer av stort
omkring 112.000 personer. Under 1993 detta den störstavar
tilldelningskategorin med drygt 10.000 tilldelade personnummer.

Från RPS:s sida har, vid de kontakter utredningen haft, framhållits
de personrelaterade ADB-systemen hos RPS byggtsatt medupp

identifikationsbegrepp. Delar ipersonnumret dagärsom systemenav
föråldrade och förändringar blirstörre därför kostsamma. Enligt de
planer för ADB-utbyggnaden finns kommer isystem att tassom nya
drift före sekelskiftet. En begränsning tilldelningenav av personnum-

för rättsväsendets register kan, enligt RPS, ske störremer utan
kostnader den genomförs samtidigt de iom systemen tassom nya
drift. En begränsning införs före sekelskiftet kommer emellertidsom

kräva systemförändringar och den kommer därmedatt ocksåstora att
bli kostsam.

RI-systemen jfr avsnitt 4.3.6 levererar också uppgifter för
registrering i ADB-system utanför polisväsendet, nämligen till
kronofogdemyndigheternas REX-system, Kriminalvårdsstyrelsens
centrala kriminalvårdsregister, Vägverkets körkortsregister och SCB:s
återfallsstatistik. Dessa överföringar sker maskinellt och samman-
koppling sker med ledning och En be-av personnummer namn.
gränsning tilldelningen för rättsväsendets registerav av personnummer
påverkar därför andra register.även

Även det kan ställa sig kostsamt bort möjligheternaatt taom att
tilldela för registrering i rättsväsendets register det,ärpersonnummer
enligt utredningens uppfattning, i dessa fall tilldelningen framstårsom

stötande. Den fördel det i många sammanhang innebärmestsom som
tilldelas bör inte kopplad tillatt kriminellett personnummer vara en

handling. Utredningen föreslår därför det inte längre skallatt vara
möjligt tilldela för rättsväsendets register. Inomatt personnummer
rättsväsendet skulle i stället i utsträckning SIV-numren kunnastor
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användas, jfr avsnitt 6.3.2. Domstolsverkets föreskrifter beträffande
utformning dom innehåller föreskrift beträffandeattav en om
utlänning för vilken inte fastställts skall födelsetidenpersonnummer

med siffror år, månad och dag på isätt ettanges sex samma som
jfr avsnitt 4.3.6.personnummer,

Förslaget upphörande tilldelning förom av av personnummer
rättsväsendets register förutsätter ändringar i 23 § förordningen om
rättsväsendets informationssystem och i 12 § polisregisterkungörelsen.
Utredningen lämnar inte något förslag till författningstext. För attny
minimera kostnaderna för förändringen föreslås dock ändringarnaatt
inte träder i förränkraft den l januari 1998.

2. Utdelning för varnpliktsändamdl

Regeringen enligt vad uppgivits, under våren 1994attavser, som
lägga proposition till lag totalförsvarsplikt bl.a. innebären en om som

reglerna värnplikt och civilplikt samlas i författning ochatt om en
administreras myndighet, Totalförsvarets pliktverk. fårDettaav en ny
till följd den myndigheten skall registrera såväl svenskaatt nya som
utländska medborgare bosatta i Sverigeär och skyldigaär attsom som
fullgöra civilplikt. Alla mellan 16 och 70är föreslåsår blisom
civilpliktiga.

Värnpliktsverkets redovisningssystem grundas på de uppgifter som
maskinellt överförts från RSV. Avsikten är skallatt systemsamma
tillämpas det pliktverket. Eftersom även civilpliktiga skallav nya
registeras och utländska medborgareäven bosatta i Sverigeär kansom
behovet få fastställda förutsättas komma ökaatt attav personnummer
markant.

Utredningen frågan begräsning tilldelningenattanser om av av
för värnplikts- eller civilpliktssändamål bör övervägaspersonnummer

i samband med uppbyggnaden inomregister det föreslagnaav nya
Totalförsvarets pliktverk. Utredningen därförlämnar inte någotnu
förslag upphörande tilldelningen förom av av personnummer
värnpliktsändamål. Denna tilldelning har tidigare redovi-redan, som

uttryckligt författningsstöd.sats,

Fildelning för skatteregistretregistrering i

Detta denär tilldelatsnumerärt näst störstasett grupp som personnum-
Ett upphörande denna tilldelning, för övrigt saknarmer. av som

författningsstöd, skulle således innebära avsevärd begränsningen av
personnummeranvändningen.

RSV har, vid de kontakter utredningen medhaft verket, anfört att
det möjligtär i skatteadministrationen till obetydlig merkostnadatt en
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hantera uppgifter inte folkbokförda dessa tilldelasutan attom
personnummer.

vissaFör inte har används vidpersoner som personnummer
registrering hos skattemyndigheten s.k. GD-nummer. GD-nurnretett

uppbyggt påär sätt med plus fyraettsamma som personnummer sex
siffror. Alla GD-nummer börjar siffranmed 30. GD-nummer tilldelas
för beskattas för näringsverksamhet eller fastighetsinne-personer som
hav. Personer beskattas enligt lagen 1991:586 särskild in-som om
komstskatt för utomlands bosatta tilldelas däremot enligt praxis
personnummer.

Utredningen förslår tilldelningen för registre-att av personnummer
ring i skatteregistret skall upphöra. Som alternativ skulle GD-nummer
eller andra särskilt tilldelade kunna användas för dennanummer
kategori registrerade. Vid RSV:s kommunikationer med RFVav
skulle GD-nummer, särskilt tilldelat eller annatnummer nummer som
tillskapas för denna kommunikation kunna användas.

Eftersom den tilldelning i dag sker saknar författningsstöd,som
torde inte förslaget kräva någon ändring i befintliga författningar. Ut-
redningen föreslår emellertid, anförts, 18 § folkbok-attsom ovan
föringslagen förtydligas tilläggett attgenom som anger personnummer
fastställs för inte folkbokförda i de fall detär i lag ellerpersoner som

författning sådant skall fastställas.attannan anges nummer

Tilldelning för registrering i register hos allmän försäkringskassa

Denna tilldelningskategori under 1993 relativt liten. Hur storvar
denna kategori kan komma bli EES-avtalet varitnär i kraftatt en
längre tid eller Sverige blir medlem i EU svårt bedöma.är attom
Utredningen socialförsäkringen och anförEG i sitt slutbetänkandeom
SOU 1993:115 Social trygghet och EES, regelsystemet inom EESatt
medför det administrativa samarbetet med andra EES-stateratt
kommer öka. Betalningar för olika förmåner skallatt strömma över

institutionergränserna, i de olika måste få tillgång tillstaterna
information i andra tidigare försäkringsperioder Förstater etc. attom
dessa behov skall kunna tillgodoses måste administrativa rutiner av
olika slag byggas Vidare kommer, enligt Utredningenupp. om
socialförsäkringen och EG, administrativa rutiner för kontakter mellan
olika institutioner i Sverige behöva utformas. RFV och AMS,att som

Sverige utsedda förbindelseorganär och betalningsförmedlandeav
kommer till utländska institutioner förmedla mängdatt stororgan, en

information härrör från olika andra institutioner i Sverige.som
Motsvarande gäller i fråga information fråntas emotom som
utländska institutioner. Utredningen socialförsäkringen och EG harom

sitti slutbetänkande inte särskilt redovisat några diskussioner kring de
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integritetsfrågor kan uppkomma informationsflödetvid översom
Utredningen har anfört inom EGantaletgränserna. att personer som

sigutnyttjar de möjligheter den fria arbetsmarkanden erbjuderav som
litet förhållandeganska i till den totala befolkningen ochär någraatt

förändringar i dessa förhållanden inte torde förväntastörre attvara
inom den framtiden.närmaste

har, vid de kontakter framhållitRFV utredningen haft med verket,
betydelse identitetsbegrepp i verketsstorapersonnumrens som

register. Särskilt beträffande registrering för pensionsförmåner har
betonat betydelseverket entydigt begrepp för in-personnumrets som

formation lagras under mycket lång tid och skall utgörasom som
underlag för beslut vikt för enskilde.denär storsom av

Utredningen framgår redovisningen 6.1.2,i avsnittanser, som av
fortsättningsvis bör få registrera iRFV sinaävenatt personnummer

det gäller tilldelningenregister. När tillav personnummer personer
inte folkbokförda har utredningen emellertid uppfattningendenärsom

tilldelning för inte folkbokfördaäratt av personnummer personer som
inte för registrering i försäkringskassornasbör ske register.

Som för sitt ställningstagande vill utredningenskäl särskilt framhålla
de EES-avtaletregistreringar kan medföra. inteDet kanantassom

irimligt vissa fall inte bosatta i landet,äratt somvara personer, ens
tilldelas endast den anledningen de skall skrivasattpersonnummer av
in i försäkringskassans register. flödeEtt uppgifterav om person-

torde också förenasvårt medöver gränserna att ettnummer vara
effektivt försekretesskydd personnummer.

har kommit kopplingsbegreppPersonnumret tillutgöraatt ett
personregister i samhället.mycket antal Tillskapandetstort ettav

därförsärskilt socialförsäkringsnummer skulle kunna medföra ett
utökat integritetsskydd. RFV:s och de allmänna försäkringskassornas

emellertid integreradeär så andra i dagmedsystem system som
använder enligt bedömning, fördet, utredningensattpersonnummer
närvarande inte skulle möjligt till kostnader och konsek-attvara -

kan betraktas rimliga förhållande till det utökadeivenser som som
integritetsskydd skulle överskådlig införakunna inom tiduppnåssom -

särskilt socialförsäkringsnummer.ett
Utredningen föreslår således tilldelningen föratt av personnummer

registrering i försäkringskassornas upphör. Eftersom till-register
delningen saknar författningsstöd torde förslaget, liksom beträffande
tilldelningen för registrering i skatteregistret, inte kräva några
ändringar i författningar.gällande Som tidigare anförts föreslår
utredningen emellertid förtydligande folkbokföringslagens reglerett av

tilldelning för folk-inte ärom av personnummer personer som
bokförda.
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5. Tilldelning för passhandling och registrering i passregistret

Till passansökan inges till passmyndighet riket skallutomen som en
bl.a. fogas personbevis eller intyg sökandens födelseort,annat om

och svenska medborgarskap, 2 § 2.c passför-personnummer se
ordningen 1979:664.

En passansökan skall enligt 7 § passlagen 1978:302 avslås bl.a.
ansökerom person som om pass

anhållen, häktad, underkastad övervakning enligtär 24 kap. 3 §-
första stycket rättegångsbalken eller reseförbud eller anmälnings-
skyldighet enligt 25 kap. §1 balk,samma

efterlyst och skall omhändertagas omedelbart vid anträffandet,är-
lagakraftvunnen dom har dömts till frihetsberövande påföljd,genom-
har börjat verkställas, och det finns särskilda skäl att anta attsom

hamn undandra sig verkställighetenämnar samt
vissaenligt bestämmelser i konkurslagen 1987:672 ålagdär att-

lämna ifrån sig sitt eller förbud uförda för sökandenattpass pass
har meddelats.
En ansökan föranleder således kontroller i olika register.om pass

Dessa kontroller bör dock, enligt utredningens mening, kunna utföras
med och uppgift födelsetid identitetsbegrepp.nanm om som

Pass skall, enligt 20§ passförordningen, utfärdas enligt särskilt
formulär. Den svenska passboken så utformad den innehållerär att
plats för Varje avvikelse vid utfärdande kanpersonnummer. av pass
uppfattas förfalskat, vilket fåkan obehagliga konsekven-ärpassetsom

för passinnehavaren. Utrymmet för uppgift kanser om personnummer
därför inte lämnas i passboken.tomt

Utredningen föreslår inte bör tilldelas föratt personnummer
passhandling och registrering i passregistret. Förslaget förutsätter att

utformas så identitetsbegrepp kanänatt annatpass personnummer
antecknas i exempelvis särskilt för passändamål tilldelatpasset,
registreringsnummer.

När det gäller frågan tilldelning tordeom av personnummer
förslaget endast föranleda ändringar i RPS respektive UD:s verkstäl-
lighetsföreskrifter. Utredningen lämnar därför inte något förslag till
författningsändring.

illdelning förT registrering i körkortsregistret

tilldelningskategoriDenna i dag inte särskiltär Framställningarstor.
tilldelning i samband med utfärdandeom av personnummer av

körkortstillständ skulle dock kunna medföra denna kategoriatt
utökades avsevärt.
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legitimationshand-Körkort används i mycket utsträckningstor som
i möjligaste förfalskade körkortling. För förhindramånatt att

brottsligt syfte förses januari 1993används i körkort sedan den 1 med
för varje körkortshandling unikt kallat referensnummer.ett nummer,

Referensnumret körkortet under tillverkningsprocessen ochåsätts
registreras i körkortsregistret. Vid kontroll körkort skalletten av

körkortetreferensnumret och det finns påpersonnummer som uppges.
körkortsregister tillOm dessa också enligt koppladetvå ärnummer

med sannolikhet äkta. Regeringen har ivarandra körkortetär största
9394:165 19 o.f. föreslagit sekretess skall gälla förattprop. s.

uppgift i körkortsregistret körkorts referensnummer.ettom
körkortsregistersystem enligt uppgift från Vägverket,I dagens är,

tiosiffrigt teknisk förutsättning för registrering. Delarett nummer en
föråldrade, varför förändringar bliskullesystemen varaav uppges

kostsamma. Enligt de planer för ADB-utbyggnaden finns kommersom
i drift före sekelskiftet.emellertid system att tasnya

körkortsregistrering enligtför bil- och detI dagens gårsystem
inte med uppgifterVägverket ersättaatt personnumren om nanm,

det teknisktadress och födelsetid. Däremot möjligtär ersättaatt
med antal siffrormed konstrueratpersonnumret ett nummer samma

personnumret.som
fordonsägare saknar skall registreras iNär som personnummeren

särskilt med niobilregistret tilldelas han uppbyggtärett nummer som
kontrollsiffra. Samtliga 699.siffror plus börjar pånummeren

kankonstruerade medföraRegistrering med problemnummer om
körkortfolkbokförde, erhållit med konstrueratden icke ettsom

folkbokförd. En kan då blisedermera blir komma attpersonnummer
identiteter, och konstrueratinnehavare flera ett ettpersonnummerav

nummer.
Utredningen inte bör sketilldelningatt personnummer vareanser av

i samband medsig i samband med utfärdande körkortstillstånd ellerav
har betydelse iregistrering i körkortsregistret. Uppgifter som

uppgiftkörtkortsfrågor i med ochbör stället kunna registreras namn
tillskapatfödelsetid eventuellt kombination särskilti ettom av

ledning referens-De kontroller körkort medgörsnummer. av avsom
utföras med referens-och torde också kunnapersonnummernummer

födelsetid. Omkombinerat med uppgift och ennummer om namn
folkbokförserhållit konstruerat körkortsnummerett senareperson som

i körkortsregistret.tilldelas bör detta registrerasoch ett personnummer
för dessa fall.Eventuellt får krav utbyte körkortpå övervägasav

körkortsändamål enligttilldelning i dag sker förEftersom den som
författningsstöd, lämnasuppfattning uttryckligtutredningens saknar

redovisatsförslag författningsändring. Som tidigareinte tillnågot
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föreslår utredningen dock förtydligande 18§ folkbok-ett av
föringslagen.

Iilldelningför registrering i .sjömansregistret

Sjöfartsverket för tillsyn mönstring och därmedöveransvarar
sammanhängande frågor. Rättsligt verksamheten främststyrs av
mönstringslagen, förordningen 1984:831 mönstring sjömänom av

ILO-konventionen angående nationella identitetshandlingar församt
sjömän, 1958 nr 108, ratificerad Sverige 1970.av

Sjömansregistret sedan 1985 placerat i Norrköping ingårochär som
i Sjöfartsverket,enhet Sjöfartsinspektionen. sambandI meden

överflyttning från Arbetsmarknadsstyrelsen 1983-84 blev registret
ADB-baserat.

Mönstringslagen redaren omedelbart skall tillatt rapporteraanger
sjömansregistret sjömans respektive avmönstring.på-om en

Enligt ILO-konvention 108 medlemsstat skyldig utfärdaär attnr
identitetshandling för medborgare i den Handlingen skallstaten.egna
minst innehålla vissa uppgifter födelseort finnsDetsom namn, m.m.
inte krav på identitets- eller svensk sjöfarts-något Enpersonnummer.
bok för svensk medborgare innehåller dock, i likhet med svenskt pass,
personnummer.

ILO-konventionen medlemsstat möjlighet utfärda identitets-attger-
handling för sjöman inte medborgare i denäven är staten.som egna
Sverige utnyttjar den möjligheten och utfärdar begäran särskildpå en
identitetshandling för utländska medborgare. formulärDetta är av
enklare slag formuläret för sjömansvensk och inte identitets-än är en
handling enligt ILO-konventionen.

Intressenter till sjömansregistret de enskilda sjömärmen,är, utöver
Sjöfartsverket, redare- och personalorganisationer, arbetsmarkands-
myndigheter, försäkringskassor, skattemyndigheter, pensionsmyndig-
heter m.fl.

Till sjömansskattekontoret och skattemyndigheter informationsänds
automatiskt och regelbundet. information överförsDen frånsom
sjömansregistret uppgift vilka registreradeär ärom personer som som
aktiva sjömän till sjömansskattekontoret uppgift adress.samt om

Information i registret hämtas främst från de tjänst-om personer
göringsbesked redaren enligt mönstringslagen skyldig sändaär attsom
in. Personuppgifter hämtas i utsträckning från SPAR.stor

I sjömansregistret finns f.n. registrerat omkring 60.000 personer
omkring 20.000 med beteckningen aktiva.varav

används nyckelbegrepp förPersonnumret de registrera-ärsom som
de. Tidigare förekom till kompletterande identitets-ett personnummer
begrepp, s.k. +50-nummer, för viss kategori sjömän. Dettaett
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kontruerat talet 50nummer adderades tillvar personnumret,som men
dagsiffran t.ex. 450379 i stället för 450329. De fyra sista siffrorna

sjömansregistret fråntog serie framställtsut RSV. Dettaen som av
identitetsnummer tilldelades inte eller varit bosattapersoner som var
inom Norden. Frekvensen tilldelade identitetsnummer de senastevar
åren mycket låg, omkring tio år.per

Systemet med tilldelade identitetsbegrepp hade, enligt Sjöfartsver-
ket, vissa nackdelar. Bl.a. uppstod missförstånd eftersomnumretom

ibland trodde det felskrivet datum.attman Närett medvar en person
tilldelat identitetsbegrepp bosatte sig i Norden rekvirerades person-

När nyckelbegreppet ändrats måste därefternummer. samtliga
registrerade uppgifter flyttas och säkerhetsspärrar införas för inteatt
det gamla identitetsbegreppet misstag skulle användas. Det kundeav
också hända med tilldelad identitetsbeteckningatt tilldeladesen person

svensktett sjömansregistret fickutan att meddelandepersonnummer
detta. Konsekvensen blev då misstagom att kunde haen person av

både tilldelat identitetsbegrepp och personnummer.
Numera sker ingen tilldelning det särskilda identitetsbegreppetav

+50-nummer. I stället rekvieras förävenpersonnummer personer
inte bosattaär inom Norden. Enligt uppgift från Sjöfartsverketsom

rekvirerades under 1993 omkring 650 störrepersonnummer, varav
delen avsåg nordiska medborgare. Olika sifferuppgifter föreligger
således detnär gäller antalet tilldelade för dettapersonnummer
ändamål.

En begränsning denna tilldelningskategori skulle enligt Sjöfarts-av
verket medföra del praktiska problem. Sjömän byter ofta arbets-en
givare och när sjöman tillträder eller frånträder befattningen en
ombord skall redaren enligt bestämmlser i mönstringslagen omedelbart

detta till sjömansregistret.rapportera Om sjömän registreras med
särskilda i sjömansregistret måste den enskilde sjömannennummer
själv hålla reda på detta och vid varje anställning meddelanummer ny
redaren numret.

Även administrationen sjömansskatten skulle påverkasav av en
begränsad tilldelning.

Enligt utredningens mening bör i framtiden inte tilldelning av
för registrering i sjömansregistretpersonnummer ske. I stället bör

särskilda identitetsbeteckningar kunna föranvändas detta ändamål.
Enligt vad utredningen inhämtat från Sjöfartsverket kommer en

omläggning sjömansregistret till ADB-system ske inomav ett nytt att
de närmaste åren. I samband härmed bör det, enligt utredningens
uppfattning, möjligt införa rutiner minimerar deatt riskervara som
för förväxlingar och andra problem kan följasom om personer
tilldelas särskild identitetsbeteckning.en



260 Utredningens förslag SOU 1994:63

Eftersom tilldelningen för registrering i sjömans-av personnummer
registret saknar författningsstöd föreslår utredningen inga författnings-
ändringar. Som utredningen tidigare redovisat föreslås förtyd-ett
ligande 18 § folkbokföringslagen.av

6.4 Minskad exponering av personnummer

All exponering bör enligt utredningensyttre av personnummer
uppfattning minimeras, eftersom denna kan innebära risker för
integritetsintrång. Förslaget till lag användningom av personnummer
innehåller, tidigare redovisats, bestämmelse 4 § syftarsom en som
till minska den exponerningen följandeIatt yttre av personnummer.
avsnitt anvisar utredningen ytterligare möjlighetertvâ begränsaatt
exponeringen. avsnitt 6.4.1 föreslårI utredningen sekretess skallatt
gälla för uppgifter I avsnitt 6.4.2 diskuterarom personnummer.
utredningen möjligheterna kryptering och användningatt genom av
aliasnummer eliminera i klartext.personnummer

6.4.1 Sekretess för personnummer

Inledning

I Sverige offentlighetsprincipenutgör viktig anledning till atten
uppgifter bl.a. kan spridas från register försom personnummer som

myndigheter, kommuner Införande sekretesskydd förettav m.m. av
skulle alltså innebära ytterligare metod minskapersonnummer atten

spridningen dettaI avsnitt redovisas utredningensav personnummer.
överväganden förslagoch beträffande sekretesskydd för person-

En redovisning den svenska offentlighetsprincipen inledernummer. av
avsnittet.

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär verksamheten hos ochatt staten
kommunerna i möjligastörsta utsträckning för insyn frånär öppen
allmänheten. Detta förutsättning för medborgarnaattanses vara en
skall kunna kontrollera hur myndigheterna fullgör sina uppgifter.
Denna öppenhet bl.a. förutsättningär för massmedierna skallatten
kunna granska det allmännas verksamhet och medverka i opinions-
bildningen. Syftet offentlighetsprincipenmed ofta denattanges vara
skall rättssäkerheten, effektiviteten i förvaltningen ochgarantera
effektiviteten i folkstyret. Offentlighetsprincipen har naturligtvis också
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för detallmänt öppnaforskningen, kulturen ochförbetydelse rent
samhället.

Störstpå flerauttrycktill sätt.Offentlighetsprincipen kommer
delharalla medborgare rättprincipenhar säkertbetydelse att taatt av

årredani Sverigeinfördesprinciphandlingar. Dennamyndigheternas
hoshandlingarAllatryckfrihetsförordning.vår förstadå vi fick1766,

tryckfrihetsförordning TFenligt gällandeemellertidmyndighet ären
omfattashandling skallför allmänheten. Förtillgängligainte att aven

idet heter TF,fordras denoffentlighetsprincipen utgöratt en, som
förvaras hosdenallmän,handlinghandling. En ärallmän enom

upprättad hosellertillinkommenmyndighet och är att somanse
myndighet.

offentligahandlingar nämnts,är,allmänna ärPrincipen somatt
föreskrivs§ TFtryckfrihetsförordningen. 2 kap. 1I attifastslagen

tillhandlingarallmännadelharsvensk medborgare rättvarje att ta av
upplysning. 14allsidig Avmeningsutbyte ochfrittfrämjande ett enav

i lag,inte bestäms ärså längeutlänningar,framgår§kap. 5 annatatt
hänseende.i dettamedborgaresvenskajämställda med

förutomförsta stycket TF§enligt 2 kap. 3handlingMed avses -
tekniskaockså s.k.vanligt slagbildelleri skriftframställningar av -

ihandlingaralltsåbetraktasADB-upptagningarupptagningar. som
datasamling hosbl.a.innebärsammanhang. Detta attdetta enen

handling.myndighet är att som enanse
§ andrakap. 3sådana enligt 2ADB-upptagningargällerVad anses

till-upptagningenmyndighet, ärhosförvaradeTFstycket omen
ellerkan avlyssnasden läsas,sådan formimyndighetengänglig för att

uttrycket tillgängligInnebörden äruppfattas. attsättannat av
sammanhängande uppgiftersakligtsammanställningvarje som enav

hjälp tillgängliga ärkan medmyndighet attgöra somanseprogramav
endastFörutsättningen ärförvaras myndigheten.handling hossomen

åtgärder.rutinbetonademedskall kunnasammanställningen görasatt
självmyndighetenoberoendeFörvarsrekvisitet alltså uppfylltär omav

sammanställaefter ellersig sökaeller ha behovhafthar attavanser
medinte alltidemellertidi fråga. räckerinformationen Det att en

ADB-upptagningtillsådan faktisk tillgångharmyndighet somenen
hosförvaradskallför upptagningenbeskrivitshär har att anses

Är iingårupptagningdet frågamyndigheten. ett person-somom en
befogenheträttslig göramyndigheten harocksåkrävs attregister, att

andra§2 kap. 3formtill läsbarupptagningenöverföring aven
överförabefogenhetmyndigheten saknarOmstycket 2 TF. att en

harverksamheten,form för denADB-upptagning till läsbar egna
upptagningen.delinte hellerallmänheten nämligen rätt taatt av
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En ADB-upptagning ha kommit tillin myndighet när någonanses en
utomstående har gjort den tillgänglig för myndigheten på så sätt att
den kan läsas där. TF:s regler handlingarnär upprättadeom taranses
inte sikte särskilt ADB-upptagningar.på Reglerna innebär dock bl.a.

upptagningar, ingår i ADB-registeratt förs fortlöpande,ettsom som
upprättadeär registren inär bruk. Exempel sådanapå registertas är

polisregister, socialregister hälso- och sjukvårdsregister 2 kap.samt
7 § TF.

Den omständigheten handling, varmed alltsåatt även ADB-en avses
upptagningar, allmän handlingär innebär inte nödvändigtvisen att

helst kan få del den. En del handlingar hemligaär därförvem som av
sekretess gäller för uppgifter i dem.att I TF finns de grundläggande

bestämmelserna vilka begränsningar får i handlingsof-görasom som
fentligheten. Närmare bestämmelser härom finns i sekretesslagen
1980: 100, omtryckt 1992:1474 och i sekretesstörordningen
1980:657, omtryckt 1991:1756. En redogörelse för relevanta
Sekretessregler finns i avsnitt 3.3.

En utgångspunkt vid utformningen sekretesslagen har varitav att
inte skulle åstadkomma sekretess än vadman är ound-mera som

gängligen nödvändigt för skydda det intresse sekretessenatt skallsom
tillgodose. Offentlighet såledesär huvudprincipen.

Offentlighetsprincipen innefattar också för enskildarätt delatt taen
allmänna handlingar de i samband därmed behöverutanav att uppge

sitt eller det ändamål för vilket handlingen önskas utlämnad.namn
Enligt 2 kap. §14 tredje stycket tillförsäkrasTF sökanden anonymitet.
Om utlämnandet handling faller under bestämmel-någonavser en som

i sekretesslagen, kan det dock hända myndigheten behöverse att veta
vill ha handlingen eller vad den skall användas till förvem som att

huruvidapröva någon skada eller något kan uppstå hand-men om
RÅlingen lämnas Se 1990 473.ut t.ex. not.

Överföringen uppgifter från statliga och kommunala tillav organ
privaträttsliga subjekt har oftast inneburit allmänhetens insyn iatt
verksamheten försvåras. Offentlighetsprincipen omfattar i princip
endast verksamhet utövas inom myndighetsområdet.som

På det statliga området utvidgades 1988år den ordning med viss
handlingsoffentlighet utanför myndighetskretsen gällt i några fåsom
fall tidigare. Det fråga vissaär aktiebolag, föreningar, stiftelserom
och andra enskilda på uppdrag handhar förvalt-statensorgan som
ningsuppgifter innefattar myndighetsutövning eller liknande. Isom en
bilaga till sekretesslagen finns angivet hos vilka delrätten att taorgan

handlingar hos myndighet i tillämpliga delar skall gälla. Hand-av
lingsoffentligheten gäller i den mån handlingarna hör till den i bilagan
angivna verksamheten hos organet.
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förvaltnings-kanregeringsformentredje stycket6 §Enligt kap.11
ellerstiftelsesamfállighet,förening,överlämnas till bolag,uppgift

skall det skemyndighetsutövninguppgiftenindivid. Innefattarenskild
lag.stödmed av

företagenkommunalainsyn i deallmänhetensOmfattningen av
harbolagsordningeniaktiebolagkommunägdafimisDetvarierar. som

beträffandegällaskalloffentlighetbestämmelseintagit attomen
vanligastdocktordeeller del dem. Dethandlingarbolagets varaen av

Prop.insyn saknas.tillallmänhetensbestämmelser rättatt om
56.1990912117 s.

trädde1991:900kommunallageni den17 §Enligt 3 kap. somnya
kommunenkommunfullmäktige, innanskalljanuari 1992deni kraft 1

tillangelägenhetkommunalvårdenöverlänmarlandstingeteller av en
enligtlandstinget bestämmerellerkommunenaktiebolag där ensam,ett

handlingar hosdelharallmänheten rättbesluta taattatt avom
handlingarsför allmännagällergrunderenligt deföretaget som

gäller kommunenDetsamma närsekretesslagen.ochoffentlighet i TF
kommunal angelägen-förstiftelsebildarlandstingeteller enenensam

tillangelägenhet lämnaskommunal över ettvårdenhet. Innan enav
bestämmereller landstingetdär kommunenföreningellerbolag en

kap 18 §fullmäktige enligt 3skallmed någontillsammans seannan,
omfattninghandlingar idelfårallmänhetentill rätt att ta somenatt av

ochverksamhetensandelsförhållandena,tillmed hänsyn artrimligär
ellergäller kommunenövrigt. Detsamma näriomständigheterna

förbildar stiftelsenågonmedtillsammanslandstinget enannan en
angelägenhet.kommunal

sekre-9 §bestämmelse i 1 kap.träderjanuari 1995lDen nyen
vad föreskrivs i TF rättskalldennakraft. Enligtitesslagen omsom

gällaocksådelartillämpligamyndighet ihandlingar hosdelatt ta av
ochföreningarekonomiskaaktiebolag, handelsbolag,hoshandlingar

kommunalförbund utövarlandsting ochkommuner, ettstiftelser där
ochföreningarbolag,Sådanainflytande.bestämmanderättsligt

medjämställassekretesslagenvid tillämpningenskallstiftelser av
skallinflytandesådantparagrafen i vilka fallmyndighet. I ettanges

träder lagän-företagdelägda kommunalavissaföreligga. Föranses
bet.l99394z48,1998januari prop.kraft först den 1idringen

1993:1298.SFS199394:KU13, rskr. 199394:46,
hosfinnshandlingarbeslutat allmännahar ocksåRiksdagen att som

bolagisering. Detoffentliga efterskallmyndighet även envaraen
uppgifter skallmyndighetstagitliknandeellerbolag över ensom

Underverksamheten.förde behövsså längehandlingarnaförvara som
delvilldentillgängliga förskall handlingarnatiden ta avsomvara

Även handlingarför deskall gällareglerna sekretessdem. tassomom
enligtockså vårdasskallHandlingarnavid bolagisering.över en
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reglerna i arkivlagen. Eftersom riksdagens beslut innebär ändringen
i TF kan de reglerna träda i kraft först den 1 januarinya 1995.
Dessförinnan måste, riksdagen, efter valet i september innevarande år,
fatta andra beslut grundlagsändringenett prop. 199394: 113, betom
199394:KU20.

Det förslag till EG-direktiv skydd för enskilda vid behandlingom
personuppgifter och det fria flödetav sådana uppgifterom av

Proposal for Council Directive SYN 287 föra närvarandesom
behandlas i Ministerrådet har givit upphov till debatt i bl.a.en
massmedia den svenska offentlighetsprincipen kan bibehållasom om
Sverige blir medlem i EU. Regeringen har efter avslutande av
medlemsförhandlingarna med EU i förklaring betonat viktenen av
offentlighetsprincipen. Beträffande direktivförslaget bilagase

Överväganden

I avsnitt 3.3.1 har redovisats de bestämmelser i sekretesslagen med
stöd vilka kan hållasett hemligt.av Någon sekretesspersonnummer
gäller normalt inte för uppgifter Dock kan i vissaom personnummer.
fall sekretesskydd även sådana uppgifter adress,ges som namn,
civilstånd och Det falletär då det särskildpersonnummer. av
anledning kan den enskilde ellerantas att någon honom närstående
lider sådana uppgifter röjsatt se 197980:2,men av del A,prop. s.
210 211. Jfr även 198788:41 14. Ett sådant fall kanprop. s.- vara

då adress har blivitt.ex. spärrad på grund befaraden av person-
RÅ RÅförföljelse se 1988 785 och 1992not. 142 och 143.not.

Flertalet de rättsfall utlämnanderör uppgiftav bl.a.som av om
har anställda vidpersonnummer avsett eller varitpersoner som

föremål för åtgärder inom sjukvården, socialtjänsten och försäkrings-
RÅ RÅkassan 1986 RÅ468, 1988 618 och 690,not. 1989not. not

RÅ RÅ212, 1992 593, kriminalvårdennot. 1988 38, 1990not not.
RÅ217, 420 och 511, domstol 1989 519, 520, 521 och 522not. och

RÅpolisen 1986 84, 1988 183 och 783,not. 1989not. 7. Ennot
genomgång praxis utvisar uttrycket men harattav mycketgetts en
vid innebörd och beviskraven i frågaatt risken för sådantom men
ställts relativt lågt, särskilt då personförföljelse kunnat befaras.

Det torde i undantagsfall den enskilde uppfattar utläm-vara som ett
nande adress och något positivt.av namn, I regelpersonnummer som

detär fråga inhämtat.ex. sådana uppgifter i syfteatt inledaom att ett
inkassoförfarande, exekutionsförfarande,ett oönskaden process, en
reklamkampanj Det kan inte hållas för uteslutetosv. även utläm-att
nande for dylika syften ibland kan få bedömasav personnummer som
men.
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utlämnande uppgiftbestämmelse i fall kan hindraEn många avsom
Enligtstadgandet i 16 § sekretesslagen.7 kap.ärpersonnummerom

personuppgift i sådantbestämmelsen gäller sekretess förden person-
det kani datalagen. Sekretess gällerregister antas attomsom avses

uppgiften används för automatiskutlämnande skulle medföra att
utlämnande kan därfördatabehandling i strid med datalagen. För

finns föraerforderlig licens eller tillståndställas krav på attatt
RÅ tillSe 1991 435. Enligt kommentarenpersonregister t.ex. not.

1992 208 aktualiseras risk försekretesslagen Corell m.fl 3 uppl., s.. ,
formenligt paragrafen i praktiken bara vid i någonskada massuttag

registret. Datainspektionen kan för visstuppgifter från person-av
föreskrifter datalagen innebär be-register meddela enligt som en

får finnas i personregister.gränsning vilka uppgifter Enettsomav
uppgiftföreskrift personregister inte får innehållaatt ett om person-

uppgift stöddärför hinder utfå sådan medkan utgöra att avnummer
3 § stycket TF. Datainspektio-offentlighetsprincipen 2 kap. andra

tolkning andra § datalagen kanalltmer restriktiva 7 stycketavnens
uppgiftmedföra ökad sekretess fördärför indirekt komma att omen
Beträffan-finns i myndigheternas personregister.personnummer som

bl.a. bilaga 9.Datainspektionens praxis,de se
personregister får intepersonuppgift i heller lämnasEn ett ut om

medförautlämnande skulle uppgiften användsdet kan antas att ett att
databehandling i utlandet och detta medför otill-för automatisk att

personliga integritet. det falletbörligt intrång i Inågons senare
fråganDatainspektionen utlämnande.ankommer det på prövaatt om

gäller dock frågaSekretess för utlämnande till utlandet inte ärnär om
anslutit sig Europarådets dataskydds-utlämnande till länder harsom

konvention.
DOKsekretesskydd för iFrågan togs upp avom personnummer

SOU 1987:31 informationssamhälletbetänkandet Integritetsskyddeti
förKommittén fann inte skydd i sekretesslagenskäl föreslåatt ett

DOK i dag så allmäntbl.a. äransåg attpersonnummer. personnumren
genomslagskraftspridda sekretesskydd inte skulle full påatt ett en

infördes,mansålder inte, samtidigt byttesekretessen utom man som
befintliga få frånalla Vidare skulle avstå attpersonnummer. man

handlingar vilkasanvända det också i allmännapersonnumretnya
deninnehåll inte i övrigt kräver sekretesskydd. ADB-systemen påI

offentliga sidan skulle bara kunna registrera personnumren omman
handlingar sådantgjorde det möjligt fram allmänna på etttaattman

fråninte blev synliga. DOK detansågsätt attatt personnumren
fördelar medintegritetssynpunkt fanns mycket begränsade ett

inte motiveradesekretesskydd och dessa fördelarattav personnumren
kostnader och omställningsproblem sådande svåröverskådliga som en

sid 121förändring enligt utredningen mening skulle medföra
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Utredningen föreslår särskild lag användningen om av person-
Den föreslagna lagen innebär väsentlig begränsningnummer. en av

användningen Personnummer får enligt lagförslagetav personnummer.
endast användas användningen medgivits i lag. Det kanom attsynas
de föreslagna reglerna skulle innebära tillräcklig begränsningen av
användningen och något sekretesskydd förattav personnummer
uppgift inte skulle nödvändigt. Oavsettom personnummer vara om
uppgiften inhämtats från offentlig eller privat källapersonnumretom
blir användningen beroende laga finnsstöd förnumretav av om
dess användande. Utredningens lagförslag innebär emellertid inte att

försvinner från den offentliga sektorn. Inompersonnumren en
överskådlig framtid kommer sådana finnas kvar iattnummer

Ävenmyndigheternas register och handlingar. Aviseringsut-om
redningens förslag aviseringsregister skulle genomförasettom
kommer det möjligt med stöd offentlighetsprincipenatt attvara av
inhämta uppgift från myndigheter.många finnsDetom personnummer
därför behov användaäven sekretesslagstiftningen förett attav att
minska personnummeranvändningen. Redan på denna grund bör därför

förändring sekretessen övervägas.en av
Förutom det utgör ännu begränsasättatt ett att personnummer-

användningen bör deläven andra omständigheter in i be-vägasen
dömningen behovet sekretesskydd för Medav av personnummer.
hänsyn till den enskildes integritetsskydd det klarär brist atten
uppgift inte har något skydd i sekretesslagen. Detom personnummer
framstår för enskildamånga olustigt derasattsom personnummer

offentlighetsprincipen tillgängliga förär alla ochgenom envar.
Möjligheterna för med nyckel inhämta ochatt personnumret som
sambearbeta olika slags personrelaterad information från offentliga
register innebär integritetsrisk inte kan lämnas avseende.utanen som
Offentligheten också den användaämnar iger som personnummer
olovliga syften möjlighet enkeltpå inhämta nödvändigasättatt etten
uppgifter enskilds se beträffande missbrukom personnummer av

bl.a. avsnitt 5.2.. Ett sekretesskydd för uppgiftpersonnummer om
skulle också innebära minskad exponeringavsevärtpersonnummer en

utåt personnumret.av
Om Aviseringsutredningens förslag aviseringsregister förettom

hela landet genomförs bör detta register, liksom dagens SPAR se
avsnitt 4.3.3, kunna användas för erhålla uppgift enskildsatt om en

adress, födelsetid och sådantEtt register skullenamn, personnummer.
kunna uppbyggt på så innehållet den informationsätt attvara av som
delas blir beroende behörighet in-ut mottagarens att mottaav
formationen. Personnummer skulle då kunna lämnas endast till demut

har stöd för detta i lagen om-användning Isom av personnummer.
utredningens förslag till lag användning finns iom av personnummer
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6 § bestämmelse Skattemyndigheten skall lämnaatten uppgiftom ut
till den enligt lagens 3§om behörigpersonnummer ärsom att

använda sådan uppgift. Den hos myndighet begärsom atten
utlämnat uppgift skall hänvisas till skattemyndig-om personnummer
heten. Närmare föreskrifter sådant utlämnandeom av personnummer
får enligt bestämmelsen meddelas regeringen eller den myndighetav

regeringen bestämmer. För det fall det föreslagnasom aviserings-
registret kommer till stånd torde lämpligen sådana föreskrifternärmare

personnummerutlämning ingå i den lag reglerarom det registret.som
Det finns alltså flertal skäl talar förett skydd införs iatt ettsom

sekretesslagen för uppgift Den tekniskaom personnummer. ut-
vecklingen har fortsatt. De praktiska omständigheter tidigaresom
talade sådant skydd har inte längreemot ett styrka. Enligtsamma
uppgift detär tekniskt möjligt till inte alltför högatt kostnadnu en
administrera med sekretesskyddett försystem ochpersonnummer
hindra exponering allmänna handlingar. Iav personnummer
samband med införande sekretesskydd för kanav personnummer
inledningsvis uppkomma relativt höga kostnader, för utvecklandet.ex.

dataprogram och rutiner, sådana kostnaderav nya torde hamen
engångskaraktär. Konsekvenser utredningens förslag behandlas iav
avsnitt

Införandet dylikt sekretesskydd skulleett inte strida syftetav mot
med offentlighetsprincipen och den grundlagsstadgade tillrätten insyn
i allmän handling hos myndighet skulle bestå även uppgiftom om

sekretesskyddas. Den uppgift skullepersonnummer skyddas ärsom
uppgiften sådant och intepersonnumret uppgiftom densom om
enskildes födelsetid eller Det får därför fråganamn. anses vara om en
acceptabel och marginell inskränkningytterst handlingsoffentlig-av
heten. Däremot skulle införande sekretesskydd kraftigettav ge en
signal från samhällets sida vikten personnummeranvänd-attav

Ävenningen minskar. det naturligtvis omöjligtär effektivtom att
sekretessbelägga uppgifter tidigare varit offentligasåsom som

får det ända medlenpersonnumren utgöra för på siktettanses attav
minskaavsevärt användningen Utredningenav personnummer. anser

därför sådant skydd bör införas.att ett För sekretesskydd skallatt ett
få verklig mening måste sekretessen omfatta uppgiftenen om

sådant och inte bli beroendepersonnummer någon s.k.som av
menprövning i varje enskilt fall.

Det finns endast fåtal lagregler stadgarett tystnadsplikt för densom
enskilda sektorn. En dessa regler finns i 13 § datalagen. Enligtav
denna bestämmelse får den registeransvarigär eller har tagitsom
befattning med personuppgifter eller uppgifter insamlats tillsom
sådana register inte obehörigen röja vad han därigenom fått veta om
enskilds personliga förhållanden. Regler tystnadsplikt finns ocksåom
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iöversiktse vidarebankrörelselagenochkreditupplysningslageni
denpersonnummeranvändningen inom3.3.3. Vad angåravsnitt

föreslagna lagendenreglerasdensektorn kommerenskilda att omav
avsevärdtorde innebäravilkenanvändning enpersonnummer,av

inte detUtredningenanvändningen.privataminskning den attanserav
lagstadgadytterligareföreslå någonanledningnärvarande finnsför att

dockbörenskilda sektorn. Frågantystnadsplikt för denskyldighet om
ikraftträdande. Ut-lagstiftningensefter dentidomprövas nyaen

det i dag,pekasammanhang påvill dock i dettaredningen att som
sekretesskydd ilagstadgatfinns3.3.3, inte någotavsnittframgått av

enskilduppgifterkänsligaförsäkringslagstiftningen för de somom
framstårförsäkringsmäklare. Dettaochförsäkringsbolaghanteras av

införafinnas skäldärföroch det bordebristfälligt ettsnarastattsom
likt denutformasskulle kunnasekretesskyddsådantskydd. Ettsådant

banksekretessen.s.k.

förslagUtredningens

kap.bestämmelse i 7införsdetinnebärUtredningens förslag att en ny
uppgiftförgällersekretessstadgasbestämmelsensekretesslagen. I att

personnummer.om
identitetsbeteckningsådandefinieratsharPersonnummer somsom

hindratorde bl.a.Definitionenfolkbokföringslagen.i 18 § attavses
falli delämnasfödelsenummerfödelsetid elleruppgift enbart utom

angivetfullständigthämtasuppgiften måste ett personnummer.ur
kanregistersärskilterfordrasdetkommerEventuellt ettatt som

födelsetid.uppgiftertillhandahålla om
uppgiftskallhinder sekretessenUtan personnummeromav

haranvändningden enligt lagenlämnas till personnummeravomsom
alltså intehindrarSekretessanvända sådant atträtt att nummer.

användahartill denlämnas rättuppgift attsompersonnummerom
uppfylla kraverfordras föranvändningenligt lag ellerdetta attom

uppgiftföreskrivs i lag. Attangående omsompersonnummer
uppgiftsskyldighetmyndighettillfår lämnas omannanpersonnummer

gällandeil §14 kap.framgårförordninglag ellerföljer avav
uppgiftmenprövning lämnaslagsefter någonsekretesslag. Att ut om

använda dettaharden rätttill ännågon attsomannanpersonnummer
absolut ochbliföreslås därförmeningsfullt. Sekretessenförefaller inte

lämpligtmenprövning. sättEtts.k.beroende någon attintealltså av
SPARanvända sigkanuppgifterhålla att avvarapersonnummerom

föreslagnagenomförs detförslagAviseringsutredningenseller om
vissasekretesslagenBestämmelserna i 14 kap.aviseringsregistret. om

uppgiftförgällasekretessen ävenbegränsningar i person-omavses
nummer.
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Det normala är sekretessen föratt uppgifter i allmänna handlingar
avgränsad i tiden.är När det gäller skyddet för enskildas personliga

förhållanden sekretesstidenär i regel maximerad till femtio eller sjuttio
år. Då det gäller uppgift avsiktenär sekretessenom attpersonnummer
skall gälla under den enskildes livstid. Det framstår därför inte som
särskilt lämpligt i lagen specifik tidsgräns.att För det fallange en en
sådan skulle införas det iär fall inte tillräckligt medvart be-en
gränsning till 70 år. Utredningen finner det i stället för särskildatt en
tidsgräns bör sekretessen gäller under denatt enskildes livstid.anges
Den gällandegör sekretessen upphört påatt grund densom attav
enskilde avlidit har styrka så fallet. Dettaatt är gäller dockatt inte om
det framstår uppenbart den enskilde inte kanatt i livet.som vara

Tystnadsplikten för uppgift bör dock inte haom personnummer
företräde framför den lämnarätt uppgifter för offentliggörandeatt i
tryckt skrift, i radio eller TV den s.k. meddelarfriheten,m.m., om
vilken det finns särskilda bestämmelser i TF och YGL.

Beträffande behovet sekretesskydd i försäkringslagstiftningenav
utredningen frågan bör få lösningatt omfattar inte enbartanser en som

skydd för uppgiftett Sekretesskyddet bör omfattaom personnummer.
alla känsliga uppgifter enskilds personliga och ekonomiskaom
förhållanden. föreslåAtt sådan ändring försäkringslagstiftningenen av
ligger emellertid utanför utredningens uppdrag.

RSV har i skrivelse i oktober 1993 till regeringen anmälten att
motstridiga uppfattningar föreligger mellan Datainspektionen och RSV
i fråga tillhandahållande uppgifter det centrala skatteregis-om av ur

Efter inhämtande yttrande från JK hartret. regeringen överlämnatav
handlingarna i ärendet till utredningen för under övervägandeatt tas
inom för utredningens arbete Dnr 453993.ramen

När det gäller tillhandahållande uppgifterav om personnummer
föreslår utredningen, tidigare anförts, detta skall skesom att genom
skattemyndighetens försorg. Förslaget sekretess torde innebäraom

inskränkningar det gällerstora när möjligheten lämna uppgiftatt ut om
Förfarandet vid utlärrmande uppgiftpersonnummer. av om person-

har således i utredningens förslag blivit föremål förnummer en
relativt ingående reglering.

6.4.2 Kryptering, aliasnummer Elimineringm.m. av
i klartextpersonnummer

Kryptering metod begränsa användningenattsom av personnummer

I de fall det olika skäl inte realistiskt avståär från användningenav att
kan det ändå möjligt på skapaav personnummer sättatt annatvara ett
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iinte skrivsintegritetsskydd. Genomstarkare utatt personnurnret
väsentligt.minskaexponeringenklartext kan personnummerav

metoderanvändning aliasnummer ärellerKryptering är somav
överföringarmedoch i sambandbåde i slutnaanvändbara system av

skyddverksamtfallet kan krypteringuppgifter. detI utgöra ettsenare
data underkrypteringinformationobehörig åtkomstmot avgenomav

ielimineringinnebärKrypteringöverföring. personnummeraven
klartext.

Allmänt krypteringom

meduppgifterinnebär lagradeADB-informationKryptering att enav
inteblir oläsbar för deninformationenförändras såalgoritm att som

forceraeller påför dekrypteratill nyckel sätttillgånghar annatatten
dekryptering kallasochför krypteringoch metodMedeltexten.

kryptosystem.
dekrypte-kryptering ochhemligheten medlåg helaTidigare nästan
i principkan kryptosystemenNumerasjälva kryptosystemet.ring i

kryptonyckel eller i kom-hemligt läggs iDet äröppna. ensomvara
bestå antalkrypteringsnyckel kansådana. Enflerabinationer ettavav

ocksåcard. Dets.k.finnas lagrad i ärNyckeln kansiffror. smartett
iOmnyckeln ibygga inmöjligt ettsystemet.att personnummer

in ikrypteringsnyckeln byggtskrypterats systemetattsystem genom
dedatorskärmen,i klartextfinnaskan menpersonnummer

sig databasentillskansarföljer med någonompersonnummer som
sådansåledesskyddarform. Metodeni krypteradendastfinns mot

tillgreppskerobehörig åtkomst avgenompersonnummer somav
databasen.

nyckelhanteringen.vilarkryptosystemSäkerheten hos ytterstett
i SIS-definieratsnyckelhanteringen har bl.a.kringOlika problem en

i ADB-system. Pro-Kryptering312,SIS teknisk rapportrapport
i vissatransmissionskryptering,framförallt vid ärgällerblemen men

diskuterasproblemför filkryptering. Detillämpliga ocksådelar som
krypteringsnyckel.behandlar bl.a.i transporterrapporten av

skapakanfinns algoritmerDet nyapersonnummersom av
härleda tillmöjliga återintesifferserier är att personnumren.som

vill skapadäri sammanhanganvändbartFörfarandet kan ettmanvara
tillåterföraskunnainte behöveridentitetsbegreppnytt person-som

numret.
Överföringar tillinformationsmängdfrånpersonuppgifter enenav

Iblanduppgifterna.otillåten åtkomstförinnebär risker avannan
endastSigillet innebärsigill.uppgifternade sändaomgärdas attettav

kan ändras.sigillet inteomgärdasuppgifter i sändningende avsom
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Något skydd otillåten åtkomst till uppgifterna skapasmot således inte.
Sigillet öppnas med hjälp nyckel.av en

Ett skyddasätt otillåten åtkomst iannat att samband medmot
överföringar är kryptering uppgifterna i samband medgenom av
överföringen. Krypteras hos den sändande måstepersonnummer

behövs förmottagaren, matcha uppgifternaom personnummer att mot
ha kännedom krypteringsnyckeln. Olika krypte-personnummer, om

ringsnycklar kan användas vid varje sändning. Om uppgifterna är
krypterade hos den sändande och denne vill hemlighâlla sinparten
interna krypteringsnyckel kan uppgifterna först dekrypteras varefter de
krypteras med den för den aktuella sändningen valda krypteringsnyck-
eln. När uppgifterna dekrypteras de eftersorteras om personnummer.
Det inte nödvändigtär dem sedan de krypteratsatt medsortera om
sändningsnyckeln

.
En enklare form kryptering eller omvandlingav av personnummer

kan ske det parallellt med skapasattgenom personnumret ett nytt
för varje registrerad individ. omvandlingen sker automatisktnummer

i och någon nyckel behövs inte.systemet omvandlingen eller
skapandet identitetsbegrepp kräver vissaett systemändringar.nyttav
Om väljer lagra aliasnummer innebär det ingreppatt istörreman
databas, register och inte lagrarän det. Det inteärprogram om man
nödvändigt lagra det nyskapade Detta kanatt skapas vidnumret.
behov, exempelvis för användning vid exponering kräverextern som

kan återknytas till visstatt posten Metodenett personnummer. ger en
lägre skyddsnivå kryptering, den billigareän är och torde i regelmen
inte kräva några ingrepp befintligaistörre I dettasystem. samman-
hang det inte helt korrektär använda begreppet kryptering. I ställetatt
har utredningen ivalt dessa sammanhang talaatt användningom av
aliasnummer. Med användning aliasnummer således attav avses en

registreras med olikaperson nummer.
För register skallatt ett personregister i datalagensanses som

mening krävs inte registret innehåller identitetsuppgiftatt ären som
entydig Äveneller unik eller allmänt bekant. det möjligtärmera om
endast för den invigde förstå vilken böratt registretperson som avses,

Ävenomfattas regleringen i datalagen. register där allaav ett
identitetsuppgifter med löpande kodbeteckningarersatts ellernummer,
dylikt hänförs till kategorin personregister, förutsatt antingenatt man
maskinellt eller på manuell kan siffer-väg eller kodbe-översätta
teckningama. Detta torde gälla hur tillförlitlig krypteringsmetoden än

och hur åtskildaär förvarar detän krypterade registret och detman
nyckelband måste kopplas till registret för uppgifterna skallsom att
kunna läsas i klartext. Jfr 1973:33 118 och Claes Kring, Stenprop. s.
Wahlqvist, Datalagen med kommentarer, 1989, 55.s.
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bådetill skyddet datamedverkateknik kanKryptering är avsomen
emellertidkrypteringlagring. Enbartkommunikation och vid ärvid

Krypteringen börskydd.starktför skapainte tillräckligt att ett
behörighetskontrollskydd,fysisktkompletteras med m.m.

ochregister innebärAvidentifiering attett personnummernamn,av
enskildetill denhänförligadirektbeteckningarandra är av-som

kankvar inte längrefinnsuppgifterdelägsnas. Genom att som
fallerenskildidentifierbarelleridentifieradhänföras till enpersonen

be-under datalagensinte längreuppgifternaADB-hantering av
s.k.fallmöjligt i vissaTeoretiskt kan detstämmelser. att genomvara

avidentifiering,företagenefterbakvägsidentifikation, även en
praxis ställt högai sinDatainspektionen harvissidentifiera person.en

förmöjligskallbakvägsidentifikation intepå attkrav att vara
föreligga.avidentiñering skall anses

obehörigsåbearbetasinnebär kryptotextForcering utanattatt enen
klartextendoldahärleda denkryptonyckel kananvändkännedom om

innebärSystemforceringnyckeln.användahärleda deneller kan man
nyckelnokänt kryptosystem, närfunktionen hospå samtreda etttar

kända.och klartextkrypto- är

kvalitéochgranskningKryptosystem -

påkvaliténbedömaanvändaresvårt för ettkanDet attenvara
försvaret kräverinomanvändasskallKryptosystemkryptosystem. som

krävasavancerade kryptosystemförkangodkännande. Detsärskilt
Även ändamål kan kommacivilaförkryptosystemkontroll.flera års

granskningar.för likartadeutsättasatt
givetvisuppfylla berormåsteskyddsnivå kryptosystemVilken ett

informationen.krypteradeförbehövs denskyddpå hur stort som
vilkaochfinnshotbildvilkenberoendei sinDetta är tur somav

sigskyddavillhade kan tänkas mot.som manresurser
detkrypteringanvändning ärspridning ochallmänFör aven mer

standardiseradekryptofunktioner ochStandardiseringviktigt med av
från SIS,nämndaADB-gränssnitt. Jfr den rapportrapportenovan

gjordes1970-taleti mittenRedani ADB-system.Kryptering312, av
krypteringsalgo-hemligickehåll klarti USAfrån federaltdet att en

medföraskullestandard störresådanstandardiseras. Enskulleritm
samtrafiktillmöjligheternaoch underlättapriseranvändning, lägre
detStandards,ofNational Bureauolikamellan organsystem. som var

publice-ocksåmenadestandardiseringengenomfördei USA attsom
kritiskochallmängaranti förgodalgoritmerrandet att envar enav

skulle ske.egenskaperalgoritmensgranskning av
varje telefon,idetförslagnyligen framförtsUSA harI attom

huvudnyckel i formsaluförs skall finnastelefax och modem ensom
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chip the Clipperett Chipav möjliggör för myndigheterna CIA,som
FBI, NSA m.fl dekryptera alla krypteradeatt meddelanden. Se bl.a.
artikeln Who Should Keep the Key’s i TIME Magazine den 14 mars
1994.

Kryptering och sekretess

Även den information finns hosom myndighet lagras isom en
krypterat skick är myndigheten inte beslutats skyldigannatom att- -på begäran den registrerade lämna registerutdragav till den registrera-
de i enlighet med datalagens föreskrifter och Datainspektionens före-
skrifter i DIFS 1982:2. I inspektionens föreskrifter denattanges
registeransvarige skyldigär besvara förfråganatt registerutdragen om

Om inte beskedsnarast. kan länmas in 30 dagar efter detom att
förfrågan erhållits måste den registeransvarige inom den tiden lämna
besked orsaken till dröjsmålet.om

En myndighet också skyldigär dröjsmål dekrypteraatt utan ett
personregister för kunna fullgöra sinaatt skyldigheter enligt offentlig-
hetsprincipen i TF.

I sekretesslagen 1980:100 5 kap. 2§ 3 och 4 attpp. anges
sekretess gäller för uppgift säkerhets- eller bevakningsâtgärd medom
avseende på telekommunikation 3 p. och behörighet få tillgång tillatt
upptagning för automatisk databehandling eller handling 4 p.annan

det kan syftet med åtgärdenantas att motverkasom uppgiften röjs.om
Bestämmelsen informationssäkerhet inom telekommunikationom 3

kanp. utnyttjas för hålla uppgifter säkerhetenatt vid datorkom-om
munikation hemliga, i allmänt datanät.t.ex. ett

Bestämmelsen informationssäkerhet för ADB-upptagningarom 4
p. gäller i första hand uppgifter behörighetskoder och behörig-om
hetsnycklar samt och fördelning dessa. Bestämmelsenarrangemang av
begränsas inte till upptagningar hemliga,utgör allmännasom
handlingar i TF:s mening. Således skyddas offentligaäven upp-
tagningar risk för obehörigtmot intrång. Jfr Hans Corell m.fl.
Sekretesslagen Kommentarer till 1980 års lag med ändringar, 1992,

122.s.
Sekretesslagens 5 kap. 3 § föreskriver sekretess gäller föratt

uppgift lämnar eller kan bidra till upplysningsom chiffer, kodom
eller liknande metod har till syfte underlätta befordransom elleratt
användning i allmän verksamhet uppgifter föreskrivenutan attav
sekretess åsidosätts, det kan syftet medantas metodenom att motver-
kas uppgiften röjs. Bestämmelsen skyddarom således den krypterings-
nyckel, kod, används i allmän verksamhetsom och där syftet med
krypteringen underlättaär befordranatt eller användning i och förav
sig sekretessbelagda uppgifter. Sekretessen gäller dock endast ettom
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ellermed krypteringensyftetmotverkauppgiften kanröjande antasav
verksamhet.i allmänsekretessenslå vaktdvs.chiffret, att om

förvaring krypteratdet gällertillämpligBestämmelsen även närär av
material.

sektornoffentligadenKryptering inom

slags kryptosystem.olikaanvändsutvecklats ochharförsvaretInom
Totalförsvaretsutvecklats inomhuvudsakligenharDessa system

kryptering säljerförsektionavdelningssignalskyddsavdelning. Denna
krypteringsmetoder.och testar

Syftetkryptering.förförfaringssättolika tekniskautvecklatharSCB
krypterings-tilltillgångenuppgiftsskyddet och begränsaöka attär att

ändamållegitimaförmöjligtdetsamtidigtnyckeln göra attmen
1991,frånSCB:sidentitetssambandet. Se bl.a. rapportåterskapa

SCBoch denregistervissakrypteringFörsöksverksamhet med avav
uppgiftslämnarfrågor.ochDataskyddskriftenutgivnaår 1992

årtillkomstfödelseregistretsmedicinskadettidpunkten förVid
ikrypteringtillmöjligheternadiskuterades1972 personnummerav

krypteringmedAvsiktenregister.medicinskaolikaSocialstyrelsens en
skyddindividensenskildadenförstärkahand motförstai attvar

någottidpunktvid dennaeftersomregistretintrång iotillbörligt
datacentralervid deutvecklatintebehörighetsskydddatarnaskinellt var

anlitade.Socialstyrelsensom
startadefödelseregistretmedicinskavid detverksamhetenNär

vidmodernsochfadernskrypteringskedde personnummeraven
Under 1974förlossningaruppgifterstatistiskaregistrering m.m.omav

dis-kryteringsmetodikenanvändadenvärdet attdockbörjade av
Detsekretessen.avsåg bl.a.framfördesInvändningarkuteras. som
vidminskadeindividenenskildeför denskyddetinteifrågasattes om

skulledettatillAnledningenkrypteringsförfarande. attvaraett
sekretessbelagd,ickeallmän,kunde betraktaskrypteringsnyckeln som

betraktadesnyckelnOmpunkt.rådde på dennaOklarhethandling.
krypteringenslutsatsenhandling sekretessallmän attutan varensom

Med dennaeffekt.avseddåtgärdkundei sig utansom enanses
några skälfanns inte längreutgångspunkt atttolkning personnum-som

synpunktYtterligareform.krypteradlagrades ii registren somenret
tidpunktvid dennaSCBkrypteringsärskildframfördes attmot varen

obehörigförhindraskullebehörighetssystemutvecklathade ett som
hade byggtsbehörighetssystemregister. Dettahemligaanvändning av

efterochunderföre,utfördeskontrollerantalkring ett somupp
behörighetssystemregistret. Dettabearbetningmaskinell somav



SOU 1994:63 Utredningens förslag 275

utnyttjades Socialstyrelsen vid bearbetning registren kunde,av av
menade denersätta konventionella krypteringen.man,

Diskussioner i krypteringsfrägan fördes mellan företrädare för
Socialstyrelsen, Datainspektionen och Socialdepartementet där främst
Datainspektionen företrädde uppfattningen krypteringens nack-om
delar. Inspektionen menade kryptering varit meningslösatt åtgärden
eftersom kodnyckeln inte kunnat hemlighållas. Genom ändring ien
den dåvarande sekretesslagen 16 § trädde i kraft den 1 januaria som
1978 blev det emellertid möjligt vid behov använda kryptering.att
Lagändringen innebar dokumentation rörande krypteringatt eller
därmed jämförlig åtgärd, ändamål skyddaär vissaattvars typer av
statistik-uppgifter och bearbetningar obehörig åtkomst, inte fårmot
lämnas det kan handlingensut offentliggörandeantas att skulleom
motverka syftet med åtgärden.Se bl.a. Socialstyrelsen redovisar
1979: Principprogram för hälso- sjukvårdsstatistik,och Bilaga s.
152. Beträffande användning krypteringsmetoder inom vårdom-av
rådet bl.a. promemorian Nya tekniker för bättre dataskydd ise
vårdsystemen, utgiven Hälso- och sjukvårdens utvecklingsinstitutav
i 1993. Se Norges offentligeäven utredninger NOU 1993:22mars
Pseudonyme helseregistre.

Arbetsmarknadsstyrelsen har i viss utsträckning siganvänt av
särskilda löpnummer i statistikinformation.

GRIND se avsnitt 4.3.4 kom vid sina överväganden alternativaom
identifikationsbegrepp fram till det saknades förutsättningaratt för att
pröva andra identifikationsbegrepp för sådana lokala register som
direkt eller indirekt kommunicerade med statliga personregister.
Eftersom de statliga registren använder identifika-personnummer som
tionsbegrepp GRINDansåg det nödvändigt även de lokalaatt register

kommunicerar med de statliga registren innehållersom personnum-
Däremot menade GRIND det fanns möjlighetermer. i sådanaatt att

lokala register koda exempelvis personalregister.i Detpersonnummer,
kodade kan användas identifikationsbegreppnumret i den lokalasom
bearbetningen innehåller i dessa register. kommuniceraFör medav att
statliga register måste det kodade förekommandei fallnumret
översättas till personnummer.

GRIND lade inget generellt förslag vad gäller möjligheten kodaatt
eftersom menadepersonnummer ända detärattman personnumret

grundläggande identitetsbegrepp måste finnas kvar. Däremotsom
ansåg GRIND varje nämnd eller bolag skallatt överväga kodaatt

i berörda register bl.a. i syfte skydda denpersonnummer personli-att
integriteten lokalt i Göteborg. Se bl.a. Personnummerutredningga i

Göteborgs stad, Göteborgs stad, kommunfullmäktige, handling 1991
299.nr
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ADB-rådsina allmännarekommenderar iDatainspektionen om
känsligasärskiltöverföringpersonregisterförsäkerhet att person-av

inspektionensenligtnivåmycket högintegritetsklass 1uppgifter -
utanför dendatakommunikationhjälpmedklassiñceringssystem av

Även sinikrypterad form.iendastlokaler bör skeregisteransvariges
telefaxöverför-vidpersonuppgifterförADB-säkerhettekniska rapport

vidfunktionönskvärdkrypteringinspektionen ärframhållering att en
telefaxutrustningar. Krypte-uppgifter mellankänsligaöverföring av

Krypteringentelefaxen. görsfunktion iinbyggddåkanringen vara en
sker idekrypteringenochinformationen sändsförstvanligen när

dokumentetliggerminnetIinformationsamband med emot.tasatt
sändandekryptering krävsutnyttjai klartext. Förlagrat attsåledes att

ocksåDetkryptosystem. ärutrustning harmottagandeoch samma
inbyggdhartelefaxtillokrypterade dokumentsändamöjligt att somen

krypteringenkrypteringinbyggdtill ärAlternativetkryptering. att
då inkopplasKrypteringsutrustningenutrustning.iutförs separaten

telejacket.ochtelefaxenmellan
skyddskrypte-anförtsammanhangolikahar iDatainspektionen att

säkerhetsåt-betraktapersonregister enbartring är att enett somav
behovetinteinspektionen, ersättakan,åtgärdsådangärd. En menar

exempelvisfalldetsamtycke iinformerat ettföreskrifter omav
ocksåharInspektionengrund.sådanbör byggastatistikregister

bedömapersonregisterkrypterat är ettatt person-ett somattmenat
fickinteinsynsrättregistreradesdeochenligt datalagenregister att

begränsas.
medföreningpersonregister iskyddskryptering attdet gällerNär av

krypteringsnyckeln tillavhänder sigmyndighetregisteransvarig enen
avstyrktskälprincipiellainspektionenmyndighet har attavannan

hos inspektionen.krypteringsnycklar förvaras

förslagutredningarsAndra

betänkandei sittkrypteringfråganStatistikutredningen tog omupp
bl.a.föreslogUtredningenstatistikutredning.Förenklad1990:43SOU

anonymiserasregister skulleADB-baseradeallai princip utanatt
anonymiseringsmetodframställts. Enstatistiken hadedröjsmål sedan

särskiltanmärktekryptering. Utredningenutredningenenligt attvar
datalagenADBförs med hjälppersonregister ärgälldedetnär avsom

anonymiseringsmetodentillförlitligtillämplig hur än är.
sittkryptering ifråganbehandladeutredningenForskningsetiska om

Utredningenprövning.ForskningsetiskSOU 1989:74betänkande
skulleregistreradetill deunderrättelseskyldighetenföreslog att

Motsvarande förslagkrypterade register.inskränkas i fråga om



SOU 1994:63 Utredningens förslag 277

återfinns också i Datalagsutredningens slutbetänkande SOU 1993: 10
En datalag.ny

Internationella dokument

Enligt Europarádskonventionen skall lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas
för skydda personuppgifteratt oavsiktligt ellergentemot otillåtet
utplänande, oavsiktlig förlust, otillåten åtkomst, ändring eller
spridning art. 7. I de olika Europarddsrekommendationerna på
dataskyddsområdet ställs också särskilda krav på datasäkerhetsåt-
gärder.

En principerna i 0ECD:s riktlinjer ifrågaav integritetsskyddetom
och persondataflödet över gränserna är rimliga säkerhetsåtgärderatt
skall vidtas för skydda personuppgifteratt risker for förlustmot eller
otillåten åtkomst, förstörelse, användning, förändring eller otillåtet
röjande punkt ll. OECD:s råd i november 1992antog riktlinjer för
säkerhet informationssystem, Guidelines For the Security of Informa-
tion Systems. Samtliga 24 medlemsländer har godtagit dessa riktlinjer
för säkerhet. OECD har bedömt krypteringsfrågan viktstorvara av
och dess adhoc-kommitté för dataskydd höll i december 1992 möteett

huvudtema krypteringvars skyddasättvar ett att personuppgifter.som
Förslaget till EG-direktiv se bilaga 4 föreskriver bl.a. lämpligaatt

tekniska och organisatoriska åtgärder skall vidtas för skyddaatt
personuppgifter oavsiktlig eller olaglig förstörelsemot eller oavsiktlig
förlust och otillåten ändring ellermot röjande eller någon annan
otillåten behandling. Sådana åtgärder skall säkerställa lämplig nivåen

säkerhet med hänsyn till de uppgifterav arten skall skyddasav som
och värdering de tänkbara riskerna. Härviden skall beaktasav av
Kommissionen utfärdade rekommendationer datasäkerhet ochom
inbördes nätkompatibilitet art 17.1. Då personuppgifter sänds i ett
nätverk skall åtgärder vidtas lämplig säkerhetsnivå artsom ger en
17.2. Om det finns möjlighet till direktuppkoppling skall datorn och

utformad påprogramvaran sätt uppkopplingengörvara ett kanattsom
ske på lagligt artsätt 17.3.ett Artikel 33 direktiviörslageti ger
Kommissionen befogenhet utfärda bestämmelseratt datasäkerhet.om

Det finns redan i dag inom EG antal direktivett stort påverkarsom
databehandlingens användning och säkerhet. En del dessastor av
gäller bestämmelser rörande produkternas tekniska detaljer måstesom
beaktas inom respektive bransch. I vissa fall innefattar dessa normer
även krav på viss teknisk datasäkerhet. I 1992 fattade EG:smars
Ministerråd beslut handlingsplan för datasäkerhetsarbete,om en
INFOSEC 92. Planen gäller för period två Syftetår. ären om att
utveckla global strategi skall användareen elektronisktsom ge av
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informations-skyddinformationÖverfördbearbetad ochlagrad, ett av
hot.olika typermotsystemen av

resolution med1989decemberigeneralförsamlingFN:s antog en
bl.a.dennaIpersonregister. sägs attdatoriseradeförriktlinjer

bl.a.registerskydda sådanaför motskall vidtasåtgärderlämpliga att
tillgång 7.art.otillåten

bedömningUtredningens

krypteringmednackdelarochFör-

kryptosystemingetänbrukar sämresägasdåligt kryptosystemEtt vara
säkerhet.känslafalskianvändareninvaggakanalls. Systemet aven

möjligtdetgjortdockår harunderutvecklatsteknikDen senaresom
strömför-ochvolymvikt,lägremedkonstruktioner avsevärtskapaatt

tillmöjlighetocksåteknikenDentidigare. enbrukning än gernya
förhandhavandenmanuellatidigare t.ex.automatiseringhöggradig av

handhavandenManuellaslag.olikakontrollernyckelinställning och av
forceringsmöjlig-säkerhetsriskertillupphov t.ex.iblandkan somge

såhandhavandenförenklatillbidrarAutomatiseringen även attheter.
arbetskraft.manuelldyrbar,att spararman

ochkrypteringvarjekrypteringsförfarande ärmed attnackdelEn ett
sådaninnebärsammanhangvissaanspråk. Itid idekryptering entar

kostsamtsåledesblirDet attmaterialetåtgärd merasorterasatt om.
register.krypteratadministrera ett

harregisteruppgifter i störrekrypteringvidproblemetDet avstora
behörigeDenkrypteringsnyckelnhanteringen ansettshittills vara.av

nyckeln blirmedförhanteringenmedslarv attanställning,sinslutar
krävakrypteringsnyckel kan störreBytekändallmänt avosv.mera

svårtblikansystemlösning. Det attberoendearbetemindreeller
ocksåkanihaverierOlikabackuphanteringen. systemetsköta typer av

krypteringar.grundförvärraskomma att av
dvsinsyn,till rättvilken attkryptering rättvidkomplikation ärEn

dedelRättenskall finnas. att tadekrypterat, avfå personnumret som
§-utdrag10s.k.frågandedenregistreradefinnsuppgifter omsom

ienskildedenskydd föri dethörnstenarna gessomen avvaraanses
handlingarsallmännaprincipTF:sdatalagen.nuvarandeden om

medregistretfalli deskyldighetocksåmedför att,offentlighet en
påhandling,allmänbedömakrypterade är att sompersonnummer

form.dekrypteradilämnamåste personnumretbegäran ut
krypteringutredningennackdelarna person-attTrots avenanser

personuppgifterKrypteringfördelar.uppenbarahar avnummer
otillåtenoavsiktlig elleronödig,skyddförstärktinnebär motett

exponeringenuppgifterna. Den öppna person-spridning yttre avav
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kan i många fall undvikas uppgifternanummer krypteras.attgenom
När uppgifterna inte tillgängligaär i klartext kanom personnummer
sambearbetningar med identitetsbegrepp inte ske.personnumret som
Hur starkt skyddet blir givetvisär avhängigt vilken krypterings-av
metod väljs och vilket skydd omgärdar krypteringsnyckeln.som som

Tre olika krypteringsmodeller

Enligt utredningens mening det främstär olika krypteringsmodellertre
bör komma till användning i skilda situationer. Krypteringsmodel-som

lerna beskrivs nedan under rubrikerna eliminering av personnummer
i klartext vid korrespondens med enskilda, eliminering av personnum-

i klartext i register och eliminering i klartextmer vidav personnummer
datakommunikation. De tvâ förstnämnda modellerna innebär att
aliasnummer används. Ett beräknasätt aliasnummer medatt är en
regelrätt krypteringsalgoritm och använder då nyckel.man en
Skillnaden kryptering i vanlig meningmot nyckelnär inte ändrasatt
och heller inte används explicit läggs in iutan Närprogramvaran. man
väl in nyckeln går det döljamatat den i såatt detattprogramvaran
krävs avsevärda ansträngningar och kompetens för obehörigstor att en
skall kunna plocka fram den.

Ett avgörande skäl till utredningen förordar metoderatt innebärsom
fast nyckel används aliasnumrenatt är liksomatten personnumren

kommer användas söknycklar i interaktivaatt databaser. Det gårsom
då inte hitta inteatt använder nyckel.post rättens en om man

En liknande företeelse de licensnycklarär leverantörersom av
professionell ofta använder för skyddaprogramvara attnumera mot
piratkopiering. När väl in nyckeln går det dölja denmatat iman att
programkoden så det krävs avsevärdaatt ansträngningar och stor
kompetens för obehörig plocka fram den.atten

Den tredje modellen bygger sedvanlig kryptering.

Eliminering i klartext vid korrespondens medav personnummer
enskilda

Vid kommunikation med enskilda finns behov unikt kunna knytaattav
inbetalningar till viss I organisationens ellerm.m. en person.
myndighetens register används med denna metod personnummer, men
i all korrespondens utnyttjas aliasnummer, unika för varje person.
Dessa aliasnummer behöver inte lagras beräknas hjälpmedutan av en
algoritm, alternativt med algoritm kombinerad med nyckel,en en som

specifik förär registret eller myndigheten och tillåts attsom vara
oförändrad under lång tid. Genom avbildningen frånatt personnum-
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till aliasnummer entydig omvändbaroch kan inkommandegörsmer
tillbetalningarhandlingar, lätt knytas viarättm.m. person person-

numrct.
Skyddet i det beskrivna bygger till del algorit-systemet stor att

mennyckeln döljs i och mycket sällan behöver hanterasprogramvaran
algoritmenexplicit. Samma eller nyckel skall användas endast i ett

register eller hos myndighetföretag.en
på områden sådan krypteringsform kan bliSom exempel där en
RFV:s utbetalningsavier, kommunernas in- ochaktuell är t.ex.

utbetalningsavier bankers och försäkringsbolags kundkontakter.samt

Eliminering i klartext i register2. av personnummer

påmetod bygger i registret medDenna ersättsatt personnumret ett
unikt föraliasnummer varje Genom använderär attsom person. man

identitetsbegrepp i databaser och register kan minimeraett annat man
interna användningen i klartext. Vidden trans-av personnummer

olika vid uppdateringaktioner mellan med aliasnummer,system t.ex.
måste omräkning till i klartext ske medadresser, en personnummerav

eventuellt efterföljande ornsortering, såvida inte arbetarmottagaren
ADB-gränssnitt.med samma

beskrivna på register ochSkyddet i den metoden bygger att
intehålls väl åtskilda och alltför lätta piratkopieraär attprogram

församtidigt. Speciellt känslig avsedd omräkningär programvara av
aliasnurmner i hela eller delar registret gång, sådant.ex.av en som
sker vid uppdatering adresser enligt ovan.av

sådan krypteringsform bör, flera arbetar med ADB-En om samma
fråga otalgränssnitt, kunna komma i vid sambearbetnings- ochett

uppdateringsfall
.

Eliminering i klartext vid datakommunikationav personnummer

Alla transaktioner sker med hjälp datakommunikation översom av
privata eller publika datanät riskerar avlyssnas obehöriga. Denatt av

föreslåsmetod här innebär för förhindra obehörigatt attsom man,
åtkomst personuppgifter tillsammans med i klartextpersonnummerav
utnyttjar kryptering. måste här komma metod förParterna överens om

utbyta nycklar.att

Regleringen krypteringsanvändningenav

Enligt utredningens mening det önskvärt de algoritmervore om som
kommer till användning hade eller godkänts myndighet,testats av en



SOU 1994:63 Utredningens förslag 281

Totalförsvarets signalskyddsavdelning, eller någont.ex. annan
institution, SIS.t.ex.

Datainspektionen skall vid sin prövning ansökan tillståndenav om
inrätta och föra personregister bedöma behovet föreskrifteratt tillav

skydd för de registrerades personliga integritet. Sådana föreskrifter
kan registrets ändamål och innehåll, underrättelse tillt.ex.avse
berörda och ADB-säkerhet. Föreskrifterna skallpersoner sammantagna

garantier för inte risk för otillbörligt integritetsintrång skallattge
uppkomma.

Användning kryptering kan komma framtvingasattav attgenom
Datainspektionen i tillståndsbeslut föreskriver vissa uppgifter skallatt
krypteras.

Utredningen har i den föreslagna lagenövervägt användningatt om
också reglera kryptering harav personnummer av personnummer, men

vid inte föreslå någon sådan bestämmelse. Behovetstannat att av
kryptering och slag kryptering varierar från fallav personnummer av
till fall och det torde därför varken möjligt eller lämpligt attvara
generellt reglera sådan kryptering. Enligt utredningens mening bör
behovet och för kryptering regleras isättet samband medav att
användningen inom visst område regleras. I deettav personnummer
lagar tillåter användning bör alltså föreskrivassom av personnummer

och i vilka sammanhang skall krypteras. tordeDetom personnummer
kunna därutöver i särskildäven övervägas lag eller förordningatt en

de särskilda villkor,närmare godkännande algoritmer,t.ex.ange av
bör gälla för all krypteringsom av personnummer.

Som har bl.a. den invändningennämnts gjorts motovan en
kryptering krypteringsnyckeln kunde betraktasattav personnummer

allmän, icke sekretessbelagd, handling och krypteringen i sigattsom
kunde åtgärd Utredningensavsedd effekt. förslagutananses som en

sekretesskydda uppgift innebäratt dennaattom personnummer
invändning inte längre giltighet.äger

6.5 Kriminalisering obehörigt utnyttjandeav av

identitetannans

Utredningen föreslår obehörigt utnyttjande identitet skallatt av annans
straffbelagt, utnyttjandet innebär fara för personförväxlingar.vara om

Bestämmelsen skall enligt förslaget införas brottsbalken.i
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6.5.1 Bakgrund

Under 1992hösten utnyttjade narkomanen en annan persons namn
och vid kontakter med polis, sjukhus och företag. För-personnummer
farandet ledde till felregistreringar i bl.a. polisregister och register
inom hälso- och sjukvården. drabbadeDen bytte och bostad förnamn

undvika vidare felregistreringar. grundPåatt personnumretsav
generella utnyttjande i mängd register blev narkomanen polisenen av
vid gripande upplyst den drabbades namnbyte. Narko-ett senare om

därefter fortsatthar utnyttja det drabbadeDenatt namnet.manen nya
har fått hjälp Datainspektionen för detta ändamål kontrolleratav som
omkring 500 olika register. Felregistreringar har skett sjukhuspå ett

registeransvarigaden nämnden uppmärksammats tidigarepåtrots att
felregistrering. Den drabbade har fått begäran få användaatten om
fingerade personuppgifter avslagen.

inträffade föranleddeDet Datainspektionen tillskriva regeringenatt
och föreslå lagstiftningsåtgärder. Inspektionen anförde därvid att
felregistreringarna inte bara innebar belastning och lidande företten
den drabbade de också medförakunde avsevärd ytterligareutan att
skada. Eftersom uppgifterna sprids till andra personregister attgenom
flertalet register baserade kommerär på de utgöraattpersonnummer
grund för felaktiga beslut och åtgärder inom andra sektorer, ex-
empelvis vid kreditprövning, anställning och dylikt. Inspektionen
menade varken lagen fingerade personuppgifter eller brotts-att om
balken skydd dennågot drabbade och denna inte ärattger ensam

sina problem.om
I sin skrivelse anför inspektionen vidare.

M ndigheter och företaguppdaterar kontinuerligt sina register motfofkbokföringen.Man möjli heten i fallör övervä äratta som
aktuella begäran enskilpå låta markeringöraav en in en en-i fol bokföringsregistret innebörd särskildspärr attav en-identitetskontroll bör företas den ttjar personuppgifterna.somav n
Likaså bör inte brottsbalken kompletteras medövervägas om en
straffbestämmelse träffar den enbart muntligenävensom som
utnyttjar identitet.annans

Regeringen har beslutat överlämna Datainspektionens skrivelse tillatt
utredningen Dnr 93-4756.

Som ytterligare exempel obehörig användningpå av personnummer
redovisas rättsfall från Stockholms tingsrätt.ett

En väckte 1989 talan vid tingsrätten och yrkadeår attman
Stockholms läns landsting skulle förpliktas till honomatt utge
skadestånd med 25.700 Bakgrunden förkr jämte någonränta. attvar -

okänd sedan hösten 1984 vid flera tillfällen hadeparterna person -
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patientbrickaanvänt med kärandens ochen namn, personnummer
adress. Denne okände hade bl.a. sig denna patient-använtperson av
bricka då han hade behandlats för infektionssjukdom. Då denneen

inte återkom till infektionskliniken efter permission begärdeperson en
sjukhuset hjälp polisen för hämta honom i bostaden. Polisenatt togav
sig också in i kärandens bostad. De gjorde detta bl.a. brytaattgenom

lägenhetsdörren. Vid tidpunkten för sjukhusets begäran biträdeupp om
från polisen fanns personuppgifter i dataregister och i manuelltett en
förd journal. Käranden gjorde gällande hans personliga integritetatt
bl.a. hade kränkts det felaktiga polisingripandet i hans bostadgenom
och han utpekats allvarligt sjuk Landstinget,attgenom som en person.

bestred käromålet, gjorde gällande några felaktiga uppgifterattsom
inte hade tagits in i registret eftersom uppgifterna korrekta såvittvar
avsåg den okände hade varit intagen på infektionskliniken.man som
Tingsrätten fann förekommitdet sådana oriktiga uppgifter iatt ett
personregister för vilken ersättningsskyldighet enligt 23 § datalagen
förelåg. Då enligt tingsrättens mening polisingripandet kärandensmot
bostad skulle ha skett uppgifter käranden endast funnitsäven om om
i den manuellt förda journalen ansågs denne inte berättigad tillvara
ersättning för skada han kunde ha lidit till följd polisingripan-som av
det. Tingsrätten fann dock klarlagt käranden lidit ideell skada delsatt

den integritetskränkning det hade inneburit uppgifternaattgenom som
i registret hade honomutpekat sjuk dels densom en person, genom
risk funnits för han skulle ha kunnat för felbehandlingutsättasattsom

han hade tagits på sjukhus.in Käranden tillerkändes ersättningom
med 10 000 kr jämte Domen meddelades i juniränta. 1990.

överväganden6.5.2

Ett grundlagsfäst skydd för den integriteten finnspersonliga i rege-
ringsformens RF bestämmelser skyddet för vissa medborgerligaom
fri- och rättigheter. I 1 kap. 2 § RF finns bestämmelse detatten om
allmänna skall den enskildes privatliv och familjeliv.värna om
Reglerna i 2 kap. RF grundläggande fri- och rättigheter omfattarom
sedan 1988 också skydd för medborgarna deras personligaett mot att
integritet kränks uppgifter registrerasdem med hjälpattgenom om av
ADB 2 kap. 3 § andra stycket RF.

Även sekretesslagens bestämmelser utsträckningi sikte påtar stor
skydda den enskildes integritet. Det särskiltgäller 7 9 kap.att som-

innehåller sekretessbestämmelser till skydd för enskilds personliga och
ekonomiska förhållanden.

Narrmlagen visst skydd för egenartade efternamn. Ettettger
efternamn det utmärka tillhörig-är ägnategenartat attanses som om
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heten till viss fårsläkt. obehörigen, tillIngen nackdel för denen som
har förvärvat efternamn, i näringsverksamhet användaett egenartat en
firma, varumärke eller kännetecken lätt förväxlaskanett ett annat som
med Med firma likställs här beteckning för stiftelse, ideellnamnet.
förening eller därmed jämförlig sammanslutning jfr 20 § namnlagen.
Den intrång i någon till efternamngör rätt ett egenartatsom annans

skyldig den andres skada, han insett förfarandetär ersättaatt attom
till nackdel för Viddenne. bedömningen och i vad månvar av om

skada har uppstått skall hänsyn till lidande och övrigaäventas
omständigheter ekonomisk betydelse jfr 23än §rentav annan
namnlagen.

Skadestånd till den drabbas obehörigt utnyttjarattsom av annan
hans identitet kan komma iutgå de fall utnyttjandet leder till ADB-att
registrering uppgifterna. registeransvarigeDen har nämligen enligtav
datalagen strikt för skada registrerad tillfogasett ansvar som genom

personregister innehåller oriktig eller missvisande uppgiftatt om
honom. Vid bedömningen ioch vad mån skada skalluppståttav om
hänsyn till lidande och andra omständigheteräven äntas rentav annan
ekonomisk betydelse jfr 23 § datalagen. En registeransvarig ocksåär
skyldig ändra eller utesluta felaktig uppgift,rätta, det inteatt en om
saknas anledning otillbörligt intrång i den registreradesatt anta att
personliga integritet skall uppkomma 8 § datalagen. Jfr rättsfall som
redovisats i avsnitt 6.5.1.

direkt skyddNågot obehörigt utnyttjarnågonmot att annans
identitet emellertid inte de nämnda bestämmelserna. Ettger ovan
obehörigt utnyttjande identitet kan i vissa fall straffbe-av annans vara
lagt enligt brottsbalken. Exempelvis kan den i intyg ellersom annan
urkund lämnar uppgift han åtgärden innebärär,osann om vem om
fara bevishänseende,i dömas för intygande 15 kap. 11 § BrB.osant

missbrukarDen betyg eller dylik för viss utställdsom pass, person
urkund sig för honom kan, åtgärden innebär faraatt utgenom ge om
i bevishänseende, dömas för missbruk urkund 15 kap. 12 § BrB.av
Obehörigt utnyttjande identitet kan också led iutgöra ettav annans

brottslighet såsom exempelvis bedrägeri eller urkundsför-annan
Ävenfalskning. andra bestämmelser falsk tillvitelse kan isom

undantagsfall tillämpliga.vara
straffbestämmelseNågon tillämpligär någon muntligennärsom

sig för förfarandetnågon och leder tillutger att attvara annan
felaktiga uppgifter kommer användas i andra sammanhang inomänatt
rättsväsendet torde emellertid inte finnas. förDetsamma gäller
utnyttjande sker skriftligen i urkund eller liknandeänannatsom
handling.

obehörigt utnyttjandeEtt det beskrivna kan,som ovan som
Datainspektionen anfört, förorsaka den drabbade skada ochstor
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mycket obehag. Den drabbade kan komma registreras medatt
besvärande uppgifter i mängd register. Spridningen uppgifteren av
medför också det blir svårt åstadkomma rättelseatt i alla register.att
De oriktiga registreringarna kan också komma drabba andra denänatt

identitet utnyttjas exempelvis de oriktiga uppgifternavars attgenom
läggs till grund för beslut. Det finns därför, enligt utredningens
mening, flera skäl talar för beteende innebäratt ettsom attsom en

obehörigt utnyttjar identitet bör kriminaliseras.person Ut-annans
redningen föreslår bestämmelse sådan innebördatt förs in ien av
brottsbalkens 15 kap.

När det gäller Datainspektionens förslag spärr markerarom en som
särskild identitetskontrollatt bör företas denen nyttjarav som

personuppgifterna, delar utredningen uppfattningen möjlighetenatt att
införa spärrmarkering skulle kunna ha vissa fördelar. Det kanen
emellertid svårt tillämplighetenavgränsaatt sådan be-vara av en
stämmelse. Enligt utredningens mening bör problemet med felaktiga
registreringar beror på sig föratt någonsom utgeren attperson vara

angripas på sätt.annatannan
I avsnitt 7.1 pläderar utredningen för ökad användning legitima-av

tionkontroller. Utredningen också för den övertro påvarnar person-
identifikationmedel finns.numret En uppgiftsom som om person-

bör inte till intäkt för dentasnummer att som personnumretuppger
är innehavare. En allmänt utökadnumrets användning legitimation-av
skontroller och kontroll uppgiftermotav personnummer om nanm,
adress eller torde enligt utredningens uppfattningannat det bästavara
sättet undvika förväxlingar vid registreringaratt Särskiltm.m.

bör identitetskontrollen vid registrering känsliganoggrann vara av
uppgifter, exempelvis uppgifter brott, sjukdom och kredit-som om
värdighet.

Utredningens förslag sekretess för bör siktpåom personnummer
också det blir svårare uppgifteratt andrasgenom att ut om-

kunna bidra till minska riskerna förpersonnummer någon skallatt att-
utnyttja annans personnummer.

6.5.3 Förslag till bestämmelse i brottsbalken

Utredningen föreslår bestämmelse kriminaliseraratt obehörigten som
utnyttjande identitet förs 13 § i brottsbalkens 15av annans som a
kap. Förslag till författningstext lämnas se författningsförslag 9.nr

Syftet med den föreslagna bestämmelsen skydda denär att vars
identitet utnyttjas och andra för skada kan uppstå hanattsom genom
förväxlas med i samband med exempelvis registreringarannan av
känsliga uppgifter.
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förfarandet omfattasfall därKriminaliseringen någon, attutanavser
utnyttjarobehörigeni kapitlet,tidigare bestämmelser annansav

bevishänseende. Bestämmelseniinnebär faraidentitet på sättett som
tidigareförhållande tillsubsidiär ienligt förslagetskall således vara

kapitlet.bestämmelser i
muntligen ochutnyttjande skerträffar bådeBestämmelsen som

flera dekrävs inte, iskriftligt utnyttjandeskriftligen. Vid som av
urkund ellerutnyttjandet skall ske iparagraferna i 15 kap.,tidigare att

bestämmelsen omfattarföreslagna ävenhandling.liknande Den
sigi exempelvis brevutnyttjande sker någon ett utgerattgenomsom

handlandeprivata brev ochUppgifter iför någon rentatt annan.vara
gärningengrund kravetprivatlivet faller dock påövrigt inomi attav

straff-utanför detbevishänseende generelltfara iskall innebära sett
bara området.

användningenutnyttjande liggerobehörigtbeteckningenl att av
samtycke frånstraffbar, skemåsteidentitet, för utanatt varaannans

obehöriga utnyttjandet kanidentitet utnyttjas. Detden avsevars
uppgifterandraeller ävenanvändning menpersonnummer,av namn
sig förobehörigenförfaranden innebäroch attutgeratt en personsom

bestämmelsen.omfattasnågon avannanvara
inneburitdetstraffbart krävs vidareförfarandet skallFör attatt vara

sannoliktnågorlundabevishänseende. måstefara Deti att envara
uppgifternaförpersonförväxling ske. Om detkan mottagaren av

identitetuttnyttjarobehörigenklart denframstår att annanssomsom
tillsåledes inte dömaskansig förinte den hanär attutger vara,

paragraf.enligt förevarandeansvar
behöverinnebär inte detbevishänseendefara iBegreppet att vara

myndighet ellerinför domstol ellerförfarandefråga något annanom
sådanaandra sidan uteslutangelägenhet, åekonomisknågon menom

villfarelse hos någondär vill åstadkommasituationer någon annan
personliga angelägenheteriskämt ellerendast på utanrentannars

tillm.fl. KommentarJfr Nils Beckmanallvarligare innebörd.
sjätte uppla-allmänheten ochBrottsbalken Brotten statenmot m.m.,

1990.gan
uppträdanden imedföratordefara i bevishänseendeRekvisitet att

generelltdyliktteaterföreställningar ochfilmer, vidi settannans namn
utred-undviks enligtDärmedtillämpningsområdet.faller utanför

yttrandefrihetsgrundlagen.konflikter meduppfattning ocksåningens
itäcker faranocksåkrävs uppsåtsubjektivt hänseendeI som

bevishänseende.
led iidentitet utgörobehörigt utnyttjandeNär ettettett av annans

obehörigtförbedrägeri börexempelvisallvarligare brott ansvarsom
bedrägeriansvaret.utnyttjande i allmänhet konsumeras av
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Med målsägande den vilken brott begânget eller denärmotavses
blivit förnärmad eller lidit skada brottetgrund jfr 20 kap.som av

8 fjärde§ stycket RB. Målsägande kan således både denvara vars
identitet utnyttjas registerförare och andra använder lämnadesamt som
uppgifter.

Bestämmelsen kriminalisering obehörigt utnyttjandeom av av
identitet skall enligt förslaget kraftträda i den januari 1995.1annans
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Övriga7 integritetsfrämj ande åtgärder

Utredningen har vid sina överväganden, tidigare redovisats,som
kommit fram till det för åstadkommaatt att effektiv begränsningen av
personnummeranvändningen krävs preciserad författningsreglering.en
I strävandena starkare integritetssskyddmot ett i informationssamhället
kan emellertid begränsningen personnummeranvändningenav bara

utgöra påanses ett vägen.steg Integritetsskyddet handlar såom
mycket än Integritetenmer ställspersonnummer. hela tiden mot
ökande krav effektivitetpå och lönsamhet. Individens krav på en
fredad personlig sfär kommer ibland i konflikt med principerna om
offentlighet och möjligheten till kontroll myndigheter och andra.av
Bestämmelser den enskilde visstsom skyddger ett finns bl.a. i
regeringsformen, brottsbalken och datalagen. Något övergripande
skydd i lagstiftningen för den personliga integriteten finns emellertid
inte. Tankar skapaatt svenskom personlighetsrätten ny av mera
generell karaktär har framförts i olika sammanhang. Något arbete med

sådan reglering har dock inteen kommit till stånd.
Utredningens kartläggning har visat delatt storen av personnum-

meranvändningen föranleds det Ävennuvarande skattesystemet.av
bidrags- och avgiftssystem bygger möjlighetersom till kontroller
i form samkörningar med register harav som personnummer som
identitetsbegrepp medför omfattande registreringen av personnummer.

Om det skall möjligt i framtiden kunnavara att åstadkomma någon
verkligt radikal minskning personnummeranvändningenav detär
nödvändigt vid planeringenatt skatter, bidrag, avgifterav nya m.m.
på tidigt stadiumett överväga vilka kontrollmöjligheter erfordrassom
och vad detta har för betydelse integritetssynpunkt.ur

De generella kommittédirektiv finns ålägger i huvudsaksom
kommittéerna till möjligheternaatt effektiviserase verksamhetenatt
inom offentliga sektorn och belysa kostnader och andra effekter samt

hur lämnade förslag skallange finansieras Dir 1984:5, beakta EG-
aspekten Dir 1988:43 redovisa regionalpolitiskasamt effekter Dir.
1992-04-09. Ett generellt direktiv ålade kommittéer beaktasom att
integritetsaspekter möjlighet stärka integritetsskyddetvore en att inom
skilda sektorer i samhället.
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sigiinteåtgärderutredningenavsnittenföljandedeI tar somupp
personnummeranvändningen,begränsninginnebär sommenaven

in-andraochmissbrukförhindrasyftar till personnummeratt av
handlingar.tegritetskränkande

Ökat legitimationpåkrav7.1

SCB:svidframkommitenligt vadfinns,allmänhetenBland som
miss-skall kommaför attundersökning, att personnummeroroen

meddelvis personnumrethänger attbrukas. Denna sammanoro
alltför mångaIinformationtillnyckelfungerakommit m.m.att som

förintäkttilluppgift attsammanhang enpersonnummertas omen
uppvisandeexempelvisintekontroll skerochbehörigär genomperson

kundnum-särskiltelleradressochkontrolllegitimation, namnavav
förriskensjälvfalletkontroll Ökar attbristsådant person-Enmer.

obehörigexempelvismissbrukasskall att personengenomnumret
informationtillfår tillgångkunskapmed personnummerannansom

till last.läggs någonsedanhandlingarutföreller annansom
försekretessförslagavsnitt 6.4.1ilämnarUtredningen person-om
uppgiftfådet blev svåraremedföraskulle att utvilket omattnummer

kriminaliseringförslagmedSyftet ett avompersonnummer.annans
ocksåavsnitt 6.5 äridentitet se attutnyttjandeobehörigt annansav
elimineraheltmetoderrimligaenskilde. Någraför den attskyddetöka

Även medfinna.emellertid svåra ut-missbrukför är attriskerna
sammanhanginte i allasåledes skäldet tafinnsförslagredningens att

behörig.för ärintäktuppgift att personensompersonnummeromen
olikafleraidiskuteratslegitimationskontroller harFrågor om

diskussionerochrådexempel pånågralämnasHärsammanhang.
-kontroller.ochlegitimationskravkring

kontroll-angåenderådallmännautfärdatharFinansinspektionen
redovisasråden,penningtvätt. Iförebyggandetillrutiner somavm.m.

identitetskon-hurreglerutförligafinns4.4.4,i avsnittöversiktligt om
fysiskabeträffandeexempelvis ärendenråden börEnligtske.troll bör

handläggs närochtidigaresedankändainte är somsompersoner
certifieradeledninggenomföras mednärvarandekunden är av

kunden ärhandläggsärendenNärkörkort. atteller utanidentitetskort
medgenomförasidentitetskontrollenråden,enligtnärvarande bör,

skriftligen,införskaffarföretagetuppgifterellerunderlag persom
registerfrånellerkundenfråntelefon m.m.egnaannan,

1994:30SOUslutbetänkandei sittvallagskommitté1993 års tog
obligatoriskt krav påinförasskall attdetfrågan ettVallagen, omupp

Röstlängden ärvallokal.rösning isig vidlegitimeraskallväljare
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uppställd efter och kommittén anfördepersonnummer det för-att
hållandet någon endastatt att kangenom ettuppge personnummer
beredas möjlighet rösta, kanatt strida de strävandenmotanses som
finns begränsa okontrolleradatt användningen av personnummer.
Enligt detta bordesynsätt i ökad utsträckning, menade kommittén, en

visstperson ettsom avkrävasuppger legitimation. Påpersonnummer
så kansätt skyddet för den personliga integriteten ökas, attgenom
möjligheten för obehörig missbrukaen attperson en annan persons
identitet minskar. En regel legitimationskontroll skulle emellertidom
kunna medföra vissa de väljareatt saknar legitimation inteav som
skulle kunna delta i val. Kommittén ansåg därför inte regelatt en om
legitimationskontroll borde införas.

Det är enligt Personnummerutredningens mening angeläget att
frågan legitimationskrav och legitimationskontrollerom i olika
sammanhang under övervägandetas och önskemåletatt om en
minskad exponering därvid beaktas.av personnumren

7.2 Behörighetskontroller

Effektiva behörighetskontroller viktigtutgör led iett strävandena mot
starkare integritetsskydd.ett Ytterst syftar behörighetskontrollerna till
skydda informationatt så den endast tillgängligäratt för den ärsom

behörig del den. Kontrollernaatt ta kan huvudsakligenav indelas i två
kategorier, nämligen administrativa och tekniska kontrollåtgärder.
De administrativa åtgärderna omfattar bl.a. organisation, ansvarsför-
delning och manuella rutiner. De tekniska åtgärderna utgöras någonav
form behörighetskontrollsystem. Jfr Informationssäkerhetav och
dataskydd begreppsapparat, Teknisk SISen TR 322. Enrapport- ny

är under tryckning.rapport I behörighetssystemen sker i regel
identifiering användaren, kontroll vilkaav uppgifteren ärav som
åtkomliga och rapportering användningen.en av

Det viktigtär de myndigheter,att organisationer, företag m.fl. som
handhar personrelaterad information analyserar riskerna förvar
integritetsintrång finns och på olika sätt arbetar för minimera dessaatt
risker.

Allterminalprojektet är projekt har syftatett till byggaatt ettupp
grundskydd för persondatorer. Avsikten är skydda information iatt
datorn obehörig åtkomst.mot Informationen skall varken kunna
avläsas, förändras eller förstöras. Projektet startades Datainspektio-av

RPS och Statskontoret. Utgångspunktennen, i det inledande arbetet
Datainspektionens allmänna rådvar säkerhetskrav för persondato-om

Senare har fler myndigheter blivitrer. involverade i arbetet med
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Alltermina-1994.under vårenavslutasProjektetAllterminalprojektet.
RPS.hosgenomgåttoch harklar acceptanstestlen är
AllterminalprojektetinomutvecklatssäkerhetssystemI det som

kryptering,drivrutin, lokalochkortläsaremedkortaktivaingår
innefattarSäkerhetsskyddetintegritetsskydd.ochbehörighetskontroll

måldator,användareautenticering gentemotförmodulerockså av
signeringintegritetsskydd, s.k.information ochÖverfördkryptering av

skallAvsikten ärpersondatorer. systemetmellan attverifieringoch
offentligaandraochstatsförvaltningeninomanvändningtillkomma

skyddÄven starktkräverbanker,exempelvisföretag, ettsomorgan.
Allterminalen.användakaninformationför sin

gällandeinformationochSjälvreglering7.3 om

regler

personnummeranvänd-begränsarreglerförförutsättningEn att som
använderdesjälvfalletfå effektskallningen är personnummeratt som

skeexempelviskan attreglerna. Dettafår kunskap genomom
Även branscherolikainomreglerna.informerarDatainspektionen om

gäller.reglervilkakunskapspridaförinitiativkan det somatttas om
uppnåskunnaskullebegränsning atteffektivareEn genomännu

sinbranscher såg överellermyndigheterolika företag, personnum-
begräns-möjligarekommendationerlämnadeochmeranvändning om

ningar.
tillinitiativ1993höstenunderförsäkringsbranschenInom togs

försäkringsbolagensförriktlinjerutarbetande personnummeran-av
tillförslagupprättadeochtillsattesreferensgrupp ettvändning. En

1994.januariiFörsäkringsförbundSverigesriktlinjer antogs avsom
nuvarandedenriktlinjer byggerframtagnaFörsäkringsbranschens

avseddaRiktlinjernadatalagen. äribestämmelsen personnummerom
riktlinjernaIhanteringenvidtill ledning personnummer.att avvara

följande:anges
identifiera deförendastanvändsPersonnummer att sompersoner

försäkringsavtalet.omfattas av
register.isökbegreppanvändaskan2. Personnummer som

kopplingsnyckel tillanvändas annatkan3 Personnummer som
med.kommuniceratillståndharförsäkringsbolagregister attsom

Försäkringsbolagdataskärm.påförekommakan4. Personnummer
register,uppgift itillför åtkomstbehörighetsreglersärskildahar

placerad ochskalldataskärmhurförsärskilda regler vara
elleravloggningmanuellellerautomatiskförreglersärskilda

dataskärm.nedsläckning av
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5. Försäkringsbolag lämnar inte uppgiftut tillom personnummer
denän omfattas försäkringsavtalet,annan såvidasom inteav annat

följer avtalsförhållandet, författning eller beslutav med stöd av
författning.

6. Försäkringsbolag lämnar inte uppgift från registerut vid telefon-
förfrågan endast uppgivandemot av personnummer.
Personnummer kan återges på vissa datautskrifter för säkeratt
identifiering skall uppnås.

De olika punkterna kommenteras och preciseras i dokumentet med
riktlinjerna.

Inom vissa kommuner har också initiativ tagits för begränsa bådeatt
personnummeranvändningen och övrig ADB-hantering av personupp-
gifter.

Det enligt utredningens uppfattning,vore, Önskvärt med liknande
initiativ inom andra branscher och sektorer i samhället.
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8 Konsekvenser utredningens förslagav

8.1 Inledning

Utredningen har lämnat flera förslag på olika sätt kan bidra tillsom
begränsa användningenatt Vilka konsekvenserav personnummer.

införandet huvudförslaget lag begränsning användningav en om av-
kan fâ beskrivs i avsnitt 8.2. Konsekvensernaav personnummer av-

förslaget tilldelning företagarnummer för enskilda näringsidkareom av
redovisas i avsnitt 8.3. I avsnitt 8.4 analyserar utredningen följderna

begränsning tilldelningen förav en av av personnummer personer som
inte folkbokförda.är Vad förslaget sekretess för uppgiftom om

kan komma innebära redovisas ipersonnummer att avsnitt 8.5.
Utredningen har i anslutning till förslaget kriminaliseringom av
obehörigt utnyttjande identitet avsnitt 6.5 redovisat vilkaav annans
eventuella problem kan viduppstå tillämpningen den före-som av
slagna brottsbalksbestämmelsen. Konsekvenserna detta förslag tasav
därför inte i detta kapitel.upp

8.2 Lag användningom av personnummer

Utredningen har tidigare konstaterat personnummeranvändningenatt
oerhörtär spridd inom i alla sektorer samhälletstort därsett av

personregistrering förekommer. Användningen har emellertid inte
betydelse inom alla områden. Användningen intesamma hellerser

likadan i alla sammanhang.ut Det är därför enligt utredningens
mening inte möjligt generellt beräkna kostnaderna föratt totaltett
förbud Ävenanvändamot att vid begränsningarpersonnummer. av
användningen inom särskild samhällssektor eller inom vissten ett
register krävs analys bl.a. hur används internten av personnummer
och vilka kommunikationerexternt, sker med andra uppgiftssam-som
lingar och vilken eventuell lagstadgad skyldighet lämnaatt personnum-

Ärföreligger. det frågan ADB-hanteringmer som om av personnum-
bör också uppbyggnad ochsystemets eventuella planermer på

förnyelse beaktas.
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till lag användningSyftet med förslaget är attom av personnummer
påtaglig begränsning personnummeranvändningen.åstadkomma aven

påverka företag,Förslaget förutsätts antal organisationer ochett stort
myndigheter. begränsningar det kan bli fråganockså Hur ärstora om

vilkaemellertid beroende områden kommer erhålla lagstödattav som
för personnummeranvändning. Utredningen har i avsnitt 6.1.2sin

översiktlig redogörelse för utredningenlämnat atten var anser
i framtiden bör få användas respektive inte bördepersonnummer var

underlag för översiktligafå användas. Som dessa bedömningar har
bl.a. kartläggning personnummeranvändningenutredningen haft den av

Äveni de konsekvensbeskrivningarfinns avsnitt lämnas4.som som
har inverkat bedömningama.i det följande på Här redovisas således

fall begränsningari vissa konsekvenser längre vadgåräven änav som
utredningen förordat.

Förslaget förutsätter flera de lagar i dag regleraratt av som
personnummeranvändning kompletteras med bestämmelser bl.a.om

vilka och fåri sammanhang användas. Lagför-av vem personnummer
förutsätter det tillkommer omfattande författnings-slaget också att en

reglering personnummeranvändningen. vissa fall kan detIav vara
frågan reglera användning inom områden inte alls ärattom som
lagreglerade tidigare.

till ellerEn övergång medett system utan personnummer en
begränsad användning inledningsviskan innebäraav personnummer

tekniskavissa problem. ADB-system byggas eller bytasmåste utom
och administrationen kan i vissa fall bli tungrodd intenärmera

får användas.personnummer
Utöver övergångsproblem i form tekniska störningar, admini-av

strativa svårigheter och kostnader kan till identifi-övergång andraen
kationsbegrepp medföra ökad risk för förväx-än personnummer en

därmed risklingar och också för rättsförluster, kommunika-sämre
tionsmöjligheter mellan olika register och möjligheter hittasämre att
uppgifter kan ha kommunikations-De ochsämrenyttasom man av.
sökmöjligheterna emellertid, åtminstone delvis, syftet medmåste vara

integritetsintressenbegränsningen. skall skyddas iblandDe stårsom
i konflikt med behovet billig och rationell personregistrering.av en

Även förändringar i befintliga medför Civilasmå kostnader.system
myndigheter försvaret 199192och upphandlade under budgetåret

miljonerpersondatorer för 476 kronor, till persondatorerprogramvara
för 165 miljoner och skrivare tillkronor persondatorer för 51 miljoner
kronor. De civila myndigheterna och delar försvarsdepartementetsav

anskaffademyndigheter under motsvarande period övrig ADB-
utrustning till köpvärde 006 miljoner kronor.1ett av

civila myndigheternas och försvarets ADB-kostnadDe totala
uppgick under budgetåret 199192 till 3 386 miljoner kronor. Kost-
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naderna för systemutveckling utgjorde 20 och driftkostnadernaprocent
80 Källa: ADB i statsförvaltningen och försvaret.procent.

Både inom den privata sektorn statsförvaltningenoch inom görs
investeringar i ADB-utrustning.stora

Av ekonomiska skäl har utredningen valt relativt långa över-
gångsperioder vid införandet den lagstiftningen. Avsikten harav nya
varit möjliggöra långsiktig planering och underlättaatt en mera
införandet den tillämpningen. Förändringar skall i störstaav nya
möjliga kunna genomföras imån samband med förekomman-normalt
de och maskingenerationsskiften. Kartläggningensystem- av person-
nummeranvändningen inom olika sektorer i samhället har visat att en
radikal minskning användningen skulle medföra svårigheterstoraav
under längre övergångsperiod och den skulle också bli synnerligenen
kostsam. Anledningen dagens byggtsär under denatt system upp
förutsättningen kan användas identitetsbe-att personnummer som
teckning. Den offentliga sektorn kan också hasägas utvecklingenstyrt

kommit till användning identitetsbe-attgenom personnummer som
i statliga personregister.storagrepp

Utredningens utvärdering bestämmelsen registreringav om av
infördes i datalagen den 1 januari 1992 jfr avsnittpersonnummer som

4.7 tyder lagändringen hittillspå inte påverkatnämnvärtatt person-
nummeranvändningen i samhället. En förutsättning för utredningensatt
lagförslag skall medförakunna väsentligtnågon minskad användning

informationen lagstiftningär sprids tillattav personnummer om ny
berörda. När det gäller ADB-behandling det sigterav personnummer
naturligt informationen till del sprids Datainspektionensatt stor genom
försorg. En relativt del inspektionens totala arbetstid ägnasstor av

Ävenredan i dag information. andra myndigheterextern som
exempelvis RSV bör kunna bistå med upplysningar och information.
Informationen lagstiftning bör lämpligen ske efterhandom ny som
olika sektorer lagregleras och för riktaminimera kostnaderna helstatt
sig direkt till de berörda. Enligt utredningens mening bör det hos
Datainspektionen och RSV finnas förteckningaktuell för-överen
fattningar innehåller stöd för personnummeranvändning. En sådansom
förteckning skulle väsentligt underlätta företagför och andra myndig-
heter bedöma det tillåtet i derasär användaatt attom personnummer
verksamhet. Kostnaderna för information och utbildning bör kunna
finansieras inom för myndigheternas för informations-budgetramen
verksamhet.

Kommuner

Utredningen har beträffande användningen hosav personnummer
kommunerna uttalat all exponering generelltatt yttre av personnummer
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bör upphöra. Vidare har utredningen registreringsett ansett att av
födelsetid tillräckligtbör för bedriva sådan verksamhetattvara som
inte kräver kontroll uppgifter centrala register användermotav som

identitetsbegrepp.personnummer som
Dialog har i tillsynsärende begäranpå Datainspektionenett av

redogjort för konsekvenserna helt slopa användningenattav av
i ADB-register förs inom bam- och äldreomsorgpersonnummer som

hos vissa kommuner. Datainspektionens 5092-91, 4317-92,Dnr
4414-92, 5226-92 och 9478-92.

Dialog samverkade vid sina beräkningar med berörda kommuner
och Svenskamed Kommunförbundet. aktuella ärendenaDe hänförde
sig till barnomsorgssystemet Socia BO och äldreomsorgssystemet

ÄO.Socia Omkring 115 kommuner använder Socia BO.systemet
I samverkan Sundsvallsmed kommun har följande uppgifter och

överslagsmässiga beräkningar tagits fram.
invånareAntal i kommunen: 94.000.omkring-

Andel hela landets invånare: omkring 1 procent.av-
Antal barn i barnomsorg daghem: omkring 4.500.-
Antal barn i skolbarnsomsorg: omkring 1.500.-
Antal pensionärer med hemtjänst: omkring 3.500.-
Antal pensionärer i särskilt boende: omkring 800.-
Dessa uppgifter användes underlag för extrapolera uppgifterattsom

Sundsvall till riksnivå.om
förbudEtt använda kan medföra möjligheternaatt attpersonnummer

till säker identifiering försämras. Detta kan enligt Dialog bl.a.en ge
följande effekter:

Identifiering och familjesamband försvåras.av personer
Den bristfälliga identifieringen kan det möjligt för familjgöra atten

söka barnomsorg i kommun den bosattän ären annan man
Det kan bli möjligt för familj någon egentligenatten uppge som

tillhör familj familjemedlem.en annan som
Fel vid identifieringen eller familj leder till avgiftenattav en person

blir fel.
födelsedatumBarnets ofta ordningen i barnomsorgskön. Omstyr

kvalitén födelsedatumpâ osäker skapas ocksåär osäkerhet i köord-
ningen.

ADB-systemet för barnomsorg samverkar med olika medsystem
kopplingsnyckel. Om inte registre-personnummer som personnummer

Dialog samverkan inte kan ske, vilket kunnaattras menar uppges
medföra följande konsekvenser:

Om samverkan inte kan ske med det kommunala befolknings-
registret måste och adressuppgifter registreras inom barnomsor-namn

handläggaren.gen av
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Om samverkan inte för inkomstuppgiftkan ske kontroll kanav
kommunens intäkter minska blir för låg.avgiftenattgenom

Om samverkan inte kan ske kommunens löne-med och personalsys-
kan registrering personuppgifter änstgöringsuppgifterochtem av som

underlag för lön försenas. Löneadministrationen fördyras. Aktualiteten
på löneuppgifterna försämras. Utbetalningen lön för viss tjänst-av
göring försenas.

Om samverkan inte kan ske med kommunens skolsystem kan
registrering personuppgifter försenas fördyras. Admini-ochav
strationen barnomsorg och skola fördyras.av

Om samverkan inte kan ske med kommunens ekonomiadministrativa
kan påminnelser och krav avseende flera räkningar intesystem

samordnas. finns risk förDet då influten betalning hänförs tillatt
räkning den betalaren Inkassoåtgärder försvårasän avsett.annan om

inte finns tillgängligt.personnummer
detNär gäller ökade kostnader och minskade intäkter har Dialog

Överslagsmässigt beräknat dessa för barnomsorgen inom Sundsvalls
kommun.

Avgiftsintäkterna beräknas till omkring 53 miljoner kr. Om
inkomstförfrågan inte kan hos RFV beräknas inkomstbortfalletgöras
till omkring 3,7 miljoner kr. tidigare7 En mätning har visatprocent

bortfall vidpå 14 långsiktig bedömning räknarett procent, men en
kommunen halveramed kunna denna effekt.att

Merkostnaden for manuell registerföring i barnomsorgen om
inte får ADB-registreras beräknas till omkring 2personnummer

miljoner kr.
uppgifter SundsvallVid extrapolering till riksnivå beräknasomav

inkomstbortfallet mellan 200 miljoner och 300till miljoner kr. Denna
uppgift har med till allaned hänsyn intevägts kommuner använderatt
sig inkomstförfrågan. Merkostnaden manuell registerföringförav
beräknas riksnivåpå till omkring miljoneruppgå 200 kr.

Inom äldreomsorgen kräver, enligt Dialog, det avgiftssystemnya
kom 1993 i praktiken uppgifter pensioner inhämtasattsom m.m.om

från forRFV användas avgiftsberäkningen.underlag föratt som
Avgifter bestäms efter klienternas betalningsformága.

ADB-systemet för äldreomsorg med olika medsamverkar system
kopplingsnyckel. Om inte registre-personnummer som personnummer

Dialog samverkan inte kan ske, vilket kunnaattras menar uppges
medföra följande konsekvenser:

Om samverkan inte kan ske med RSV, Statens PensionsverkRFV,
SPV och Kommunernas Pensionsanstalt blir förKPA underlaget
avgiftsberäkningen bristfällig. Avgiften kan ofta bli fel.

Om samverkan inte kan ske med ekonomiadministrativa system,
befolkningsregistret respektive löne- och personalsystemet i kommunen
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blir konsekvenserna desamma beskrivits beträffande barnomsor-som
gen.

ÄOSocia BO och Socia konstrueradeär för arbeta medatt
identifikationsbegrepp. Vid samverkan mellanpersonnummer som

olika delar i används kopplingsnyckel.systemen personnumret som
Om inte får registreras i ADB-systemen innebär det,personnummer
enligt Dialog, måste omarbetas från grunden. Vissaatt systemen
funktioner kan inte, hävdar Dialog, fungera inte fårpersonnumretom
användas nyckel. gällerDet exempelvis samverkan med skatte-som
myndigheter och RFV.

Kostnaderna för omläggning Socia BO innefattar kostnader förav
systemering, programmering, användardokumentation,tester, ut-
bildningsplan och konverteringar. De beräknas tilluppgå omkring 10
miljoner kr.

ÄOKostnader för omläggning Socia uppskattas till ungefärav
storlek för Socia BO.samma som

Kostnaderna för kommunerna bl.a.utgörs av
anpassning administrativa rutiner och arbetsrutiner,av
kursavgifter, övriga kurskostnader och persontid för utbildning av

användare,
kvalitetsförsämring avseende personuppgifter, personidentifiering

och familjesamband underlag för avgiftsberäkning.samt
Dialog har uppskattat totalkostnaden för sina kostnader till mellan

10 miljoner och miljoner15 kr. Kvalitetsaspekterna har därvid inte
översatts till kostnader.

Dialogs beräkningar gjorda utifrån förutsättningenär att personnum-
inte alls får registreras i de aktuella ADB-systemen. Utredningenmer

har, tidigare anförts, inte förordat sådan radikal begränsningsom en
användningen hos kommunerna.av av personnummer

Banker och andra finansföretag

Svenska Banlçföreningen har anfört slopandeatt ett av personnummer
i bankerna skulle innebära omläggningskostnad minst 5en om
miljarder kr. Det antal dataprogram måste ändras beräknassom vara
100 000. På grund samband måste de flestaav programmens program-

ändras under begränsad tidsperiod, dvs kan inte göramen en man
dessa ändringar under utsträckt tidsperiod i samband med atten

skall moderniseras grundpå andra orsaker. Totalaprogrammen av
tiden för kravspecifikation, programändring, program,test program-
samband, och produktionstest, programdokumentation,systemtest nya
instruktioner, utbildning, uppföljning uppskattas till i genomsnittm.m.
100 timmar per program.
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Förutom den angivna kostnaden 5 miljarder kr tillkommerovan om
kostnader hos kommuner, landsting och alla statliga och privata
arbetsgivare för anpassning lönesystem till bankernasav m.m. nya
identifieringsbegrepp.

Datorkostnadema uppskattas inte öka efternämnvärt det omläggning
skett till Däremot räknarett med betydandenytt system. man
personalkostnadsökningar beträffande kundkontakter.

Vidare det sannolikt bankerna måste återinföra någonattanser man
form kontobevis i form bankbok, kort eller liknande, vilket ökarav av
kostnaderna i form längre hanteringstid. Orsaken till någonav att typ

kontobevis behövs dagensär ID-handling längre kan användasattav
för via få fram säker uppgift kontonummeratt personnumret etc.om

Förutom ökade driftskostnader Svenska Bankföreningen attanser
kundservicenäven kommer försämras. Bl.a. förutses företagensatt

driftskostnader för lönesystem öka. De ökade kostnaderna iattm.m.
samband med ökat antal bedrägerier och brottsligett verksamhetannan
bedöms svårbedömbara bli avsevärda. Det ifrågasättssom men anses

bankerna överhuvudtaget kan leva till lagen åtgärderom motupp om
penningtvätt.

Nordbanken har gjort kostnadsberäkning vissa kostnaderöveren
viduppstår omläggning från nuvarande tillsom systemen ett

personkonto inte är personnummerbaserat. De totala kostnadernasom
beräknas till 380 miljoner kr exklusive Postgirots utveck-grovt ca.
lingskostnader. Personkontosystemet drivs på entreprenad hos
Postgirot. Av de interna kostnaderna 11 miljoner kr datakost-avser
nader och systemförändring, miljoner170 kr blankettkostnader,
informationsmaterial och registervård och 87 miljoner kr de kostnader

uppstår arbetsgivare inte kommunicerafår medsom om personnum-
Nordbanken. De kostnadernamot 25 miljoner krmer externa avser

bl.a. registervårdskostnader 85 miljoner kr de kostnadersamt som
uppstår arbetsgivare inte får kommunicera medom motpersonnummer
Nordbanken.

Som framgått avsnitt 6.1.2 utredningen attav anser personnummer-
användningen hos bankerna, med undantag för Nordbankens person-
kontosystem, i bör fortgå på sker istort sätt dag.sett samma som
Därför torde utredningens förslag, i sistnämnda avseende, inteutom
innebära några direkta merkostnader.

Nordbankens personkontosystem enligt utredningenär inte
godtagbar i framtid då användningen personnummerbeteck-en av
ningen begränsadär och bl.a. skyddad enligt sekretesslagstiftningen.
Nordbanken bör dock sådan rimlig avvecklingstid dessattges en
kostnader kan begränsas.
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Försäkringsbolag

Utredningen tidigarehar, redovisats, försäkringsbolagenansett attsom
för vissa ändamål bör få använda personnummer.

Försäkringsbranschen har gjort vissa beräkningar hur mycket detav
skulle kosta försäkringsbolagen inte fick användasom personnummer
för slags samsorteringnågon eller sökning enbart vid kommuni-utan
kation med skattemyndighetema. Sådana beräkningar svåraär göra,att

omläggningskostnadema för de försäkringsbolagen bedömsstörremen
till iuppgå fall flera hundra miljoner kr bolag. Undervart per ogynn-
förhållanden kan kostnaderna bli högre. försäkrings-Förännusamma

branschen i helhet beräknar branschen med omläggningskost-att
naderna skulle överstiga 1.000.000 KSEK. Härtill kommer icke
oväsentliga årliga fördyringar.

Som exempel kan bådenämnas Folksam och Skandia haratt
omkring 20.000 moduler program innehållersom personnummer.
Om ändringsinsatsen beräknas till 50 timmar modul och timkost-per
naden uppskattas till 500 kr timme skulle kostnaden bli 500.000per
KSEK för respektive bolag.

aclçförbundF

Utredningen har bedömt fackförbund och liknande organisationeratt
tills vidare bör få använda i de avseenden det erfordraspersonnummer
för fullgöra uppgiftslämnande från A-kassorna och för admini-att att

försäkringar. Däremot har utredningen intestrera ansett att person-
fåbör användas för exempelvis medlemsadministration utomnumret

såvitt fall där kontrolluppgift skall lämnas. I dessa fall böravser
uppgift födelsetid eventuellt i kombination med uppgift könom om
kunna ersätta personnummeranvändningen.

TCO har vid de kontakter utredningen haft förbundetmed inte
sig ha möjlighet bedömninggöra vad borttagandetansett att en av av

medlemsregistren skulle kosta. Såvitt TCO kunnatpersonnummer ur
överblicka emellertiddet frågaär helt befintligagöraattom om
datasystem. Den kostnaden för alla berörda förbundsammantagna
m.fl. enligt TCO:småste bedömning till flerauppgå tiotals miljoner
kronor.

TCO har hävdat det under alla omständigheter krävs långatt en
övergångstid för det huvud skall föreliggaöver någonatt taget som
helst möjlighet fram bl.a. från rättssäkerhetssyn-att ta systemnya som
punkt dagens medlemsregister. En flerårig övergångstid är,motsvarar
enligt TCO:s mening, nödvändig föräven skapa fortsättningar föratt

likformiga regler skall kunna gälla för samtliga fackligaatt or-
ganisationer.
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8.3 Tilldelning företagarnummer till enskildaav

näringsidkare

Utredningen har föreslagit enskilda näringsidkare i samband medatt
registreringen i handelsregistret skall tilldelas företagarnummer.ett

Tilldelningen den identitetsbeteckningen medför vissa kost-av nya
nader. Antalet enskilda näringsidkare har, tidigare nämnts,som av
PRV och RSV uppskattats till mellan 250.000 och 300.000.

PRV har uppskattat sina kostnader för de förändringar i den egna
databasen utredningens förslag tilldelning företagarnummersom om av
skulle föranleda till omkring 300.000 kr. Till detta kommer kostnader
för information det Blir tilldelningen obligatorisknumret.om nya
måste alla redan registrerade informerasär de tilldelatsattsom ettom
företagarnummer.

RSV har beträffande förslaget anmärkt det skall möjligtatt om vara
för till verket lämna uppgifter med olikaatten person nummer,

respektive företagarnummer, krävs förändring allapersonnummer av
de behandlar Antalet sådanaprogram som personnummer. program

enligtuppgår, RSV, till 6.000. Därutöver krävs väsentliga ändringar
databasregisterstrukturen. RSV bedömer också skatteförvalt-av att

ningen kommer få många frågor företagarnummer, vilket ocksåatt om
kommer förorsaka kostnader. Utvecklingskostnaderna deatt samt
löpande underhålls- driftskostnadernaoch kommer, enligt RSV, bliatt
väsentligt ADB-systemenstörre skall innehålla uppgift bådeom om

och företagarnummer. Kostnaderna har RSVpersonnummer av
beräknats 150uppgå till mellan miljoner och 200 miljoner kronor.
RSV bedömer kostnaderna för skatteförvaltningen administreraatt att

tilldelningbygger företagarnummer efter särskildett system som av
ansökan blir betydligt lägre kostnaderna för obligatorisktän ett
tilldelningssystem. I frivillighetbygger beräknarpåett system som
RSV kostnaderna för systemutveckling till mellan 10 miljoner och 15
miljoner kr och de löpande kostnaderna till mellan miljoner4 och 6
miljoner kr år.per

Även arbetsgivare sinhar löneredovisning på ADB kan kommasom
behöva ändra i sina företagarnummer införs.att program om

Arbetet inom skatteförvaltningen bygger masshanteringen kanatt
ske på snabbt och rationellt förPrognosen tiden fr.o.m. 1995sätt.ett

det varjeär kommerår lämnas omkring 8,5 miljoner inkomst-att att
deklarationer, 3 miljoner uppbördsdeklarationer, 4,3 miljoner moms-
deklarationer, 1,5 miljoner fastighetsdeklarationer och 50 miljoner
kontrolluppgifter. Störningar i masshanteringsprocessen åsamkar
resursbortfall från övrig verksamhet kontrollsåsom och service. Om
näringsidkare företagarnummer inte får användautan personnummer
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identitetsbegrepp i skattesammanhang kan, enligt RSV, hantering—som
uppgifter dessa näringsidkare komma fördyras avsevärt.atten av om

Även andra registeransvariga än PRV och RSV kan behöva
tilläggsregistrera det särskilda företagarnumret. Exempelvis bör detta

Ävenregistreras i BASUN. andra register kan behöva registrera
Enskilda näringsidkare kan, liksom myndigheter m.fl.,numret.

förorsakas kostnader för information sitt ändringom nya nummer, av
förtryckt material m.m.

När det gäller PRV, RSV och andra myndigheter utredningenanser
de ökade kostnader förslaget tilldelning företagarnum-att som om av

föranleder får finansieras inom för de normala anslagen förmer ramen
systemutveckling och drift.

E U-samarbete

RSV har i samråd med Generaltullstyrelsen regeringenspå uppdrag
formerna för och organisationen mervärdesskatten införutrett ettav

svenskt inträde i EU. Förslagen med anledning uppdraget harav
redovisats i RSV Rapport 1993:8 Mervärdebeskattningen i EG-ett
perspektiv.

Ministerrådet fattade 1992 beslut förordning admini-om en om
strativt samarbete inom området för indirekt beskattning. förord-I
ningen beskrivs de regler gäller för medlemsländernas hanteringsom

de uppgifter behövs för kontrolländamål. Här regleras ocksåav som
hur utbytet uppgifter skall ske mellan medlemsländerna och hurav
länderna skall samarbeta för möjliggöra viss skattekontroll ävenatt en
efter avskaffandet gränshindren.av

Medlemsländerna förpliktas i datasystem lagra uppgifteratt ett om
bl.a. utfärdade registreringsnummer. Uppgifter registreringsnum-om

skall lämnas direkt datamediumpå eller på sättannatmer t.ex. genom
telefonförfrågan till skattemyndighet i medlemsland eller tillett annat
skattskyldig. I praktiken kommer informationsutbytedetta skeatt on-
line datamedium.på Det datasystem skall användas för kommuni-som
kation mellan medlemsländerna, det s.k. VIES-systemet Vat In-
formation Exchange System har utvecklats under 1992. Systemet
innefattar datakommunikationsnät förbinder antalett ett gateways.som

Varje medlemsland skall ha sitt datorsystem i vilket lagraseget
uppgifter registreringsnummer, uppgifter från kvartalsredovis-om
ningar, deklarationsuppgifter skattskyldiga. Från dennam.m. om egna
databas skall andra länders myndigheter kunna erhålla uppgifter och
via denna databas skall det landets myndigheter erhålla motsva-egna
rande uppgifter utifrån.

Ländernas datasystem kompletteras med särskild utrustningen -
i varje medlemsland. Gateways i de olika medlemslän-gateway en-
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derna är sedan förbundna ledningsnät Valueett Added Network,av -
VAN.

Även i detta informationsutbyte mellan medlemsländerna anser
utredningen företagarnumretatt bör användas registreringsnum-som

Utredningen har här inte haft möjlighetmer. bedöma kostnadernaatt
för eventuella systemförändringar.

8.4 Begränsad tilldelning förav personnummer
inte folkbokfördaär i landetpersoner som

När det gäller förslaget begränsning tilldelningenom av av person-
för inte folkbokfördaärnummer i landetpersoner kansom generellt

sägas det i inledningsskedetatt kan förorsaka vissa problem i samband
med automatiska överföringar information därav personnummer
normalt används kopplingsbegrepp.som

Beträffande förslaget upphörande tilldelningettom av av person-
för rdttsvdsendets register kannummer nämnas detta bl.a. kommeratt

medföra kriminalregistret,att körkortsregistret,att kronofogdemyndig-
heternas och SCB:s register inte längre kommer innehålla uppgiftatt

för dömdaom intepersonnummer tilldelatspersoner som person-
Beträffande uppgiftsflödet inomnummer. rättsväsendet hänvisas bl.a.

till avsnitt 4.3.6.
Förslaget begränsning tilldelning förom skatteregistreten kanav

bl.a. komma påverka kommunikationerna Ävenatt med RFV.
beträffande RFV och jörsdkringskassorna föreslår emellertid ut-
redningen begränsningar i tilldelningen av personnummer.

Från RFV:s sida har framhållits begränsningaratt användningenav
medför kostnaderav personnummer eftersomstora ärpersonnumret

sorteringsbegreppgemensamt mellan RSV och RFVt.ex. mellansamt
kommuner och RFV. Det i dessaär register mycket angeläget att
riskerna för förväxling minimeras. Socialförsäkringsförmäner står
under vissa delar livet för mycket ibland hela, försörj-av stor,en
ningen. Det författningsregleratär vid vilka tidpunkter specifika
socialförsäkringsförmåner skall kunna lyftas mottagaren.av

Personnumret ocksåär viktigt vid uppföljningar och utvärderingar.
RFV bedriver omfattande uppföljnings- och utvärderingsverksamhet

löpande följer socialförsäkringenssom utveckling avseende både
utgifterna och effekterna för individen. Personnumret underlättar också
för den longitudinella forskningen och gör det möjligt med ålders-
eller könsmässigt bestämda register. Vid kontrolleruttag i syfteur att
förhindra bedrägerier utgör viktigt hjälpmedel.personnumret ett
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det finnaskanfolkbokfördainte ärgällerdetNär personer som
Vidfamiljesamband.folkbokförda,till de ärkopplingar t.ex.som
lidakommaenskildakanpensionsförmåner attberäkningar av

tids-långamycketregistreringarnaeftersomrättsförluster avser
Vidtid.relativt korteftergallrasDeklarationshandlingarperioder. en

enskildedenkanberäkning ATP-poängbeträffandeförväxlingar av
rättelse.erhålladärför ha svårt att

passdndamâl harförtilldelningenbegränsningengällerdetNär av
uppgiftförframhållitssidafrån UD:s utrymmet personnummeratt om

tveksamheteftersom passetslämnaskanpassboken intei tomt om
passbokendärför bl.a.kräverFörslagetuppkomma. attkanäkthet

änsådant ävensättutformas på annat personnummerattett nummer
i boken.antecknaskan

tilldelningbegränsningförslagetangåendeharVägverket avom en
grundläggandedetkörkortsregistretför attyttratpersonnummerav

fleraregisterförsförhindrabliskulleproblemet attatt personsamma
enligtskulle det,Exempelvisidentitet.avvikandemedgånger

fastställabli svårtuppfattning,Vägverkets att sompersonenom
sådanterhållithartidigareredankörkortstillstånd ettansöker om

uppkommakunnaocksåskulleProblemtillstånd. omtypsammaav
erhållerfolkbokförs ochfolkbokförde ettickeden personnum-senare

identiteter,har tvåsituationendenuppkommerDå att personenmer.
dels ockkörkortsnummertilldelatsärskilt ettdels personnummer.ett

till-begränsningenbeträffandesida harSjöfartsverketsFrån av
innebäraskulleförslagetanförtssjömansregistretfördelningen att

identitettveksamhetfall samti vissaochmerarbete personsenom
fördubbelnycklarpersonuppgifter ochsammanblandningförrisker av

person.samma

uppgiftförSekretess8.5 personnummerom

införsförsekretesskyddföreslagitharUtredningen att personnummer
skydd kansådantinförandesamband medl. Iavsnitt 6.5. ettse av

utvecklandeförkostnader,relativt högauppkommainledningsvis t.ex.
kostnadersådanarutiner. Merpartenochdataprogram avnyanyaav

engångskaraktär.docktorde avvara
lagrad påinformation ärpersonrelateradsådanVad angår som

framtidendeninom närmastei dag ellerdetADB-media torde vara
möjligt pådetutveckla gör attgenomförbarttekniskt systematt som

uppgifteliminerabesöksterminalerochutskrifter personnummer.om
kost-inte ringainnebärasådantInledningsvis kan systemett en

centraltkostnadsådanminska attEttnadsökning. sätt voreatt en
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uppköpa eller utveckla k.an användas inom deen programvara som
flesta myndigheter.

Ett större problem är de manuella handlingar innehåller uppgiftsom
En sådan uppgift behöver inteom enbartpersonnummer. förekomma

på titelsida, dagboksblad,t.ex. kan finnasetten i löpandeävenutan
För det falltext. materialet i övrigt är sekretessbelagt, sjuk-t.ex.

journaler, skatteakter torde utredningens förslagetc, inte innebära
några större problem. Men i många fall är omfattande arbeteett
nödvändigt. Bl.a. tingsrätternas brottmålsakter, till del bestårstorsom

offentligt förundersökningsmaterial, innehållerav mängden person-
tilltalade,på vittnen, målsäganden m.fl.nummer Det kan därför vara

mycket betungande uppgift igenomgåen sådantatt material och på
något tillsätt uppgiftatt inte lämnasse tillom personnummer ut en
obehörig Det dock iär nuläget omöjligtperson. uppskatta vadatt
merkostnaderna härför kan bli. Man kan emellertid utgå från kost-att
naderna blir avsevärda.

Även dessa kostnader kan emellertid sägas övergående, änvara om
under långavsevärt tidsperiod. Om utredningens förslagen i övrigt
genomförs kommer nämligen användningen ävenav attpersonnummer
minska i det material förvaras hos myndigheter. I framtiden börsom
alltså det materialt.ex. till domstol innehålla mindresom ges en
antal uppgifter om personnummer.

Införandet sekretesskydd för uppgiftettav kanom personnummer
i vissa fall komma innebära hanteringenatt att begäran attav en om
utfå viss handling med stöd avoffentlighetsprincipenen kan komma

längre tid vadän föratt ta närvarande falletär eftersom materia-som
let först maste kontrolleras för utröna någonatt uppgiftom om person-

finns i detta.nummer
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9 Specialmotivering

9.1 Förslaget till lag användningom av

personnummer

Utredningen lämnar förslag till lag skall reglera användningenen som
Lagförslaget innebär vittgåendeav personnummer. regleringen mera

denän bestämmelse personnummeranvändning i dag finns iom som
7 § andra stycket datalagen.

Allmänna bestämmelser

1 §

Här syftet med lagen; begränsninganges att använd-genom en av
ningen stärka skyddet för den enskildesav personligapersonnummer
integritet.

Utredningen har, främst i avsnitt diskuterat för-personnumrens
och nackdelar. detI sammanhanget har också de risker för integritets-
intrång personnummeranvändningen i många fallsom innebär
behandlats. Målsättningen i utredningsarbetet har varit väljaatt
metoder påtagligt begränsar personnummeranvändningensom och att
därigenom minska de integritetsrisker denna användning innebär.som

Det kan många gånger svårt awägningargöra mellanattvara
samhällets behov registreringar och enskildesden vilja haav att en
fredad personlig sfär. Ofta denmåste enskildes intresse starktettav
integritetsskydd stå tillbaka för samhällets krav effektivpå administ-
ration och funktionella kontrollmöjligheter. de fallI användningen av

kan undvaras detta medförpersonnummer någon ökad risk förutan att
rättsförluster personförväxlingar, föranleder orimligtgenom stora
kostnader eller liknande bör emellertid, utredningen,man menar

eftersträva finna andra identitetsbegreppatt än Enpersonnummer.
sådan börsträvan finnas både inom den offentliga och den enskilda
sektorn. En påtagligt minskad användning skulleav personnummer
minska risken för integritetsintrång inteatt personnumretgenom
längre skulle komma utgöra nyckel till så mångaatt personregister.
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haockså kunnapersonnummeranvändning skullebegränsadEn
obehörigadet forförsvarssynpunktsamhälletfördelar för attgenomur

olikafrånenskildasammanlänka uppgifterblir svårare att om
Även syftet ändåhär kan sägasuppgiftssamlingar. attytterst vara

integritet.personligaenskildesskyddet för denstärka
§ 3Av 5till levandebegränsatsIntegritetsskyddet har personer.

uppgiftanvändninggäller förlagen inteframgår att personnum-omav
föreslagnadärmed med denharmonierarför avlidna. Lagenmer

avsnittför uppgiftsekretessbestämmelsen personnummer, seomom
livstid.den enskildesskall gälla underenligt förslaget6.4.1, som

Även enskildesskyddet för denhardatalagenvid tillämpningen av
kommitpraxisADB-registrering imedintegritet i sambandpersonliga

till levandebegränsasatt personer.

2§

ochdefinieras begreppenbestämmelsedennaI personnummer
användning.

tilldefinitionenknytahar valtUtredningen att personnummerav
folkbokföringslagenEnligtfolkbokföringslagens 18 är personnum-

medfödelsetid angivenidentitetsbeteckning innehåller sexsommer en
ikontrollsiffra. Det ärfödelsenummer ochtresiffrigtsiffror, ett en

lagen avseddidentitetsbeteckningtiosiffriga ärhand dennaförsta som
emellertid ocksåomfattardefinitionUtredningensskydda.att

i kom-uppgift födelsetidinnehålleridentitetsbeteckning omsom
födelsetiddet med ledningEftersombination med födelsenummer. av

siffran ifram den tiondemöjligt räknaoch födelsenummer är att
användningkontrollsiffran, bör även personnumretspersonnumret, av

Definitionenlagregleringen.siffror omfattasnio första av person-av
förenats medockså uppgiftinnefattar personnummer somomnummer

modifieradebokstavskoder, s.k.siffer- ellerandra personnummer.
inskränkerlagen inteinnebärDefinitionen attpersonnummerav

uppgift enbartanvändaochregisteramöjligheterna sättannatatt om
uppgifträknat medUtredningen har ocksåfödelsetid. att person-om

med uppgiftfall kan kommai ersättasmånga att omnummer
idealltiddock intefödelsetid. Avsikten är personnumretatt samman-

uppgiftmedfår användas skallinte längre ersättashang det om
handregisteransvariga i förstaFörhoppningenfödelsetid. är att

särskilt förmöjligheter skapaandra såsomöverväger att ett nummer
registerändamålet.det aktuella

krypteradeanvändningfallergivna definitionenMed den av
Även falldet i vissatillämpningsområdet.utanför ompersonnummer

användning, harsådanregleraskulle kunna angeläget ävenattvara
behandlas i dettareglering börsådanutredningen inte attansett en
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sammanhang. En vidare definition kan bli svår och denavgränsaatt
skulle kunna komma omfatta sådan användning inteatt måstesom
begränsas i alla fall. Eftersom användningen av personnummer som
inte har erforderligt lagstöd har straffsanktionerats det ocksåär nöd-
vändigt med preciserad definition. Skulle det visa sig lagenen att
kringgås i obetydligt modifieradatt formgenom personnummer
används, kan det finnas skäl överväga extensiv reglering.att en mera
Om användningen sker med hjälp ADB torde det i allmänhet finnasav
möjlighet för Datainspektionen med stöd 18 § datalagen meddelaatt av
föreskrifter användningen.om

Begreppet användning definieras notering, sammanställningsom
eller återgivning sker manuellt eller medav personnummer som
tekniskt hjälpmedel. Definitionen är avsedd markera det krävsatt att

viss aktivitet för personnummerhantering skall bedömasatten som an-
vändning. Det förhållandet exempelvis myndighet ochatt tar emoten
diarieför handling innehåller uppgiften som om personnummer
innebär inte det blir frågan användning i lagensatt mening.om

Lagen omfattar således både manuell hantering och sådan hantering
sker med stöd formnågon teknik, exempelvis ADB.som av av

Avsikten med den valda definitionen har varit så långt möjligtatt som
lagen teknikoberoende.göra Av skäl redovisats i avsnitt 5.6.1 harsom

utredningen lagen bör omfatta även manuellansett att användning av
Muntlig användning faller utanför lagens tillämpnings-personnummer.

område, de föreslagna bestämmelserna sekretess förmen genom om
uppgift begränsas ändå i viss mån möjligheternaom personnummer att
muntligen sprida uppgifter om personnummer.

3§

dennal paragraf regleras de grundläggande krav uppställs för attsom
användning skall tillåten.av personnummer vara

Vid sina överväganden, jfr avsnitt 6.1.1, har utredningen kommit
fram till det inte möjligtär iatt särskild lag generellt reglera allatt en
användning Eftersom användningenav personnummer. av personnum-

fått så spridning måste förstor varje användningsområdemer en man
göra särskild bedömning vilka effekter begränsningen av en av
personnummeranvändningen skulle få. Vid sådan avvägning måsteen

bl.a. till hur kommunikationen med andrastorman se personnummer-
användare vilkaär, alternativa identifikationsmöjligheter finns ochsom
vilka kostnader systemomläggning skulle medföra.en

Användningen har fått mycket spridningav personnummer storen
inom olika sektorer i samhället. Uppgifter harom personnummer
också varit fritt tillgängliga. De konsekvensanalyser utredningensom
redovisar i avsnitt 8 visar begränsningatt en av personnummeran-



SOU 1994:63312 Specialmotivering

förenad med kostnader. Envändningen i fall kanmånga storavara
myndig-således innebära belastningar för bådebegränsning kan stora

organisationer och enskilda. nuvarande bestämmel-heter, företag, De
föreskrifterregeringsformen för vilkai 8 kap. sätter gränsenserna

författning lag. det gällerkan meddelas Näränsom genom annan
statlig verksamhet och privat näringsverksamhet kanandra områden än

tveksamt före-det i konstitutionellt hänseende framstå någotsom om
personnummeranvändningskrifter inte tillåter eller avsevärtsom

denna användning kan meddelas regeringen ellerbegränsar av en
regeringen bestämmer. Sådana föreskrifter kanmyndighet som

till obligatoriska lagområdet jfr Petrén,möjligen detsägas gränsa
Sveriges och tillhörande författningar medRagnemalm, grundlagar

ff, Holmberg, Stjernquist,förklaringar, 12 uppl., 1980 173 Vårs.
Strömberg, Sveriges författning,författning, 9 uppl., 1993, 148s.

enligt1992 92 ff och Strömberg, Normgivningsmakten13 uppl., s.
1974 regeringsform, 2 uppl., 1989. omständigheter talar,års Dessa

be-enligt utredningens mening, starkt för föreskrifteratt om en
personnummeranvändningen bör meddelas enbartgränsning genomav

Även frågalag. principiella skäl talar för beslut i såatt en av
riksdagen beslutande-omfattande och ingripande slag fattas och attav

förvaltningsmyndighet.inte delegeras till regering ellerrätten
stycke, punkten därförparagrafens första förstaI attanges person-

användningen medgivits i lag.får användas endast harnummer om
författningar innehållerfinns i dag drygt hundratalDet ett som

bestämmelser bör vid i vissaDessa genomgångom personnummer. en
preciserar för vilka ändamålfall kompletteras med bestämmelser som

användabör få användas och skallpersonnummer vem som
6.1.2 utredningenför dessa ändamål. I avsnitt harpersonnummer

börföreslagit områden där fortsättningsvisnågra ävenpersonnummer
användas.

andra användning blirI första stycket, punkten regleras sådan som
innebärnödvändig grund det i lag uppställs vissa kravpå attav som

har utredningen främst haftmåste användas. Häratt personnummer
kontrolluppgifter Skatteuppbördbestämmelserna i åtanke. ochom

avlämnande identifi-kontrolluppgift sker med personnummer somav
kationsbegrepp. Eftersom lagstiftningen uppställer krav att en
kontrolluppgift innehålla uppgift blir det,skall om personnummer
enligt föreslagna regleringen, för den skall avlämnaden tillåtet som
kontrolluppgift använda uppgifter för dettaatt om personnummer
ändamål.

Även användning krävs för uppfylla vissa i lagattannan som
skyldigheter finns iföreskrivna omfattas bestämmelsen. Det dagav en

föreskriver uppgiftmängd bestämmelser attsom om personnummer
Exempelvisskall lämnas vid ansökningar, registreringar m.m.
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föreskriver rättegångsbalken stämning skallansökanatt en om
innehålla uppgift Den ingeattom personnummer. person som avser

stämningsansökan kan därför med stöd denna bestämmelseen av
använda Utredningen har emellertid ifrågasattpersonnummer. om
lagstiftningen bör uppställa krav uppgiftpå vidom personnummer
olika ansökningsförfaranden. En begränsning i detta avseende skulle
successivt kunna minska den användning kan ske med stödsom av
andra punkten. Utredningens förslag sekretess för uppgiftom om

torde inte heller kunna få effektnågon detstörrepersonnummer om
blir möjligt få uppgift under åberopandeatt ut om personnummer av

avsikt exempelvis inge ansökan stämning.atten en om
vissaI fall i registerlag skall registreras.attanges en personnummer

En sådan bestämmelse får stöd för både den registeran-utgöraanses
svariges personnummeranvändning och den användning iskersom
samband med uppgiftslämnande till frånoch registret istårsom
överensstämmelse med registrets ändamål.

I paragrafens andra stycke preciseras den användning enligtsom
första stycket tillåten. Användningen fårär ske endast den ärom
förenlig med det ändamål föreskrivs i den särskilda lagsom som
tillåter användning Utredningen medvetenärav personnummer. om

det, med den teknik finns, blir svårt ochatt avgränsa utövaattsom
tillsyn baraöver används för tillåtna ändamål.att personnummer
Bestämmelserna kontrolluppgifter medför bl.a. arbetsgivareattom

registreramåste uppgifter Hur användningenom personnummer.
till skatteändamål i de personaladministrativaavgränsas registren kan

kontrollera.svårt attvara
I paragrafens finnsstycke erinransista den utredningenen om av

förslagna bestämmelsen sekretess för uppgiftom om personnummer
i sekretesslagen, avsnittäven 6.4.1.se

4§

I paragrafen finns bestämmelser syftar till långtså möjligtattsom som
begränsa all exponering Skall de föreslagnayttre av personnummer.
reglerna sekretess för uppgift få effektnågonom om personnummer

det också angelägetär uppgifterna inte sprids till obehöriga.att
Enligt förevarande bestämmelse får inte placeraspersonnummer

synligt postförsändelser.på Utredningens förslag sekretess förom
uppgift medför myndigheter och andraattom personnummer som
omfattas sekretessbestämmelsen förhindradeär attav ange personnum-

på postförsändelser. Den här föreslagna bestämmelsen träffarmer
emellertid också dem inte omfattas sekretessen.som av
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Postförsändelser granskas flerakan innan de adres-nårav personer
därför inte fåPersonnummer bör på sådant desättsaten. ett attanges

kan iakttas innan försändelsen öppnas.
konsekvens utredningens förslag blir bl.a.En sådana in- ochattav

utbetalningsavier avsändaren förser med måstesom personnummer
kuverteras.

konsekvens rutinerna för hanteringEn delgivnings-är attannan av
Ävenförsändelser ändras. reglering medger ellermåste arman som

uppställer krav angivande postförsändelserpå påav personnummer
ändras. finns sådan reglering bl.a. imåste I dag lagen 1991:189 om

brevröstning Förbundsrepublikeni Tyskland och Schweiz.
handlingar skall spridas till denPå än personnumretsom arman som
får inte föreliggerdet särskildautan attavser personnummer anges
Ävenskäl. i detta sammanhang innebär utredningens förslag om

sekretess för begränsningar i möjligheterna spridaattpersonnummer
uppgifter Förevarande bestämmelse avseddär attpersonnummer.om
förhindra exponering på exempelvis anslagnaav personnummer
tjänstgöringslistor och förteckningar beslutexamensresultatöver samt

förordnanden flera Hos allmänheten finnsom som avser personer. en
stark motvilja exponering någotmot yttre av personnummer, som
framkommit både vid klagomål till Datainspektionen SCB:soch vid
undersökning allmänhetens inställning tillav personnummeran-
vändningen, jfr avsnitt 4.6.5.

enligt utredningens uppfattning fåPersonnummer måste påanges
vissa dokument. Som exempel sådana dokumentpå kantyper av

personbevis och taxeringsbevis.nämnas

5§

denna paragraf vilka formerI personnummeranvändninganges av som
från lagens tillämpningsområde.undantas

första punkten undantas den enskildes användning sittI egetav
Bestämmelsen det möjligt för den enskilde självgör attnummer.

använda sitt vilket han önskar. Avsiktenpå sätt äreget personnummer
emellertid inte samtycke möjligheterna för friöppnaatt genom en
personnummeranvändning. fria användningenDen gäller endast den
enskildes användning.egen

i förstaInom det undantagsområde punkten börsom anges rymmas
sådan användning sker ombud utför rättshandlingar för dennär ettsom
enskildes räkning. kan exempelvis gälla ingivande stämningDet av
eller ansökan där det i lag föreskrivs skallattannan personnummer

Ombudet handlar här inte för räkning användningenutananges. egen
Ävenfår utförd för den enskilde. föräldrars användninganses vara av

får inom undantagsområde i de fallbarns dettapersonnummer rymmas
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föräldrarna i sin egenskap förmyndare handlar för barnens räkning.av
den andraI punkten undantas sådan användning sker försom

personligt bruk. Den användning undantas omfattar ävensom
användning Undantaget harmonierar medav annans personnummer.
datalagen, från licens- och tillståndsplikten undantarsom person-
register enskild inrättar föroch uteslutande försom en person
personligt bruk jfr 2 § tredje stycket datalagen.

användningDen sker för personligt bruk torde, enligt ut-som
redningens uppfattning, inte utgöra något hot integriteten.större mot

de fallI användningen innebär obehörigt utnyttjandeett av annans
identitet föreslår utredningen förfarandet kriminaliseras, jfr avsnittatt
6.5.3.

Undantaget tredjei punkten gäller användning avlidnasav person-
Datalagens bestämmelser omfattar enligt den praxisnummer. som

utbildats inte avlidna Det utredningen föreslagna sekre-personer. av
tesskyddet för uppgift gäller inte heller för avlidna.om personnummer
Utredningen har därför valt undanta användning avlidnasatt av

Ävenfrån lagens tillämpningsområde. det medpersonnummer om
hänsyn till anhöriga och andra kan finnas behov stärkt skyddett ettav

för avlidnaäven utredningen detta behov täcksattpersoner menar
bl.a. bestämmelser sekretess för uppgift änannatav om om person-
nummer.

forskningssynpunktUr undantagetkan i tredje punkten också vara
värdefullt. I sammanhanget erinrar utredningen det angelägetärattom

vid utarbetandet registerlagar också be-överatt av nya m.m. se
stämmelserna i förarkivlagen möjligt öppna möjligheternaatt attom
för forskningsändamål använda arkiverade uppgifter om personnum-
mer.

Bestämmelser förfarandetom

6 §

Genom utredningens förslag sekretess för ochom personnummer
denna begränsaslag ochanvändningen exponeringengenom av

För de fortsättningenavsevärt. i bör fåävenpersonnummer som
använda måste det finnas fåmöjlighet uppgiftatt utpersonnummer om

Sekretessen gäller inteenligt förslaget heller för denpersonnummer.
har lagstöd för sin användning. samband med utlämnandeIsom av

blir det därför frågan bedöma denattpersonnummer om om som
yrkar få uppgifter har använda dessa. Bedömningarnarätt kanatt ut att
i vissa fall bli Förfrågningarnasvåra. förutsättaskan också bli talrika.
Av effektivitetsskäl och för skapa enhetlig praxis vid utlämnandeatt en
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utredningen utlämnande bör ske huvud-attav personnummer anser
sakligen från myndighet.en

tillsynsmyndighetHos bör det finnas förteckning regleringöveren
innefattar tillåtlig personnummeranvändning och eventuellt översom

behöriga användare. utlämnandetHur skall ske, telefon medper
motringning, skriftligen eller i vissa fall terminaluppkopplinggenom
får särskilt.övervägas

Folkbokföringen har flyttats till skattemyndigheten. Aviserings-över
utredningen har i sitt betänkande SOU 1994:44 Folkbokföringsupp-
gifterna i samhället, föreslagit det inrättas centralt aviserings-att ett
register för tillhandahållande folkbokföringsuppgifter. Allaav
myndigheter, såväl centrala lokala, skall enligt förslaget fåsom
utnyttja registret för avisering folkbokföringshändelser, aktualise-av
ring register och för kontroll adresser och andra uppgifterav egna av

registreras inom folkbokföringen. Registeransvaret läggs på RSV.som
Vidare föreslås särskild beslutande nämnd skall inrättas inomatt en
RSV för frågor urvalsdragningar privata användare.om

Innan slutlig ställning har tagits till Aviseringsutredningens förslag
det utlämnandeär svårt bör ske. Enatt ange var av personnummer

tänkbar lösning utlämnandet sker centralt hos RSV,är eventuelltatt
inom för det föreslagna aviseringsregistret. Ett alternativannatramen

Ävenutlämnande sker hos de lokalaär skattekontoren. andraatt
lösningar tänkbara.är

Skattemyndigheten kan i vissa fall, på grund bestämmelser iav
lag författning,eller förhindrad lämna uppgiftatt utannan vara om

En kan exempelvis ha erhållit spärrmarke-personnummer. person en
ring i folkbokföringen.

Andra stycket den hos myndighet begär fåatt attanger som en
utlämnat uppgift i första hand skall hänvisas tillen om personnummer
skattemyndigheten. Avsikten med bestämmelsen i möjligaär störstaatt
mån samla alla förfrågningar till den myndighet enligt förstasom
stycket har lämna uppgift Härigenom kanatt ut om personnummer. en
fast praxis för utlämnande bildas och utlämnandet kan skötas på ett
rationellt Bestämmelsen reglerar förfrågningar uppgiftsätt. som avser

enbartom personnummer.
fallI de vidhåller sin begäran få uppgiftatt uten person om om

myndigheten skyldig fråganär utläm-prövaattpersonnummer om
nande i enlighet med bestämmelserna i och den föreslagnaTF
bestämmelsen sekretess för uppgift erinranEnom om personnummer.

detta har tagits in i bestämmelsens tredje stycke.om
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7§

I bestämmelsen förslås eller flera tillsynsmyndigheter skall tillatt en se
lagen föreskrifteroch eller föreläggande med villkor meddelatsatt som

med stöd lagen efterlevs.av
detNär gäller användning sker med stödav personnummer som av

ADB det naturligt tänka sig Datainspektionenär tillsynsmyn-att som
dighet. Möjligen skulle inspektionens verksamhetsområde kunna
utsträckas till omfatta manuell hanteringävenatt av personnummer.

Tillsynen skulle också kunna fråga för RSV. RSV finnsHosvara en
folkbokföringen och det också skattemyndigheternaär tilldelatsom

Eventuellt kan tänka sig tillsynsansvaretattpersonnummer. man
fördelas på två eller flera myndigheter.

8 §I möjlighet till delegation maktmedel till tillsynsmyndig-ges av
het.

8§

Utredningen har, framgår 3 föreslagit fårattsom av personnummer
användas bara användningen har medgivitsnär i lag eller när
användningen krävs för uppfylla krav angåendeatt personnummer som
föreskrivs i lag. förevarandeI bestämmelse delegeras möjligheten att
lämna föreskrifter normernärmare automatisk databehandlingom av

första stycket, första punkten och meddelaattpersonnummer
föreläggande med de villkor behövs för efterlevnaden dennasom av
lag föreskrifter meddelatseller med stöd lagen första stycket,som av
andra punkten eller,till regeringen efter regeringens bemyndigande,
tillsynsmyndighet. Delegeringen förstai punkten har begränsats till an-
vändning sker med stöd ADB. Skälet till denna begränsningsom av

den ändring 8är kap. § föreslagits i 199394:116.7 RFav som prop.
förslagetEnligt i propositionen kommer område inomdet vilket

regeringen efter bemyndigande kan föreskrifterutfärda omfattaatt
skyddet för den personliga integriteten vid ADB-behandling av
personuppgifter. Utredningens förslag således förslagetmedstämmer
i propositionen. Det blir här naturligt tänka sig Datainspektionenatt

den myndighet skall meddela föreskrifternärmaresom som om
automatisk databehandling Inspektionen har ocksåav personnummer.
bl.a. sin tillämpning den nuvarande bestämmelsengenom av om

i 7 § andra stycket datalagen fått särskild kunskap ochpersonnummer
kompetens bedöma frågor Delegationsmöjlig-att om personnummer.
heten dock, framgår lagtexten, endast före-närmareavser som av
skrifter i och för sig tillåten användning.om en



318 Specialmotivering SOU 1994:63

föreskrifter skulle kunna komma meddelasDe ärnärmare attsom
bl.a. frågor kring hanteringen. finnasdetaljerade Det bör möjligheter

uppgifter fallföreskriva i vissa skallatt att om personnummer vara
Beträffande frågor kring kryptering och aliasnummerkrypterade.

hänvisas till avsnitt 6.4.2. Föreskrifter skulle också kunna gälla säker-
hetsfrågor, exponering av personnummer m.m.

delegeras möjligheten enskilda fallI andra punkten i meddela deatt
förelägganden med villkor behövs för efterlevnaden lagen ellersom av
föreskrifter meddelats med stöd före-har lagen. Ett sådantsom av
läggande får enligt paragrafens andra stycke förenas med vite.
Förfarandet föreläggande förenatmeddela med vite torde i mångaatt
fall effektivare talan hos domstol olagligän att stoppavara genom
personnummeranvändning.

Möjligheterna i särskilda fall meddela föreläggande med villkoratt
uppfattning tillskulle enligt utredningens lämpligen kunna delegeras

antingen endera Datainspektionen och RSV eller till båda myndig-av
heterna.

Undantag

9 §

förGenom föreslagna bestämmelsen möjlighetden öppnas en
regeringen iregeringen eller den myndighet bestämmer attsom

enskilda fall medge undantag från det krav lagstöd för användningpå
finns i 3 Möjligheten dispens kanattav personnummer gesom

till tillsynsmyndighet eller beslutassåledes antingen delegeras av
medföraregeringen. Bestämmelsen kan komma antalatt att ett stort

personnummeranvändare ansöker dispens. Handläggningenom av
be-dispensansökningar skulle därför kunna innebära avsevärden

lastning för myndighet beslutar i frågan. Utredningen harden som
därför i första hand tänkt sig dispensansökningarna skall hand-att

tillsynsmyndigheterläggas den eller de utsetts.av som
enligt föreligga synnerliga skäl förDet skall bestämmelsen att

möjlig-undantag skall beviljas. inte lagen skall urholkas börFör att
heten till dispens utnyttjas restriktivt.

föreslår skall träda i kraft den januari 1998.Utredningen lagen latt
förhållandevis övergångstid beredaAvsikten med denna långa är att

personnummeranvändare möjlighetregisteransvariga och andra att
för omläggningar befintliga och eventuelltplanera system attav

identitetsbegrepp. också finnas tid för detutveckla Det måstenya
följd lagförslag. långalagstiftningsarbete blir detta Densom en av

övergångstiden också kunna bidra till minska behovettorde att av
enligt förevarande bestämmelse.undantag
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Sanktioner

10 §

I paragrafens första stycke straffbeläggs sådan personnummeran-
vändning sker föreligger lagstöd före-det sådantutan attsom som
skrivs i 3 § och användning innebär föreskriftbrott motsom som
meddelats med stöd 8 § Både gärningar och oaktsam-uppsåtligaav
het straffbelagts.har I straffskalan ingår böter och fängelse i högst sex
månader.

Genom förevarande paragraf straffbeläggs inte endast sådan
användning saknar lagstöd också användning sker förutansom som

det i lagen föreskrivna ändamålet. Det såledesän är rättssä-annat ur
kerhetssynpunkt nödvändigt i lag precisera både i vilkaatt samman-
hang får användas, för vilka ändamål får användasdepersonnummer
och i vissa fall också får användavem som personnumren.

Bestämmelsen i 4§ exponering har inte fått sådanyttreom en
precisering utredningen möjligtdet straffbeläggaatt ansett att ett
förfarande innebär brott bestämmelsen. sådana sammanhangImotsom
finns i stället möjligheten ingripa med föreläggande villkormedatt

jfreventuellt i förening med vite, 8
I ringa fall skall enligt vad i andra stycket inte dömas tillsom anges

Vid bedömningen brott skall ringa kanettansvar. omav anses som
exempelvis beaktas vilken mängd uppgifter om personnummer som
hanterats och vilka risker för integritetsintrång användningensom
inneburit.

bryter denna lag kan i de fallDen sigdet rörmotsom om an-
vändning sker med stöd ADB i vissa fall också siggöraavsom
skyldig till brott datalagen. Generellt brotten datalagenärmot motsett

allvarligare, vilket torde innebära brott denna lagatt att motanse som
i allmänhet konsumeras innehållerbrott datalagen. Datalagenmotav
dock inte särskildnågon sanktion bryter denden motmot som
gällande bestämmelsen §i andra stycket7om personnummer
datalagen. Däremot straffbeläggs handlande innebär brott motsom en
föreskrift eller förbud meddelat 18 § datalagenenligt 6 ellerett som
innebär inte får registreras. Utredningen har,att personnummer som
framgår avsnitt 9.2, föreslagit § andra stycketändring 7av aven
datalagen.

När det gäller användning stöd ADB erinrassker medsom av om
datalagens möjligheter förklara personregister förverkat i de fallatt ett
registret förs erforderlig licens ieller tillstånd eller stridutan mot
förbud fortsättningsvis föra registret se 22 § datalagen.att
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Överklagande

I I §

I paragrafens första stycke beslut myndighet enligt 6attanges av
beslut föreläggande enligt 8 § första stycket 2 fattatsom som av en
myndighet och beslut myndighet dispens enligt 9 § fårav om
överklagas hos länsrätten.

Justitiekanslern har i andra stycket beretts möjlighet föra talanatt
för tillvarata allmänna intressen. En liknande bestämmelseatt finns i
25 § datalagen.

Övergångsbestämmelser

Enligt den föreslagna övergångsbestämmelsen träder lagen i kraft den
l januari 1998. Frågan Övergångsbestämmelser har bl.a. dis-om
kuterats i avsnitt 8.2.

Lagförslaget förutsätter, tidigare utvecklats, det tillkommerattsom
lagstiftning reglerar personnummeranvändningen inom de sektorersom
där denna i dag inte reglerad. Förslagetär förutsätter också föränd-
ringar befintlig registerlagstiftning och lagstiftningav annan som
innehåller bestämmelser om personnummer.

Genom inte något förbud registreringatt motange av personnum-
eller uttryckligen tillåta registreringattmer genom av personnummer

har regeringen eller Datainspektionen i fallmånga sanktionerat
personnummeranvändning. De registeransvariga har i dessa fall haft
anledning räkna med de fortsättningsvis får användaatt att personnum-

och de har också många gånger byggt sina utifrånmer systemupp
förutsättningen får registreras. Begränsningar iatt personnummer
användningen medför i fallmånga kostnaderstoraav personnummer
och förorsakar också vissa övergångsproblem. För eliminera elleratt
i fall minska sådana negativa följdverkningar detvart angelägetär att
de använder får god tid sigpå läggasom attpersonnummer om
rutiner, förändringar i ADB-systemgöra En övergångstid på trem.m.

bedömerår utredningen rimlig. denI mån det lagstiftningsarbetesom
förutsättningär för lagen användningsom en om av personnummer

inte kommer till stånd inom denna tid bör överväga eventuelltattman
flytta ikraftträdandet till tidpunkt.en senare
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9.2 Förslaget till lag ändring i datalagenom

§7

Den bestämmelse finns i §7 andra stycketom personnummer som
datalagen i dagär den enda bestämmelse särskilt siktar till attsom
begränsa användningen Bestämmelsen har redovi-av personnummer.

i avsnitt 3.2.1. Den utvärderingsats bestämmelsens tillämpning jfrav
avsnitt 4.7 utredningen gjort, visar bestämmelsen hittills intesom att
på något nämnvärt påverkatsätt personnummeranvändningen i
samhället. Utredningen har bl.a. detta skäl valt lägga framattav ett
förslag särskild lag användning Denom en om av personnummer.
särskilda lagen i avsnitten 6.1.1 och 9.1.presenteras Lagförslaget
reglerar både manuell hantering och ADB-hantering av personnum-

Lagförslaget innebär restriktiv användningmer. § andraän 7en mera
stycket datalagen medger. Utredningens förslag särskild lagom en

reglerar användningen medförsom av personnummer att personnum-
meranvändningen inte längre bör regleras i datalagen.

Utredningen föreslår bestämmelsenatt iom personnummer
datalagen ersätts med hänvisning till regleringen i den föreslagnaen
lagen användningom av personnummer.

Ändringen i datalagen bör träda i kraft samtidigt den föreslagnasom
lagen användningom av personnummer.

9.3 Förslaget till lag ändring i lagenom om

identitetsbeteckning för juridiska personer
m.fl.

1a§

Ändringsförslaget följdär utredningens förslag tilldelningen av om av
identitetsbeteckning företagarnummer för enskilda näringsidkare.
Förslaget har behandlats i avsnitt 6.2.

Utredningen har valt benämna den identitetsbeteckningenatt nya
fliretagarnummer eftersom beteckningen organisationsnummer skulle
kunna bidra till enskilda firmor förväxlas med juridiskaatt personer.

Förslaget tilldelning företagarnummer kräver genomgångom av en
författningar innehåller bestämmelser organisationsnummerav som om

för bedöma i vilka sammanhang företagarnumretatt bör användas.
Denna genomgång har det inte funnits för genomförautrymme att
inom utredningens tidsram. Tre följdändringar redovisas dock,
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handelsregisterlagen, skatteregis-nämligen förslag till ändringar i
mervärdesskattelagen, avsnitten 9.4 9.6.terlagen och se -

företagarnumretbedömningen i vilka sammanhangNär det gäller av
tilltill företagarnumret knyterfå hänsynbör användas måste tas att an

företagarnummeroch ADB-registreringfysisk att avperson enen
blir personregister. Skalldärför enligt datalagen ettsomanse

emellertid registre-företagarnumret fylla funktion kankunna någon
inte omgärdas med alltförringen och användningen snävanumretav

restriktioner.
förslag för uppgiftutredningens sekretessFör att person-om om

få effekt, bör uppgift födelsetidskall kunna någon ersättaomnummer
enskildai näringsverksamhet för deanvändningen personnummerav

tilldelas företagarnummer.näringsidkare intesom

ändring i9.4 till lagFörslaget om

handelsregisterlagen

4§

förslag tilldelningFörslaget följd utredningensär om aven av
näringsidkare,identitetsbeteckning företagarnummer för enskilda se

och 9.3.främst avsnitten 6.2

9.5 till lag ändring iFörslaget om

skatteregisterlagen

5§

tilldelningföljd utredningens förslagFörslaget är om aven av
näringsidkare,identitetsbeteckning företagarnummer för enskilda se

6.2 9.3.främst avsnitten och

9.6 till lag ändring iFörslaget om

mervärdesskattelagen

tilldelningföljd utredningens förslagFörslaget är om avaven
företagarnummer för enskilda näringsidkare,identitetsbeteckning se

Ändringsförslaget9.3. hänför sig till denfrämst avsnitten 6.2 och nya
kraft juli 1994.mervärdesskattelag träder i den lsom
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9.7 Förslaget till lag ändring iom

folkbokföringslagen

18§

Förslaget innebär inte någon saklig ändring. Syftet med det nya
författningstörslaget endastär tydligare markera tilldelningatt att av

kan ske endast detnär i lag eller författningpersonnummer ut-
tryckligen skall tilldelas. Bakgrunden tillattanges personnummer
ändringsförslaget redovisas i avsnitt 6.3, där det bl.a. framgår att
yrkanden tilldelning framställs i många olikaom av personnummer
fall, tilldelning i dag skeratt stöd i lag ellerav utanpersonnummer
författning och den enda grund i vissa fall åberopasatt stödsom som
för tilldelning det iär lag eller författning stadgasatt att personnum-

skall registreras.mer
Tilldelning bör enligt utredningens mening inteav personnummer

få ske enbart denpå grunden det i lag eller författning stadgasatt att
uppgift skall registreras Personnummerom personnummer etc.anges,
bör få fastställas för inte folkbokfördaär endast detnärpersoner som

lag eller författning framgår skallav attannan personnummer
fastställas. I övriga fall kan exempelvis födelsetid eller för ändamålet
särskilt tilldelat användas.nummer

9.8 Förslaget till lag ändring i sekretesslagenom

7 kap. 35 §

Utredningen föreslår sekretessbeläggs. Förslaget haratt personnummer
behandlats i avsnitt 6.4.1.

9.9 Förslaget till lag ändring i brottsbalkenom

15 kap. 13 §a

Förslaget innebär bestämmelse kriminaliserar obehörigtatt en ny som
utnyttjande identitet införs i brottsbalken. Lagtörslaget harav annans
behandlats i avsnitt 6.5.
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Särskilda yttranden

Särskilt yttrande sakkunnige SjöstrandMatsav

utredningens motiv för sina förslag.1 Allmänt om

Utredningen förslag starkt tilllämnar mycket begränsar tillgångensom
och användningen i samhället. genomförandeEttav personnummer av
utredningens förslag kommer medföra mycket kostnader hosatt stora
företag och myndigheter idag har personregister, samtidigtsom som
effektiviteten i hanteringen datavolymer kommer minska.stora attav
Andra effekter blir risken för personförväxlingar ökakommeratt att

insynen med hjälp offentlighetsprincipen kommerattsamt attav
begränsas.

då de motiv utredningen redovisar för sinaFrågan är om som
förslag motivera långtgående förslagen.så starka de kan deär att

avsnitt 5.2 i betänkandetI bl.a. risken försägs att att personnumret
skall komma användas på medför otillbörligt intrångsättatt ett som
i den personliga integriteten har skapat hos många märmiskor. Detoro

vidare upplever det obehagligt i olikamångasägs att attsom samman-
hang lämna sitt det förekommitut samt att attpersonnummer personer
avsiktligt utnyttjat i sina mednågon kontakterannans personnummer
myndigheter och företag.

fråga utnyttjandet konstaterasI måsteom av annans personnummer
den förlitar uppgift intesig ochpå göratt som en om personnummer

identitetskontroll, lika fel litar uppgiftnågon den pågör som som en
och inte identiteten. Enligt minadress och kontrollerarom namn

mening löser de framlagda förslagen till användinglagnu om av
intetill sekretessbeläggning personnumretpersonnummer resp. av
fallproblemet med bristande identitetskontroll. kan de i vissaDäremot

försämra möjligheterna genomföra säker sådan kontroll.att en
Förslaget kriminalisering utnyttjande identitet ärom av av annans
däremot utmärkt, det riktar också in sig det frågan egentligen gällerpå

identiteten, inte personnumret.-
Resultaten den enkätundersökning genomförts på ut-av som

för deredningens uppdrag åberopas i utsträckning stödstor som
genomgripande förslagen. Enligt min mening har utredningen
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övertolkat resultaten undersökningen. Om studerarnämnareav man
finnermaterialet, bl.a. följande. På frågan det någon gångman om

tyckt det varithänt obehagligt lämna sittatt att utman personnummer
69%svarade nej, eller har inte tänkt saken. På fråganvet om

ansåg vissa myndigheter m.fl. fortsättningsvis skulle fåävenattman
använda i sina register, %svarade 8 Kronofog-attpersonnummer
demyndigheten inte bordealls få ha i sina register, 9%personnummer

myndigheten borde få ha i omfattningdet mindre idag. Föränatt
Försäkringskassans del siffrorna 4% 5%för inte alls och för ivar
mindre omfattning.

Skillnaden i resultat mellan Kronofogdemyndigheterna och För-
säkringskassan kan tillskrivas på den verksamhet bedriversynen man
och hur väl allmänheten känner till den. Enligt undersökningen som
Riksskatteverket genomförde %1992, hade endast de tillfrågade7 av
varit i kontakt med Kronofogde- myndigheten under den 12-senaste
månadersperioden. Skulle undersökningen inställningen tillom

fullt tillförlitligt resultat, hade också fåttpersonnumret gett ett man
förklara kopplingen mellan identifieringoch säkerpersonnummer av

gäldenär Kronofogdemyndigheten.hos torde fåDett.ex. en vara
medborgare besvarar frågan Kronofogdemyndighetennärsom man om
bör fâ ha i sina register tänker följdenatt ettpersonnummer av
slopande kan bli utmätning kan komma aktualiseras för felatt att

heltperson Enkäten enkelt inte så utformad den kan läggas tillär att
grund för så långtgående slutsatser utredningen drar.som

betyderVad jag har inte jag börsagt att attnu anser personnummer
få användas helt fritt. helt klart användningenDet är att av person-

har blivit slentrianmässig begränsningar behövs.och attnummer
Emellertid den 1992 genomförda ändringen 7 § datalagen och detger
bemyndigande för inspektionen utfärda generella föreskrifteratt som

föreslås i propostition inspektionen påverkamöjligheterstora attnu
användningen i antal beslutsamhället. Genom ettav personnummer
har inspektionen redan på väsentligt påverkat användningensättettnu

genomföraAtt så ingripande åtgärderav personnummer. som nu
föreslås genomförda föreslagna ändringarna datalagende och iutan att
fått viss tid och kunnat min mening inteverka utvärderas, enligtär
lämpligt.

Enligt min mening också viktigt tilldelningdet mycketär att av
till inte folkbokförd begränsas. Tilldelning avpersonnummer person
för icke folkbokförda ifråga endast i vissabör kommapersonnummer

väl motiverade undantagsfall samtidigt identitetdär ärpersonens
fastställd. Jag delar utredningens uppfattning i denna del.
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2 Förslaget till lag användningom personnummerav

Utredningen har valt i förslag lagtill särskild föratt angeen ramarna
den totala personnummeranvändningen. lagförslagetDet sätt ärsom
utformat på, medför omfattandesynnerligen kartläggnings- ochatt ett
lagstiftningsarbete måste genomföras under de åren.närmaste
Kostnaderna enbart för detta arbete bli betydande.kommer att

Förslaget till innebärlag endast får användasatt personummer om
användningen har medgivits ellermed stöd lag användningenav om
erfordras för uppfylla krav föreskrivs i lag.att om personnummer som
Begreppet har deñnieratsenkelt uttryckt de niopersonnummer som- -
första eller samtliga tio siffror i Användningenpersonnurnret. av
födelsetid, d.v.s. de första siffrorna i fri.däremotärpersonumret,sex
Utredningen förutsätter också användningdenna kommer ökaatt att
betydligt.

Givetvis kan användningen födelsetid inte begränsas påav samma
föreslås beträffande dock viktigtDetsätt ärsom nu personnummer.

diskuterar användningen kommernäratt man, man av personnummer,
ihåg det endast användningen de fyra sista siffrorna iäratt av

begränsas utredningens förslag. Dessapersonnumret genomsom
siffror har den funktionen de den unika identiteten. Omatt garanterar
endast födelsetid används, krävs ytterligare information för att

uppgift adress,säkerställa identiteten, födelsehemort ellert.ex. om om
födelseort i utlandet.

användsUppgift hemvist och födelseort i andra länder för attom
tillsammans med identifiera Av denna anledning ärnamnet person.en

uppgiftdet internationellt krav födelseort skall ingå iett att om
svenska uppgiften dockBehovet begränsat eftersomärpass. av

Övertagit rollen unikhar och identitiñerandepersonnurnret som
personuppgift.

Vid utskottsbehandlingen folkbokföringsregister ansågslagenav om
medborgarskap inte skulle sökbegrepp. Behovetanvändasatt som

kunna söka specialadresseramedborgarskap föratt attav sam-
hällsinforrnation ansågs inte tillräckligt med hänsyn till dentungt
enskildes integritetsintresse. kan naturligtvisMotsvarande resonemang

tillämpas för tillåtetuppgift födelseort, inte helleräven är ettom som
sökbegrepp i de lokala registren. möjligt söka pådetDäremot är att
dessa begrepp i de regionala personregistren.

Sparförordningen föreskrifter innebär uppgifterI finns bl.a. attsom
medborgarskap användas faktoreroch födelsehemort inte fårom som

vid urvalsdragning.
Aviseringsutredningens sökmöjligheternaI betänkande föreslås att

övrigtbeträffande medborgarskap begränsas till svenskt elleratt avse
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medborgarskap. På motsvarande för de lokalasätt registrensom
tillåts, enligt förslaget, inte sökning på födelsehemort och födelseort.

Anpassning till kommande EG-direktiv användsett ettsom
för den lagen. Det bör konstateras detta direktiv inteargument attnya

antagits och inte heller har fått sin slutliga utfomming. Dessutom
kommer sådan framtida anpassning kräva ändringar i datalagenatten

direktivet och Sverige blir medlem i EGEU.Jfr.antasom om prop.
199394: 116 där det föreslås införandet datalag bör anståatt av en ny
till dess EG tagit ställning på integritetsskyddsområdet.

Sammanfattningsvis jag de motiv utredningenattanser som
redovisar för sina förslag inte har den styrka krävs för införaattsom

lag begränsar användningen Enligt minen som av personnummer.
uppfattning bör lagförslaget inte genomföras. Ett alternativ skulle
kunna genomföra vissa ändringar i datalagen. Datainspektio-attvara

skulle således kunna bemyndigande utfärda generellaattnen ges
föreskrifter för personnummeranvändning i samliga ADB-register,
dvs. personregister inte kräver tillståndäven enligt datalagen.som
Detta skulle innebära den personnummeranvändning iatt som
praktiken kan innebära integritetsrisker, nämligen den sker medsom
hjälp ADB, kan regleras på relativt enkelt sätt.ettav

Om förslaget till lag användning ändå skallom av personnummer
genomföras, bör följande observeras.

I 6 § föreslås den begär få utlämnat uppgiftatt attsom om
skall hänvisas till skattemyndigheten. framgårSompersonnummer av

betänkandet det- beroende på aviseringsutredningensär förslag svårt-
ställning till det här skall stå Skattemyndigheten elleratt ta om

Riksskatteverket
.

I sak kan konstateras bestämmelsen kommer upphov tillatt att ge
mycket merarbete hos den får uppgiften. Varje utlämnande skallsom

bestämmelserna i i lagförslaget.prövas 3 § Omfattningenmot av
merarbetet och behovet ytterligare för sköta uppgiftenattav resurser-

kan dock inte beräknas, eftersomnärmare det krävs att vetman-
förexakt vilka ändamål användning kommer tillåtas i författningatt

eller med stöd särskilt undantag enligt 9av
Undantaget i 9 § bör enligt min mening utformas så undantag fåratt

medges särskilda skäl föreligger. Begreppet synnerliga skäl såärom
restriktivt kan ifrågasätta det blir tillämpligt efter detatt attman om
statsmakterna tagit ställning till behovet sådan författningsregleringav

krävs enligt 3som
Slutligen krävs enligt min mening längre tid före ikraft-en

trädanden den lagen utredningen föreslagit.än Ikraftträdandetav nya
bör inte tidigare år 2000.sättas än
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3 Förslaget företagarnummersärskiltom

Utredningen lägger fram förslag företagarnummer förett enskildom
näringsidkare. Utredningen förfarandet bör obligato-attanser vara
riskt, dvs. särskilt företagarnummer skall fastställasatt för alla
enskilda näringsidkare registreras hos Patent- och registrerings-som
verket. Som alternativ diskuteras ordning med frivillighet, dvsen att
särskilt företagarnummer tilldelas efter ansökan den näringsidkareav

önskar få sådantsom nummer.
Förslaget obligatorium logisktär bakgrund det förslagom mot av

till lag användning utredningen länmar.om av personnummer som
Däremot de redovisadeär särskilda motiven för förslaget synnerligen

Några få klagomål till Datainspektionen får grund försvaga. utgöra
mycket kostsam reform. Hos Skatteförvaltningen, dagligen haren som

kontakt med skattskyldiga till mervärdesskatt och näringsidkare som
har F-skatt kritikenär den nuvarande ordningen okänd.mot

Utredningen diskuterar det faktum särskilt företagarnummeratt ett
inte innebär rättssubjekt skapas. Det fortfarandeatt ett nytt denär
enskilde företagaren ansvarig, ikläderär sig skyldighetersom osv.

Ett särskilt företagarnummer kommer, jag, orsakaattmenar
betydligt problemstörre vadän utredningen Ett obligatoriumanser.
medför dessutom kostnader redovisas i betänkandetstora blirsom-
kostnaderna för ändringar i ADB-systemen inom Skatteförvaltningen
och Exekutionsväsendet uppskattningsvis 150 200 milj. kr. Till detta-
kommer ökade årliga driftkostnader. Självfallet kan kostnader i denna
storleksordning inte inrymmas i förvaltningens ordinarie anslag. Ett
obligatorium innebär dessutom dubbellagring identitet kommeratt av

behöva i ganskagöras antal registeratt hosett andra registeräga-stort
varför de totala kostnaderna kommer blire, avsevärt större.att

En ordning frivillighet,med dvs. den så önskar kan fåatt ettsom
företagarnummer, skulle ha betydande fördelar framför obligato-ett
rium. Inte minst skulle kostnaderna begränsas betydligt. Valfriheten
skulle också företagarna, eftersom särskilt företagarnummergynna ett
kan innebära vissa problem och visst för dem.merarbete Slutligen
skulle efterfrågan på särskilda få godman genom nummer en
uppfattning problemets omfattning.om

Åtskilliga frågor kring det särskilda företagarnumret har inte hunnit
under utredningens arbete.penetreras Om särskilt skallett nummer

införas, måste ytterligare utredningsarbete genomföras. Som framgått
jag eventuellt sådant arbete böratt ett gälla alternativanser medett

frivillighet.
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försekretess4 Förslaget personnummerom

sekretessskyddBehovet av

sekretesskyddas med hänsynföreslårUtredningen att personnummer
huvudargumentUtredningensintegritetsskydd.enskildas behovtill av

offentlighetsprin-stödmedintegritetsfrågani är att avpersonnummer
utredningenenligtför ökarbli tillgängliga Dettacipen kan envar.

nyckel sambearbetamedmöjligheterna personnumretatt som
användaoffentliga register ellerfrån olikainformation att personnum-

identitetsstöld.syften, främstför olovligaret
bedönming.utredningensskäl intedelar fleraJag av

utifråninformationsambearbetningenintegritetskänsligaDen av
med hjälputeslutandeenligt min bedömningskerpersonnumret av
sådan sambe-bestämmelserfinns redandatalagenADB. I attom
Datainspektio-ellerförfattningmed stödendast får skearbetning av

förmedgivits itillstånd harinte påståttstillstånd. harDet storattnens
sambe-olagliggjorts gällandeinte helleromfattning. harDet att
såledessambearbetningUtredningens ärsker.arbetning argument om

mening mycketenligt min svaga.
offentligadet gällerUtredningens när attargument personnummer

också Attmeningenligt minför identitetsstöldmedför risk är svagt.
och intefödelsetidenbartminskaidentitetsstölderna skulle attgenom

medtroligt. Problemetinteoffentligt förefallerhela ärpersonnumret
jagjfr. vaddettaidentitetskontroll löses intedålig sättalltför sagt

under l.i den frågan ovan

sekretesskyddKonsekvenserna av

uppgiftensekretesskyddetUtredningen konstaterar att omavser
födelsetidenskildesuppgift densådant och intepersonnumret omsom

eller nanm.
bestämmelserövrigaavviker frånförslagetkan konstaterasDet att

skyddet intekap. 16sekretesslagen, med undantag 7i attgenomav
uppgiften i sig.avser

kan betecknasförslaget konsekvenserutredningen fårEnligt som
handlingsoffentlighetenmarginell inskränkningytterst avsom en

Offentlighetsprin-jag inte.uppfattning delaravsnitt 6.4.1. Denna
enskild begärallmänna handlingcipen förutsätter den attatt ensom
myndigheten kansådantfå del kan preciseras sätt attettta av

tillförlitligavanligen detidentifiera den. Personnumret utgör mest
och adressKriterierför identifierakriteriet att som namnperson.en

habytt adress ellerkan haosäkerhet. Enviss personenrymmer
samband med giftermål.ändrat it.ex.namn
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Det i de flestaär fall möjligt för folkbokföringen identifieraatt en
användautan att Identifieringen kanperson ske medpersonnumret.

hjälp aktuella eller historiska uppgifter, adress,av t.ex. namn,
föräldrar. Om skulle omfattas sekretess och inte fåpersonnumret av
lämnas från folkbokföringen skulleut emellertid allmänna handlingar
vid andra myndigheter inte kunna preciseras den enskilde ochav
identifieras myndigheten i de fall och adress inteav utgörnamn
tillräcklig precisering.

Givetvis skulle möjligheterna kunna del allmänna hand-att ta av
lingar fortsättningsvisäven goda i de fall denvara person som
handlingarna har ovanligt och har behållitett sin adressavser namn
under lång tid. Möjligheterna skulle däremot försämras avsevärt om
det gäller med vanligt eller någonett ändrat sitten person namn som
namn.

Eftersom förslaget skulle försvåra för, och i vissa fall hindra, bl.a.
massmedia kunna precisera allmän handlingatt på sådant sätten ett att
myndigheten kan identifiera den, skulle förslaget få konsekvenser för
handlingsoffentligheten enligt min mening inte kansom anses som
marginella.

Att genomföra sekretessprövning skulle kunna bli ganska be-en
svärligt. Sekretessen föreslås visserligen bli absolut, sekretessmen
hindrar inte uppgift lämnasatt till den har rättom personnummer som

använda det enligt den föreslagnaatt lagen användningom av
En sådan bedömning kan bli svår, bl.a.personnummer. eftersom det

inte bara gäller denavgöra begäratt uppgiften har fårättom som att
den också uppgiftenut skallutan användas för föreskrivetom

ändamål. En prövning i det sistnämnda avseendet torde trots ut-
redningsinsatser knappast kunna uppnå den tillförlitlighet måstesom
krävas det gällernär utlämnande uppgift omfattas absolutav som av
sekretess.

I avsnitt 6.1.2 säger utredningen ifrågasätterstarkt behovetatt man
uppställa lagligt kravatt påett i samband medav ansökanatt t.ex. om

betalningsföreläggande och handräckning uppgiftange om personnum-
Det borde, utredningen, möjligt för kronofog-mer. menar vara

demyndigheten själv fram deatt eventuellt kanta personnummer som
behövas. Utredningens ställningstagande i denna del får ses som en
konsekvens förslaget absolut sekretess.av om

Utredningen underskattar här de problemavsevärt kansom upp-
komma. Dessutom blir myndigheten närmast ansvarig för medatt
säkerhet avgöra kravet En sådan ordning enligt minärvem avser.
mening olämplig och synnerligen ineffektiv.

Enligt min mening bör förslaget sekretessbeläggning inteom ge-
nomföras.
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Särskilt yttrande Göran Bergexpertenav

Allmänt

Utredningen har på relativt kort tid gjort detaljerad kartläggningen en
användning i Sverige. torde därmedDet inte finnaspersonnumretsav

något dokument så komplett beskrivningannat som ger en av
personnummeranvändningen utredningens betänkande.som

Den svenska offentliga sektorn måste, oftaäven motsatsenom
hävdas i massmedia, effektiv i jämförelse med den i deanses som
flesta andra länder på motsvarande utvecklingsnivå. Personnumret,

viktig komponent i såär alla administrativagott systemsom en som
vilka direkt eller indirekt hanterar personrelaterade data, bidrager

avgörande till denna effektivitet.sättett
Även inom näringslivet det viktär på rationellt sättstor att ettav

kunna hantera personrelaterade data. Genom det enhetliga begreppet
underlättas och effektiviseras också näringslivetspersonnummer

uppgiftslämnande till den offentliga sektorn.

Personnummer inom handeln

Handeln har under det decenniet datoriserats alltmer. Betalningsenaste
sker i omfattning med betal- och kontokort i olika former,stor
postorderhandel, eller korrekt uttryckt, handel distans utan attmera
kund och säljare personligen fâr alltmöts betydelse. Handelnstörre
har därför klart och legitimt behov rutiner medger snabbett av som
och säker kundidentifiering direkt fysiskäven kontakt mellanutan
sälj och köpare. Skulle handelsföretagen, utredningen föreslår,are som
inte få lagra i sina kundregister rycks grunden förpersonnummer en
tillförlitlig identifiering undan.

De kunder, olika skäl inte sittvill lämna utsom av personnummer,
skall självfallet ha denna möjlighet diskrimineras. Dock fårutan att
dessa kunder räkna med vid vissa affärstransaktioner nöjaatt typer av
sig med långsammare betjäning just skäletdet handelsföre-atten av

identitetskontroll i avsaknadtagets kommer att taav personnummer
längre tid.

Vid alla former distansförsäljning väl underhållet kundre-är ettav
gister fundamental betydelse för verksamheten. Genom utnyttjaav att
den adressaktualiseringstjänst tillhandahålles via SPAR harsom
företagen i Sverige möjlighet till jämförelsevis lâg kostnadatten en
hålla sina kund- och adressregister aktuella. Idag brukad teknik kräver

brygga mellan det företagetsenskilda register ochpersonnummer som
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Visserligen det tekniskt möjligt använda sig någotSPAR. är att av
till priset säkerhet och högre kostnader.begrepp, dock sämreannat av

adressuppgifter kostar såväl samhället näringslivetFelaktiga som
uppgår enligtbelopp årligen, enbart samhällets kostnaderstora

till miljonerberäkningar gjorts Riksrevisionsverket 200casom av
till sist får bäras samhällsmed-kronor år, kostnader som avper

borgarna.
sig tillgång, för intesäker identifieringsmetod iEn är sägaatt enen

integriteten. Omför säkerställa den personliganödvändighet, att
avhändes möjligheten i sina kundregister hahandelsföretagen att

kundernas integritetsskyddtillgång till skulle m.a.o.personnummer
personförväxlingar skulle öka.försämras bl.a. risken för Avattgenom

säljandejag bedrägerier, vilka utnyttjarerfarenhet ettvet attegen
utföra relevant dress- ochföretags begränsade möjligheter att en

för postorderhandeln,indentitetskontroll, problem, särskildär ett stort
identifikationsbegrepp deti länder vilka saknar enhetligtett som

svenska personnurnret.
innehavhandelsföretagen skulle missbruka sittRisken för att av

kundregister harmåste bedömas mycket låg. Ettpersonnummer som
fördetta i sig tillräckligt skälså kommersiellt värde är ettett stort att

säkerhetsrutiner, medvetenhetenhålla sig med effektivaföretagen att
finns datala-kundrelationers betydelse Dessutomgoda ett annat.om

brukas.får hanteras ochbestämmelser hurgens om personnummer

Slutsats

handelsföretagensföreslår långtgående restriktioner iUtredaren rätt att
medföra ökadelagra och bruka Restriktionerna skullepersonnummer.

någotden personliga integriteten påkostnader skyddet sättutan att av
kan i åtskilliga fall bli idag. Jagförbättrades. Tvärtom den änsämre

förslag i de delar berörkan därför inte biträda utredningens som
handeln.
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Särskilt yttrande Dan Hellsingexpertenav

Lag användningom av personnummer

Utredningen har på kort tid gjort mycket bra och allsidig belysningen
användning och oerhörda betydelse för effektivav personnumrens

administration inom offentlig förvaltning och privat sektor. Utred-
ningen har inte kommit fram till vi i Sverige,än förutomannat att

skall ha unik sifferkombinationnamnet, i formen personnumretav
identitetsbeteckning.som

Eftersom sifferkombinationen har kommit bli säkrare änatt namnet
identifikation har den slagit igenom överallt oberoendesom t.o.m. av

datoriseringen. Klasslistorna i skolorna innehöll t.ex. personnummer
långt innan datorerna började användas i skolornas administration.
Under några årtionden dock praktisktpersonnumretvar taget en
förutsättning för skulle kunna hålla datoriserade registeratt storaman
och utbyta information dem emellan. Vid den tiden det främstvar

hade dessa behov och förfogadestaten datorer medöversom
tillräcklig kapacitet. Numera finns kraftfulla datorer överallt och det
går hålla personregister och utbyta informationatt dem emellan, även

finnsDet dock viktigtutan förbehåll: Medettpersonnummer. per-
säkerheten i hanteringenär mycket Detstörre änsonnummer utan.

gäller såväl datoriserad hantering manuell sådan.som
Utredaren vill, hon inte anvisar något alternativ tilltrots att person-

begränsa personnummeranvändningennumret, radikalt. Det innebär
begränsning tillgången till den enda säkra identifieringsbe-en av

teckningen på boende i Sverige finns. Jag kan inte biträda densom
uppfattningen, då jag för närvarande denatt personnumret äranser
bästa för personlig integritet ochgaranten rättsäkerhet i personregister

huvudöver De ekonomiska konsekvensernataget. utredarensav
förslag, kan bli avsevärda, inte tillräckligtär belysta eftersomsom
utredningen haft tid och därför konsekvenserna inteont heltom att
kan förutses innan förslaget genomförs i detalj.

Redan i dag finns stöd i datalagen för begränsningen av person-
vilken Datainspektionen använder sig alldeles påtagligt ochnumren av

bl.a. lett till rad överklaganden till regeringen. Utformningensom en
lagen tillämpningengör blir ad hocatt och olika villkor har kommitav
gälla för olika registerhållareatt med likartade register. dagarnaI

läggs ändringsförslag på riksdagensett bord innebär Datain-attsom
spektionen kan övergripande branschvisata beslutmera om
personnummeranvändningen. Förslaget från här föreliggande utredning
med särskild lag reglerar användning betyderen som personnumrens

riksdag och regering några åratt själva den regleringövertarom som
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bilden ytterligare såDatainspektionen För komplicerautövar. attnu
pågår sedan några år införandet särskilda registerlagar på detav
offentliga personnummeranvändningen iområdet bl.a. reglerarsom

offentliga sektorns register.den
Situationen oklar och det råder osäkerhet bland register-är stor

hållama kommer kort sikt. leder tillvad gälla Detävenattom som
leder till onödigaför investeringar och utveckling, vilket i sin turmen

inskränkningarna i tillstånden användakostnader. Hittills har att
organisationerendast drabbat enskilda företag och samtpersonnummer

vitala ekonomiska intressen. kan dock ändras underinte berört Detta
flera områden.tiden och skapa verkligt kaos Justden närmaste nu

fackförbunds tillstånd användaligger frågan attt.ex. ett person-om
nödvändigaregeringens bord. utredningen framgår hurpå Avnummer

skallmånga viktiga administrativa rutinerförär attpersonnumren
brafungera i både offentlig och privat verksamhet. Det vore om

lämnaregeringen den inte går utredarens linje kundeäven om --
följetongfrågor. har gåttklara besked i dessa Personnumret ensom

förårtionden, varför tillräckligt underlagutredningar undergenom
inte tordeställningstaganden saknas.

i fokusPersonnumret

och opinionengivits publicitet kring missbruketDet har motstor av
mycket i sinutredningen har kunnat loventa avmenpersonnummer,

och andraklagomål Datainspektionenredovisning. Antalet hos
farhågor beträffandemyndigheter och allmänhetensär personnum-

oftamassmediaanvändning förvånansvärt balanseradär atttrotsrens
användning. blirvinklingar Detlättköptagör t exom personnumrens

gång 101-åring kallas tilljournalistiska högtidsstunder varje ensamma
alltid fråga mänskligi verklighetenbarnavårdscentralen. Det är om

ofta påenligt massmedierna beror detfelprogrammering, men
eller själva datorn.personnumren

alltmerpåverkarMånga för lite och rädda för datorernakan är som
tillräckligt ochJournalisterna i kan heller intei människors liv. gemen

formuleringar datorernarädslan i svepandeunderblåser att gegenom
hjälper ofta deTyvärronskefullt liv något gåttnär snett.ett eget

påskyllasköta datorernatilltjänstemän är attsatta att genomsom
gällersläpphänt detalldeles fördatan och när attattgenom agera

sinamedmänniskor fått problemhjälpa enskilda t.ex. personupp-som
bidrarkirurgmottagningenUndersköterskangifter i register.ett

stället förihand fråga efterockså i första personnurnretattgenom
och sökadatorermåste lära sigJournalisternanamnet. mer om

handförstå hurtjänstemännen-måstebakomliggande fakta, tar omman
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allmänheten finns i deras register och undersköterskan behöversom
kanske sevicekurs.en

Det svårtär datorisering eftersom det iatt argumentera mot
allmänhet finns lång rad rationella skäl talar för den. Datorise-en som
ringen fortsätter också i snabb takt både hos och i andra länder.oss
Känslomässiga grundade rädsla och osäkerhet står sigargument
slätt effektivitet och besparingar. Men bland alla svårhanterligamot
begrepp används i argumentationen kring datoriseringen ärsom

något gripbart och dessutom personligt förpersonnumret ytterst var
och Vem vill kallas vid i stället för vid Allanamnett etten. nummer
kan ha synpunkter de inteäven någotvetpersonnummer, som om
datorer. När det gäller så håller dessutomnumret, argument som
bygger på känslor. därförDet inte konstigtär mycket debattenatt av
kring datorer och register kommit till del kanaliseras till denatt stor
sifferidentitet och bosatt i Sverige tilldelats, komple-som var en som

till under 50 år. Trots detta har utredning efterment nanmet, snart
utredning kommit fram till i sig inte känsligatt ärpersonnumret en
uppgift i till många andra uppgifter i register.motsats

Missbruk identitetav annans

De fåtal fall någondär missbrukat människas identitet d.v.s.annanen
både och adressuppgifter kan inte grundutgöranamn, personnummer
för döma åren in oerhörtatt ut sparatpersonnumren som genom
mycket landet helhet och dessutom i väldigt mångapengar som som
fall förhindrat förväxling och personuppgifter i register.av personer

förklarligaAv skäl publiceras aldrig fallde många där personnumret
har räddat integritet. förAnsvaret missbruken persons av annans
identitet vilar på den falska uppgifter och inte minstsom uppger
den inte kontrollerar sanningshalten innan uppgifterna registreras.som
Vidare bör fått sin identitet förstörd kunnaen person, som av annan,
få byta den helt och hållet. De fallen färre fall dålångt deut är än

får identitet ochgrund hot till hälsa.livpersoner ny av
biträderJag utredarens förslag straffbelägga utnyttjandetatt av
identitet.annans

Jämförelse med andra länder

Utredningen har visat hur våravanliga vanligaste oerhörtIär.namn
många fall duger inte för identifiera intenamnet att en person, ens
tillsammans med adress. vanligtFörr det atten var man uppgav
socken och gårdsnamn tillsammans för identifieramed sig,namnet att

det fungerar inte längre. I andra länder saknarmen som personnum-
eller andra bra för identifiering det vanligtärsystem attmer man
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född, föräldrars Allt flerfödelseby, där ärgata etc.uppger man namn
för admini-länder dock infört olika identitetsnummer klarahar att

välfärdssystemen identifieringen medborgarna.strationen och avav
tidigt kommit tillSverige började använda och det harpersonnumret

finmaskiga beskattningkonsekvent användning bl.a. grund vårav
införtvälfärdssystem, medoch vårt utbyggda staten motorsom som

näringsliv organisatio-personnummeranvändningen i kommuner, och

ner.
för år sedan medVårt land, kanske unikt antalett nummervarsom

i avseendet,identitet, allt mindre särpräglat det härärsom numera
genomgång andra länder. ställetvilket utredningen belyser i sin Iav

registrering huvudbörjar England, där motviljan överär motstor
folkbokföring och med körkortframstå avvikande;taget, utanatt som

polltax kunde intei form vanlig papperslapp. Thatchersav en
tillförlitlig registreringgenomföras bl.a. för det inte fannsatt aven

oftaskarp Sverige där riksdagenmedborgarna. Det kontrastär moten
vilka myndigheternagjort genomgripande förändringar i skattesystemet

genomföra mycket tid.lyckas på kort

Handeln i strykklass

medvetet skullesig statsmakternaDet förefaller omöjligt tänka attatt
effektivadetalj i denbort den oumbärliga utgörpersonnumretta som

också i utredningensadministration förfogar Det återspeglasöver.man
institutioner i samhälletförslag myndigheter och deatt somgenom

förväntas få användautbytet information med myndigheter att
samhällsektor utredningenungefär förut. Denpersonnumret somsom

sakna lagstöd förslår hårdast handeln, kommerär attemot attsom
i strykklass i dessahantera Handeln står redan i dagpersonnummer.

ochmed direktmarknadsföringsammanhang bl.a. för sysslaratt man
koppling och bidragssys-andra saker inte har direkt till skatte-som en

andra samhällssektorerhandeln har i lika hög gradMentemen. som
och harbyggt och rutiner bygger på personnumretsystemupp som

lika legitima samhällsektorer effektivisera verksam-skäl andra attsom
heten hålla ioch god ordning sina register m.m.

Personnumret slagit identitetsbegrepphar andraut

kommit bli säkra identitetsbeteck-Personnumret har den endaatt
ningen, författningar på.vilket namnlagen och många andra bygger

försvunnit ochFödelseorten och liknande hjälpbegrepp har nästan
lätt Många använder smeknamn ikan bytas. ävennamnet personer

skrift inte sitt påoch det ovanligtär att stavar ettnanm an-man
norlunda förkortasi folkbokföringen. Adressersätt än angessom
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alltid inga enhetliga regler finns och folk flyttar.nästan trots att
Vidare byts och för miljon12postnummer postort ut ca personer per
år. Utan förväxlingsrisken vid hanteringärpersonnumret stor av
personuppgifter och därmed hotas den personliga integriteten. Om

inte hade spelat så roll för identifieringen skullestorpersonnumren
olika hjälpbegrepp kanske funnits kvar och adresstandard kanskeen
skulle ha varit genomförd för underlätta identifieringatt av personer
och Samkörning register. Vidare skulle vi säkert, många andraav som
länder, ha nummerserier för ID-kort, sjukvård etc.

En har särpräglat vilket endast kanett stavasperson som namn
har sin integritet säkerställd i varje register hanhon före-därsättett

kommer hanhon byter adress gånger.otal Erik Johanssonäven ettom
däremot tjugotusen medär närmareen av personer samma namn som
kan på flera olika förväxlingsriskenoch i mångasätt ärstavas stor
sammanhang. Somliga kan hävda med det unikaatt namnetpersonen
i stället har integritetsskydd Erik beroende på han uniksämre än äratt
till namnet En sak dock säker: med bådadeär ärpersonnummer
jämställda integritetssynpunkt.ur

Stoppas användningen så måste namnlagenav personnummer,
ändras och födelseort återinföras identiñkationsbegrepp. Densom

uppgiften kan så känslig för medborgare utländskmedsenare nogvara
bakgrund.

Personnumret ökar inte antalet samkörningar

Samkörning register förekommer Sverigei och givetvis andraiav
inteländer, där har iI vårt land krävs,trots att personnummer.man

till många länder, tillstånd frånandra Datainspektionen förmotsats
samkörning två register. Sådana tillstånd dagligen både förav ges
register med vanligaste formenoch Denutan.personnummer av
Samkörning i handeln bortmatcharärt.ex. att personposter somman
förekommer i två kundregister medregistren. En Samkörningettur av

mycket säkert medan Samkörningresultatett utanpersonnummer ger
varierande beroende på de samkördaresultatpersonnummer ger

registrens kvalité. Eftersom det totalt i världen vanligast medärsett
samkörning så möjligt nöja sig meddetärutan attpersonnummer,

kvalitet för just det ändamålet. finns dessutom alltmersämre Det
sofistikerade i allt kraftfullare till personda-datorerprogramvaror ner
torstorlek för s.k. alfanumerisk kan alltså intematchning. Man
förvänta sig förbud kommer minskaatt ett mot attpersonnummer
antalet samkömingar register. kvaliténDet enda händer är attav som
sjunker med ökade förväxlingsrisker följd.som

Samkörningar syftar till informationöverföra mellanattsom
register kräver tillstånd eller reglerade i ellerlagärsagtsom
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förordning. Alla registeransvariga torde medvetna allvaret ivara om
denna samkörning. Tillståndsgivningen restriktiv, detärtyp av men
kan förekomma olagliga samkörningar. De finns i tvåpersoner som
register samkörs med eller tillstånd knappast betjäntaärutansom av

inte finns i det eller båda registren. Risken föratt personnummer ena
felaktiga resultat ökar dramatiskt för enskildatvärtom personposter.

företarDe olaglig samkörning redan där risk och tordetarsom en en
inte tveka inför risken för felaktiga resultat. naturligtvisDetta är
beroende syftet med samkörningen.

I Frankrike det förbjudet överföra sjukvårdsinrättningsär att en
identitetsbeteckning till sjukvårdinrättning. fårDeten person annan
till följd för säkerhets skull överför uppgifteralla har iatt man man
sjukjournalen identitetsbeteckningen för säkerställautom att att man- -
informerar Frågan det leder till högrerätt ärom person. om en
personlig integritet kunnat koncentrera informationen tillän om man
det efterfrågadessom

fjärrtransaktionerMera i framtiden

Vi sedan länge affärer d.v.s. sköta transaktionergöraaccepterar att av
och tjänstereller träffas Handelnöga öga.utan att motpengar varor

avstånd och nationsgränser inte fart förränöver stora tog man
uppfunnit säkrade betalningar och leveransersystem utan attsom
köpare och säljare behövde träffas. Systemen utvecklades och numera
köper vi dagligen enskilda och tjänster utan attsom personer varor
träffa leverantören. Hur många har köpt försäkringarna för bilen,t.ex.
båten, barnen eller hemmet över disk

Bankerna spelar roll mellanhand i handel ochstor post-en som
kontoren betyder mycket för enskilda det gäller förmedlanär att varor
och Men dessa butiker håller förlora i betydelseäven attpengar.

gireringar, automatiska kontoöverföringar, och telefon-mot automater
eller datorstyrda transaktioner. Så telefonen världensär störstaex.
maskin i världsomspännande når till varje företag ochnätett utsom
hushåll i de avancerade länderna. någraInom decennier kommer varje
svensk bära telefon och personligt telefonnummer med sigatt etten - -
och kunna telefonera från varje punkt på jorden. Självklartsnart sagt
kommer telefonnätet utnyttjas alltmer för vardagstransaktioner ochatt
bidra till flera affärerännu kontakt Vidgörs öga öga.att utan mot
varje telefon kan dator placeras, handkan delta storen som om en

rutintelefonerandet hos privatpersoner. Själva telefonen hållerävenav
pâ utvecklas till liten dator.att en

Utvecklingen allt färre personkontakter i affärer ärmot ut-en
veckling effektivitet. Den med rådande likastörre ärmot synsätt
självklar automatisering varuproduktion. l takt med dennaattsom av
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affärer ökar, så minskar traditionell identitetskontroll ityp av
betydelse. Däremot ställs andra krav i form magnetremsor,av
kundidentiteter, lösenord generell identitetsbe-Personnumretetc. som
teckning underlättar denna transaktioner och oerhörttyp av sparar
mycket bidrar till högre säkerhet.samtpengar

Kundvård och storskalighet

Storskalighet accepterad i varuproduktionen verksamt medelär ettsom
för hålla kostnaderna. Samma ekonomiska lagar förgälleratt nere en

del handeln med tjänster och vioch har sedan längestor av varor
storskalighet där. En grundtankarna bakom Sveriges inträdeäven av
i EU bli del marknad d.v.s. storskaligheten skallär störreatt en av en
kunna sig ändå kommer inte baraDet gälla förväxa större. att
tillverkningsindustrin för handeln. Ett handelsföretag medävenutan

kundregister miljon mycket företag il ärett ett stortpersoner
Sverige i dag. företag i kommer kanskeEtt EU ha 100stort att
miljoner i sitt kundregister.personer

leverantör vill självklart vårda kunderna och säljaEn Urmer.
underlåtenhetaffärsmässig synvinkel det bara släppaattvore en

kontakten med kunderna. Kundregistret därför oerhört viktigt förär
Ävenvarje handelsföretag. de traditionella butikerna, aldrigsom

tidigare har frågat efter kundens och adress, inför diverse kortnanm
fastareoch bonussystem för få relation till kunderna och nåatt uten

med information.
Storskaligheten å sidan och personligt informationriktadmeraena

å den andra kräver mycket effektiv hantering kundregistren ochen av
klaraskorrespondensen med kunderna. Det med hjälp datorerav av

och alltmer sofistikerade utskrifter, kuverteringför etc.system
Kundregistret måste skötas och adressförändringarminutiöst. Namn-
måste personliga intrycket ochuppdateras, förfelas hela detannars

handelnservicegraden Rationellt beteende ikunden sjunker.gentemot
lika självklart tillverkningsindustrin. Detrationellt beteende iär som
ofta företag hör till deklarar kundvårdenär mestsom somav

detaljhandelnframgångsrika. Bokklubbarna dominerar t.ex. numera
för litteratur i Sverige.

identitet fastställdFör bra kundregister krävs kundens ärett att en
igång för så inte på flera ställenalla, kunden skall förekommaatt

för med direktreklam-registret och förhindra förväxlig i sambandatt
effektivatill Vidare krävsutskick inte kunder.ännu ärpersoner som

förfaller registret-rutiner för och adressuppdateringar, annarsnamn—
basen för hela verksamheten mycket snabbt. Personnumret som-

mycketgenerell identitetsbeteckning ökar säkerheten och sparar pengar
sjunker, så ökar allmän-i handeln. Om kvalitén i registerhanteringen
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hetens misstro register huvud och denöver adresserademot taget
reklamen riskerar förfalla till den junk-mail den i mångaäratt som
andra länder där säljer adressregister inte har möjlighetman ur som en

uppnå svensk adresskvalitet.att

Krediter

Handel personkontakt eller med förrnånskort och liknande, kräverutan
smidig kreditupplysning. I Sverige har vi byggt ett systemen upp som

uppfyller mycket högt ställda krav på funktionalitet till relativt låga
kostnader och bl.a. bygger säker identitet i kreditupplys-som en
ningsregistren. Visserligen dessa register integritetskänsliga,är men
de står under särskild tillsyn och de möjlighet för människor attger
få kredit meriter. I andra länder måste kanske bådeegna man
blanda in arbetsgivaren och ha personlig bankkontakt referens.en som

utlandetI måste kreditgivarna dessutom skydda sig själva attgenom
utbyta information dåliga betalare.om

Sekretessbeläggning av personnummer

Utredningens förslag sekretessbelägga den endaatt personnumren,
säkra identitetsbeteckningen, leder till del konstiga effekter vaden
gäller utlämnande uppgifter och kommer i praktiken i konflikt medav
offentlighetsprincipen. Några exempel:

Enligt offentlighetsprincipen kan jag del in-ta av en persons
komstuppgifter i taxeringsregistret, mångavilket i och för sig anser
stötande. sökerJag reda på inkomster med hjälp namnetpersonens av
ocheller vad jag i övrigt adress, hem-samtpersonnumret vet om
kommun Om skulle sekretessbelagt hittar jagetc. personnumret vara
enkelt hanhon har ovanligt Om ärett namnetpersonen om namn.
vanligt kan jag däremot välja någramellantvungen attvara personer.
För säkerhets skull jag kanske bådas föruppgifter vidaretar ut
efterforskning. fårJag inte del i taxeringsregistret,ta av personnumren

födelsetider, adresser, inkomster lika offentligaäretc.men nanm, som
förut. Många skulle säkert föredra inkomstuppgifterna sekretessbe-att
lades långt innan det sker med personnumret Genom döljaatt

dessutom saken eftersom förväxlings-gör värrepersonnumret man
risken ökar.

Om sekretessbeläggs kan utlänmandet handlingarpersonnumret av
med stöd offentlighetsprincipen fördröjas Varje handlingavsevärt.av
måste granskas och utplånas fårinnan utomstående deltapersonnumer

innehållet. Man framför sig kadrer tjänstemän sitter ochav ser av som
målar Detta kommer bl.a.över leda tillatt attpersonnumer. massme-
dias bevakning den offentliga sektorn försvåras ochavsevärtav
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kostnaderna kommer öka både utlämnar- ochavsevärtatt mottagar-
sidan.

kan helt enkelt inte sekretessbeläggasPersonnumret ettutan att
särskilt företagarnumrner införts för firmor.enskilda Det går inte att

hundratusentals företagare med hemliga identiteter.ha

Begränsning tilldelningen särskiltsamt ettav av personnummer
företagamummer

biträder utredarens uppfattning tilldelningenJag att av personnummer
skall begränsas och delar helt utredningens härvidlag.resonemang

uppfattningen enskilda företagare skall hadelarJag även ettatt
för intesärskilt Det gäller sekretessäven om personnummernummer.

genomförs. driver enskild finna ikläder sigEn ettperson som en
privatpersonens samhället, anställda, kredit-utöver gentemotansvar

givare, kunder och leverantörer. Det naturligt tillgången tillär att
uppgifter företagaren skall lika med andra företagsfonners,om vara

för privatpersonenmedan integritetsskyddet i möjligaste mån skall
lika med andra privatpersoners.vara

framtidenFingervisning om

och kostnaderhar problem i Sverige förandra länderI större änman
börjar flerabedrägerier med kontokort Man håll införaetc. system

identiteten kontrolleras med bild kontokortsinnehavaren.där
ochellerAntingen finns bilden på kortet hämtas den på skärm,upp

kontot sker.samtidigt kontrollen Det finns också i andraavsom
sofistikerade ID-kort,länder planer allt där bildinforma-ävenmer

tionen datalagras.
kan fingervisning kan kommaDetta personnumretattvara en om

få effektiv identifierarkonkurrens från utlandet. människorVi
hjälp datorutvecklingenvarandra med utseende, Mycketröst etc.av av

går datorerna bli så mänskliga möjligt. Numeraut att att som
finns kapacitet ljud och bild. Omi små datorer hanteraäven ettatt

årantal kanske kommer avlösasattpersonnumren av en mera
blimänsklig identifiering Bilden kan välbygger porträttet.som

så effektiv och komma uppfattas änett attsom nummer som mer
integritetshotande det gamlaän personnumret.
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Särskilt yttrande Marianne Liedströmexpertenav

l Allmänna synpunkter

Utredningens förslag till särskild personnummerlag skulle medföra
följande det genomfördes:om

Rättssäkerheten i samhället skulle undermineras den ökadegenom-
risken för personförväxlingar.

Såväl offentlig förvaltning företag och andra organisationersom-
inom den privata sektorn skulle drabbas mycket kostnads-storaav
ökningar.

Ekonomisk brottslighet och andra kriminella aktiviteter i samhället-
skulle underlättas.

bakgrundMot ovanstående bör väl motiverade begränsningarav av
personnummeranvändningen i stället ske ändring Datalagengenom av
och inte införande särskild och entydiggenom av en personnummer-
lag.

2 Förslaget till Sekretessregler

Utredningen föreslår sekretessregel, i praktiken skulle blien som
omöjlig tillämpa. Enligt denna skulle sekretessatt gälla för person-

inte för uppgift födelsetid.nummer men om
Eftersom enligt 18 § Folkbokföringslagenpersonnumret är en

identitetsbeteckning innehåller födelsetid med siffror,som ettsex
tresiffrigt födelsenummer och kontrollsiffra innebär förslaget atten
sekretess endast skulle gälla kombination de uppgifter utgören av som

Man skulle därför enligt offentlighetsprincipenpersonnumret. ha rätt
få reda på inte bara födelsetidatt hans ellerävenutanen persons

hennes födelsenummer. Eftersom endast dessa tvâ uppgifter till-
inte utgör skulle myndigheterna inte kunnasammans personnumret
lämnavägra dem. Kontrollsiffran kundeatt sedanut räkna utman

själv.
Även myndighet skulle hävda uppgift födelsetid ochom en att om

uppgift födelsenummer tillsammans i realiteten utgörom personnum-
skulle kunna vända sig till tvâ olika myndigheter frågaochmer man

efter uppgift födelsetiden hos den och födelsenumret hosom ena om
den andra myndigheten.

Sekretessregeln skulle för bankernas del bl.a. innebära intedetatt
skulle uppgift frånatt domstolar.ut t.ex.om personnummer
Personnumret skulle strykas i domarde bankerna intresseradeärsom

del Personer döms för bankrån,att ta ekonomiska brottav. som m.m.
skulle då bli mycket idag, vilketän skulle de svårt förgöraanonymare
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förnyade sådanaskydda sig brottbankerna att mot sompersoner,av
fast eller byterflyttar ofta, ofta inte har någon adress nanm.

3 i personkontotPersonnummer

utförligpersonnummerutredningen överlärrmatNordbanken har till en
Nordbankens personkonto. Kontonumretbeskrivning utgörs avav

Syftet med denna skrivelsekundens att upp-varpersonnummer.
det säkra ochmärksamma utredningen är mestpersonnumretatt

konto-det fungerareffektiva identitetsbegreppet samtidigt somsom
nummer.

special-medanvändningtill lagAv utkastet personnummeravom
tagits till deningen hänsynmotivering, kan konstateras nyssnämn-att

anledningoroväckande och medsynnerligenda skrivelsen. Detta är
följande synpunkter.härav lämnas

onödigbegränsaifrågasättas ifall syftetDet kan starkt att an--
lag,måste skevändning somgenom en nypersonnummerav

föröka riskernautfomming sannolikt kommerdessutom till sin att
personförväxlingar.beträffanderättsosäkerhet

föreslagna lagstift-denifrågasättakan vidareMan man genomom-
i användandetnår begränsningningen verkligen person-aven

framgårspecialmotiveringenAv personnumretattnummer.
födelsetid med konstrueratkommersannolikt ersättasatt av

specialmoti-marginell. Iblir då högstlöpnummer. Skillnaden
tillsynenockså farhågorveringen framförs över attatt person-

utföra ochändamål blir svårför tillåtnaendast används attnummer
avgränsa.

orimligtfullständigtden föranledainförs kommerOm lagen att-
medkostnader vad ersätta annatattstora personnummeravser

beräkningarna visargjordaNordbankenidentitetsbegrepp. De attav
miljard kronorlågt räknat 1,2för detta arbetekostnaden är av

siffra in-sistnämndapersonkontot.miljoner kronorvilket 380 avser
olikaförkringkostnaderkostnader s.k.kluderar förutom ävenegna

användningsområden.
kontonummerslopandeDessutom skulle ett personnummer somav-

allvarliga konsekvenserrisker förmycketinte kunna ske storautan
felutbetalningar tillochinsättningarför i formkunderna t.ex.av

vidNordbankenytterligareDetta attaccententueras avperson.
parallellatid måste köraunder långslopande personnummerav

ocksåskullepensionsutbetalningar. Detochför löne-system
medkunder2 miljonerförolägenheterinnebära mycket stora ca

mångagrad desärskilt höggäller ikontorutiner. Dettainvanda
Nordbanken.ipersonkontopensionen insattfårpensionärer som
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Nordbankens kunder upplever i personkontotatt personnummer-
innebär obehag eller problem. Det visar den undersökning som

SIFO har genomfört bland 200 personkontokunder 1994-02-17.
Inställningen till personkontot allmänt mycket positiv %är där 93
upplever personkontot fungerar mycket bra eller ganska bra. Enatt
majoritet de intervjuade %85 tycker det inte spelar någon rollav
eller tycker det positivtär fungerar konto-att personnumret som
nummer.

4 Sammanfattning

Personnumret viktig komponent i vårtutgör samhälles infrastruk-en
Med hjälp har företag och organisationer inomtur. personnumretav

såväl offentlig förvaltning näringsliv kunnat erbjuda konsumenter-som
bättre service, säkerhet och lägre avgifterstörre och priser. dettaIna

sammanhang kan också påpekas med slipperatt man personnummer
all tillståndsbyråkrati.

Även bankerna och vissa andra organisationer skulle kunna fåom
särskilt tillstånd använda sig i sinaatt systemav personnummer egna
skulle kraftig begränsning personnummeranvändningen ien av
samhället försvåra eller omöjliggöra inhämtande personuppgifterav
från Detta skulle i sin medföra service,externa system. sämretur
försämrad säkerhet och högre avgifter för bankernas kunder.t.ex.

Sammanfattningsvis bör begränsning personnummeranvänd-en av
ningen

syfta till få bort s.k. slarvig eller onödig användningatt person-av-
och inte till försvåra för organisationer och företagattnummer att

sina kunder bekväm och säker service till låg kostnad.ge en
ske ändring Datalagen införandeoch integenom av genom av en-

särskild personnummerlag.
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Särskilt yttrande Ulrika Lindmarkexpertenav

Sammanfattning

Utredningen har gjort förtjänstfull genomgången av personnummeran-
vändningen. Av betänkandet framgår denna användning har kommitatt

hela det svenska samhället. Både de offentliga ochatt genomsyra
privata sektorerna har blivit beroende för olikaav personnummer
ändamål och har kommit bli säker identitetsbe-attpersonnummer en
teckning i många sammanhang. Denna omfattande användning av

har skett med statsmakternas goda minne. delarJagpersonnummer
visserligen uppfattningen onödig användning böratt av personnummer
begränsas, det tveksamt det ska ske samtligaärattmen anser om
de utredningen föreslagit.sätt Enligt min mening bör utred-som
ningens förslag särskild lag inteom en om personnummer ge-
nomföras. Inte heller bör införa bestämmelser förbjuderman som
uppgift i ansökningshandlingar. Däremot jagom personnummer anser

utredningens förslag dels införande företagarnummer ochatt om av
dels restriktiv tilldelning två braär sätten mer attav personnummer
minska onödig personnummeranvändning. Likaså jag attanser
förslaget kriminalisering utnyttjande identitet bra.ärom av av annans
I princip delar jag också uppfattningen sekretesskydd för uppgiftettatt

bör införas. Det skulle innebära kraftig signalom personnummer en
vikten uppgift behandlas för denatt ettom av om personnummer

enskilde godtagbart Dock torde införandet sådantsätt. sekretess-ettav
kydd i nuläget kunna komma innebära sådana praktiska problematt
och få sådana ekonomiska konsekvenser för och kommun detstat att
blir svårt genomföra.att

En särskild lag

Utredningens förslag särskild lag användningom en om av person-
framstår resurskrävande och dyrbart slag i luften förettnummer som

den enskildes integritet. Resurskrävande dyrbart därföroch detatt
förutsätter omfattande utredningsarbete med stifta lagar ochett att nya
komplettera befintliga registerlagar med bestämmelser preciserarsom
den personnummeranvändning ska tillåtas. Som slag i luftenettsom
därför bestämmelserna sannolikt kommer innebära iatt att stort sett

personnummeranvändning i dag inom den offentligasamma som
sektorn och endast marginella inskränkningar av personnummeran-
vändningen inom den enskilda sektorn såsom hos bokklubbar och
reklamföretag. De kostnadsanalyser har gjorts olika myndig-som av
heter och organisationer och redovisas i kap. i betänkandet9 talarsom
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användandetsitt entydiga språk. Ett förbud mot av personnummer
denBara inomskulle få mycket ekonomiska konsekvenser.stora

från Dialogskulle det enligt uppgifterkommunala sektorn som
förmiljoner kronor bararedovisas i avsnitt 9.2 sig hundratalsröra om

kärvaKostnader i dagensadministration barnomsorgen. somav
framstår helt oacceptabla ochekonomiska situation i kommunerna som

höjning den kommunalasannolikt skulle innebära behov en avsom av
skattesatsen

. införaintegritetsfrämjande.heller särskilt AttFörslaget inteär en
identitetsbeteckninganvändningenlag reglerarendast enavsom

för denförbättring skyddetframstår någon direktinte avsom
i siginte uppgiftenskildes integritet. Det är personnummer somom

informationintegritetsrisk användningenkan utgöra utan av annanen
förslagetmin mening bör såledesenskilde. Enligtden om enom

genomföras. i ställetsärskild inte Jaglag attanserom personnummer
i fortsätt-datalageni 7 §bestämmelserna ävenpersonnummerom

för minska onödigningen tillräckligt instrumentkan utgöra attett an-
bordeDatainspektionenexponeringvändning och av personnummer.

betydligt längre tid debestämmelsernafå möjlighet tillämpa änatt
dömer ochgällt innanbestämmelserna hardrygt två år utmansom

bestämmelser.dem medersätter nya
Göteborgsinom bl.a.det arbete bedrivsJag vill också peka som
integritets-påtagligt minskaoch förMalmö kommuner sättatt ett

onödigförhindrariskerna, bl.a. att personnummeran-engenom
mycketsjälvsanerande åtgärder torde havändning. Sådana störreen

efter-svår kontrolleralagstiftningpraktisk effekt ärän atten som
levnaden av.

Personnummer i ansökan

utredningens uppfattningkan inte heller delaJag att personnummer
varförkan intei ansökningshandlingar. Jaggenerellt kan undvaras se

integritetssynpunkt denfråndet så mycket bättreskulle attvara
för sökandentillför uppgiften i ställetmyndigheten görmottagande att

merkostnadersådan ordning skulle förutomdet. Införandet storaenav
förväxlings-innebäramyndigheternaför de mottagande även stora

risker.
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Särskilt yttrande Kerstin Ostermanexpertenav

Allmänt

Utredningens förslag syftar till påtagligt begränsaatt personnummer-
användningen för stärka skyddet för den personliga integriteten. Iatt
den mån personnummeranvändningen vissa håll har kommit bliatt
slentrianmässig och onödig, jag ocksåär begränsningattanser en av
personnummeranvändningen bör ske. Enligt min mening innebär dock
utredningens förslag generell begränsning krav påom en genom
lagstöd för personnummeranvändningen inte automatiskt generelltett
stärkt integritetsskydd. Tvärtom kan det uppstå risk för intrång i den
personliga integriteten personnummeranvändningen begränsasom

rarnlag, särskild analys konsekvenser alternativochutangenom en av
i varje enskilt fall.

förutsättsDet i direktiven skall finnas i dekvaratt personnummer
sammanhang där tillräckligt starka skäl motiverar det. Den föreslagna
lagen begränsar dock personnummeranvändningen mängden
områden där begränsning inte varit önskad. Utredningen påpekaren
därför personnummerlagen måste kompletteras för-med olikaatt
fattningar reglerar användningen i vissasom av personnummer
register eller inom vissa sektorer i samhället, däribland försäkringssek-

Enligt min mening borde utredningen, till följd den valdatom. av
lagstiftningstekniken, samtidigt föreslagitha lagstiftning, förutom för
försäkringssektorn också för andra sektorer där personnummeran-
vändning nödvändig och befogad.är Det inte möjligtär attannars
exakt vilka konsekvenser lag dennasäga karaktär kan få ien av
framtiden och vilka ifrågasätterkostnaderna blir. Jag dock totalt sett

det finns tillräckliga motiv för lagsärskild användningom omen av
personnummer.

Kostnaderna för reglering manuellexempelvis hanteringen av av
företagarnummer och för blirsekretesspersonnummer, personnummer

också svåra bedöma och jag ifrågasätter behovet de föreslagnaatt av
regleringarna dessa områden. frågorna manuellSärskilt om
hantering och sekretess bör anstå till dess krävsdet anpassningen av
all persondatabehandling till förhållandena EU.inom

Med den föreslagna lagen det omfattandemycket ochär ett stort
lagstiftningsarbete återstår. I det den övergångs-sammanhanget ärsom
tid i lagen, enligt min uppfattning, alldeles för förkort attsom anges

skall hinna utreda och genomföra kompletterande lagstiftningarman
säker identifiering och datakommunikation därsäkergaranterarsom

det nödvändigt. Ettär problem det finns därområdenärannat att
personnummeranvändning befogad och nödvändig, exempelvis hosär
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fackliga förorganisationer A-kasse- och försäkringshantering, därmen
det inte finns något lämpligt regelverk infoga lagregleringatt en av
personnummerhanteringen.

Försäkringsbolagens personnummeranvändning

redogjort för försäkringsbolagensUtredningen har behov person-av
särskiltoch pekar på det angeläget sarnrnanbland-äratt attnummer

ning inte sker i försäkringsssammanhang. Helt kort kanav personer
erinras Sveriges befolkning omfattas någonhelanästanattom av
försäkring många har fler försäkring. viktigtoch Detän är attatt en

försäkringsbolagen kanersättning alltid utgår till ochrätt attperson
adressuppgifter bevaka adressändringarkontrollera och samtperson-

och dödsfall bland försäkringstagare och försäkrade. Om inte detta
sker risken för enskilda lider betydande rättsförluster.är stor att

detta sammanhang möjligheten till kontroller och ad-I är mot
från Adress Register SPARressuppdateringar Statens Person och

Även nödvändigviktig. med andra register kommunikationärytterst
försäkringsverksamheten. försäkringsbolag hanterarled i Ettettsom

information, känslig sådan. pâmängder ibland mycket Kravetstora
Även säkerhet vid samkör-ADB-säkerheten därför högt. kravetär

uppgiftslämnande mycket högt. Varje förslagningar och ställsannat
personnummeranvändning måstetill förändring försäkringsbolagensav

datakommunikation.identifiering och säkerbeakta behovet säkerav en
vid identi-idag det absolut säkraste användaPersonnummer är att

samkömingar.tetskontroller, adressuppdateringar och andra
Utredningen konstaterar också användningenatt av personnummer

rättsförluster ochi försäkringsbolagens verksamhet förebygger
allvarliga integritetsintrång ochförväxlingar kan innebära menarsom

användaförsäkringsbolagen för vissa ändamål böratt personnum-
med skatteuppbördpersonnummeranvändning i sambandUtövermer.

utredningen försäkringsbolagenoch kontrolluppgiftslämnande attanger
skernödvändiga kontrollerfå använda förbör sompersonnummer

uppgiftssamlingar använderregister ellermed utomstående som
innebärUtredningens lagförslagidentitetsbegrepp.sompersonnummer

får användai princip endastdock försäkringsbolagenatt personnum-
någonSkattemyndigheten,kontrolluppgifter tillför lämnaatt ommer

till stånd.lagstiftning inte kommerkompletterande
ungefär hade kunnatlagregleringpå hurFöljande exempelär ett en

exempel pådet endastutformas. skall dock betonasDet är ettatt en
utredningensanledninglagändringar mednödvändigaflera avsomav

försäkringsbolagensstånd för säkerställatillförslag måste komma att
datakommunikationsäkerförsäkringsverksamhetbehov i sin av en
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med andra register och uppgiftssamlingar användersom personnum-
identitetsbegrepp.mer som

Förslag till ändring försäkringsrörelselagen 1982:713av

Härigenom föreskrivs i fråga försäkringsrörelselagen 1982:713om
dels det i lagen skall införasatt rubrik efter 7 kap. 16 §en ny av
följande lydelse,
dels det i lagen skall införasatt paragraf, 7 kap. 16 §en ny a av
följande lydelse.

Användning av personnummer

16 § Utan hinder vad föreskrivs i lagen 1994:000a av som om
användning får den, har koncession enligtav personnummer som
denna lag driva försäkringsrörelse, registrera ochatt använda
personnummer

för fullgöra sådan uppgiftsskyldighet föreskrivsatt i lag ellersom
förordning,

för tillvarata enskilds till försäkringsersättning,rättatt eller
för säkerställa korrekt identifieringatt berörspersonerav som av
försäkringsavtal.ett
Personnummer får registreras enligt första stycket får ävensom

användas för inhämta uppgifter från eller utlämnaatt uppgifter till
uppgifterna behövs för försäkringsverksamheten.annan om

Med tanke på försäkringsbolagens personnummeranvändningatt
förebygger rättsförluster och förväxlingar kan innebära allvarligasom
integritetsintrång, det heltär omöjligt utredningsför-att acceptera ett
slag inte redan idag beaktar försäkringsbolagens totala behovsom av
säker identifiering och säker datakommunikation.
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Särskilt yttrande Nils Rydén,expertenav

Företagens Uppgiftslämnardelegation

Lag användningom av personnummer

finnsDet två särskilt viktiga skillnader mellan det svenska samhället
och andra jämförbara västerländska samhällen. Den gäller s.k.denena
offentlighetsprincipen och den andra gäller personnummeranvänd-
ningen. Båda tillämpas i ADB-miljö och betydandeutgör ettnumera
hot intrång i den personliga integriteten. Insynsmöjlighetema ökarmot
också till följd myndigheternas personnummeranvändning.av
Utvecklingen personnummeranvändningen har pågått i snart ettav
halvt sekel. I alla har utformats den förutsätt-stort sett system
ningen användningen iaccepterad samhället.äratt av personnummer
I utsträckning torde den omfattande personnummeranvändningenstor

resultatet brist motivation hitta andra lösningar. Detattvara av en
gäller både offentligaden och den privata sektorn.

Det obehaget och de riskerna för integritetsin-största även största
trång föreligger inom offentligaden sektorn. Myndigheterna samlar
in alltför många uppgifter alltföroch har möjligheterstora att
sammanställa dessa med hjälp Möjligheterna attpersonnummer.av
med stöd förhindra utvecklingdatalagen olustigtmot ettav en
kontrollsamhälle har hittills inte varit tillräckliga. Fortlöpande
försämringar integritetsskyddet har kunnat konstateras. Medav
nuvarande materiella regler de nämnda områdena tordeovan
möjligheterna integritetsintressenahävda minska i tideratt av
ekonomiska svårigheter.

En radikal minskning personnummeranvändningen torde krävaav
helt funnit det möjligtdet utredningenänett annat att ta.grepp

Mycket ytterligare utredningsinsatser kommer krävas. Jagstora att
finner det svårt från integritetssynpunkt, särskilt gällervadt.ex. att
myndigheternas personregister, nuvarandeallacceptera personnum-
meranvändning bara för iden författningsreglerad. Dettaär äratt
grunden ingen hållbar utgångspunkt. Användningen av personnummer
inom den offentliga sektorn enligt meningmin i utsträckningär stor
betingad myndigheternas bekvämlighet, varvid den enskildesav
personliga integritet fått stå tillbaka.

offentligaDe uppbyggnad kring intesystemens personnummer,
minst inom skatte- och sociallagstiftningsområdena, framtvingar också

omfattande personnummeranvändning inom arbetslivet. Enen
arbetsgivare har för sin producerande verksamhet inget behovegen

personnummerregistrering. Det skulle gå lika bra med anställnings-av
Tidigare utredningar har betonat vikten insatser förnummer. av
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integritetsskyddet på arbetsplatsen. verklig minskningEn av person-
nummeranvändningen inom såväl arbetslivet den offentligasom
sektorn torde bara kunna uppnås ändringar i utformningengenom av
de centrala statliga personregistren, vilket utredningen också varit inne
på i sina allmänna överväganden. eftersträvas vidDetta bör nya
generationer datatekniska systemlösningar. Som exempel på dettaav
kan förslag från näringslivets sida, utredningen ocksånämnas ett som
redovisar i kapitel arbetsgivarnas arbete med skatteuppbörd ochatt
löneexekution borde kunna uppbördssystem i statligmedersättas ett
regi, baserad på modern teknik för informationsbehandling och
betalningsförmedling. Arbetsgivaren lämnar visserligen uppgifter om
den anställde till in-ärsystemet, personnumret ersatt ettmen av
forrnationslöst uppbördsnummer. skulle alltså inte förPersonnumret
uppbörds- och exekutiva ändamål behöva redovisas i alla arbetsgivares
register anställda.över

Utredningen har redovisat möjlighet stärka integritetsskyddetatten
i sina förslaggenerellt direktiv ålägga kommittéer iatt ett attgenom

beakta statligaintegritetsskyddet. Enligt min mening borde framtida
utredningar in ifrågasätter den nuvarandesynsättstyras ett som
användningen inom främst den offentliga sektorn.av personnummer
Detta kan ske det i direktiv till samtliga kommittéert.ex. attgenom
uttryckligen föreskrivs förslagutredningarna skallatt presentera som
inte förutsätter användning av personnummer.

Under de tjugo funnitsår datalagen harän systemmer somsom
bygger på utgjortkunnat utvecklas datalagenutan attpersonnummer
något hinder. Mot denna bakgrund måste den begränsning av
personnummeranvändningen föreslås genomföras med storsom nu
hänsyn till de kostnader drabbar de registeransvariga.tagen som
Kostnader de inte haft någon rimlig anledning räkna med.attsom
Kostnaderna för genomföra förändring kunna minskastordeatt en
kraftigt övergångstid. denlagen får träda i kraft med lång Motom en
bakgrund framjag redovisat det rimligt med övergångstidärovan en
till år 2000.

Företagarnummer

Användningen bör enligt min meningsärskilt företagarnummerettav
skall intefrivillig. sifferbeteckning skall användasDenvara som

kunna organisationsnummer.samrnanblandas med ellerpersonnummer
Den därför frågan behöverbör föregås bokstaven F. Helat.ex. av
emellertid enligt min mening utredas ytterligare.
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Särskilt yttrande G A Westmanexpertenav

Allmänt1

Stöd för minskad användning personnummerav

inställning till behovet minskadDen personnummeranvändningav som
finns i utredningsdirektiven har endast och mycket diskutabeltett ett-

stöd i utredningens redovisade material, nämligen i utred-en av-
ningen genomförd enkät, med synnerligen tillrättalagda ledande
frågor och någon information till de utfrågade signärmareutan vare

syftet med nuvarande personnummeranvändning eller kostnads-om om
mässiga och integritetsmässiga konsekvenserna på olika be-sätt av
gränsningar i användandet detsamma.av

Om resultatet enkäten dels det utredningen be-av anses vara av
dömda, dels detta resultat så alarmerande, avsevärdaatt attanses vara
kostnader för förändringsarbete motiverade förändringarett anses som

de genomförs medför väsentligt ökade risker för förväxlingar ochom
integritetsintrång, inställer sigandra verkliga frågan varför inteman

i stället satsade bråkdel dessa saklig informationen av pengar en
till allmänheten fördelarna och nackdelarna för medom envar- -
användning personnummer.av

Försiktigtvis fanns fråga i utredningens deingen enkät huruvida
tillfrågade höjdaberedda med priser och avgifteravsevärtattvar

åtminstonebetala för omläggning till delvis personnummerlöstetten -
villighetensamhälle. sammanhang brukar just prisetI andra betalaatt

bra värdemätarevara en

författningsstödNuvarande förgrundsom

vissaUtredningens val begränsa personnummeranvändningen tillatt
författningsstödde samhällssektorer inte uttryckligtdär det finnsav

för grundläggandeanvändning denbör från stat-personnummerav ses
förvaltningsrättsliga får detoch principen endastmyndighet göraatt
den uttryckligen i författning medan situationenålagdär göra,attsom

dvs.för verksamhet på denden enskilda samhällssektorn är motsatta
har lett tillallt inte i författning förbjudet tillåtet. Dettaär är attsom

för myndighetsdet i sakligt tveksamma fall författningsstödfinnsäven
förekommeranvändning medan det knappast enspersonnummer,av

identifiering inom deni sådana fall där statsmakterna förutsätter säker
enskilda sektorn eller skyldigheträtt noteraatt att personnummeren

konsumentkreditlagenskrivits in i författning. Se exempelvis den nya
kreditprövning1992:830 där kreditsäljaren göra noggrannanmanas en
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presumtiv kredittagare för iaktta ’god kreditgivningssed’. Förattav en
kreditprövning överhuvudtaget erfordras givetvisgöraatt atten man

den kreditsökande fastställaFör detta behövs i sinär.vet att turvem
identifiering med vederbörande, dettaen personnummer men om

inget i lagtexten.sägs

illegalaRisken for integritetskränkande Samkörningar

Ett älsklingsargumenten användning har demotav av personnummer
25 åren varit risken för integritetskänsliga illegala samkör-senaste

ningar. Däremot det tunnsått med praktiska exempelär attmer
sådant skett. iDet bör sammanhanget också i den månnoteras att

inte tillåts i viss verksamhet kan samkörningar ellerpersonnummer
matchningar med andra begrepp, låt med betydligtgöras störrevara
felrisker sammanblandning data rörande olika etc.av personer
Förekomsten bankrån lär inte föranlettha några förslag attav om
avskaffa bankerna

Kostnader för omläggning rutiner och dataprogram, över-av nya
gångstid.

Bankföreningen har gjort i utredningsbetänkandet återgiven överslags-
beräkning kostnaderna för bankerna tänkt personnummerbe-av av en
gränsning, vartill hänvisas. Därvid bör beaktas inte där tagitatt man
hänsyn till den knapphet och därmed prisökning kan förväntas påsom
systemerings- och programmeringstjänster under övergångstiden.
Motsvarande kostnader torde drabba de övriga delar näringsli-även av

har affärsrelationer med allmänheten.vet som
Det bör också betonas de flesta personregister tillanslutnaäratt ett

eller flera sådana.andra ekonomiska praktiskaAv och skäl det inteär
möjligt alla nuvarandeersätta med vid ochatt system nya en samma
tidpunkt. Man kan knappast vissa drift i väntanta system attur
övriga hopkopplade skall förnyas. Därför måste i praktikensystem
helt byggas vid sidan den informa-nuvarandesystemnya upp om
tionshanteringsstrukturen ungefär bygger pånär vägsom man en ny

gammal vägsträcka där trafiken måste flyta fram under helaen
byggtiden.

Till övergångskostnaderna bör också räknas den omständigheten att
bristen vad gäller kvalificerad systemerings- och programrneringsper-
sonal lär medföra del normalt underhålls- utvecklings-att storen av
och säkerhetsförbättrande arbete databaser och andra personregister
i Sverige måste ligga under de år då parallella personnummerlösanere

utvecklas.system
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för det delvisockså totala kostnadendet bör denMen noteras att
omläggningskostnaderna.personnummerlösa samhället inte vidstannar

sammanblandningar datafelmängden, förväxlingar,ökandeDen av
förekommer unikrörande flera och närannat enpersoner som

dekostnader förpersonidentiñkation innebär inte barasaknas,
återkommanderegisteransvarigapersonnummerlösa ävenutan

harför dem inteintegritetsintrång för åtskilliga särskilt sompersoner
mån förslagen genomförsisärskiljande Därtill kommer denattnamn.
exekutionsväsendenaeffektiviteten hos domstols- ochkommer att

medfrekvens mål och ärendenföljd väsentligt ökadminska till avav
felidentiñerade parter.

direktivGenerellt

generellafinansdepartementet ipressuppgifter regeringenEnligt har
visa detkommittéer och utredareutredningsdirektiv ålagt alla attatt

offentliga sektorndenverksamhetutreder verkligen är somenman
Personnummerutredningen,applicerat pååt. kan,sig Manbör ägna

direkt utrednings-,anledningfinnsifrågasätta det att satsaom
påoch domstolsresurserpolis-, åklagare-myndighets-,lagstiftnings-,

identifieracivilrättsliga avtal skallihurbestämma partert.ex.att
varandra

personnummeranvändningen kanlikväl statsmakternaOm attanser
rimligt började dennadetoch bör begränsas, att mansynes vara

verksamheten.statligareform inom den

creditSärskilt management2 om

kreditkunder m.fltillåtet identifieraatt

överenskommelser mellanGrundläggande för andraavtal och
och förpliktelsercivilrättsliga ömsesidiga åtaganden är attparter om

Är identiñe-sker dennaidentifierar sig. fysiskparterna part person,
förväxlingsrisk medring i Sverige för hans del entydigt och utan

står förtjänsteföretagHandels-användande och enav personnummer.
form leveran-idag iringa del kreditgivningen i Sverigeicke avav

krediter lämnas till köparetörskrediter. inte obetydlig del dessaEn av
identifieras förutomenskilda firmor eller privatpersoner. Dessaärsom

förIdentitetsuppgifterna användsmedmed även personnummer.namn
för intial kreditbe-underlagdeländamäl: för inhämtandeflera Först av

kankreditens löptidunder somdömning kreditupplysning m,m
kreditbevakninglöpanderullande krediter förflera år vid t.ex.vara

hand,i sistaoch adressändringarinklusive bevakning samtav namn-
inklusiverättsliga åtgärdervid bristande betalning, för inkasso och
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inhämtande kreditupplysning för bedömning kostnadskrävandeav av
indrivningsåtgärders rimlighet syftande till tvångsvis betalning. Iakttas
dessa regler kan onödiga kreditförluster undvikas. God kreditgivnings-
sed enligt konsumentkreditlagen torde förutsätta förfarandeett motsva-
rade det beskrivna. Man kan inte rimligen göraovan en noggrann
kreditprövning skall kreditpröva.utan att veta vem man

Utredningens förslag begränsningar har kommit riktas iom att
första hand de integritetsmässigt tämligenmot ointressanta men-
frekventa kundregistren, där kreditkunder regelmässigt behöver ha-
sina kreditkunder säkert identifierade.

När det gäller fordringsägares användning sina kreditkundersav
utredningens inställningpersonnummer, synes attvara personnummer

onödigt för identifieraär kredittagaren i enlighetatt med Datainspek-
tionens regeringen fastställda beslut vissa energibolagav ochom
får användas. heller vid beställning kreditupplysning skallav

användas. Utredningen kravetpersonnummer attanser svaran-
dens i ansökan betalningsföreläggande börpersonnummer om
avskaffas. Vare sig för från början klart för sigatt göra ärvem som
kreditsökande och kredittagare och heller för löpande kreditbe-
vakning användningenär f.n. lagreglerad ehuruav personnummer
nödvändig.

Utredningens förslag i den delen, jag kan biträda, tordesom om
de genomförs, medverka till just den ogrundade tilltro till personnum-

identifieringsmedelret utredningen inledningsvissom nämner.som

Integritetsrisker och andra risker påföramed att personnummer
efterhand.i

Om utredningsförslagen tolkade enligt genomförs, måsteovan- -
tillföras i efterhand. Dettapersonnummer mycketpersonposter är en

felkälla. Att tillförastor tillpersonnummer personpost noteratsen som
kanske eller flera år tidigare och därefterett inte uppdaterats ad-
ressuppdatering torde bli så dyr registerposten inte innehållerom

de flesta kundregister inte fortsättningsvisattpersonnummer, kommer
löpande uppdateras via SPARatt eller motsvarande, innebär att

utgångspunkterna för sökningen möjligen ärpersonnumretav ett
dämera oriktigt och säkert inaktuellnästan adress. Se utred-namn en
ningens avsnitt SPAR. Att felprocenten under dessa förutsätt-om
ningar blir hög knappast förvånaär sig böröver enligt minatt men
mening beaktas liksom den omständigheten personförväxlingar höratt
till de påtagliga och allvarligare integritetsintrången tanken medom-
ytterligare begränsning personnummeranvändningen syftar tillav att
förbättra den personliga integriteten. Vissa kundergäldenärer lär vara
omöjliga återfinna. För fordringsägareatt kommer detta medföraatt



SOU 1994:63 Särskilda yttranden 361

ökande kreditförluster inte minst ekonomisk brottslighetattgenom
underlättas personnummerlösheten.av

Slutsats

Med beaktande konsekvenserna kostnadsmässigt och integritets-av
mässigt genomförande utredningens förslag såvitt lagett rörav av om

avseende begränsningar i användningen därav inompersonnummer
enskilda sektorn och sekretesskryptering inom den offentliga sektorn,

jagkan inte biträda utredningens förslag i dessa delar.
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Utredningens direktiv
Begränsning användningenav av personnummer

Dir 1993:7

Beslut vid regeringssammanträde 1993-02-04

Statsrådet Laurén anför.

förslagMitt

Jag föreslår särskild utredare tillkallas med uppdrag utredaatt atten
frågan begränsad användningom en av personnummer.

Folkbolçföringsnummer blev personnummer

Redan år 1947 infördes i Sverige med födelsenummer.systemett
Syftet framför allt tillgodose behovet entydigt,att ettvar av mera
lättillgängligt och lätthanterligt hjälpmedel för identifiering av personer
än Födelsenumret sammanfördes med uppgiftpersonnamnet. om
födelsetiden till niosiffrigt användes identitetsbe-ett nummer som som
teckning. kallades vanligenDetta folkbokföringsnummer.nummer
Folkbokföringsnumret utnyttjades hjälpmedel vid identifieringsom
bl.a. i folkbokföringen, befolknings- socialstatistikenoch och vid
samsorteringen deklarationsblanketter löneuppgifter.ochav

Till folkbokföringsnumret lades 1968 s.k. kontrollsiffra förår atten
skulle möjlighet kontrollera riktighet med hjälpattman numrets av

ADB. I samband därmed beteckningennumretgavs personnummer.
Enligt 18 § folkbokföringslagen 1991:481 fastställs ett personnum-

identitetsbeteckning för folkbokfördvarje Person-mer som person.
tilldelas skattemyndigheten. hand skallI förstanummer av personnum-

fastställas Skattemyndigheten barn vid sin födelsenär ettmer av
folkbokförs i länet. Skattemyndigheten vidareskall fastställa person-

i andra sammanhang då saknar sådantnummer en person som nummer
folkbokförs myndigheten. Enligt vissa författningar fastställs ocksåav

för inte folkbokförda. Dettaär görspersonnummer personer som
enligt 34 § tredje stycket folkbokföringslagen den skattemyndighetav
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bestäms regeringen eller den myndighet regeringensom av som
förordnar.

Personnumret födelsetid, födelsenummer ochanger en persons
kontrollsiffra. Födelsetiden med siffror, för förtvå året, tvåanges sex
månaden och för dagen i ordning.två nämnd Födelsenumret bestårnu

siffror och udda för och jämnt för kvinnor. Personnum-är mäntreav
avslutas med kontrollsiffra. födelsetiden födelse-Mellan ochret en

bindestreck byts plusteckensätts närnumret ett ut mot ettsom en
fyller 100 år.person

Användningen av personnummer

framförPersonnumret används allt hjälpmedel vid identifieringsom
också vanligtDet användsär att personnumretav personer. som

sökbegrepp i ADB-stödda personregister och koppling närsom man
s.k. samkörning skall sambearbeta flera personregister vidt.ex.genom

framtagning statistik.av
i folkbokföringenFörutom utnyttjas förekommeratt personnumren

omfattande användning också inom hela denen av personnummer
övriga offentliga sektorn, inom rättsväsendet, försvaret,t.ex.

Ävenskatteförvaltningen, hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
inom enskildaden sektorn används i betydandepersonnummer
omfattning.

författningarEtt flertal innehåller regler skallattom personnummer
eller bör i inlagor till myndigheter. I andra sammanhang inomanges
såväl den offentliga den enskilda sektorn kan krav påsom personnum-

grundas avtal olika slag. förekommerpå Det inte sällan denattmer av
beställer eller tjänst krävs uppgift sittpåsom en vara om personnum-
Den enskildes möjlighet avstå från sittatt attmer. uppge personnum-

praktiken ofta begränsad,i han vill ha eller tjänsten.ärmer om varan
Som resultat skall lämnas till myndigheter,ett attav personnummer
företag förekommerm.fl. sådana uppgifter i antal ADB-ett stort
register både inom offentligaden och enskilda sektorn.

Inom den offentliga sektorn förs register med överpersonnummer
elever, anställda, skattskyldiga, fastighetsägare, vissa funktionä-t.ex.

i aktiebolag, bilägare, körkortsinnehavare, dömda till påföljd,rer
patienter, blodgivare och elabonnenter.

enskildaInom den sektorn förs register med överpersonnummer
anställda, köpare, gäldenärer, försäkringstagare,t.ex. prenumeranter,

hyresgäster, leverantörer, kontokortsinnehavare och föreningsmed-
lemmar. kreditupplysningsverksamhet försI sådana register över

befolkningen.delenstörre av
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Fördelar och nackdelar med personnummer

Användningen innebär både fördelar och nackdelar.av personnummer
Den fördelen består istörsta enhetligt ochäratt personnumret ett

för varje unikt identifikationsbegrepp. Personnumret alltsåärperson
hjälpmedel det gäller förebygganär förväxlingar uppgifterett att av

vilket betydelse frånär bl.a. rättssäkerhetssynpunkt.om personer, av
denI meningen innebär skydd för den personligapersonnumret ett

integriteten. fördelEn ocksåär underlättar föratt personnumret
individen få bidrag, pensionerrätt och bostadsbidragatt t.ex. samt att

skatträtt debiteras.
I allmänhet torde användningen också bidra tillav personnummer

öka möjligheterna och minska kostnaderna för forskning ochatt
framtagning statistik och underlag inför olika beslut. s.k.Förannatav
longitudinell forskning det ofta förutsättningär kanatten man
använda för följa förhållanden underattpersonnummer personers en
längre tid. Dessutom minskas kostnaderna för administrationen av
personregistren, något i sin är medföra lägreägnattur attsom
kostnader för den enskilde. Användningenäven ärpersonnummerav
vidare i praktiken nödvändig förutsättning för sådana förenklingaren
för medborgarna beslutas beträffande deklarationsför-t.ex.som
farandet.

En fördel informationsbärandemed detär ärettannan attnummer
lätt komma ihåg.att

Användningen innebär emellertid också nack-av personnummer
delar. Den kanske nackdelenstörsta är kan kommaatt personnumret

användas medför otillbörligtpå sätt intrång i den personligaatt ett som
integriteten, enkelt kansättt.ex. att personnumret ettgenom
användas kopplingsnyckel för samkörning flera personregister,som av
vilket skapar möjligheter till kontroll enskilde individen i olikadenav
hänseenden. Redan blotta möjligheterna till vållar hosdetta mångaoro
märmiskor.

Den enskilde kan också detuppfatta nackdel attsom en personnum-
informationsbärande,är ålder framgårret t.ex. att personnumret.av

Vidare kan inbjuda till på dess tillförlitlighetövertropersonnumret
enda identifikationsbegrepp. Man kan felaktigt kontrolltrosom att en

identiteten inte behöver ocksågöras med adress ochav t.ex. namn,
födelseort. dettaI sammanhang bör i minnethålla detatt trotsman
kontrollsiffran i finns mycket begränsade möjligheterpersonnumret att
vid databehandling upptäcka felaktiga, formellt rimligamen person-

Den omfattande användningen medförnummer. personnummerav
också betydande risker för integritetsintrång någon avsiktligtnär
utnyttjar någon i sina kontakter myndig-medannans personnummer
heter och företag.
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Data- och oflentlighetskommitténs förslag 1987dr

Mot bakgrund kritiken den utbredda användningenmotav av
och den många kände inför onödigpersonnummer oro som en

användning tillsattes 1984år kommitté medav personnummer en
uppdrag utreda användningen i samhället.att av personnummer

Kommittén, Data- och offentlighetskommitténtog namnetsom
DOK, lämnade i juli 1987 delbetänkandet SOU 1987:31 In-
tegritetsskyddet i informationssamhället Personregistrering och
användning av personnummer.

I betänkandet anförde DOK kommit brukas iatt personnumret att
vitt skilda sammanhang vilket skapat hel del irritation hos allmän-en
heten. Enligt DOK föreföll det ibland harpersonnumretsom om

slentrianmässigtanvänts och oöverlagt i sammanhang där det är
tvivelaktigt det fyller någon helst funktion. DOK menadeom som
emellertid det inte finns skäl betrakta sådantatt att personnumret som

integritetskränkande. Det kan däremot användas på sättsom ett som
medför ökad risk för integritetskränkningar. DOK fann generelltatt ett
avskaffande inte skulle undanröja de integritetsriskerpersonnumretav

förknippadeär med personregistreringen i samhället. Detsom var
enligt DOK däremot givet såväl avskaffande begräns-att ett som en
ning användningen under övergångsperiod,av av personnummer, en
kan med föra både betydande kostnader och risker för förväxlingar
och rättsförluster. DOK fann det också sannolikt den service i formatt

automatiska aviseringar till den enskilde i olika sammanhang,av t.ex.
i samband med flyttning och för iakttagande tidsfrister, siktpåävenav
skulle bli mindre tillförlitlig.

Mot bakgrund sina överväganden lämnade DOK alternativatvåav
förslag till åtgärder för åstadkomma reglering och begränsningatt en

användningen i personregister.av av personnummer
Det förslaget, särskild lag, innebar attena en ny personnummer

endast skulle användas under vissa angivna förutsättningar,
nämligen vid medgivande från den registrerade, stöd i lag eller
förordning eller i vissa fall vid uppgiftsskyldighet eller tillstånd av- -
Datainspektionen.

Det andra förslaget, kompletteringsförslaget, inte utformatvar som
förbud registrera i stället skulle Data-ett mot att utanpersonnummer

inspektionen övervaka användningen i samband medav personnummer
Ävensåväl tillståndsgivning tillsyn. de registeransvariga skulle blisom

skyldiga visa återhållsamhet det gälldenär användaatt att person-
nummer.

Kommittén inte ställning till vilket de alternativa förslagentog av
borde genomföras. kommitténsTre ledamöter emellertidsom av angav
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i särskilt yttrande förordadede lösning med särskild lagett att en
framför kompletteringsförslaget.

Remissbehandlingen betänkandet visade övervägandeattav en
majoritet de remissinstanser ställde sig bakom något DOK:sav som av
förslag förordade kompletteringsförslaget. Flera remissinstanser
påtalade den föreslagna särskilda lagen förutsattes medge undantagatt
i mycket omfattning rad olika intepå områden varförstor en man
kunde tala förbudnågot användningenmotom personnummer.av
Åtskilliga remissinstanser anmärkte särskiltockså kravet i denpå
huvudregel enligt förslaget skulle gälla, dvs. användningenattsom av

skall grunda sig på samtycke från den registrerade.personnummer
kravDetta skulle enligt instanserna inte få betydelseså eftersomstor
valfrihetnågon för den enskilde i fall faktisktmånga inte kommerrent

finnas.att
Den dåvarande justitieministern uttalade i l99091:60prop. om

offentlighet, integritet och ADB hon i likhet med de allra flestaatt
remissinstanserna förordade komplettering datalagen 1973:289.en av
Departementschefen deklarerade genomförande komplette-att ett av
ringsförslaget inte behövde resultera i lägre integritetsskydd änett
alternativet med helt lag. fannHon vidare komplette-atten ny
ringsförslaget hade de fördelarna det mindre resurskrävandeatt var
och det i utsträckning förslaget lagstörre än särskildatt om en
medgav successiv anpassning till begränsad användningen en av
personnummer.

Vid riksdagsbehandlingen propositionen lät Konstitutionsutskottetav
Lagrådet sig det förslag till särskildöver lag DOK lagtyttra som
fram. Utskottet fann i sitt betänkande 199091:KU11 efter deävenatt
ändringar föreslagit förslagetLagrådet led till lag användningsom om

i allt väsentligt brister, påtalats iallvarligaav personnummer av som
remissbehandlingen. Utskottet tillade ivad antecknatsutöveratt som
propositionen hade kritiken från några remissinstanser påäven gått ut

effekterna den föreslagna tillräckliglagen inte grad hadeiatt utrettsav
och analyserats och förslagets konsekvenser svåra över-att attvar
blicka. Flera instanser, anförde utskottet, befarade förslaget skulleatt
medföra betydande kostnader, risk för personförväxlingar och sämre
service till allmänheten. likhetI med förordaderegeringen utskottet-

komplettering datalagen. Utskottet fann emellertid regering-atten av
förslag inte helt tillgodosåg de krav restriktivitet bör ställasens som

på användningen i ADB-register och utskottetav personnummer
förordade därför lydelse föreslagit.den regeringenänen annan
Riksdagen följde utskottets förslag. minoritet konstitution-En av
sutskottet m, och c avstyrkte i reservation regeringens förslagen
och anförde förslagdet till lag användningatt om av personnummer
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DOK lagt fram borde riksdagen i den lydelse detantassom av som
fått efter Lagrådets granskning.

Nuvarande begränsningar i användningen av personnummer

Det kan det lättsägas redaär på någonatt att ta annans personnum-
Den vill kontrollera sitt eller reda påmer. tasom personnummer

någon kan regel uppgift numretannans personnummer som om
vända sig till myndighet inom folkbokföringen, dvs.attgenom en

skattemyndigheten. Uppgift helapå eller delarom personnummer av
befolkningen kan i princip också få från det ADB-baserademan
statliga och adressregistret SPAR.person-

Sedan den l januari 1992 finns alltså särskild reglering fören
användningen i §7 andra stycket datalagen. Enligtav personnummer
bestämmelsen får registreras i dataregister endastpersonnummer om
det klart motiveratär med hänsyn till registrets ändamål, vikten av en
säker identifiering eller beaktansvärt skäl. förteckningarDeannatav

personregisteröver skall finnas enligt 7 § datalagen skallsom a
innehålla uppgift huruvida finns i registren.om personnummer
Personnummer skall inte särskilda skäl få användas data-påutan
utskrifter.

Sedan regleringen trädde i kraft har Datainspektionen förstasom
instans avgjort antal ärenden där frågor användningett om av

varit aktuella. Inspektionens ställningstaganden kanpersonnummer
sammanfattas enligt följande.

Personnummer får användas den registeransvarigenär enligt
författning eller myndighetsbeslut skyldig lämnaär att ut personupp-
gifter till myndighet.en

Den planerar byta sitt registersystem kan i vissa fallatt utsom av
kostnadsskäl tillfälligt fortsätta använda i detatt personnummer
gamla detäven inte finns andra skäl försystemet attom-
använda personnummer.

Personnummer får inte användas för uppdatera register inteatt som
omfattandeär så kostnader och service vållar problem.att stora

Personnummer får användas där kravet säker identifieringpå är
särskilt framträdande grund de följder personförväxlingav en
kan få.

Datainspektionen har i falltvå avslagit begäran få användaatt
i s.k. branschregister.personnummer
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I direktreklam får enligt Datainspektionen tillspersonnummer
vidare användas vid s.k. bortmatchning. tillåtsDäremot normalt
inte i datautskrifter för direktreklam.personnummer

Postverket sökte och fick tillstånd för registrera adressändringar.att
Registret skulle användas för söka fram, kontrollera och rättaatt
ändrade adresser. Posten fick registrera eftersompersonnummer
regeringen kan föreskriva SPAR registret får hämta uppgifteratt -
från Posten. Då behövs kopplingsbegrepp.personnummer som

Datainspektionens styrelse har beträffande kundnummer i för-
säkringsregister uttalat sig för följande huvudinriktning: normalfal-I
let bör endast användas för identifierapersonnummer att en

Personnummer bör därför inte användas kundnummer,person. som
fakturanummer, diarienummer, försäkringsnummer och liknande.

Bestämmelser i övrigt till skydd otillbörligt intrång i den enskildesmot
integritet finns bl.a. i sekretesslagen 1980: 100 och datalagen.

I kap.7 §15 sekretesslagen finns visserligen föreskrifter s.k.om
folkbokföringssekretess. Denna torde dock endast i undantagsfall
omfatta uppgifter om personnummer.

Utredningsbehovet och utgångspunkter för utredningsarbetet

Efter samråd med chefen för Finansdepartementet vill jag anföra
följande.

För de enskilda människorna detär betydelse skyddet förstor attav
deras personliga integritet I landär vårt sådant skydd igott. ettges en
rad olika lagar, i brottsbalkens ansvarsbestämmelser brottt.ex. om

rättegángsbalkens reglermot processuella tvångsmedel,person, om
skadeståndslagens föreskrifter förersättning ideell skada ochom
sekretesslagens bestämmelser till skydd för enskilds personliga
förhållanden. En särskild lag sikte just integritetsskyddetpåtarsom

datalagen,är reglerar användningen personuppgifter med hjälpsom av
ADB.av

Integritetsskyddet inteär statiskt påverkasmåste ändradeutan av
samhällsförhållanden. Det dåär angeläget till den skyddsnivåatt attse

finns i dag inte sänks höjs dentvärtom i utsträckningutansom som
möjlig.är Det dennaär bakgrund skall frågor rörmot attman se som

enskildas integritetsskydd redan behandlas i flera utredningar, såsom
Datalagsutredningen Ju 1989:02, Aviseringsutredningen Fi 1992: 12

Rättssäkerhetskommittén. Vidare kansamt Utredningennämnas att om
kreditupplysningslagenöversyn 1991:06Ju har till uppgiftav att

bl.a. utreda hur intresset effektiv kreditupplysningslag kanav en
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främjas kravet personlig integritet och sekretess förpå trädsutan att
Kommittén ideell skada Ju 1989:01 har i delbetänkandenär. ettom

SOU frågor1992:84 behandlat ersättning vid vissa integri-om
tetskränkande Datastraffrättsutredningen 1989:04brott. Ju har
nyligen överlämnat sitt betänkande SOU 1992:10 Information och
den informationsteknologin där rad förändringar föreslås inya en
brottsbalken och i rättegångsbalken, dem med siktemånga på ettav
förstärkt integritetsskydd.

Samtidigt integår det bort från integritetsskyddsintressetatt attse
viss motsättningkan i till andra viktiga värden i samhälls-stå vårt

skick. tänker då bl.a tryckfriheten och offentlighetsprincipen,Jag på
.

båda långtgående hos och bidrar till det svenskaär attsom oss
integritetsskyddet vid internationell jämförelse kan sig begränsat.teen
Särskild försiktighet brukar i land iakttas gällervårt det utökanär att
integritetsskyddet begränsningar yttrandefriheten ochgenom av
sekretessbestämmelser. destoDet angeläget tillär att tamera vara
möjligheter öka skyddet för den enskildes personliga integritet vilkaatt
inte påverkar grundläggande principer det slag jagav som nyss
nämnde.

En sådan fråga enskildas integritetsskydd denrör ärsom om an-
vändningen i riktningEtt ökad restriktivi-steg motav personnummer.

har tagits den regleringen personnummeranvänd-tet genom nya av
ningen införts i datalagen. Min uppfattning emellertid dennaär attsom
inte tillräckligtgår långt bör söka begränsa användningenutan att man
på kraftfullt möjlighet därvidså. En näralig-sätt än ärett mera som
gande vidare med dengå lösning DOK presenterade ochär att som

bestod i särskild lag. En sådan lösning har fördelarstorasom en
jämfört med nuvarande ordning den uttryckligtpåatt ettgenom mera

inskränker personnummeranvändningen.sätt Jag dock medvetenär om
den lösningen kritiserats alltför litet långtgående.även Det kanatt som

därför finnas skäl kan längre och verkligen få tillatt se om man
stånd radikal förändring. Lagstiftning säkert ofrånkom-ären mera en
lig åtgärd skall åstadkomma förändringar, också andraom man men
medel kan verksamma för syftet. Jag tänker då bl.a. möjlig-påvara
heten s.k. kryptering med talersättaatt personnumret ettgenom vars

innebörd endast kan klargöras sifferkombination,närmare av en annan
s.k. krypteringsnyckel. finnsDet också mycket talar för atten som

dagens omfattande användning i ADB-systemen tillav personnummer
del har sin grund enbart i systemtekniska överväganden tankestor utan

integritetsaspekterna.på Möjligheterna använda andra systemteknis-att
ka lösningar Begränsningarmåste prövas. av personnummeran-
vändningen bör ske inom offentligabåde den och den privata sektorn.
Hotet den enskildes personliga integritet i ADB-sammanhangmot
torde särskilt beaktansvärt det gäller olika inom detnärvara organ
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allmänna, samtidigt det för börstatsmakterna specielltsom vara
Ånäraliggande inskränka personnummeranvändningen där. andraatt

sidan kan användningen särskilt motiveradav personnummer vara
bl.a. rättssäkerhetsskäl inom delar offentligaden verksamheten,av av

beskattningen och viktiga delar rättsvården.t.ex. av
därförJag personnummeranvändningen böröversynattanser en av

genomföras och den bör förutsättningslöst utifrån syftetgörasatt att
påtagligt begränsa användningen i olikaav personnummer samman-
hang i samhället. Inriktningen bör skall fåattvara personnummer
användas bara där tillräckligt starka skäl motiverar det. Uppdraget bör

till särskild utredare.ges en
offentlighetskommitténData- och gjorde grundlig kartläggningen

användningen i sitt betänkande från 1987.årav av personnummer
Någon ytterligare analys i detta avseende torde därför i fall intevart
i någon utsträckning behövastörre den utredare börgöras av som nu
tillsättas. Mycket det arbete DOK lagt ned lär i stället kunnaav som
användas utgångsmaterial för utredaren i arbetet medsom en ny
lagstiftning. lagförslag DOK framDet lade och isom som senare
lagstiftningsarbetet förkastades, tänkas liggakan till grund för ny
lagstiftning. Som fram bör dock utredarengått fri lägga framattvara
förslag inte knyter till DOK:s förslag. begränsningnärmare Ensom an

dock rättsskyddet inte samhälletär sänks, inte orsakasatt att stora
kostnader, förutsättningarna statistisktför och ekonomisktsamt att
utredningsunderlag och forskning inte försämras. första utvärderingEn

den ändring i § datalagen trädde i kraft7 den l januari 1992av som
bör också göras.

Utredaren bör ställning till särskild lagstiftningäven skallta om en
omfatta användningen generellt eller lagstift-personnummerav om
ningen bör begränsad till ADB-behandlingengällaattvara av
personuppgifter. Utredaren bör detockså reviderade förslagdelta av
till direktiv angående skydd för enskilda behandlingvid av personupp-
gifter EG-kommissionen lämnat till ministerrådEG:s i oktobersom
1992. I förslagets artikel 8 förbjuderi princip behandlingsom av
känsliga uppgifter, dvs. uppgifter religiös eller politiskom ras,
uppfattning, hälsa finns bestämmelse medlemsstaternaattm.m. en om,
skall bestämma under vilka förhållanden nationella identifikationsnum-

får användas. Något krav på användningen identifikations-attmer av
skall lagregleras finns dock inte direktivförslaget.i dettaInummer

sammanhang det naturligt följerär utredaren EG:s fortsattaatt
behandling förslaget.av

Konsekvenserna särskild lag begränsad användningav en om av
måste Det i detta sammanhangövervägas. ärpersonnummer noga av

vikt utredaren i sina överväganden såvitt möjligt klart i vilkengöratt
omfattning särskild lagstiftning kan medföra ökad risk fören en
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personförväxlingar och servicesämre till allmänheten. Utredaren bör
också ställning till vad särskild lag kan komma få förta atten
konsekvenser för forskningens och statistikens behov personregisterav
och andra liknande intressen, för bevaka jämställdhetsfrågor.t.ex. att
Även de ekonomiska konsekvenserna för omstrukturering och
nyutveckling ADB-systemen bör utredas. Vidare bör beaktas riskenav
för ökat krångel för enskilda och för myndigheter.

Som bör utredarennämnts också finnsdet alternativ ellerse om
komplement till lagstiftning för minska användningenatt av person-
nummer.

Ramarna för utredningsarbetet

För utredningen gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer
och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning
l984:05 och angående EG-aspekter i utredningsverksamheten
l988:43. Utredarens betänkande bör innehålla redogörelse fören
kostnadskonsekvenserna framlagda förslag hur dessa skallsamtav
finansieras. Redogörelsen bör omfatta kostnadskonsekvenserna både
för den allmänna och den enskilda sektorn.

Utredaren bör samråda med Aviseringsutredningen Fi 1992: 12 och
vid behov med andra pågående utredningar har anknytning tillsom
integritetsskyddsfrågor. Datalagsutredningens slutbetänkande som
förväntas komma februarii 1993 bör naturligtvis studeras ut-av
redaren.

Som led i arbetet bör utredaren studera de utvecklingstendenserett
på området för nationella identifikationsnummer kan finnas i medsom
Sverige jämförbara länder.

Utredningen bör avslutad före utgången år 1993.vara av

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar det statsråd har till uppgift föredra ärendenattsom om

och förvaltningsrättstatsrätt tillkalla särskild utredare omfattadatt en -
kommittéförordningen 1976:119 med uppdrag utreda fråganav att-
begränsning användningen beslutaom attav av personnummer, om

sakkunniga, sekreterare och biträde utredaren.experter, annat
Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skallatt att

belasta andra huvudtitelns anslag Utredningar m.m.
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Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Författningar i SFS innehåller bestämmelsersom

personnummerom

Sammanställning innehållet bestämmelser i författningar i SFSiav
innehåller bestämmelser Sammanställningenom personnummer.som

efter sökning utförd under januari 1994 i databasenhar gjorts
Rättsbanken begreppet personnum-.

fyraFörfattningarna har indelats i följande grupper:
skatteförvaltningenFörfattningar inomA.

RegisterförfattningarB.
bedriva viss verksamhetFörfattningar tillståndC. att m.m.om

DiverseD.

skatteförvaltningenFörfattningarA. inom

siälvdeklaration kontrollupngifteroch1990:325Lag om

självdeklaration innehålla uppgiftskall2 kap 10 § föreskriver att en
eller organisationsnummer.skattskyldibl.a. den ges personnummerom

blankettendet på för förenklad själv-2 kap.1l § föreskriver att
bl.a.förtryckas uppgift ellerdeklaration skall om personnummer

organisationsnummer för den skattskyldige.

långivares2 15 § föreskriver fysiskkap. uppgiftatt person-om en
i vissa fall skall lämnas.nummer

vissa företag i2 kap. 16 § föreskriver och andrafåmansföretagatt
eller närståendesjälvdeklarationen skall uppgift delägareslämna om

personers personnummer.

kontrolluppgifter.tredje kapitelLagens innehåller bestämmelser om
bl.a.Enligt 3 kap. 57 § skall i varje kontrolluppgift anges personnum-

eller organisationsnummer för såväl uppgiftsskyldige dendenmer som
uppgiften avser.
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3 kap. 4 § Kontrolluppgifter lön, arvode, andra ersättningar ellerom
förmåner skattepliktig intäktutgör tjänst skall lämnas densom av av

betalat beloppet eller förmånen.ut gettsom ut
Kontrolluppgifter skall lämnas för den den uppgiftsskyldigesom av

har fått skattepliktigt belopp eller skattepliktig förmån.
Uppgiftsskyldighet enligt första och andra styckena föreligger även

frågai ersättning eller förmån får för arbete ochom mottagarensom
för honom intäkt näringsverksamhetutgör intesom av mottagarenom

antingen har enbart F-skattesedel eller både F-skattesedel ochen en en
A-skattesedel och skriftligen åberopat F-skattesedeln.

3 kap. 13 § Kontrolluppgifter sjukpenning, föräldrapenning,om
Vårdbidrag, kontant arbetsmarknadsstöd andra förmåner i formsamt

bidrag, stöd eller ersättning skattepliktigaär intäkter förav som
skall det utbetalda beloppetmottagaren uppgår till sammanlagtom

minst 100 kr för hela året länmas av
Riksförsäkringsverket,

.
allmän försäkringskassa,

.
arbetslöshetskassa,

.
universitet och högskola,.
Centrala studiestödsnänmden,

.
länsarbetsnänmd.

.

3 kap. 14 § Kontrolluppgifter pension och livränta skall lärrmasom
försäkringsföretag och understödsförening avseendeav

beloppa betalats grund försäkring denutsom art attav av
skatteplikt för beloppet föreligger eller på grund återköp sådanav av
försäkring och

b livränta till följd personskada ellergetts ut ersättning påsom av
grund sådan kollektiv sjukförsäkring i 32 § 3av som avses a mom.
eller punkt 12 anvisningarna till 22 § kommunalskattelagenav
1928:370 även belopp inte skattepliktigutgett ärom natur.av

3 kap. 15 § kontrolluppgift försäkringsatt värde skallanger om
lämnas försäkringsbolag och understödsförening avseende vissav
livförsäkring. Kontrolluppgift skall lämnas för den tillär ägaresom
försäkringen eller förmånstagareär med förfoganderätt till sådan
försäkring, värdet eller flera försäkringar uppgår till minstom av en
1.000 kr.

3 kap. 17 § kontrolluppgift ändringatt pensionsför-anger om av
säkring i vissa fall skall länmas försäkringsföretag försäkringav om en

meddelats med tillämpning vissa bestämmelser i kommunal-som av
skattelagen.
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3 kap. 17 § Kontrolluppgift avgift för pensionsförsäkring skalla om
lämnas försäkringsföretag och understödsförening. Kontrolluppgiftav

inbetalning pensionssparkonto skall lämnas pensionssparin-om av
stitut. Kontrolluppgift skall lämnas för försäkringstagaren och
pensionsspararen.

3 kap. 19 § Kontrolluppgift royalty eller liknande avgift skallom
lämnas den betalt royalty eller periodiskt utgående avgift förutav som
rättighet goodwillnatur, exempelvis varumärke, firmanamn ochav
dylikt, eller för utnyttja och dylikt.mönsteratt patent,

3 kap 20 § Kontrolluppgift näringsbidrag skall lämnas denom av som
lämnat stöd i punkt 9 anvisningarna till 22 kommunal-§som avses av
skattelagen 1928:370.

3 kap. 21 § Kontrolluppgift statligt räntebidrag för bostadsända-om
mål och eftergiven âterbetalningsskyldighet skall lämnas boverket.av

3 kap. 22 § Kontrolluppgift inkomstränta och fordran skall lämnasom
av

Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag,
2. den yrkesmässigt bedrivit inlåning eller sättannatsom
yrkesmässigt ombesörjt blivit räntebärande,att pengar

den skuldförbindelse för den allmänna marknaden,gett utsom
4. förening från medlemmar mottagit för förräntning,som pengar
5. Riksgäldskontoret i fråga sparobligationer,statensom

valutahandlare och värdepappersinstitut hos vilka utländskt
fondpapper eller rättighet eller skyldighet anknyter till sådantsom
fondpapper förvaras i depå eller kontoförs.
Kontrolluppgift skall lämnas för den gottskrivits eller tillräntasom

vilken betalatsränta borgenär och har varitden antecknadut som
innehavare utländskt räntebärande fon.dpapper eller rättighetsom av

eller skyldighet anknyter till sådant fondpapper räntaoavsettsom om
utgått.

3 kap. 22 § Fysisk bosatt Sverigei eller flyttarära person, som som
in för bosätta sig här och eller har inlâningskontoatt öppnar öppnat ett
i utlandet, skall dröjsmål till Riksskatteverket lämna delsutan ett
skriftligt medgivande till insyn på kontot, dels skriftlig förbindelseen
från den utländska kontoföraren årligen den 31 januariatt senast
taxeringsåret lämna kontrolluppgift till verket. Vad sägssom om
fysisk bosatt i Sverigeär gäller också svenskt dödsbo.person som
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Kontrolluppgiften skall och postadress till kontoha-ta upp namn
dennes eller organisationsnummer räntasamtpersonnummervaren,

utbetalats föregående kalenderår.gottskrivits eller undersom
sammanlagda behållningen eller flera konton i visstOm den ett

sådaninte överstiger motvärdet till 50 000 kronor, behöverland
förstaförbindelse i stycket inte lämnas vissa i be-avsom avses

angivnastämmelsen personer.

från3 23 § innehåller undantag kontrolluppgiftsskyldighetenkap.
enligt 3 kap. 22

3 kap. 24 § Efter föreläggande Skattemyndigheten skall bankaktie-av
penninginrättning kontrol-bolag, sparbank eller någon lämnaannan

Kontrolluppgiften gottgjordluppgift för namngiven skallperson. avse
föregående år, beloppet innestående medel vid vissförränta av en

viss tid.angiven tidpunkt insättningar och undersamt uttag

§ Efter föreläggande Skattemyndigheten skall andra3 kap. 25 ävenav
kontrolluppgiftpenninginrättningar i 24 § lämna fördeän som avses

borgenär de betalt eller haft skuld inte gällt lånvarje räntaut somom
förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsenobligationer,mot

Kontrolluppgiften skall hemvist,avsedda förskrivningar. avse namn,
föregående vid viss angivenbelopp under år och skuldenräntans en

tidpunkt.

Kontrolluppgift utgiftsränta skall lämnas3 kap. 25 § om ava
utlåning eller kreditgivning ellerden yrkesmässigt bedrivitsom

bedrivit utlåning ellerden i yrkesmässig verksamhetsom annan
kreditgivning via konto eller i form,annan

ellerförening till medlemmar lånat ränta,ut motsom pengar
ellerarbetsgivare eller uppdragsgivare till arbetstagaresom

lånatuppdragstagare ränta.ut motpengar

3 26 § Efter föreläggande Skattemyndigheten skall också ikap. av
fall i 25 § fysisk eller juridisk haftandra än person somsom avses a

fordran kontrolluppgift för namngiven gäldenär.lämna person
Kontrolluppgiften skall gäldenärens ränteutgift och beloppet avavse
hans skuld vid viss angiven tidpunkt.en

3 kap 26 § Kontrolluppgift tomträttsavgäld skall lämnas denava om
upplåtit tomträtt.som
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273 kap. § Kontrolluppgift utdelning innehav skalloch lämnasom av
den utbetalt utdelning aktie svenskt aktiebolagi ärsom som

avstämningsbolag enligt 3 kap. 8 § aktiebolagslagen 1975:1385,
3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen 1982:713 eller kap. 83 §
bankaktiebolagslagen 1987:618,
2. förvaringsinstitut i lagen 1990:11141 §som avses om

värdepappersfonder och utbetalt utdelning på andel i svensksom
värdepappersfond,

fondbolag i § lagen värdepappersfonder1 ochsom avses om som
förvaltar svensk värdepappersfond,
4. den utbetalt utdelning från utländsk juridisksom person, om
utdelningen utbetalats Värdepapperscentralen VPC Aktiebo-genom

försorg,lags
5. valutahandlare och värdepappersinstitut hos vilka utländskt
fondpapper eller rättighet eller skyldighet anknyter till sådantsom
fondpapper förvaras i depå eller kontoförs.

Kontrolluppgift lämnas för
fysiska eller juridisk berättigad lyfta utdelningär attperson som

för utdelningstillfálletdel vid ochegen
fysisk uppgiftsskyldigeb hos den varit antecknadperson som som

innehavare aktie eller andel i värdepappersfond eller utländskav
juridisk eller utländsk aktie eller utländskt värdepap-annatperson
per.

bosatt3 kap. 27 § Fysisk i Sverige och inneharärperson, soma
rättighet skyldighetutländskt fondpapper eller eller anknyter tillsom

sådant fondpapper, skall, det inte fråga fondpapperär i ettom om
kontobaserat förvara dem i depå hos valutahandlare, värdepap-system,
persinstitut eller motsvarande gällerutländskt Detsammainstitut. om
den fysiska innehar eller andra skuldebrevobligationerpersonen
avsedda för allmän omsättning juridisksvenskemitteratssom av en

emissionen särskilt riktats utlandet. Vadtill sägsperson, om som om
fysisk bosatt i Sverige också svenskt dödsbo.gällerärperson som

Deponeras eller kontoförs fondpapperen i utlandet skall den
skattskyldige dröjsmål till skriftligtRiksskatteverket lämnautan ett
medgivande till insyn skriftligi depån ineller kontot samt ge en
förbindelse från det utländska institut depån eller kontotför attsom
årligen den 31 januari taxeringsåret kontrolluppgift tilllämnasenast
Riksskatteverket.

3 kap. 28 § Särskild uppgift utdelning eller skall lämnasräntaom av
den har fått utdelning aktier svenskt aktiebolag,isom som

inte avstämningsbolag enligt 3 kap. aktiebolagslagen8 §är
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1975:1385, 3 kap. 8 § försäkringsrörelselagen 1982:713 eller 3
kap. 8 § bankaktiebolagslagen 1987:618, samt

2. den i Sverige har fåttsom
a utdelning andelar i svensk ekonomisk förening, eller, om
utdelningen inte har betalts Värdepapperscentralen VPCut genom
Aktiebolag eller gäller fall i 27 § första stycket frånsom avses
utländsk juridisk ellerperson,
b har erlagts kupongränta eller kvitto lämnats och intemot attsom
har betalts Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag ellerut genom
gäller fall i 22 § första stycket på obligation,som avses
förlagsbevis eller någon för den allmärma rörelsen avseddannan
förskrivning.
Särskild uppgift skall länmas utdelningen ellernär räntan tas emot.

Lyfts beloppet för någon räkning, och överlämnas inte därvidannans
denne avgiven särskild uppgift, skall sådan i stället lämnasen av en

den lyfter beloppet. Därvid skall och hemvist påav som uppges nanm
den för räkning beloppet lyfts. Om någon får utdelning eller räntavars

kupong, han har förvärvat det värdepapper kupongenmot utansom
tillhör, skall också och hemvist på den från vilkennamn uppges
kupongen har förvärvats.

3 kap. 29 § Den begär registrering hos Värdepapperscentralensom
VPC Aktiebolag värdepapper berättiga till utdelning frånav som avses
utländsk juridisk eller åsyftas i första28 § stycket skallperson som
samtidigt lämna uppgift och hemvist på den för vilkensom nanm
räkning utdelningen eller skall lyftas. Om ellerräntan hemvistnamn
ändras, skall den har lämnat uppgiften dröjsmål anmäla dettautansom
skriftligt till Värdepapperscentralen VPC Aktiebolag. Bank eller
värdepappersinstitut auktoriserad förvaltareär aktiersom som av
enligt aktiekontolagen 1989:827, skyldig lämna sådan uppgiftär att

efter anmodan frånrör ränta Värdepapperscentralen VPCsom
Aktiebolag. Sådan anmodan får inte fem år efter detgöras änsenare

betaltsräntanatt ut.

3 31 §kap. den omfattningI och på det riksskatteverket be-sätt
skall, vad framgårstämmer 28 ochutöver 29 §§, svensktsom av

bolag eller svensk ekonomisk förening lämna kontrolluppgift rörande
utbetald utdelning. Detsamma gäller utgivare obligationer,av
förlagsbevis eller andra för den allmänna rörelsen avsedda för-
skrivningar i fråga utbetald ränta.om
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3 kap. 32 § Kontrolluppgift realisationsvinst eller realisations-a om
förlust vid avyttring andel i allemansfond skall lämnas fondbolagav av

i § lagen1 1990: 1114 värdepappersfonder.som avses om
Kontrolluppgift skall lämnas för den har andel iavyttratsom

allemansfond.

3 kap. 33 § Efter föreläggande Skattemyndigheten skall denav som
har tillstånd driva värdepappersrörelse lämna kontrolluppgift föratt
namngiven Kontrolluppgiften skall sådana uppgifterperson. avse om
avyttring finansiella instrument in i avräkningsnota enligttasav som
3 kap. 9 § lagen 1991:981 värdepappersrörelse.om

Efter föreläggande riksskatteverket skall kontrolluppgift enligtav
första stycket lämnas också i fråga namngivna Sådantom personer.
föreläggande får efter riksskatteverkets bestämmande utfärdas av
Skattemyndigheten i det län där den uppgiftsskyldige har sitt ellersäte
driver verksamhet.

3 kap. 34 § Efter föreläggande Skattemyndigheten skall valutahand-av
lare eller värdepappersinstut hos vilken utländsk aktie eller annat
utländskt värdepapper förvaras i depå eller kontoförs enligt be-
stämmelserna i lagen 1990:750 betalningar till och från utlandetom

eller, valutahandlare eller värdepappersinstitutm.m. om en annan
förmedlat försäljning värdepapperet, den valutahandlaren ellerav
värdepappersinstitutet lämna kontrolluppgift för namngiven person.
Kontrolluppgiften skall det antal och de slag värdepapperavse av som

det erhållna beloppet.avyttrats samt
Efter föreläggande riksskatteverket skall kontrolluppgift enligtav

första stycket också i frågalämnas namngivna Sådantom personer.
föreläggande får efter riksskatteverkets bestämmande utfärdas av
Skattemyndigheten i det län där den uppgiftsskyldige sitthar ellersäte
driver verksamhet.

3 kap. 35 § Efter föreläggande Skattemyndigheten skall denav som
uppburit visst avlöningsbelopp ackordsöverskott eller dylikt försom

fördelas inom arbetslag eller liknande lämnaatt ett grupp av personer
kontrolluppgift för medlem av gruppen.

3 kap 36 § Efter föreläggande Skattemyndigheten skall redareav
lämna kontrolluppgift för den elleruppburit lön gottgörelsesom annan

beskattningsbar inkomstutgör enligt lagen 1958:295som om
sjömansskatt.
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§ Efter föreläggande3 kap. 37 Skattemyndigheten skall kontrol-av
utbetalning[uppgift ersättning för arbete lämnas till denom av som

innehar enbart F-skattesedel eller innehar både F-skattesedel ochen en
A-skattesedel och skriftligen åberopat F-skattesedeln. Kontrollupp-en

giften skall utbetalt belopp.avse

38 § Efter föreläggande3 kap. Skattemyndigheten skall kontroll-av
friståendeuppgift prisstöd lämnas slakteri och sanitetsslakt-om av

Kontrolluppgiftenavdelning. skall lämnas för den fått prisstödsom
enligt avgifter jordbruksprodukterlagen 1990:615 vissaom m. m.
och belopp.utgettavse

3 kap. 39 § Kontrolluppgift vederlag för inköp skall lämnasom av
den bedrivit verksamhet, vari ingått inköp jordbruks- ellersom av
trädgårdsprodukter eller husdjur eller produkter från husdjur.

Kontrolluppgift skall lämnas för den från vilken inköp ochskett
vederlag i Kontroll-naturaprodukter ellerutgett annat.avse pengar,

uppgift behöver dock inte lämnas vederlag gottgjortsom som
bokföringsskyldig näringsidkare för slakt- eller livdjur.änannat

§ Kontrolluppgift ersättning för avverkningsrätt eller3 kap 40 om
skogseffekter bedrivitförsäljning skall lämnas denav av som

vari ingått förvärv avverkningsrätt eller inköp virkeverksamhet, av av
eller andra skogseffekter.

Kontrolluppgift skall lämnas för den eller brukatägtsom en
fastighet, från vilken upplåtelse avverkningsrätt eller försäljningav av
skogseffekter Kontrolluppgiften skall ersättningägt tarum. upp som

eller gottgjorts uppgift ersättning enligt avtalutgetts samt om som
skall under år.utges senare

41 § Kontrolluppgift förmed-3 kap. ersättning förmedlats iom som
lingsverksamhet liknande deneller verksamhet skall lämnasannan av

bedrivit förverksamheten. Kontrolluppgift skall lämnas densom som
verksamheten har fått anställning, eller tillfälligt arbeteuppdraggenom

eller har försålt egendom. Kontrolluppgiften skall ersättningta upp
förmedlats eller uppgift finns tillgänglig.varomsom annars

3 42 § Uppgiftsskyldighet fullgöraskap. enligt 39--41 §§ behöver
i omfattning Efterendast och den regeringen bestämmer. före-om

skattemyndighetenläggande skall dock kontrolluppgift enligt 41 §av
lämnas för narrmgiven person.
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3 43 § Efter föreläggande Skattemyndigheten skall kontrol-kap. av
luppgift för namngiven bedrivitnäringsidkare denlämnas av som

privatbostadsfastighet ellernäringsverksamhet och den innehaftav som
privatbostad.

44 § Kontrolluppgift lägenhet skall3 kap. upplåten länmas avom
föreningbostadsförening, bostadsaktiebolag och ekonomisk ellerav

första lagen 1947:576aktiebolag enligt 2 § 7 stycketsom mom. om
bostadsförening eller bostadsaktie-statlig inkomstskatt likställs med

vid inkomstbeskattningen beträffande sådan lägenhetbolag som
upplåtits till delägare.medlem elleränannan

Kontrolluppgift skall3 kap. 45 § överlåten bostadsrätt länmasom av
bostadsrättsförening vid ingången det aktuellla beskatt-en som av

ningsäret visst angivet slag. Kontrolluppgiften skall sådanvar av avse
innehålla uppgiftöverlåtelse har anmälts till föreningen och bl.a.som

överlåtarens förvärvarensoch personnummer.om

uppgiftsskyldighet enligt3 46 § föreskriver 3 kap. 45 §kap. ävenatt
ekonomisk förening bostadsrättsförening och förgäller för änannan

aktiebolaget visstaktiebolag föreningen eller slag.är avom

48 § Kontrolluppgift för delägare i samfállighet skall3 kap. en en
förvaltarjuridisk samfálligheten. Kontrol-lämnas av person som

denluppgift behöver dock inte länmas, del samfällighetensom av
fastighetbelöperbehållna förmögenhet understiger 0005som

kronor.

för3 kap. 50 § Kontrolluppgift skall fysisklänmas den som personav
eller dödsbo förmedlat från utlandet. Kontroll-betalning till eller
uppgiften skall överstiger 000 kronor.varje betalning 75avse som
Upplysning skall och vilket landlämnas vad betalningen avserom

vid tillbetalningen verkställs till betalningeller från samttas emot
påutlandet betalningsmottagaren. gäller mindreDetsammanamn

betalningar, dessa delbetalningarutgörom av en summa som
överstiger föreligger75 000 kronor. Om uppgiftsskyldighet skall den
för räkning transaktionen utförs förmedlar dennatill denvars som

bl.a. sitt eller organisationsnummer.uppge personnummer

3 kap. 51 § Efter föreläggande Skattemyndigheten skall aktiebolagav
till ledning vid värdesättning aktier lämna särskild uppgifti bolagetav
enligt fastställt formulär bolagets och skulder andratillgångar samtom
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omständigheter betydelse för värdesättningen. En ekonomiskav
förening har motsvarande skyldighet i fråga andelar i föreningen.om

3 kap. 57 § föreskriver i varje kontrolluppgift skall bl.a.att anges
eller organisationsnummer för såväl den uppgiftsskyldi-personnummer

den uppgiften För dödsbo får i stället för organisations-ge som avser.
den avlidnes Om ellernummer personnummer anges. personnummer

organisationsnummer inte kan för den uppgiftenanges som avser,
skall i stället dennes födelsetid redovisas, eller i fråga kontrollupp-om
gift enligt 22 § i de fall borgenären juridisk bl.a.är en person

för den får förfoga eller fordran.över räntan Ipersonnummer som
vissa fall kan särskilt tilldelat redovisningsnummer jfr 53 § 1 mom.
uppbördslagen i stället föranges personnummer.

Den för räkning inlåningskonto, anskaffaröppnar ett ettsom egen
räntebärande värdepapper eller pâ placerar försättannat pengar
förräntning skall sitt skyldigärmottagarenange personnummer, om

föreläggande lämna kontrolluppgift beträffande Dettaräntan.att utan
gäller inte den inte har tilldelatssom personnummer.

3 kap. 60 § föreskriver i särskild uppgift fogas till kontrol-att som
luppgift sammandrag kontrolluppgifter skall bl.a.av anges person-

eller organisationsnummer för den uppgiftsskyldige. vissaInummer
fall kan särskilt tilldelat redovisningsnummer i stället föranges

eller organisationsnummer.personnummer

Förordnin 1990:320 ömsesidi handräcknin i skatteärendenom

§ föreskriver9 hemställan enligt viss bestämmelse i lagenatt om
ömsesidig handräckning i skatteärenden skall innehålla uppgift om
bl.a. eller organisationsnummer för denpersonnummer person som
saken gäller.

§14 föreskriver hemställan delgivning i främmandeatt staten om av
handlingar i svenskt skatteärende skall innehålla uppgift bl.a.ett om

eller organisationsnummer.mottagarens personnummer

Skogskontoförordning 1954: 144g

4 § föreskriver bankbesked enligt visst stadgande i skogskontolagenatt
skall innehålla uppgift bl.a. den skattskyldigesom personnummer.
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Fastighetstaxerin2s1ggfl979: 1152

18 kap 4 § allmän fastighetsdeklaration skall inteomatt annatanger
i 18 kap. § innehålla för5 uppgift bl.a.anges personnummerom

fastighetens ägare.

Förordning 1991:1232 handräckning i skatteärenden mellan deom
nordiska länderna

framställning handräckning skall beträffandeBilaga 1 5 b Ip om
betalningsskyldig fysisk bl.a. födelsedata person-person anges
nummer.

IV artikel 14.1 Underrättelse enligt 3 6 skall såvitt möjligt ävenart. -
innehålla arbetstagarens i båda staterna.personnummer

socialavgifter från1984:668 uppbörd arbetsgivareLag avom

uppgift17 § innehåller bestämmelser innehav F-närom en om enav
får för god. Uppgiften skall bl.a. innehålla betalnings-skattesedel tas

eller organisationsnummer.mottagarens personnummer

1968:430mervärdeskattLag om

tilldelning19 § 4 innehåller bestämmelser registreringsnum-st om av
mer.

föreskrift faktura,innehåller avräkningsnotaanvisning till 16 § attom
vissa fall skall den skattskyldigeseller motsvarande i personnum-ange

förvärv innehålla uppgiftVid vissa skall handlingen också ommer.
eller sådantsäljarens eller organisationsnummer, ompersonnummer

saknas likvärdig uppgift.nummer en

Uppbördslag 1953:272

uppgift innehav§ 2 tredje39 1 stycket att enom avmom. anger en
anbudshandling,F-skattesedel får för god den ilänmastas enenom

innehållernågon därmed jämförlig handling,faktura eller ävensom
uppgifter bl.a. utbetalarens och betalningsmottagarens personnum-om

organisationsnummer.ellermer
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53 § 1 tredje stycket vid inbetalningmom. vissattanger av
preliminär eller kvarstående skatt skall inbetalningshandlingen

den bl.a. den skattskyldiges eller organisationsnummer.anges person-

54 § l fjärde stycket 1 stadgar uppbördsdeklaration skallmom. att
arbetsgivarensuppta organisationsnummer ellerpersonnummer,

särskilda redovisningsnummer.

54 § 1 sjätte stycket 1 uppbördsdeklaration förattmom. räntaanger
och utdelning skall innehålla uppgift bl.a. den deklarations-om
skyldiges eller organisationsnummer.person-

55 § l stadgar Skattemyndigheten, särskildaatt när skälmom.
föreligger, får besluta arbetsgivare förutom uppbördsdeklarationatt en
skall lämna uppgift och eller organisations-om namn personnummer

avdrag för preliminär A-skatt församt varje arbetstagare.nummer

Uppbördsförordning 1196726261

53 § över antagande arbetsgivaresatt rapport underlåtenhetanger om
skatteavdraggöra eller betalaatt innehållen skatt skall bl.a.att uppta

varje skattskyldigs personnummer.

Taxeringsförordning 1990: 1236

7 § andra stycket taxeringsmeddelande skall innehållaattanger
upplysning bl.a. den skattskyldiges p.1 ochom personnummer

för den den skattskyldige har medpersonnummer som samtaxerats
2.p.

16 § andra stycket Taxeringsuppgiftsregistret skall innehålla uppgift
bl.a. p. 1, för make ochom personnummer personnummer om

sarntaxering sker med för denne p. 2.annan person, personnummer

vissa arbetsgivareavgifter

3 § En idrottsförening önskar bidrag till avgifter årsom som avser
1985 skall årsuppgiftutöver enligt lagen uppbörd socialavgifterom av
från arbetsgivare lämna särskild redovisning för de ersättningaren

utbetalats för idrottsutövande ochsom ochmottagarnas namn
personnummer.



387Bilaga21994:63SOU

RegisterförfattningarB.

1980:343Skatteregisterlag

fysisk ärförskatteregisteretdet centrala§ stadgar5 sompersonatt
1,p.bl.a.riket skallfolkbokförd i personnum-personnummeranges

18 år,underfolkbokförda barnför hos personnummerpersonenmer
sker medsamtaxeringochför make, personnummerperson,annanom

skallålderuppnått 18 årsinte harFörp. 5.för denne person som
folkbokfördvilken ärför den hosockså personenpersonnummeranges

skallålderårsuppnått 15inte harstycket. Förandra somperson
adressoch samtuppgiftendastinföras namnpersonnummer,om

intefolkbokförd,vilken ärför den hos ompersonenpersonnummer
beskattningförbehövsstycketförstaiuppgiftytterligare avsessom

skallriketfolkbokförd här iinte ärstycket. Förtredje somperson
detmåninföras i denstyckettredjeandra ellerförsta,enligtuppgifter

i riket.beskattning härförbehövs

dödsboskatteregistret förcentraladetstadgarstycket§ andra6 att
avlidnesdenbl.a.skall personnummer.ange

fysiskförskatteregistretcentraladet10stycket§ andra7 attangerp.
anställdasuppgiftinnehållafårjuridiskoch personnummer.omperson

ärendeiidentifieringförSkattemyndigheten10 § personavattangera
tillterrninalåtkomstfårfolkbokföringsregister hai lagen omavsessom

ochuppgift namn.personnummerom

vissauppgifter bl.a.andra stycket13 § personnummerattanger om
gallringstidsjuårigadenefter utgångenfår bevaras även somav

paragrafens stycke.förstaföreskrivs i

1980:556Skatteregisterförordning g

denoch iändamåldeskall förmyndigheterRegisteransvariga4 §
myndigheterföljandelämnabegärannedanutsträckning angessom

databehandling.automatiskmedium förpåuppgifter

ÄndamålUppgifterMyndighet

ansökningarKontrollinkomstUppgifterstudiestödsnämn-Centrala avavom
studiemedel ochnärings-tjänst, inkomststudiemedelsnämn- omochden omav

betalningenmeduppskovderna
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studiemedelsavgifter iinkomstverksamhet, avav
studiestödfrågakapital och förmögenhet. somom

januaritid före den 1avser
1989.

ansökningarKontrollUppgifter inkomst avom av
studiemedel, ned-närings-tjänst, inkomst omomav

ochsättning årsbeloppinkomstverksamhet, avav
studie-avskrivningregistreringkapital och om avom

fastställandei sjömansregistret. lån samt av
årsbelopp.

ansökningarKontroll av
återbetalningi fråga avom

till hemutrustning förlån
vissa andraflyktingar och

utlärmingar.

bostadsbidragKontrollUppgifter inkomstförKommunalt bo- avom avorgan
enligt 1988:786inkomst lagentjänst ochstadsbidrag nä- omav
bostadsbidrag.ringsverksamhet detsamt

beloppsammanlagda av
inkomster från olika för-

taxerad ochvärvskällor,
beskattningsbar förvärvs-
inkomst, inkomst kapitalav

förmögenhet, annatsamt
beskattningbeslut somom

i taxeringsupp-skall anges
uppgiftergiltsregister, om

pensionsförmânerslag av
uppgifter antalsamt om

hemmavarande bam.

IndrivningsverksamhetsamtKronofogdemyndighet Uppgifter skatt ochom av-
avräkning enligtenligt lagengift uppbördslagen
1985:146 avräkning1953:272, lagen 1984: om

social- vid återbetalning skatter668 uppbörd avom av
avgifter.avgifter arbetsgivare, ochfrån

1990:659lagen sär-om
skild på vissa för-löneskatt
värvsinkomster, lagen

särskild in-1991:586 om
för utomlandskomstskatt

1968:bosatta och lagen
430 mervärdeskattom

uppgifter återbe-samt om
talning sådan skatt ochav
avgift.

Riksförsäkringsverket sjukpenning-Uppgifter bruttointäkt Kontrollom av
tjänst från grundande inkomst.och avdragav
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intäkten uppgiftersamt om
nettointäkt forvärvskäl-av
la.

Uppgifter pensions- Pensionsberäkning.om
grundande inkomst med
delbelopp.

Uppgifter beräknad Bevakning krav på åter-om av
överskjutande skatt för betalning bidragsför-av

skyldigaär skott.personer som
underhållsbidrag.att utge

Uppgifter intäkt Kontroll bostadsbidragom av av
tjänst och avdrag från in- enligt lagen 1993:737 om
täkten, uppgifter intäkt bostadsbidrag.om

kapital med undantagav
for realisationsvinst som

realisations-änannatavser
vinst vid avyttring vissaav
marknadsnoteradefordring-

uppgifter in-samtar om
komst näringsverksam-av
het.

Riksrevisionsverket ÅrligaUppgifter skall i beträf-som anges prognoser
taxeringsuppgiftsregister. fande inkomster.statens
Uppgifterna får ettavse
urval högst 60 000av
skattskyldiga och personer

är sambeskattade medsom
dem.

Statistiska centralbyrån Uppgifter skall i Den årliga inkomst- ochsom anges
taxeringsuppgiftsregister. förmögenhetsstatistiken

fastställandesamt av me-
delskartekraften enligt la-

1992:671 skatte-gen om
utjämningsbidrag till lands-
ting och lagen 1992:670

statligt utjämningsbi-om
tilldrag kommuner.

Uppgifter enligt 5 § första Förande centrala fore-av
stycket l och 2 och 6§ tagsregistret.
första stycket 1 och 2
skatteregisterlagen 1980:
343, uppgifter telefon-om

uppgifter be-nummer, om
slut konkurs likvi-ellerom
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dation, uppgifter antalom
kontrolluppgifterlämnade

inkomstuppgiftersamt om
förvärvskällorandra änav

tjänst.

registretUppgifter kontrollupp- Förande överfrån av
kontrolluppgifter.gifter.

identifieringsuppgiftermed deUppgifterna enligt första stycket skall förses samt
tekniska administrativa uppgifter behövs.och som

skatteregisterlagen bl.a.och §§uppgifter enligt 5 65 § att omanger
för ADB-behandlingmediumbegäran får lämnas utpersonnummer

myndig-aktualiseringuppgifterna förmyndighet behövertill avsom
register.hetens

folkbokföringsregister1199021536Lag om

registeransvarig för uppgifteri länetSkattemyndigheten5 § ärattanger
ellerreferensregistretcentrala äri det senastavser en person somsom

ellermyndighetens verksamhetsområdefolkbokförd inomvarithar som
folkbokförd itilldelatsmyndigheten attutan varapersonnummerav

Sverige.

innehålla uppgiftfolkbokföringsregister fårlokalt6 § att ett omanger
inomvarit folkbokfördför eller harbl.a. ärsompersonpersonnummer

verksamhetsområde för vilket registret förs p. 1.det

får innehålla uppgiftercentrala referensregistret§ det7 att omanger
varit folkbokförda i landet ellereller harär annarssompersoner som

bl.a.fårtilldelats sådanFör personnum-angespersonpersonnummer. en
för personnummertilldelningen.och grundenmer

både isökbegreppanvändas12 § får ettatt somanger personnummer
referensregistret.centralafolkbokföringsregister och i detlokalt

folkbokföringsregisterFörordning 1991:750 m.m.om

beträffande födelseskettregistrering har6 § SCB skall underrättas när
kap. 3 § FB.enligt loch faderskap fastställtsdödfött barn somav

och fadernsuppgift barnetsUnderrättelsen skall innehålla person-om
nummer.

frånmed hjälp ADBhandläggningsregister får18 § Till ett annatett av
bl.a.inhämtas uppgifterhandläggningsregister personnummer.om
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ärende bl.a.ärendeuppgifterBilaga Allmänna rör ärettsomom person
personnummer.

Tullre isterla 1990: 137

tullidentifikationsnummer,stycket tullid§ andra5 att person-anger
sökbegrepp igrundläggandeoch organisationsnummer ärnummer

tullregistret.

Bilregisterkungörelse 1972:5991g

beträffande fordonsägaren,registrering skall§ ansökan11 I omom
bl.a. ll § l.a.fysiskdenne är personnummerperson, angesen

beträffandetill fordon skallövergång äganderätt52 § anmälanI avom
tilldelatfysisk bl.a.denneden ärägaren, person,en angesnye om

52 § 2.a.personnummer

Ändrar eller skall han inomfordon adressregistrerat56 § ägare namnav
skriftligen tillinträffade anmäla dettaändringenvecka efter deten

registereller i länsstyrelsenslänsstyrelse, nummerpersonnummerom
bilregistret.upptagits iskattskyldigaöver

1986:617Utsökningsregisterlag 11

utsökningsregistretskall i bl.a.fysisk4 § För anges person-personen
särskilt registre-uppgift saknas,eller, när personnummeromnummer

ringsnummer.

avlidnesregistreras denfår5 § andra stycket För dödsbo ävenett
personnummer.

Polisregisterkungörelse 1969:381

registre-behöverregister ouppklarade brott8 § överatt somm.m.anger
angivna fall 2,vissaunderlätta brottsspaning, får endast iför attras

eller misstänktdömdeller § innehålla eller6 7 nanm personnummer
person.

för skatte-skyldighetförsta innehåller bestämmelser12 § stycket om
rörande bl.a.uppgiftermyndighet och kompletterarättaatt personnum-

rikspolisstyrel-inkommit tillbeträffande vilka uppgifterför personermer
polisregister.sens
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12 § andra stycket i första stycketattanger om en person som avses
saknar skall den skattemyndighet riksskatteverketpersonnummer som
bestämmer begäran rikspolisstyrelsen fastställa förav personnummer
honom.

Förordning 1986:104 registerföring vid allmänna domstolar medom
hjälp automatisk databehandlingav

Bilaga 1 Registret mål ochöver ärenden får innehålla uppgift om
för partsakägareintervenient, ställföreträdare,personnummer annan

vittnesakkunnigmâlsägande för talanmedtilltalad ochsom arman som
i 36 kap. 1 § RB, konkursgäldenärens make, målet röravses annan som

tolk.samt

Förordnin automatisk: av
databehandling vid vissa myndigheter inom âklagarväsendet

Bilaga Register får innehålla uppgift för misstänktom personnummer
enskild firma vid misstanke brott i verksamheten, fysiskperson, om

vid talan för brott.änannatperson om ansvar

La 1991:876 ister för betalnin sförelä ande och handräckninom re

4 § För fysisk får i registret bl.a. eller,en person anges personnummer
uppgiftnär saknas, särskilt registreringsnummer.om personnummer

5 § juridiskFör får i registret för ställföreträdarenperson anges
uppgifter enligt 4 För dödsbo får den avlidnesävenett personnummer
registreras.

8 § Som sökbegrepp får bl.a. användas.personnummer

Handelsregisterlag 1974: 157g

4 § Handelsregister skall enskild näringsidkare innehålla bl.a. uppgiftom
näringsidkarens Beträffande handelsbolag skall detom personnummer.

bl.a. innehålla uppgift bolagsmännens Beträffandeom personnummer.
ideell förening och stiftelse skall handelsregistret bl.a. innehålla uppgift

styrelseledamöternas och eventuella suppleantersom personnummer.

8 § andra stycket För registrerad prokura skall registret innehålla bl.a.
uppgift prokuristensom personnummer.
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Handelsregisterförordning 1974: 188g

10 § Ansökan registrering prokura skall innehålla de uppgifterom av
i 8 handelsregisterlagen§ se ovan.som anges

ll § Anmälan likvidator i handelsbolagatt domstol skallutsettsom av
innehålla uppgift bl.a. likvidatornsom personnummer.

Förordning g1984:692 det allmänna företagsregistretom

6 § Det allmänna företagsregistret skall innehålla uppgift bl.a.om
Registret förs SCB.personnummer. av

10 § För det allmänna företagsregistret skall på begäran lämnas uppgifter
till Statiska centralbyrån från bl.a. Riksskatteverkets centrala skatteregis-

bl.a.ter om personnummer.

C. Författningar tillstånd bedriva viss verksamhetattom m.m.

Ordningsvaktsförordning 1980:589g

1 § Ansökan bli förordnad till ordningsvakt skall innehållaatt uppgiftom
bl.a. sökandensom personnummer.

Kreditupplysningsförordning 1981 :9551

2 § Ansökan tillstånd bedriva kreditupplysningsverksamhetatt skallom
innehålla uppgift bl.a. sökandens eller organisations-om personnummer
nummer.

3 § Ansökan medgivande överlåta eller upplåta registerattom som
används i kreditupplysningsverksamhet skall innehålla uppgift bl.a.om
sökandens eller organisationsnummer.personnummer

Förordning 1981:402 handel med skrotom

6 § Ansökan tillstånd bedriva handel med skrot skall bl.a.attom
innehålla uppgift sökandens eller tilldelat organisa-om personnummer
tionsnummer föreståndarenssamt personnummer.

15 § När skrot skall anteckningar påtas särskilda igöras kronolo-emot
gisk ordning numrerade inköpsnotor. Om den överlämnat skrotetsom
inte känd för handlarenär skall överlämnarens antecknas.personnummer
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Förordning 1981:403 handel med begagnadeom varor

för registrering viss med begagnade skall6 § Anmälan handelav varor
innehålla uppgift bl.a. handlarens eller tilldelatpersonnummerom
organisationsnummer.

anteckningar särskilda§ begagnade skallll När görastas emotvaror
ordning numrerade inköpsnotor. Anteckningarna skall,i kronologisk om

för handlaren, innefatta uppgiftöverlämnat inte kändden ärsom varorna
överlämnarens personnummer.om

inköpsnotor anteckning13 § vissa fall skall påI göras om personnummer
till vilken lämnas denne inte känd för hand-för ärutperson varor om

laren.

bevakningsföretagFörordning 1989: 149 om m.m.

auktorisation bevakningsföretag skall skriftlig2 § ansökanEn av varaom
eller organisations-innehålla uppgifter bl.a. sökandensoch person-om

motsvarandejuridisk ocksåsökanden ärsamt person,nummer, om
beträffande styrelseledamöter, suppleanter, verkställandeuppgifter

företagetmotsvarande befattningshavare dendirektör eller p. 1, av
föreståndarens 2.utsedde p.personnummer m.m.

innehållaauktorisation utbildningsföretag skall3 § En ansökan om av
enligt ochbl.a. uppgifter 2 § 1 2.

uppgift bl.a.skall innehålla9 § ansökan godkännandeEn omom
för den ansökan avser.personnummer som

Körkortsförordning 1977:722

skall förnyas körkortshavarens23 § körkortatt ett person-anger om
har ändrats.nummer

innehavarensinnehålla uppgift58 § Traktorkort skall bl.a. om person-
nummer.

vissa andra under-domar och beslut85 § Domstolars kopior samtav
innehålla uppgiftskallöversänds till länsstyrelsenrättelser omsom

personnummer.
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87 § En anmälan till länsstyrelsen körkortshavare m.fl. inteattom
uppfyller gällande förutsättningar eller anmälan omhändertagandeen om
enligt LOB skall innehålla uppgift om personnummer.

91 § körkortsregistretI bl.a.anges personnummer.

Anvisningar Körkort: Plats för innehavarens personnummer.

Kungl. Maizts Kungörelse 1973:766 interimslicens för fordonom

5 § interimslicensAnsökan skall, fysiskägaren ärom om en person,
innehålla uppgift bl.a. ägarensom personnummer.

L212 1991 :980 handel med finansiella instrumentom

4 kap. 3 § Anmälan enligt 4 kap. l § skall innehålla uppgift bl.a.om
den anmälningsskyldiges eller identifieringsnum-annatpersonnummer
mer.

Förordning 1984282 fastighetsmäklareom

l § andra stycket En ansökan registrering fastighetsmäklare skallom av
innehålla uppgift bl.a. sökandensom personnummer.

Förordning 1980:123 med reglemente för militämolisen

9 § krigsmanEn på begäran militärpolismanär skyldig attav en uppge
bl.a. sitt personnummer.

Bilskrotningsförordning 1975 348g :

7 § Ansökan auktorisation bilskrotare innehållaskall uppgiftom av om
bl.a. sökandens, i fråga fysisk skallDenom person, personnummer.
också innehålla bl.a. uppgift för godkänd förestån-om personnummer
dare. Auktorisation meddelas länsstyrelsen, 2 §.av

Yrkestrafikförordning 1988: 15031

4 § En ansökan trafiktillstånd skall innehålla bl.a. uppgiftom om
sökandens personnummer.
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Förordning 1988: 1504 transportförmedlingom

2 § En ansökan tillstånd till transportförmedling skall innehållaom
uppgift bl.a. sökandensom personnummer.

Förordning 11988: 1505 biluthyrningom

2 § En ansökan tillstånd enligt lagen biluthyrning skall innehållaom om
uppgift bl.a. sökandensom personnummer.

Förordning 1989:854 försäkringsmäklareom

2 § ansökanEn registrering fastighetsmäklare juridiskom av av en
skall innehålla bl.a. uppgift för de fysiskaperson om personnummer

skall förmedla försäkringar för den juridiskapersoner som personen.

4 § En ansökan fysisk skall innehålla b.la. uppgiftav en person om
sökandens personnummer.

aktförordning 1987:905J g

51 § jaktkortsblankett gällerEn jaktkort den försetts med bl.a.närsom
uppgift den betalandesom personnummer.

Vapenförordning 1974: 123g

7 § En ansökan tillstånd inneha skall bl.a. innehålla uppgiftattom vapen
sökandensom personnummer.

9 § ansökan tillståndEn inneha ammunition skall bl.a. innehållaattom
uppgift sökandensom personnummer.

24 § En ansökan tillstånd driva handel med skall innehållaattom vapen
uppgiftbl.a. sökandensom personnummer.

34 § En ansökan godkännande föreståndare skall bl.a.om som m.m.
innehålla uppgift sökandensom personnummer.

38 § Låneintyg innehållaskall bl.a. uppgift låntagarensom person-
nummer.

39 § En ansökan viss godkännande innehållaskall bl.a.typom av
uppgift sökandensom personnummer.
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Aktiekontolag 1989:82711

2 kap. 3 § aktiekontoI som i 2 § skall bl.a.ett aktieäga-avses anges
eller identifieringsnummer p. 1 och bl.a.annatrens personnummer

eller identifieringsnummer för panthavare förochannatpersonnummer
den har rättighet grund viss inskränkning i rättensom en attav
förfoga aktien p. 2.över

8 kap. 3 § 1 Ett aktiekonto för förvaltarregistrerade aktier skall bl.a.p.
innehålla uppgift den auktoriserade förvaltarens eller tillståndshava-om

eller identiñeringsnummer.annatrens personnummer

8 8kap. § På begäran VPC skall auktoriserad förvaltare lämnaav en
uppgifter till VPC de aktieägare aktier han förvaltar. Upp-om vars
gifterna skall bl.a. aktieägarnas eller identifie-annatavse personnummer
ringsnurmner.

9 kap. 4 § l konto förI skuldförbindelser inte förvaltarre-ärp. som
gistrerade skall bl.a. eller identifierings-annatanges personnummer

för borgenär, panthavare och den har rättighet på grundnummer som en
viss inskränkning i förfogarätten skuldförbindelsen.överattav

9 kap. 9 § l utfärdareEn skuldförbindelser har på begäranrätt attp. av
fâ uppgifter från VPC bl.a. borgenärens ellerom annatpersonnummer
identiñeringsnummer varje konto ingår i avstämningsregistret.om som

9 kap. 10 § På begäran VPC skall auktoriserad förvaltare lämnaav en
uppgifter till VPC de borgenärer skuldförbindelser hanom vars
förvaltar. Uppgifterna skall bl.a. borgenärernas elleravse personnummer

identifieringsnummer.annat

Lag 1972:262 understödsföreningarom

Över15 § understödsförenings medlemmar skall föras förteckning genom
styrelsens försorg. Förteckningen skall för varje medlem innehålla
uppgift bl.a. För förening meddelar pensionom personnummer. som
skall i fråga pensionstagare, medlem, i förteckningenärom som
antecknas bl.a. personnummer.

Försäkringsrörelselag 1982:7131g

3 kap. 10 § I avstämningsbolag förs aktieägarna in i aktieboken med
uppgift bl.a. eller identiñeringsnummer.om annatpersonnummer
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tillanmäla har17 § registrering skall bolaget8 kap För utsettsvem som
och firmatecknare ochverkställande direktör, suppleantstyrelseledamot,

bolagetsenligt 13 har bemyndigats§ vägnar ta emotattsomvem
eller, sådantpostadress ochdelgivning derassamt personnummer om

saknas, födelsenummer.

srörelseförordnin 1982:790Försäkrin

försäkringsbolag ochkoncession föransökan1 § 2 1 Enst omp.
enligt försäkringsrörelselagenbolagsordning och grunderstadfästelse av

handelsbolagför stiftarna och,bl.a. ärskall ettompersonnummerange
in tillansvarig bolagsman. Ansökanvarje obegränsatstiftare, för ges

Finansinspektionen.

försäkrings-13 §registrering enligt 2 kap.Anmälan för6 § 2 p.
styrelseledamötema,förskall bl.a.rörelselagen personnummerange

verkställandeviceverkställande direktören,styrelsesuppleanterna,
enligtfått bemyndigandeharfirmatecknama,direktörerna, person som

ochförsäkringsrörelselagen, revisorernafemte stycket13 §8 kap.
revisorssuppleantema.

försäkrings-enligt kap. 18 §för registrering 820 § Vid anmälan
skall bl.a. dennesbolagets aktuarierörelselagen an-personnummerav

ges.

tredje stycket14 kap. 6 §för registrering enligt23 § 2 Anmälanp.
skall bl.a.likvidationsbeslutförsäkringsrörelselagen personnum-angeav

firmatecknare.suppleant för denneför likvidator och samtmer

föreningarekonomiska1987:667Lag om

uppgift bl.a.föreningen anmäla§ registrering skall6 kap. 15 För om
harför densådant födelsedatumeller, saknas, sompersonnummer om

firma-direktör, suppleant,verkställandetill styrelseledamot,utsetts
föreningensoch har bemyndigatstecknare den vägnar ta emotattsom

delgivning.

Sveriges riksbank1988:1385Lag om

Riksbankenuppgiftsskyldighet tillbestämmelser viss22 § innehåller om
föreligger skall densådan uppgiftsskyldighetvalutatransaktioner. Omom

förmedlar dennautförts till denräkning transaktionenför uppgesomvars
organisationsnummer.sitt ellerbl.a. personnummer
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Insiderlag 1990: 134211

12 § l 9I § stadgas skyldighet för den har insynsställning ip. om som
aktiemarknadsbolag anmäla sitt aktieinnehavett och ändringar i dettaatt

till Finansinspektionen. Anmälan skall innehålla bl.a. uppgift denom
anmälningsskyldiges personnummer.

Sparbankslag 198726191

3 kap. 17 § För registrering skall Sparbanken anmäla uppgift bl.a.om
eller, sådant saknas, födelsedatum för den harpersonnummer om som

till styrelseledamot, firmatecknareersättare, ochutsetts harvem som
bemyndigats på bankens delgivning.vägnaratt ta emot

Bankrörelseförordning g1987:647

2 § 3 Ansökan oktroj skall innehållast uppgift bl.a.om m.m. om
för samtliga stiftare i bankaktiebolag och Sparbankpersonnummer samt

styrelseledamöter i föreningsbank. Ansökan samband fusionmed genom
kombination skall innehålla motsvarande uppgifter samtliga styrelse-om
ledamöter i de överlåtande bankerna.

8 § Anmälan för registrering nybildad bank skall bl.a. uppgiftav en ange
eller, sådant saknas, födelsedatum för styrelsele-om personnummer om

darnötema, styrelsesuppleanterna, ñrmatecknarna, harperson som
erhållit bemyndigande enligt 7 kap. 15 § femte stycket bankaktiebolagsla-

3 kap. 14 § tredje stycket sparbankslagen och 6 kap. 14 § femtegen,
stycket föreningsbankslagen, revisorerna och revisorssuppleantema.

45 § När bank registreras skall för utländska bankñlialer antecknasen
bl.a. uppgift för filialens verkställande direktör, viceom personnummer
verkställande direktör och revisor.

Bankaktiebolagslag 1987:61811

3 kap. 10 § I avstänmingsbolag förs aktieägarna in i aktieboken med
uppgift eller identifieringsnummerannatom personnummer samt
postadress.

7 kap. 18 § För registrering skall bankaktiebolaget anmäla uppgift om
bl.a. eller, sådant saknas, födelsedatum för denpersonnummer om som
har till styrelseledamot, suppleant och firmatecknare ochutsetts vem som
har bemyndigats på bolagets delgivning.vägnaratt ta emot
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sbanksla 1987:620Förenin

uppgiftföreningsbanken anmälaregistrering skall§17 För6 kap. om
för denfödelsedatum,sådant saknas,eller,bl.a. somompersonnummer

och denfirmatecknareochsuppleantstyrelseledamot,tillhar somutsetts
delgivning.på bankensbemyndigats vägnar emottaatt

1975: 1385Aktiebolagslag g

aktieboken mediaktieägarnaavstänmingsbolag införs10 § I3 kap.
och postad-identifieringsnummerelleruppgift annatpersonnummerom

ress.

uppgiftanmälaskall bolagetregistreringförsta stycket För15 §8 kap.
denfödelsedatum försaknas,sådanteller,bl.a. ompersonnummerom
ochsuppleantdirektör,verkställandestyrelseledamot,tillhar utsettssom

bolagetsbemyndigats vägnarharoch den tafirmatecknare attsom
delgivning.emot

ordinarie bolagsstämmandenVarje år efterstycket§ fjärde8 15kap.
förteckningaktuellsända inregistreringsmyndighetentillbolagetskall en

suppleanter,verkställande direktör,styrelseledamöter,bolagetsöver
bolagetspåbemyndigats vägnaroch ta emotfirmatecknare attvem som

sådanteller,bl.a. derasuppgiftdelgivning med ompersonnummerom
födelsedatum.saknas,

uppgiftanmälaskall bolagetregistreringförsta stycket För§10 kap. 15
till revisor.för denbl.a. utsettssompersonnummerom

ordinarie bolagsstämmanefter denVarje årstycket15 § andra10 kap.
förteckningaktuellinsändaregistreringsmyndighetentillbolagetskall en

derasuppgift bl.a.medrevisorerbolagetöver personnummer.om

1387sförordnin 1975:Aktiebola

skallaktiebolagslagen9 §enligt 2 kap.registreringför§ Anmälan2
födelseda-saknas,sådanteller,uppgiftbl.a. ompersonnummeromange

varje obegränsatstiftare,handelsbolag ärstiftarnaför samt, etttum om
verkstäl-styrelsesuppleant,styrelseledamot,2 p.,ansvarig bolagsman

firmatecknare,direktör,verkställandevicedirektör,lande somperson
aktiebolagslagen,stycketfemtekap. ll §enligt 8bemyndigandefåtthar

revisorssuppleant 3 p..ochrevisor
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20 § 2 Anmälan för registrering enligt 13 kap. 7 § tredje stycketp.
aktiebolagslagen likvidationsbeslut förordnandeoch likvidatorav av
skall bl.a. eller, sådant saknas, födelsedatum förange personnummer om
likvidator, suppleant för likvidator firmatecknare.samt

Förordning 119922308 utländska filialerom m.m.

4 § Anmälan för registrering filial skall bl.a. förav ange personnummer
filialens verkställande direktör och revisor för vice verkställandesamt
direktör och revisorssuppleant sådan blivit utsedd.om

8 § Anmälan föreståndare skall bl.a. föreståndarensom ange person-
nummer.

D. Diverse

Folkbokföringslag 1991:481 1

18 § För varje folkbokförd fastställs ettperson personnummer som
identitetsbeteckning. Vidare fastställs förpersonnummer personer som
inte folkbokförda i de fallär i lag eller författning.som anges annan

Personnumret innehåller födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra.
Födelsetiden med siffror, tvâ för året, två för månaden ochanges sex

tvâ för dagen i nämnd ordning.nu
Födelsenumret består siffror och udda förär och jämnt förtre mänav

kvinnor.
Mellan födelstiden födelsenumretoch bindestreck bytssätts ett utsom

plustecken fyller 100 är.närmot ett en person

28 § Anmälan enligt 25 eller 26 § vissa flyttningsanmälantyper av
skall innehålla uppgift bl.a.om personnummer.

29 § Anmälan enligt 27 § viss flyttningsanmälan skall innehållatyp av
uppgift bl.a.om personnummer.

34 § tredje stycket Personnummer enligt 18 § första stycket andra
meningen fastställs den skattemyndighet bestäms regeringenav som av
eller den myndighet regeringen förordnar. jfr folkbok-5 §som
föringsförordningen, nedan.

38 § Beslut överklagas hos riksskatteverket.om personnummer

39 § Riksskatteverkets beslut får inte överklagas.om personnummer
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Folkbokföringsförordning 1991 274911

första meningen folk-5 § enligt 18 § stycket andraPersonnummer
bokföringslagen fastställs den skattemyndighet riksskatteverketsomav
bestämmer.

Folkbokföringskungörelse 196724951

register befolkningen§ Skattemyndigheten för på magnetband74 över
varje bl.a.i länet personband. För personnummer.person anges

inträffar i skatte-uppgift76 § Om ändring bl.a. personnummerav om
inskriven i sjömans-register i fråga denmyndighetens ärom som

Skattemyndigheten sjömansregistret häromregistret, underrättar snarast
personavi.genom

Datalag 1973:28911

gällerfråga dessutom§ andra stycket I7 attpersonnummerom
motiverat med hänsyn tillregistrering får ske endast det klartnär är

identifiering ellerändamål, vikten säkerregistrets annatavav en
får återgesbeaktansvärt skäl. Vidare gäller att personnummer

finns särskilda skäl.datautskrifter endast detnär

första 6 föreskriver den förteckning7 § stycket överatt person-pa
innehålla uppgiftfinnas hos den registeransvarige skallregister skallsom

i vad mån registreras.om personnummer

Dataförordning 11982:4801

uppgift bl.a.2 § anmälan för licens skallEn personnummerange om
organisationsnummer för den registeransvarige.eller

tillståndsansökan anmälan inrättande statsmakts-8 § En och en om av
för registe-skall innehålla uppgift bl.a. denregister personnummerom

ransvarige.
ingå uppgifter skall registrerasOm skall bland de sompersonnummer

förskall sökanden skälen detta.uppge
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Förordning 1991:751 underrättelse medlemskap i svenskaom om
kyrkan

§2 underrättelserPastors enligt 18 § andra stycket religionsfrihetslagen
till svenska kyrkans centralstyrelse skall innehålla uppgift om person-

för inträtt i eller svenska kyrkanutträtt tid-nummer samtperson som ur
dåpunkten detta skedde.

§3 Svenska kyrkans centralstyrelses underrättelser enligt 18 § sista
stycket religionsfrihetslagen till skatteförvaltningen skall innehålla
uppgifter för medlemmar i svenskaärom personnummer personer som
kyrkan vid viss tidpunkt.en

Begravningsförordning 1990: 147l

5 § En gravbok eller gravregister skall för varje belagd eller upplåtenett
gravplats bl.a. på den eller dem gravplatsen harange personnummer som
upplåtits, överlåtits gåtteller till 2 p. bl.a.över samt personnummer
den har inom gravplatsen 4 p..gravsattssom

6 § 1 frågaI minneslund skall gravboken eller gravregistretp. om
innehålla uppgift bl.a. på den har inomgravsattsom personnummer som
minneslunden.

9 § l I kremationsjoumal skall i löpande nummerföljd beträffandep. en
de avlidna antecknas bl.a. uppgift om personnummer.

14 § 1 Dödsbeviset skall innehålla uppgift bl.a. den avlidnesp. om
personnummer.

16 § l dödsorsakIntyg innehållaskall bl.a. uppgift denp. om om
avlidnes personnummer.

§5 Vid inbetalning ansökningsavgiften skall sökandenav ange svaran-
dens eller organisationsnummer.personnummer

Förordning 1992:1374 tillstånd till förvärvvissa fast egendomom av

2 § 2 I tillståndsärendet skall förvärvaren födelsetid ellerp uppge
eller förvärvaren juridisk organisa-ärpersonnummer, om person,

tionsnummer, sådant finns.om
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Sametingslag 1992: 1433g

4 3 § Sarneröstlängden får bl.a. innehålla uppgift de röstbe-kap om
rättigades personnummer.

4 4 § Till sameröstlängden fâr inhämtas uppgifter bl.a.kap person-om
för aktualisering, komplettering och kontroll från register hosnummer

uppgifter i folkbokföringen.skattemyndigheterna avseende

disci linförseelser kriFörordnin 1987:187 smän m.m.om av

krigsmannens22 § protokoll förhör skall antecknas bl.a.I över person-
nummer.

krigsmannens§ i disciplinärende skall framgå bl.a.29 Av beslut ett
personnummer.

Över disciplinärenden skall32 § myndighetschefens handläggning av
krigsmannensskall innehålla uppgiftföras registerkort, bl.a. omsom

PCISOIIIIUIIIITICI .

inskrivnin och redovisnin liktiörelse 1969:379Kun värnav aom

skattemyndighet§ På framställning värnpliktskontor fastställer den9 av
för Värnpliktigriksskatteverket bestämmer personnummer somsom

saknar sådant nummer.

skall vid inställelse till35 § Den icke folkbokförd i landetärsom
medborgarskap,inskrivningsförrättning uppvisa intyg svensktom

sådant fastställts för honompersonnummer, m.m.om

37 § föreskriver i viss handling, före inställelse till inskriv-att som
till vilketningsförrättning får inges till chefen för det värnpliktskontor

inställelse uppgiftskall ske, skall lämnas bl.a. personnummer.om

Maizts utlandsmvndighetsKungl. Kungörelse 1973:519 medverkanom
vid översändande sjömäns och vissa arbetstagares lönemedelandraav
från utlandet till Sverige

§ Sjöman eller1 arbetstagare på svenskt fartyg enligt 55 §annan som
sjömanslagen vill anlita svensk utlandsmyndighet för sända lönemedelatt
till Sverige skall till myndigheten bl.a. eller annatuppge personnummer
identitetsnummer.
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Lag 1962:381 allmän försäkringom

20 kap. 2 § sista stycket innehåller vissa bestämmelser innehavom av
F-skattesedlar och uppgift F-skattesedel.om personnummer

Arvdabalk 1958:637g

20 8kap. § andra stycket Dödsboamnälan skall bl.a. den dödesupptaa
personnummer.

1984:649 företagshvpotekLag om

4 kap. 10 § Vid företagsinteckningansökan skall sökandenlämnaen om
styrkt uppgift bl.a. eller organisationsnummer. Ar sökandenom person-

dödsbo skall den avlidnesett personnummer anges.

Bötesverkställighetsförordning 1979: 197g

§ skall framgå7 Av saköreslängd bl.a. den bötfálldes personnummer.

Passförordning 1979:664

första2 § stycket 2 Till passansökan in tillp. c som ges en passmyn-
dighet riket skall fogas personbevis eller intyg bl.a.utom annat om
sökandens personnummer.

9 § Vid ansökan kollektivpass eller kollektivpass för ungdomar skallom
inges förteckning uppgiftbl.a. med bl.a. resedeltagarnasen om person-
nummer.

12 § Vid ansökan provisoriskt behöver personbevis, intyg ellerom pass
fogashandling i första stycket 2 inte tillbl.a. 2 §annan som avses c

ansökan uppgift kan erhållas på sätt.annatom om personnummer

1973: 188 hyresnämnderLag arrendenärrmder ochom

8 § tredje stycket första inlaga till närrmden skall innehålla uppgiftParts
bl.a. hansom personnummer.

Fastighetsdatakungörelse 1974: 10581

4 § Informationssystemet innehålla fastighetsregister och inskriv-skall
informationssystemetningsregister förs med användande ADB. Isom av
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skall redovisas uppgifter från fastighetslängden såvitt bl.a. fastig-avser
hetsägare eller tomträttshavare, eller organisationsnummervars person-
saknas i inskrivningsregistret, till hus på ofriägare grund medsamt
uppgift bl.a. eller organisationsnummer. Innehåller informa-om person-
tionssystemet uppgift eller organisationsnummer för denom person- som
har sökt lagfart eller inskrivning upplåtelse eller förvärv tomträtt,av av
skall innehålla uppgift dennes postadress. Om vederbörandesystemet om

fysisk skall dessutomär innehålla uppgift civilståndsystemetperson om
i förekommande fall, makes eller tidpunkten församt, personnummer

äktenskaps upplösning.

8 § innehåller bestämmelser skyldighet för Centralnärrmden förom
fastighetsdata till inskrivningsmyndigheten ofullständigheteranmälaatt
och felaktigheter beträffande bl.a. personnummer.

Ma:tsKun Förundersöknin skun örelse 1947:948

21 § föreskriver i protokoll skall antecknas beträffandeatt personnummer
vittne och misstänkt.

Delgivningsförordning 1979: 101g

5 § Vid särskild postdelgivning innesluts den handling skall delgessom
i kuvert framsidan förses med uppgift bl.a. den söktesett som om
personnummer.

6 § När polismyndighet anlitas för delgivning skall den handlingen som
skall delges inneslutas i kuvert på framsidan förses med uppgiftett som

bl.a. den söktes Detta behöver dock inteom personnummer. anges om
den uppdragsgivande myndigheten inte har tillgång till sådan uppgift.

Förordning 1970:517 rättsväsendets informationssystemom

14 § fjärde stycket Uppgiftslämnare Rikspolisstyrelsen under-som av
angivitsrättats felaktigt eller ofullständigt skallattom personnummer

vidarebefordra underrättelsen till varje myndighet uppgifts-som av
lämnaren tidigare fått oriktigt besked i detta hänseende.

23 § Det åligger Skattemyndigheten i länet granska och i före-att
kommande fall och komplettera uppgifterrätta rörande bl.a. person-

beträffande vilken uppgifter inkommit till styrelsen. Omnummer en
beträffande vilken uppgift inkommit till Rikspolisstyrelsen,person,

saknar skall den skattemyndighet Riksskatteverketpersonnummer, som
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bestämmer på begäran Rikspolisstyrelsen fastställa förav personnummer
honom eller henne.

25 § innehåller bestämmelse rättelse vissa felaktiga eller ofullstän-om av
diga personnummer.

Förordning 1198124 statligadet och adressregistretom person-

3 § innehåller beträffandeSPAR varje registrerad uppgiftperson om
bl.a. personnummer.

7 b § Vid urvalsdragningar enligt 26 § datalagen får endast uppgifter om
adress, och folkbokföringsort lämnas inteutnamn, personnummer om

Datainspektionen medger i varje särskilt fall.annat

Vallag 1972:62011

5 kap. 3 § medlemmar biträderDe ansökan registreringsom en om av
partibeteckning skall lämna egenhändigt undertecknade förklaringar om
detta och därvid bl.a.uppge personnummer.

3 § Vid framställning7 kap. dubblettröstkort skall sökanden bl.a.om
uppge personnummer.

ll kap. 3 § andra stycket Vid röstning med valsedelsförsändelse genom
bud skall budet på ytterkuvertet anteckna bl.a. sitt personnummer.

Tysklandbrevröstning iLag 1991:189 Förbundsrepubliken ochom
Schweiz

2 § andra stycket Vid brevröstning ytterkuvertet bl.a. denanges
röstberättigades personnummer.

Förvaltningsprocesslag 1971 :291g 1

3 § andra stycket En ansöknings- eller besvärshandling från enskilden
skall innehålla bl.a. uppgift hans eller organisations-om personnummer
nummer.

3 § tredje stycket denFörs enskildes talan ställföreträdare skallav
motsvarande uppgifter lämnas denne.även om
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3 § fjärde stycket En ansöknings- eller besvärshandling från enskilden
skall dessutom innehålla uppgifter enskild sådan finns,motpart,om om
i de hänseenden i andra och tredje styckena d.v.s. uppgiftsom anges om
bl.a. personnummer.

5 § Om handling inte uppfyller föreskrifterna i 3 § skall rättenen
förelägga sökanden eller klaganden inom viss tid avhjälpa bristen vidatt
påföljd hans talan inte till prövning.att Detta gäller docktasannars upp
inte bristen ringa betydelseär för frågan delgivning.om av om

Rättegångsbalk 1942:7401g

30 kap. 13 § tredje stycket Har den dömde lämnat oriktiga uppgifter
sitt eller detta avslöjats under rättegång-utan attom nanm personnummer

får på åklagarensrätten begäran besluta rättelse sitt avgörande.en om av

33 kap. l § andra stycket En enskild första inlaga i rättegångenparts
skall bl.a. innehålla uppgift eller organisa-partensom personnummer
tionsnummer.

33 kap. fjärdel § stycket En stärrmingsansökan skall innehålla uppgift
enskild svarande i de hänseenden i andra och tredjeom som anges

styckena d.v.s. uppgift bl.a. personnummer.om

33 kap. l § femte stycket Begär vittne eller skallpart att etten annan
höras i denär utsträckning i fjärdeparten stycket skyldig attsom anges
lämna uppgifter beträffande denne vilket innebär uppgift bl.a.om
personnummer.

Förordning 1991: 1272 byggnadsgarantiom

§l andra stycket En ansökan tillstånd meddela byggnadsgarantiattom
skall bl.a. för styrelseledamöterna, styrelsesupplean-ange personnummer

firmatecknarna, revisorerna och revisorssuppleantema.tema,

Tullag 1987:1065:g

72 § Om det behövs för kontrollverksamheten eller för viss uppgiftsskyl-
dighet får regeringen föreskriva den tullskyldig i vissa falläratt som
skall lämna uppgift organisationsnummer ellerom personnummer.
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Tullförordning 1987: l 114g

70 § Generaltullstyrelsen får föreskriva sådan skyldighet lämnaattom
uppgift organisationsnummer eller i 72 §om personnummer som avses
tullagen.

Inkassoförordning 1981 :9561g

2 § En ansökan tillstånd bedriva inkassoverksamhet skall innehållaattom
uppgift bl.a. sökandens eller organisationsnummer.om personnummer

3 § En ansökan medgivande överlåta eller upplåta registerattom som
gäldenärer och används i tillståndspliktig inkassoverksamhetavser som

skall innehålla uppgift bl.a. sökandens eller organi-om personnummer
sationsnummer.

Lag 119842533 arbetsställenummerom m.m.

9 § Från statistiska centralbyråns register totalbefolkningen fåröver
statistiska centralbyrån för sysselsättningsregistret inhämta uppgift om
bl.a. personnummer.

Lag 1973:370 arbetslöshetsförsäkringom

52 § Arbetslöshetskassans styrelse skall föra medlernsförteckning.en
skall innehållaDenna uppgift bl.a. varje medlemsom personnummer.

71 § registreringFör skall arbetslöshetskassan anmäla harvem som
till styrelseledamot, kassaföreståndare, firmatecknaresuppleant,utsetts

och revisor deras postadress ochsamt personnummer.
Registrering sker hos Arbetsmarknadsstyrelsen, 45 §.

Smitts ddsla 1988: 1472

21 § anmälanEn enligt 20 § om någon smittas med samhällsfarligatt en
sjukdom skall innehålla uppgift bl.a. den smittadesom personnummer.
Anmälan skall enligt 20 § ske till smittskyddsläkaren och Statens
smittskyddsinstitut.

27 § I anmälan befarad smittspridning skall bl. denen om m.m. anges a
smittades eller misstänkt smittades personnummer.
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ddsförordnin 1989:301Smitts

gäller viss sjukdomenligt 20 § smittskyddslagen4 § anmälanEn som en
de fyra sista siffrornainnehålla uppgift bl.a. de två första ochskall om

hemortslän.och hanssmittadesi den ompersonnummer

1958:272 tjänstekortFörordning om

uppgift innehavarensskall innehålla bl.a.§ Tjänstekort4 personnum-om
mer.

utfärdat skall föra tjänstekorts-myndighet tjänstekort§ Varje5 som
innehavarensvarje kort antecknas bl.a.det skall förregister. I per-

sonnummer.

bostadsräkning år 1990folk- och1989:329Lag om

bl.a.personuppgifter skallskyldig lämna7 § Den är att angesom
personnummer.

bl.a.bostadsuppgifter skallskyldig lämna9 § Den är att angesom
år eller tidigare.boende födda 1974för de ärsompersonnummer

totalbefolkningen fårcentralbyråns registerFrån Statistiska23 § över
inhämta uppgiftoch bostadsräkningencentralbyrån för folk-Statistiska

bl.a. personnummer.om

Lokalradioförordnin 1993: 126

uppgift bl.a.innehållatillstånd skallansökan2 § att omomanger
Styrelsen för lokal-inges tillAnsökan skallsökandens personnummer.

radiotillstånd.

byggnadsarbeteutgifter förskattereduktion för1993:672Lag om
bostadshus

innehålla uppgift bl.a.skallskattereduktionansökan6 § att omomanger
organisations-organisationsnummerellersökandens samtpersonnummer

byggnadsarbetet.för utförtdeneller sompersonnummernummer
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La 1993:747 sukförsäkrin ister hos de allmänna försäkrinom sre s-
kassorna

9 § Om lokalkontor fått uppdrag vissa frågorett prövaett att om
förmåner, ersättningar eller rehabilitering får detta lokalkontors sjuk-
försäkringsregister innehålla uppgifter den uppdraget Närom som avser.
uppgifterna inte längre behövs där skall de överlämnas till det lokalkon-

han eller hon inskrivning i försäkringskassa hör till.tor som genom
Därefter får i registret bara försäkringskas-anges personnummer, namn,

beslut och vissa i lagen angivna uppgifter.sans

ll § för i lagens 8 10 §§ får iattanger etten person som avses -
sjukförsäkringsregister bl.a. uppgiftanges om personnummer.

12 § I sjukförsäkringsregister får uppgift bl.a. arbets-ett anges om
givarens organisations- eller personnummer.

19 § sökbegrepp får bl.a. användas.attanger som personnummer

Förordning 1993:982 bostadsbidragsregisterom

4 § I bostadsbidragsregistret skall beträffande den ansökersom om
bostadsbidrag och ingår i hans hushåll registreras uppgifterperson som

bl.a.om personnummer.

9 § uppgift bl.a. fâr utlämnas ADB-attanger om personnummer
medium för vissa angivna ändamål till bank, den driver bank-som
giroverksamhet, den driver postgiroverksamhet och kommunssom
socialnärrmd.

Förordning 1993:1058 sjukvårdsregister hos Socialstyrelsen förom
forskning och statistik

§6 för vissa angivna patientkategorier finns i sjukvårds-attanger som
registret får finnas uppgifter ombl.a. personnummer.

Förordnin 1993: 1153 redovisnin studier vid universitetom av m.m.
och högskolor

2 kap. 4 § studieregisterI förs vid varje högskola skall varje students
identitet med hjälp och Om svensktettanges av nanm personnummer.

saknas för denna student vid högskolan uniktettpersonnummer anges
nummer.
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Statistiskaoch högskoleregistret förs§ universitets-3 kap. 9 I av
efteroch högskola gallrascentralbyrån får uppgift personnummerom

30 år.

Indrivningsförordning 1993: 1229

Riksskatteverket föreskrivitskall, inteansökan indrivning6 § En omom
gäldenärenssökandens ochinnehålla uppgift bl.a.någonting annat, om

personnummer.

Tyskland och ii förbundsrepublikenbrevröstning1993:1404Lag om
Schweiz

anteckna bl.a. sittytterkuvertet skallväljaren2 § att person-anger
nummer.

Anmärkning

inte tagits med.och 85 harFOB 1975, -80Lagarna om -
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Utländska förhållanden

Inledning

Hur registrering och utnyttjande uppgifter befolkningen harav om
organiserats i olika länder har historisk, ekonomisk och samhällelig
bakgrund. Metoderna i olika länder skiljer sig därför betydligt från
varandra.

Något slag identitetsnummer på engelska oftast benämndaav
Personal Identification Numbers, PIN:s för landets medborgare och
andra bosatta i landet finns i de flestaär med Sverige jämförbarasom
länder. De avancerade dessa finns i ländermest nummersystemav

exempelvis Sverige, har lång folkbokföringstradition ochsom, en som
inte varit för längre tider utländsk ockupation. flertaletIutsatta av
länder har emellertid identitetsnummersystemen inte sin grund i
folkbokföringen, har utvecklats för olika identitets- och kontroll-utan
ändamål, främst för administrera utbyggnaden den modernaatt av
välfärdsstaten. på sådanaExempel det amerikanska Socialärnummer
Security Number, det brittiska National Health Service Number och
det kanadensiska Social Insurance Number.

identitetsnummerDe fimls olikai länder används olika sättsom
och kan eller mindre spridda. De kan i vissa länder, såsomvara mer
Sverige, användas i både offentligaden och den privata sektorn och
för olika slags ändamål. En och beteckning kan skatte-ettsamma vara

socialförsäkringsnummer, körkorts-ett ett ettnummer, passnummer,
och samtidigt nyckel för erhålla ochutgöra attnummer en varor

Åtjänster inom den privata sektorn. andra sidan kan i andra länder en
sådan personbeteckning ha endast begränsat syfte. kanDenett
användas för särskilt administrativt ändamål, skatteadmini-ett t.ex.
stration eller för bedömning till sociala förmåner, eller förrättenav

identifiera innehavaren eller ID-kort. I sådantatt ett ett systemav pass
erhåller den enskilde otal identifikationsbeteckningar för olikaett
ändamål. En personbeteckning kan också användas för identifieraatt

i befolkningsregister eller i civilståndsregister ochett etten person
dess använding sträcker sig inte dessa särskilda syften. Mångautöver
länder tillåter endast användning identitetsnummer inom denav
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offentliga sektorn. flertaletI länder uppgift identitetsnummerär om
sekretesskyddad.

I vissa länder, särskilt i Nordamerika, har identitetsnurnren kommit
användas andra områden de ursprungligenäven änatt som nummer
avsedda för. harDet bl.a. varit fallet Socialmed Security Numbervar

i USA och Kanadas Social Insurance Number. När dessa nummer
infördes sini nuvarande form på 1930-talet, 1960-talet fannsresp.
ingen lagreglering deras användning. De federala regeringarna iav
både USA och Kanada gjorde på och1970- 1980-talen försök att
minska federaladen användningen dessa använd-av nummer, men
ningen inom den privata sektorn och delstaters, provinsers och
kommunala myndigheters användning flestahar i de fallav numren
fortsatt i obegränsad.att stort settvara

Norden

samtliga våraI nordiska grannländer fims motsvarighet till detav en
svenska FinlandI benämns den personbeteckning, ipersonnurnret.

födelsenummer,Norge i Danmark och på Island personnummer.

Danmark

Danmark användsI liksom i Sverige, i stor ut-personnummer,
sträckning. fungerarDet identifikation den enskilde. denInomsom av
offentliga sektorn används det i alla myndigheter.stort settav
Huvudregeln emellertid inte kan få tillgång tillär att man annan

myndigheternas medverkan. Dettapersons personnummer genom
medför den privata användningen inte likaäratt av personnummer
utbredd i Sverige. Det framför allt vid avbetalningsköp,ärsom
teckning försäkringar och i anställningsförhållanden löne- ochav
personaladministration kräverman personnummer.

Folkbokföringen i Danmark omfattar både riksomfattandeett
centralregister och registreringssystem kommunnivâ folkeregis-ett
ter vilka baserar sig på automatisk databehandling.

De kommunala folkeregistren inrättades år 1924. centraltEtt
register, Det Centrale Personregister inrättades årCPR 1968 bl.a.
för kunna administrera källskattesystem. Allaatt ett personer, som
efter 1968 har varit anmälda till kommunalt folkeregister, registre-ett

i CPR. Personer Färöarna registreras inte i CPR. Registretras
regleras i lov folkeregistrering afnr 508 14. september 1978 ochom
har till uppgift administrera bevaraatt personnummersystemet samt
allmärma personuppgifter och vidarebefordra dessa på tekniskt ochett
ekonomiskt ändamålsenligt Indenrigsministeriet ansvarigt försätt. är
CPR.
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Varje i CPR tilldelas tiosiffrigtupptas ettperson som personnum-
identifikationsbegrepp i registret. Personnumretavsett attmer vara

består siffror födelsedatum dag, månadav sex som anger personens
efterföljtoch år tresiffrigt löpnummer. föddaPersoner underettav

århundradedetta tilldelas löpnummer under 000 medan5 personer
födda under det förra århundradet tilldelas löpnummer 000.5över
Den tionde och sista siffran i kontrollsiffraärpersonnumret en som
också kön, udda för och jämnt för kvinnor.mänanger personens

För andra de finns i folkeregister fastställsän ettpersoner som en-
dast för dem skattepliktiga i Damnark, s.k.är ettpersonnummer som
kildeskattepersonnummer. fall dåI andra det administrativt finns
behov för inte bosatt iärettav personnummer en person som
Danmark tilldelas erstatningspersonnumrner,ett ett nummer som
inte förväxlaskan med egentligt Förett personnummer. personer som
invandrat till Danmark kan förstnormalt tilldelas dåpersonnummer
dessa erhållit uppehållstillstånd i Danmark. fråganI avvaktan på att

uppehållstånd tilldelas utlänningen särskilt utlännings-avgörs ettom
nummer Direktoratet for Udlaendinge. kan endast fåEn ettav person

det kan visas det aktuellanytt att personurnretpersonnummer om
innehåller faktiskt fel.ett

nanmgivningVid nyfödd, vid förstagångsregistreringav en av
fråninflyttning eller utlandetFäröarna vid ändringsamt av person-

på grund fel utskrivs automatiskt dokumentationnumret av en av
personnummerbevis, den enskilde erhållerpersonnumret, ett som

kangratis. Man också avgift erhålla uppdateratmot ett personnurn-
frånmerbevis folkeregistret i hemkommunen.

innehållerCPR mängd både aktuella och historiska personuppgif-en
personregistret innehållerUtöver CPR också vägregister ochter. ett

adressindex. Indenrigsministeriet bestämmer vilka uppgifterett som
får antecknas i registret. uppgifter härstammar från de kommu-Dessa

folkeregistrennala till vilka myndigheterockså vissa angivna har
rapporteringsskyldighet. Därutöver inhämtas uppgifter från de
registrerade själva.

CPR:sI personregister antecknas: yrke,personnummer, namn,
födelseort, medlemsskap i statskyrkan, omyndighetsförklaring,
medborgarskap, adress med uppgift den skyddad, civilstånd,ärom
makes föräldrarnas barnenspersonnummer, person-personnummer,

utvandring dödsdatum. CPR kan innehålla kodävensamtnummer, en
uppgifternas tillförlitlighet. föränderliga uppgifterFörsom anger

antecknas också uppdateringsdatum. Uppgifterna i CPRsenaste
uppdateras dagligen on-line de kommunala folkeregistren.av

Utlânmande uppgifter CPR till privata reglerasav ur av en
bekendtgörelse afnr 141 24. 1993 folkeregistrering frånmarts om
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Indenrigsministeriet och Forskrifter for CPR-registret fastställda den
december22 1993.

Envar har till utskrift uppgifterde gäller honomrätt en av som
älv. Privatpersoner eller privata företag och organisationer kan under

förutsättning frågeställaren identifierat varje enskildatt person som
förfrågan uppgiftt.ex. lämna födelsetid,attavser genom nanm,om
adress eller eventuellt få upplysningpersonnummer adressom nanm,

densamma inte skyddad, omyndighetsförklaring, dödsfallom ochär
anteckning försvinnande eller utvandring. Andra upplysningar kanom

frågeställarenutelärrmas endast har rättsligt intresse fåett attom av
upplysningen. Detta gäller då den begärda upplysningen är av

för rättigheter.betydelse Så kan upplysning släktskapt.ex.ens om
förbetydelse arvsanspråk. exempel på rättsligtEttett annat ettvara av

intresse upplysningen har betydelse för pågående ellerär om en
förestående Upplysning kan dockrättsprocess. om personnummer
endast erhållas med Indenrigsministeriets samtycke.

fåSlutligen kan den driver förvärvsverksamhet tillståndsom av
Indenrigsministeriet efter från Registertilsynetyttrande se nedan att

vederlag inhämta upplysningar och adress beträffandemot nanmom
krets identifierade förutsättning uppgiftEnstörre är atten personer.

fårlänmas Vidare den aktuellaom personernas personnummer.
endast omfatta sådana det finns tidigarepersonkretsen personer som en

anknytning till, såsom anställda, och liknande.kunder
finansinstitut uppgiftEtt begär skallettsom om personnummer

till skatteväsendet i och arbetsgivarehänvisas kundens hemkommun
beträffande uppgift hänvisas tillskall anställdas personnummerom

Told- och skatteregionerne. Sjukhus och läkare skall hänvisas till
försäkringskassorna.

Utlämnande uppgifter från till danska oflentliga myndig-CPRav
offentliga förvaltningenheter domstolar, Folketinget och den reg-

oflentligeleras i lov myndigheters registre 294 af 8 juni 1978.nrom
Sådant utlämnande får endast ske uppgifterna väsentligärom av
betydelse för myndighetens för beslut myndig-verksamhet eller som

fatta. fårheten skall I dag alla offentliga myndigheternästan person-
upplysningar från CPR. Exempel på myndigheter får uppgiftersom ur
CPR Told- Skattestyrelsen, Rigspolitiet, Danmarks Statistik,är og
Sikringsstyrelsen, Arbejdstilsynet, värnpliktsmyndigheterna,DSB,
samtliga kommuner och arntskommuner.

Enligt cirkulär från Indenrigsministeriet den 24 1993 fårmars
upplysningar för privat ändamål inte lämnasom personnummer av

myndighet Indenrigsministeriet ministeriets uttryckligautanannan
medgivande offentligutlämnandet inte har stöd i lag. En myndig-om

fårhet inte heller till offentlig myndighet utlämna uppgifterannan som
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den erhållit från folkeregistren eller CPR den inte fått Inden-om
rigsministeriets uttryckliga medgivande eller har stöd för utlänmandet
i lov offentlige myndigheters registre. Enligt cirkuläretom bör
offentliga myndigheter endast använda identifika-personnumret som
tion eller ärendenummer i de fall detta meningsfulltär och grundat på
administrativa hänsyn. En myndighet bör också eftersträva att

inte i onödig omfattning kommer tillpersonnummer tredje mans
kännedom och det bör iövervägas vissaatt fall förvrängaatt person-

så det inte omedelbartnumret är igenkännbart.att Ministeriet
rekommenderar också inte används iatt samband medpersonnummer
kungörelser i rättssaker eller utanpå postförsändelser och giroinbe-
talningskort. I Forskrifter for CPR-registret stadgas att personnumret
inte får fullt läsbart utanpå brev till den enskilde.anges m.m.

Personnummer har tidigare inte angivits i och på körkort, ochpass
saknas därför i äldre dokument denna I alla ochtyp.av nyare pass
körkort dockär infört passinnehavaren harpersonnumret erhållitom

sådantett nummer.
Den danska lagstiftningen dataskyddsområdet består två lagar,av
för den privata sektorn och för den offentliga sektorn: loven en om

private registre nr 293 af juni8 1978 och den nämnda lovm.v. ovan
oflentlige myndigheters registre. Det finns särskild Övervakandeom en

myndighet, Registertilsynet.
Loven ofientlige myndigheters registre tillämpas i princip endastom

på register förs med hjälp elektronisk databehandling EDBsom av
för offentlig förvaltning och innehåller personuppgifter.som

Ett register innehåller känsliga uppgifter får inte i bruksom tas
innan föreskrifter finns för dess uppbyggnad och användning. Sådana
föreskrifter vederbörande minister efter hörande Register-ges av av
tilsynet. Det finns ingen skyldighet föreskrifter för sådanaatt anta
register inte innehåller känsliga uppgifter. Identifikationsupplys-som
ningar, inkl. kan enligt lagen registreraspersonnummer, utan att
föreskrifter fastställs. En statlig myndighet inrättar registerettsom

föreskrifter skall inom fyrautan veckor efter inrättandet anmäla
registret till Registertilsynet. Vad angår register förs kommu-som av
nala myndigheter gäller i motsvarande bestämmelser.stort sett
Motsvarande regler gäller också samkörning inte uteslutande görssom
för statistiskt eller vetenskapligt ändamål.

Enligt huvudregeln i lagen får endast sådana uppgifter registreras
klart betydelse förär fullgörandet respektive myndighetssom av av

uppgifter. Särskilt känsliga uppgifter såsom uppgifter religion,om ras,
sexuella och hälsomässiga förhållanden får registreras endastm.m. om
det nödvändigtär med hänsyn till registerändamålet och upplysningar

politiska förhållanden endast de offentligt tillgängliga.årom om
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Myndigheterna får inte utlänma personuppgifter från sina register
till privatpersoner eller företag. Det finns dock flertal undantagett
från Utlänmandedenna regel. känsliga uppgifter får bl.a. ske,av om
detta följer lag eller upplysningarna dessförinnan offentligaredan ärav
eller den registrerade Uppgifterhar samtyckt. intesom anses som

utlänmaskänsliga kan uppgifterna tidigare offentliggjortsäven när
eller där intresse uppgiften klart deövervägermottagarens attav

Ävenför för forsk-intressen grund uppgiftens sekretess.utgörsom
ningsändamål kan uppgifter lämnas under vissa i lagen angivnaut
förutsättningar. Registertilsynet kan också i särskilda fall medge
utlämnande uppgifter.av

Även andra myndigheter huvudregeln utlämnandeärgentemot att
Ävenpersonuppgifter inte får ske. här finns dock undantagav

stadgade.
Loven private registre gäller både EDB-register ochom m.v.

manuella register vilka innehåller uppgifter institutio-personers,om
föreningars eller företags privata eller ekonomiska förhållandenners,
sådana förhållandenandra upplysningar personligasamt somom

skäligen bör undandragna offentligheten.vara
näringsidkare, institutioner, föreningar och motsvarandeFöretag,

får endast registrera uppgifter led i deras normala verksam-är ettsom
het. Registrering för privat bruk får inte ske.

registrering vissa känsliga uppgifter, dvs. uppgifterFör av om ras,
religion, politiska, sexuella hälsomässiga förhållandenoch m.m.,
krävs stöd i lag eller samtycke från den registrerade ochäven att
uppgiften nödvändig i den registrerandes verksamhet. Motsvarandeär

Ävenförutsättningar förkrävs registrering någons personnummer.av
inte alla krav uppfyllda, kan Registertilsynet under vissa förut-ärom

sättningar tillstånd uppgifter.registrera sådanaattge
Skall registreringen känsliga uppgifter ske med hjälpav av

fallelektronisk databehandling EDB, får det i flertalet endast ske
efter anmälan till Registertilsynet.

tillstånd Registertilsynet får samkörning hjälpUtan med EDBav av
endast ske för uppdateringar dylikt. Dåadresser ochav namn,
Registertilsynet tillstånd fastställatill samkörning kan det ocksåger
föreskrifter för denna.

Registertilsynet har beträffande videouthyrningsñrmor ochbl.a.
sportföreningar inte det funnits skäl registrera uppgiftansett att att om
personnummer.

Finland

Det har, i avsnitt funnits folkbokföring i Finland2.1,nämntssom en
sedan mitten 1500-talet. början 1970-talet inleddes datorise-I av
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ringen folkbokföringen, då riksomfattande centralt befolknings-ettav
register upprättades. börjanI 1980-talet började även attav man
registrera information byggnader och bostäder.om

Sedan den 1 november 1993 finns de grundläggande stadgandena
för folkbokföringen inhämtande, registrering och utlämnandeom av
befolkningsuppgifter i befolkningsdatalagen 50793 och befolknings-
dataförordningen 886 93. Registreringen flyttningar regleras efterav
den juni1 1994 lagen hemkommun 20194 ochgenom om en
förordning utfärdas med stöd den lagen. Stadgandensom av om
anmälning och utlämnande uppgifter datasekretess ingårsamtav om

i flertal andra lagar och förordningar vilka stadganden skalläven ett
tillämpas vid sidan befolkningsdatalagen.av

finländska dataskyddslagen,personregisterlagenDen 47 187, skall
tillämpas komplement frågori i anslutning till registerföringen tillsom
den del det inte finns något specialstadgande i befolknings-som
datalagen. Sådana stadganden i personregisterlagen gäller bl.a. den
registeransvariges aktsarnhetsplikt, kontroll rättelseoch av personupp-
gifter skydd, arkivering och utplånande personregister.samt av

Personregisterlagen allmän registerlag och gäller registerär en som
förs såväl myndigheter enskilda. Regleringen omfattar inteav som
bara persondatasystem med automatisk databehandlingupprättassom

kortsystem, förteckningar och andra sedvanliga registerävenutan som
förs manuellt. Utanför lagen faller endast förteckningar ärsom
avsedda för personligt bruk. Det tillåtet inhämta, registrera,är att
använda och utlämna personuppgifter endast i de fall isom anges
lagen och med iakttagande god registersed. Se beträffande lagensav

innehåll bl.a. SOU 1993:10 bilaga 4.närmare
personregisterlagensFör övervakning har inrättats tjänsten som

Dataombudsman särskilt beslutsfattande Datasekre-samt ett organ,
tessnämnden. Dataombudsmarmen skall tillsyn in-utöva över att
hämtande, registrering, användning personuppgifteroch utlämnande av
sker så, syftena med personregisterlagen uppnås. Dataombudsman-att

kan instruktionerbl.a. det gäller olika registernär samtnen ge
allmänna anvisningar angående vissa i lagen särskilt angivna frågor.

befolkningsdatalagenI finns inte några specialstadganden om en
till handling. Till denna tillämpas stadgandena idelrättparts en

personregisterlag 47187 och lagen allmänna handlingarsom
oflentlighet 8351. sistnämnda lag tillämpas i övrigt inte folk-
bokföringsuppgifter. Uppgifterna i folkbokföringsregistren alltsåär
inte offentliga. Statliga och kommunala myndigheter, samfund som
sköter lagstadgade uppgifter och bedriver vetenskapligpersoner som
forskning släktforskningeller eller avlägger lärdomsprov kan beviljas
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tillstånd under registerrnyndighetens övervakning studera uppgifteratt
i registren handlingaroch i anslutning till dem.

Folkbokföringens register benämns i befolkningsdatalagen be-
folkningsdatasystemet. Det innehåller personuppgifterutöver även
basuppgifter fastigheter, byggnader och lägenheter. Fastighets-,om
byggnads- och lägenhetsuppgifterna dock inte lika täckandeär som
personuppgifterna, i befolkningsdatasystemet de begränsade påärutan
det stadgas i förordning.sätt närmaresom

finländska folkbokföringenDen baseras heltnästannumera
automatisk databehandling med undantag kyrkoböcker kyrkligaav
befolkningsregister, till delen manuella register på detstörsta ärsom
lokala planet. Uppgifter i kyrkliga befolkningsregister ingår dock
också i det ADB-baserade befolkningsdatasystemet. Inga regionala
ADB-register förs borgerliga folkbokföringsmyndigheter register-av
byråer jämsides med det riksomfattande registret. Befolknings-
datalagen dock för lokala ADB-register, sådana iutrymmeger om
framtiden ändamålsenliga. förAnsvaret folkbokföringen påanses vara
det lokala planet i sin helhet föras till registerbyrâernaöverattavses
under år 1996. Detta innebär församlingars roll i kommeratt systemet
i den ändring genomfördes i Sverige år 1991.stort att mostsvara som

lokal registerbyråEn registeransvarig enligt befolkningsdatalagenär
och personregisterlagen och den bär huvudansvaret för sitt distrikts
befolkningsuppgifter och upprätthâllandet dem. Pâ registerbyrânav
ankommer inhämta och registrera uppgifterna huvudsakligenatt samt

träffa avgöranden i anslutning till kontroll och utlänmandeäven att av
uppgifter.

särskildEn myndighet, Befolkningsregistercentralen, för attsvarar
befolkningsdatasystemet fungerar och för registerfunktionerna äratt
enhetliga. frågaDet bl.a. hålla ADB-prograiriinenär attom upp-
daterade och till de fungerar felfritt.att attse

I befolkningsdatalagen stadgas de ändamål för vilkaom personupp-
gifterna fastighets-, byggnads- och lägenhetsuppgifterna används.samt
Personuppgifterna registreras för identifiering församtav personer
utredande deras familjerättsligaoch ställning och rättshand-av person-
lingsförmâga. Fastighets-, byggnads- och lägenhetsuppgifter behövs
för identifiering hemkommunen för utredande byggnaderssamtav av
och lägenheters tekniska egenskaper.

Avsikten uppgifterna i domstolsförfarande,skall användasär att
administrativt beslutsfattande, vetenskaplig forskning, uppgörande av
statistik, uppdatering kundregister, opinions- och marknadsun-av
dersökningar, direkt marknadsföring adresstjänst. Bygg-samt annan
nads- och lägenhetsuppgifter får inte, med undantag för anteckningar-

för identifiering herrikommunen, användas i beslutsfattandena av som
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han inte i samband med beslutetgäller utredningen person, om ges en
uppgifternahur använts.om

Personuppgifterna enligt befolkningsregisterlagenanses vara en
tillförlitlig utredning och hans familjerättsliga ställning,personom en

visas. Uppgifterna skall till behövliga delarinte något annatom
åtminstone gång på tio år.kontrolleras en

baserar sigUpprätthållandet befolkningsdatasystemetav
samfund, bolag,anmälningsskyldighet. Enskildalagstadgad personer,

statliga myndigheter, kommuner och kyrkliga myndig-inrättningar,
skyldiga meddela uppgifter sig själva, uppgifterheter är att om som

uppstått i deraserhållit i sin verksamhet eller ochde som genom
Anmälningsskyldighetenverksamhet till befolkningsdatasystemet.

förordning utfärdatsi befolkningsdatalagen och i denbestäms som
befolkningsdataförordningen 88693, i lagenmed stöd lagen, omav

förordning kommer utfärdas med stödhemkommun och i den attsom
lagstiftning.hemkommun eller ilagen annanomav

i befolkningsdata-Registerbyrâerna skall och upptasge var en som
första registre-personbeteckning i samband med densystemet en

identifikationsbeteckning har sedan 1964sådan särskildringen. En
benämndes ursprungligeni folkbokföringen i Finland. Denanvänts

benänmingen tillår ändradesbefolkningsregistersignum, 1971men
socialskyddssignum harpersonbeteckning. Också använts,termen men

personbeteckning.används endast ordetnumera
individuellt ochPersonbeteckningen består födelsetid, nummerav

medi nämnd ordning. Födelsetiden betecknaskontrollbeteckning, sex
första den andra dagen, den tredje ochsiffror, vilka den och angerav

året. Eftermånaden, den femte årtiondet och den sjätteden fjärde
födda 1900-födelsetiden finns bindestreck för dem- ärett som

födda 1800-talet.och plustecken för demtalet + ärett som
från med in-har födelsetid skiljs varandraPersoner som samma

tresiffrigtindividuella fastställsdividuellt Det ettnumret somnummer.
Kontrollbeteckningental, udda for och järrmt for kvinnor.ärsom man

siffra eller bokstav.utgörs av en en
finländska medborgare registreras i befolkningsdatasystemetOm

personbeteckningenförutom

nanm,
den,och de uppgifter behövs för identifieringhemkommun avsom

identifieringadress och övriga uppgifter behövs för avsom
flyttat frånhemkommun adressen utomlands församt person somen
tillfällig,uppgift vistelsen stadigvarande ellerFinland och ärom

födelsehemkommun eller, särskilda skäl, födelseort,av
personbeteckningar födelsetider,föräldrarnas och ellernamn

civilstånd uppgifter ingående upplösning äktenskap,ochsamt om av
familjerättslig ställning,
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makes och personbeteckning eller födelsetid,namn
barnens och personbeteckningar eller födelsetider,namn
uppgifter vårdnad minderårig,om om
medborgarskap,
uppgifter förmynderskap,om
dödstid,
modersmål,
yrke, har detta,uppgettom personen
sådana begränsningar gällande utlämnandet uppgifter gettsav som
med stöd personregisterlagen befolkningsdatalagen,ochav
uppgifter omhändertagits socialnämnden,attom en person av
uppgifter nödvändiga för uppgörande de vallängderärsom av som

vidbehövs val republikens president och riksdagsmännen samtav
vid kommunala och kyrkliga val och rådgivande folkomröstningar
för prövning hinder äktenskap och för vigsel, uppgiftermotav om
medlemskap i kyrkosamfund eller registrerat religionssamfund,
uppgifter lokala registermyndighet, samtom en persons
sådana inskrivningsanteckningar nödvändiga för upprätthål-ärsom

befolkningsuppgifterna.landet av
Angående utlänning med hemkommun i Finland registreras ien

befolkningsdatasystemet i tillämpliga delar de ovarmänmda uppgifterna
fimsvilka det tillförlitlig utredning. Angående andra utlänningarom

i befolkningsdatasystemet kan registreras sådana uppgifterupptassom
behövs grund boende eller arbete i Finland, för uppfyllandesom av

förpliktelserna i någon internationell konvention bindandeärav som
för Finland eller något särskilt skäl, det finnsannatav om en
tillförlitlig utredning dessa uppgifter.om

befolkningsdatasystemet registrerasI beträffande fastigheter och
byggnader bl.a. och personbeteckning eller affärs- ochägarens namn
samfundssignum.

Då uppgifter begärs befolkningsdatasystemet skall det ändamålur
för vilket de kommer användas andra omständigheteratt samt som
behövs för utredande förutsättningarna för utlämnade Dettaav uppges.
gäller inte statistikuppgifter eller enstaka adressuppgifter. Om det är
fråga massutlärrmande uppgifter skall dessutom på vilketom av uppges

skyddet uppgifterna ordnas.sätt av
De uppgifter utlämnas befolkningsdatasystemet skallsom ur vara

nödvändiga för det uppgivna ändamålet. En uppgift får inte utlämnas,
utlämnandet grundad anledning kan misstänkas intrång igöraom av

den registrerades integritetsskydd eller kränka hans intressen eller
rättigheter eller säkerhet. Då förutsättningarna föräventyra statens
utlämnande skall uppmärksamhet fästasövervägs inte bara vid
ändamålet vid antalet uppgifter och utlärnningssättet.ävenutan
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nödvändigendast då denutlämnas i principPersonbeteckningen år
och dåändamålet med uppgifterna,identifiering ochtillförlitligför en

medi sin besittningeller kan ha denuppgifterna harbegärden som
lag. finnseller någon Detpersonregisterlagenstöd ettannanav

personbeteckning. Iinnehåller stadgandentrettiotal lagar enomsom
kraftträdde i den 112979handelsregisterlagenändring somav

personbeteckning föruppgiftinfördes bl.a. kravjanuari 1994 om
personbe-handelsregistret. Dessaantecknas iskallde personer som

uppgifter i handelsregistretliksom övrigablir därigenomteckningar
offentliga.

befolkningsdatasystemetgällandeintygallaI som ges urpersoner
finnasidentifieringen ävensäkrandeför utöverskall namnetav

ochtill myndigheteruppgifter lämnaspersonbeteckningen. När ut
användaändamålsenligtallmänhetsamfund det ioffentliga attanses

datatjänstövrigidentifieringsuppgift. Ipersonbeteckningen ansessom
nödvändig.i allmänhet intepersonbeteckningen

registreradehar denpersonregisterlagen rättstödMed attav
uppgifterlänmaanvända ellerregisteransvarigedenförbjuda utatt om

direktochtelefonförsäljningdirektreklam,försjälvhonom annan
opinionsundersök-ochmarknads-adresstjänstmarknadsföring, samt

förbjudaförbudsrätt hardenna rätt attningar. Utöver attpersonen
förändamåltelefon för änadressuppgifter lämnashans attannatut per

träder ibefolkningsdatalageniändringmyndigheter. Enanvändas av
Ändringen harinnebärjnui 1994.denkraft 1 att personom en

ellerfamiljs hälsaeller hansmisstänka hansanledninggrundad attatt
uppgifterförordnaregisterbyrån på begäranhotad kansäkerhet attär

bostadtillfälligdär ellereller hans bostadhemkommunhans enom
sådantmyndigheter. Etttill någonfår lämnasinte änut annan

Begränsningensår.tvågången gälla högstförordnande kan första
år i sänder.förlängas förgiltighetstid kan ett

detbefolkningsdatasystemetändamålet med ärhuvudsakligaDet att
såUppgifter skall lämnasmyndigheterna.användasskall ut ettav

skyddetsamtidigt skallmöjligt ochekonomisktochsmidigt sätt som
byråkratiminska dentillräckligt.beaktas Föruppgifterna att somav

datasekretessynpunkterpå grundmedborgarna ochdrabbar även av
enskiltochi domstolarskall användasuppgifterstadgas att som

inhämtas å tjänstensförsta hand skall vägnar.förvaltningsförfarande i
ochärnbetsbevisminska användningendettaSyftet med är att av

förhindrakan dockjämförbara handlingar. Endärmed attperson
domstol ellervidoch användså tjänstensuppgifter inhämtas vägnar

inskall lämnavarvid han självförvaltningsförfarande,enskilt
Imyndigheten.utredningar tilltillförlitligaärnbetsbevis eller andra

endastfrågakomma iskaffa uppgifterskyldighetfall kan att avannat
särskilda skäl.
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Till och sammanslutningar utlämnas de uppgifterpersoner de
behöver för kunna sköta sina rättigheteratt och skyldigheter. Upp-
gifter skall kunna utlämnasäven för direkt marknadsföring, opinions-
och marknadsundersökningar, adresstjänst, uppdatering lcundregis-av

vetenskaplig forskning ochter, andra därmed jämförbara ändamål med
beaktande de allmänna förutsättningar stadgas för utlämnandetav som

uppgifter.av
När uppgifter utlämnas i form massutlänmande för direktreklamav

eller direkt marknadsföring, opinions- och marknadsunder-annan
sökningar, adresstjänst därmed jämförbar verksamhet fårsamt som
grund för stickprov personuppgifter användas endast minstnanm,

veckors ålder, kön, modersmål, yrke, hemkommunsex och bostad
där, tillfällig bostad och adress vissa fastighets- och byggnads-samt
uppgifter.

Vid datatjänster utnyttjas satsvis vid stickprovsom samt som
bestäms enligt vissa urvalsgrunder uppgifterna i allmänhet medges
hjälp datakommunikation, magnetband eller disketter.av Uppgifter
skall också kunna lämnas i formäven handlingar eller iav annan
skriftlig form. Datatjänster kan utnyttjas direktanslutning viagenom
dataterminal eller för ändamålet lämplig servicetelefon. Treen typer

telefontjänster har inrättats. Genom den s.k. adresstjänsttelefonen,av
besked adressuppgifterna för varje i Finlandges finnsom person som

införd i befolkningsdatasystemet. Uppgift personbeteckningom
utlärrmas dock inte. Kostnaden för servicen lokalsamtalsavgiftär och

särskild tilläggsavgift minut. Under 1993 gjordesen 750 000per ca
telefonpåringningar detta Tillsammanssätt. länmades 1,7ut
miljoner adresser. Befolkningsdatatelefonen servicetelefonär en
avsedd för myndigheter, där dessa enkelt och smidigt kan kontrollera
erforderliga uppgifter i befolkningsdatasystemet. Officiella uppgifter

alla finländares och familjeförhållanden finnsom till för-person-
fogande i den utsträckning myndighetentjänstemännen i frågasom
beviljats i tillståndet. Servicen användbarär för de myndigheter som
i sitt arbete endast sällan behöver folkbokföringsuppgifter eller endast
i små mängder vid varje tillfälle. Man kan hos befolkningsregister-
centralen ansöka servicekod tillrätt användaom en attsom ger
befolkningsdatatelefonen. Om myndighet, sammanslutning elleren
enskild medborgare fortfarande måste få ärnbetsbevis eller hem-
kommunsintyg skriftligen, kan beviset beställas ochett samma

i hela landet. Beviset sänds direkt till beställarennummer och alla
kostnader ingår i samtalspriset.

Enligt befolkningsdatalagen skall den myndighet fattar beslutsom
uppgifter skall utlämnasatt undersöka huruvidaom uppgifterna till alla

delar sådanaär haratt förarätt inmottagaren dem iatt ett person-
register. Härvid har beakta bl.a. anknytnings-att och relevans-man
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kraven i personregisterlagen dessa krav bl.a. SOUse 1993:10om
bilaga 4 och de kompletterande stadgandena i personregisterförord-
ningen. Trots skulle föra inha de begärdarättatt mottagaren att
uppgifterna i personregister, skall förutsättning för massutläm-ett en
nande och känsliga stickprov dessutom utlämnandet ochattvara
användningen personuppgifterna inte den registreradesäventyrarav
integritetsskydd, intressen och rättigheter eller säkerhet.statens

fallI de då sökanden enligt personregisterlagen inte har förarätt att
in uppgifterde lämnas i personregister, skall i enstaka fallut ettsom
massutlämnande eller utlämnande baserar sig känsligasom
stickprov möjligt, datasekretessnänmden har undantags-gettvara om
tillstånd till det. Tillstånd skall kunna beviljas ärendenas admini-om
strativa eller behandling förenklaskan betydligt på detta sätt.annan

frågaDet kan rationalisera myndigheternas elleratt t.ex.vara om
bankernas eller försäkringsanstalternas funktioner. En ytterligare
förutsättning emellertid kan förhindra registreradesdenär att attman
integritet hans intressen och rättigheter och säkerhetsamt statens

Även då de stadgade förutsättningarna uppfylls skalläventyras.
beviljandet undantagstillstånd beroende datasekretessnärnn-av vara av
dens prövning.

Uppgifterna får användas förenbart det ändamål de har utläm-som
för. fårDe inte överlåtas till tredje registermyndig-nats utanman

hetens tillstånd. gäller inteDetta dock enstaka uppgifter harsom
utlänmats med stöd befolkningsdatalagen.av

Befolkningsregistercentralen fattar beslut utlämnande då det ärom
fråga riksomfattande uppgifter eller uppgifter från flera registerby-om
råers Utlämnandetämbetsdistrikt. omfattar härvid i allmänhet stora
uppgiftsmängder. Befolkningsregistercentralen skall också besluta om
utlämnande uppgifter, ämbetsbevis, registreradenärmastav ur
religionssamfunds medlemsförteckningsarkiv den bevarar. Dettasom
arkiv överläts till befolkningsregistercentralen då de registrerade
religionssamfundens folkbokföringsmyndigheterställning som
upphörde vid ingången 1971. Befolkningsregistercentralen skallav
också besluta tillstånd studera handlingar och folkbok-att annatom
föringsmaterial den förfogar Likaså fattar den beslutöver.som om
utlämnande uppgifter till utlandet då det inte fråga enstakaärav om en
uppgift, enstaka intyg eller enstaka handling.ett en annan

I andra fall fattar registerbyrâerna beslut utlänmandeom av
uppgifter. De lämnar befolkningsdatasystemet uppgifter detur om

ämbetsdistriktets befolkning, fastigheter byggnader ochsamtegna
lägenheter. De lämnar dessutom uppgifterenstaka hela landetsom
befolkning, fastigheter och byggnader, och ämbetsbevis och hem-
kommunintyg kan alltså i många fall frånfås vilken registerbyrå som
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helst. beviljar registerbyrånDessutom tillstånd studera befolknings-att
uppgifterna.

Utlärrmande uppgifter via datakommunikation eller påav annars
maskinspråk förutsätter alltid skriftligt beslut, likaså massutläm-ett
nande och känsliga stickprov. Av praktiska skäl behövs inte något
skriftligt beslut då sedvanliga intyg eller därmed jämförbara handlingar

Också då små uppgiftsmängder lämnas borde dockutges. ut t.ex.
faktureringsanteckningarna så det skall möjligtgöras att senare vara

utreda fått uppgifterna. Till beslutet skall fogas nöd-att vem som
vändiga anvisningar hur uppgifterna skall användas och skyddas.om

till förfrågning befolkningsdatasystemetRätt har främstgenom
beviljats olika myndigheter, polis- och justitieförvaltningen, Skatte-

studiestödscentral,styrelsen, arbetslöshetskassorna, pensions-statens
Äveninrättningarna, kommunerna banker, försäkringsbolag ochosv.

kreditupplysningsföretag har beviljats sådan Datasekretessenrätt. avses
förfrågningsrätten begränsas till endast degaranteras attgenom

uppgifter varje kund behöver. datasekretessenFör att garanterasom
förutsätter direktanvändningen i regel fast datakommunikationsför-en

befolkningsregistret.bindelse till centrala
Uppdateringen uppgifterna i den offentliga förvaltningensav

datasystem sker i dag med hjälp ändringsuppgifter från befolknings-av
Förändringar befolkningsuppgifterna,datasystemet. i såsom födslar,

dödsfall, äktenskap, nanmförändringar, och flyttningar förmedlas
regelbundet dataspråk linjeöverföring eller registrering tillsom en
kunden, uppdatering i sitt datasystem. adress-Engör egetsom en
förändring, exempelvis gjorts till befolkningsdatasystemetsom
förmedlas till Bilregistercentralen, Skattestyrelsen, polisen, försvaret,
Folkpensionsanstalten, Pensionskyddscentralen Genom be-etc.
folkningsdatasystemet kan också uppdatera företags kund- ochman
personregister.

Flitigast utnyttjar statliga och kommunala myndigheter befolknings-
datasystemet. Uppgifterna används vid val, beskattning, statistikföring,

Ävenforskning för upprätthållandet datasystem. företagensamt av
folkbokföringensanvänder sig uppgifter vid uppdateringt.ex.av av

kundregister, direktmarknadsföring, inkasso osv.
Den det grund anställningsförhållande eller uppdragsom av

åligger behandla befolkningsdatasystemets uppgifter, befolk-att
ningsböcker fåroch handlingar hör till dem inte i strid medsom
befolkningsdatalagens för utomståendebestämmelser röja uppgifter

på detta kommit till hans kännedom. Tystnadsplikt har ocksåsättsom
den har fått tillstånd befolkningsdatasystemetsstuderaattsom upp-
gifter, befolkningsböcker eller tillhandlingar hör dem.som

Under de åren har Dataombudsmannen i några fall uttalatsenaste
sig användningen personbeteckning. gällde dels fall därDet ettom av
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personbeteckningen viserbiljett utfärdatspå i kommunalangavs som
kollektivtrafik. Dataombudsmannen uppmanade kommunen avståatt
från förfarandet anteckna personbeteckningen påatt passagerarens
viserkort. fallI uppmanade Dataombudsmannen kommu-ett annat tre
nala bibliotek vidta åtgärder för avlägsna personbeteckningaratt att ur

låntagarregister. I det sistnämnda fallet överklagade biblioteket tillett
Datasekretessnämnden biblioteket antecknarätt personbe-attsom gav
teckningen i registret. Dataombudsmannen har också detansett vara
olämpligt R-kioskerna närmast motsvarande de svenska Press-att
byråkioskerna vid uthyrning Videofilmer krävt uppgift ochav om
antecknat låntagarens personbeteckning. Detta sistnämnda beslut förär
närvarande föremål för prövning Datasekretessnämnden. Dataom-av
budsmannen har till förvaltningsdomstolenHögsta överklagat beslutett

Datasekretessnänmden tillåta anteckna uppgiftatt posten attav om
personbeteckning i riksomfattande adressregister.ett

Dataombudsmarmen har nyligen till inrikesministeriet gjort en
framställan körkort inte bör innehålla uppgift personbe-attom om
teckningens sista fyra siffror. Dataombudsmannen har vidare gjort en
framställning till inrikesministeriet vidta åtgärder föratt attom
utveckla ID-kort. De nuvarande ID-korten har ingen annan num-
rerning personbeteckning.än

Island

Island introduceradesPå i samband medett personnummersystem att
centraliserat befolkningsregister infördes 1953.år Avsiktenett attvar

möjliggöra registret kunde användas för olika administrativa ochatt
statistiska ändamål. Personnumret består siffror vilkaåtta kanav av
utläsas födelsetiden dag, månad, år, århundrade och två kontroll-
siffror. tilldelasNumret den enskilde under det första födelseåret.
Sedan 1987 harår avsikten varit användaatt personnumret som en
generell identitetsbeteckning inom den offentliga administrationen för

undvika problemen identifikation.med namnbaserad Förutom i denatt
offentliga sektorn används inom den finansiellaävenpersonnumret
sektorn alla finansiellaoch på dokument relaterar till densätts ut som
enskilde.

Island sedan denhar 1 januari 1990 dataskyddslag, lagenen ny om
och behandlingregistrering personupplysningar nr 121 28av av

december 1989. Dessförinnan har Island sedan 1982 haft tids-två
begränsade dataskyddslagar.

Tillsynen lagen tillkommer särskildöver nämnd, Tölvunejnd.en
Lagen gäller både elektroniskt och manuellt förda register, vilka

innehåller uppgifter fysiska och juridiska privata ellerom personers
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ekonomiska förhållanden sådana andra upplysningarsamt om person-
liga förhållanden skäligen bör undandragna offentligheten.som vara
Den omfattar såväl register förs företag, näringsidkare,som av
föreningar och institutioner myndigheter.som av

Registrering får endast ske uppgifter iled den löpandeär ettav som
verksamheten och omfattaendast dem visshar anknytning tillsom
denna, kunder, anställda eller föreningsmedlemmar. Registreringt.ex.

vissa känsliga uppgifter får endast ske med stöd lag ellerav av
samtycke. Tölvunefnd kan under vissa förutsättningar också ge
tillstånd registrera sådana känsliga uppgifter.att

denUtan registrerades samtycke får känsliga personuppgifter inte
lämnas inte utlämnandet följer lag. Under vissa omständig-ut, om av
heter kan Tölvunefnd tillstånd till utlämnande. Andra uppgifter fårge
lämnas den registrerades samtycke i den omfattning detta utgörut utan

naturlig del den normala verksamheten.en av
Varken manuell eller elektronisk sambearbetning samkörning av

register får ske tillstånd Tölvunefnd. Samkörning dataregis-utan av av
inte tillåten. Det dock tillåtetär i register lägga tillärter att ett

uppgiften enskilds denna uppgiftävenom en personnummer om
inhämtats från register.ett annat

Företag sig kreditupplysning,ägnar direktreklam ochsom
opinions- och marknadsundersökningar licensmåste ha Tölvunefndav
för sin verksamhet. dataservicebyråEn får endast registrera och
bearbeta vissa uppgifter, den har erhållit licens Tölvunefnd.om av

innehållerLagen specialstadganden för sådana verksamheter. Adress-
eringsbyråer får endast registrera vissa uppgifter såsomt.ex. namn,
adress, och ñrmanummer och sådana uppgifter kanperson- som
inhämtas från offentliga register.

Norge

harDet sedan 1964 funnits individuelltår födelsenummerett nummer,
fqsdselsnummer, för i Norge bosatta Dessapersoner. nummer
utfärdas med stöd folkeregistreloven lov 16 jan. Nr. 1970 ochav
de föreskrifter utfärdatsnärmare med stöd den. Födelsenumrensom av
består siffror.11 De konstruerade förstaär så de siffrornaattav sex

födelsetiden i ordningen dag, månad Därefteroch år. följer ettanger
tresiffrigt tal kallas individsiffror och har till uppgift särskiljaattsom

med födelsedatum utvisa föddärsamtpersoner samma om personen
före eller efter den 1 januari 1900. tredjeDen siffran i detta särskil-
jande utvisar också kön udda för och jämnnummer personens man
för kvinna.S1utligen följer två kontrollsiffror. Individsiffrorna och
kontrollsiffrorna tillsammans kallas personnummer.
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skall förasI varje kommun folkeregister alla bosattaöver ärett som
i Staten förkommunen. skötseln registren. finnsDet ävenansvarar av

centralt register, Det Centrale Personregister, behövs bl.a. närett som
Sentralkontoret för folkeregistreringDetpersonnummer ges. organ

tidigare fungerat centralmyndighet för folkbokföringen ochsom som
verkat i anslutning till Statistisk Sentralbyrå, ombildades den 1
februari 1991 till enhet under Skattedirektoratet. Sentralkonto-en egen

ansvarigt för tilldelningen födelsenummer registreringenochärret av
i det centrala personregistret.numretav

folkeregistren antecknas följande upplysningarI de registrerade:om
släktnamn, förnamn, mellannamn och eventuellt tidigare släktnamn,
födelsenummer, födelseort, datum och plats för dop, kön, med-
borgarskap, trossamfundstillhörighet, dödsdatum, civilstånd, datum
och plats för giftermål, hemskillnad och äktenskapsskillnad, datum för
makes död, förmynderskapsförordnande, bostadsadressrösträtt, med
eventuell anteckning adressen spärrad och hur länge, yrke,ärattom
arbetsgivare, familjenummer födelsenummer för familjens referens-
person, makes och medborgarskap, föräldrarsnamn, personnummer

och medborgarskap, och slutligen barnsnamn, personnummer nanm,
födelsedatum, födelseplats och kön. Familjenumret infördes först och
främst behovet farniljestatistik,på grund det ingår också iav av men

del administrativa rutiner.en
Uppgifter till folkeregistren inhämtas anmälnings-attgenom en

skyldighet åligger bl.a. antal offentliga myndigheter och in-ett
stitutioner, bl.a. sjukhus, församlingar och domstolar. Vidare kan
landsomfattande eller lokala undersökningar utföras i syfte att
kontrollera, revidera och fullständiga upplysningarna i folkeregistren.

åligger iDet då de folkeregisterdistriktet bosatta lämna begärdaatt
uppgifter sig själva och sitt hushåll. Hyresvärd och förvaltare harom
också i detta sammanhang viss upplysningsskyldighet.en

Uppgiftsskyldigheten regleras främst i föreskrift forskrift 26.en av
1979 9 utfärdad Statistisk Sentralbyrä. reglerar,Dennov. nr. av

förutom anmäl ningsskyldigheten, bl.a. bosättningsbegreppet det lokala
folkeregistret omfattar bosatt i kommunen och denärpersoner som

detaljerade regler hur registret skall föras.ger om
Enligt den norska forvaltningsloven uppgiftär om en persons

födelsenummer inte underkastad forvaltningsmässig tystnadsplikt. I
lagen uttryckligen födelsenummer inte sådan personligesägs äratt en
forhold för vilken sekretess gäller. Det ingår i kategorisamma som
födelsedatum, födelseort, bostadsort o.dyl. i fallEndast de sådanasom
uppgifter kan avslöja klientförhållande omfattas de tystnadsplikt.ett av
Stadgandet korresponderar med offentlighetslovens bestämmelser.

innebär bl.a. födelsenummerDetta inte kan undantasatt en persons
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från allmänhetens pressens dokumentinsyn, dokumentet ellerom
delar det faller utanför lagstadgad tystnadsplikt.av

Uppgifterna i folkeregistren emellertid inteär offentliga. I folke-
registerlagen finns sekretessbestämmelser innebär undantagettsom
från offentlighetslovens bestämmelser offentlighet. Folkeregister-om
lagens sekretessbestämmelse har till uppgift skydda den enskildeatt

uppgifter privata förhållanden honom utlämnas tillmot att om om
andra institutioner eller myndigheter taushetspliktpersoner,

Sekretessen dock inte undantagär det gällernär utlämnandeutan av
uppgifter folkeregistren. Uppgifterna får utlämnas till offentligur
myndighet det sker med stöd lag eller Konungen meddeladom av av
föreskrift. skallDet ske bedömning vid varje utlämnande bl.a.en av
uppgift födelsenummer. Förutsättningar för utlämnandet skallattom
få ske också uppgifternaär behövs i myndighetens verksamhet,att
dvs. uppgifterna nödvändiga förär myndigheten skall kunnaatt att
utföra de uppgifter den ålagd,är och de namngivna,att avser
identifierbara Därutöver skall Statistisk Sentralbyrå hapersoner.
tillgång till uppgifter folkeregistren för statistiskt bruk. Uppgifterur
kan dock tillåtas tillgängliga för forskningsändamål detvara om
befinns rimligt och det inte kan befaras till skada för denvara vara
enskildes intresse.

Utlämnandet uppgifter till andra offentliga myndigheterän fårav
bara adress, födelsedatum och födelseortavse namn, personnummer,
och eventuellt dödsdatum. Förutsättningar för uppgifterna skallatt
lämnas deär enstaka namngivna och identifierbaraut att avser

och uppgifterna nödvändiga för tillvarataär lagstad-attpersoner att
gade rättigheter och plikter. Till sosiale organisasjoner kan sådana
uppgifter lämnas det föreliggernär rekommendation frånen en
behörig kommunal eller statlig myndighet och upplysningarna är
önskvärda hänsyn till uppfyllande organisationens ideella syften.av av
Det kan uppställas villkor för utlämnandet uppgifterna ochav
Sentralkontoret kan utfärda föreskrifternärmare i vilkenom om-
fattning sådant utlämnande skall ske. Sentralkontoret har bl.a. ansett

banker och försäkringsbolag bör kunna få uppgiftatt kundsom
födelsenummer. Likaså har gäldenärs födelsenummeransett attman
kan utlämnas till inkassobyråer. Släktforskning har inte ansetts vara en
sådan verksamhet för vilken uppgift födelsenummer kan lämnas ut.om
Finansdepartementet har i till Sentralkontoret uppgiftmotsats ansett att

födelsenummer bör kunna utlämnasäven till journalister.om
Envar registrerad har tillgång till samtliga uppgifter sig självom

och föräldrar har tillgång till uppgifter sina barn.om
Vid kontakter med myndigheter blir den enskilde ofta avkrävd sitt

födelsenummer. finnsDet bestämmelser i lagar och förordningar som
utryckligt förstöd bl.a. myndigheter och företag krävaett attger
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uppgift riktas främst andra födelse-födelsenummer. Kravet änmotom
nummerinnehavaren. vissa fall stadgas pliktI att annansen uppge

för myndighet, arbetsgivares, bankers och för-födelsenummer t.ex.en
förhållande försäkrings- ochsäkringsbolags skyldighet i till bl.a.

riktasskattemyndigheterna. finns också exempel kravetDet på att mot
bl.a. vid tilldelning understöd och andrasjälv. Det gällerpersonen av

förmåner från och kommun.stat
norska lagen dataskyddsornrådet, lov personregistreDen på om

januari 1980.Lov 9 juni 48, 1978, trädde i kraft den 1Nr.m.m.
kunglig resolution 21 1979kompletteras decemberLagen en avav

föreskrifter utfärdade justitiedepartementet dag.samt sammaav
omfattar personregister och användningLagen annan av personupp-

privat näringsverksamhet,gifter i för eller kommun och istatorgan
för dataregister ochföreningar eller stiftelser. gäller bådeDen

uppgifter fysiska juridiskamanuella register, vilka innehåller ochom
övervakning lagens bestämmelser har inrättatsFör enpersoner. av

särskild myndighet, Datatilsynet Se lagen bl.a. SOUnärmare om
1993: 10 bilaga 4.

Personregisterloven har betydelse förinnehåller bestämmelser som
födelsenummer.registrering gäller lagensoch användning Detav

relevanskrav omfattar bestämmelse ialla personregister ochsom en
Datatilsynet beviljas koncession för registerlagen detnäratt ettom

särskilt bör fastställa regler användningen födelse-överväga att om av
nummer.

Relevanskravet gäller för såväl koncessionspliktiga icke konces-som
sionspliktiga inte kanregister. innebär registerförareDetta att en

detregistrera födelsenummer i icke koncessionspliktigt registerett om
verksamhet.inte sakligt grundat med hänsyn till administration ochär

Datatilsynet, beviljar koncession börBestämmelsen detnäratt
innebärmeddela regler användning födelsenummeröverväga att om av

Datatilsynet både kan förbjuda födelsenummer användsatt att som
identifikationstecken i offentligt såväl privat och kanregisterett som

i inte skallkräva födelsenummer används internt registretatt som
utlämnas till andra.

fåttKoncessionspliktiga offentliga med få undantagregister har
interntDatatilsynets tillstånd använda födelsenummer, såvälatt som

till-vid samkörning med andra register. Privata registerägare har fått
födelsenummer där de harstånd använda inom områdenatt upp-

giftsplikt finns starka offentligatill myndigheter eller där det annars
finans-intressen identifikation, särskilt inomkräver säkersom en

Så varit fallet banker, fmansieringsbolag,sektorn. har medt.ex.
Advokater ochförsäkringsbolag och kreditupplysningsföretag.

godkänd fått tillstånd användahälsovårdspersonal har också att
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födelsenummer i sina ADB-register. Privata företag endast harsom
behov hålla ordning sinapå kunder bliratt däremot regelav egna som
hänvisade använda nummerserier.att egna

Alla koncessioner för register innehåller födelsenummersom
innehåller förbud användning födelsenummerett mot utanpåav
postförsändelser. Detta förbud gäller också för de föreskriftsreglerade
register kan innehålla födelsenummer.som

Datatilsynet har avgjort antal ärenden registreringett avsettsom av
födelsenummer. Här skall nämnas några dessa.av

Skolor har erhållit tillstånd registrera uppgift födelsenummeratt om
för användas i samband med elevernasatt avgångs- och examensbevis
för undvika personförväxlingar, födelsenummeratt inte tillåtnaärmen

klasslistorpå distribueras till bl.a. skolpersonal och elever.som
Datatilsynet ålade 1986 Norsk Rikskringkasting NRK endastatt

registrera födelsenummer i sitt licensregister, licensinnehavarennär
själv det och inte använda Det Centrale personregister föruppgav att
få uppgift födelsenummer. Datatilsynets beslut ändrades 1987om av
Justitiedepartementet bl.a. lade vikt vid inslaget myndig-som av
hetsutövning vid licenskrav.

Datatilsynet ålade 1986 alla videohandlare bort uppgiftatt ta om
födelsenummer kunderpå i sina ADB-register, då handlarna inte
ansågs ha behov för än adress och eventuellt födelsetidannat namn,
vid förfrågan hos folkeregistret för spåra kunder. Påatt upp samma
grund nekades registrering födelsenummer i videohandlarnasav
manuella register.

bibliotekEtt nekades registrera födelsenummer i sittatt låneregister
eftersom Datatilsynet inte ansåg relevanskravet i personregisterloven
uppfyllt.

Det norska televerket nekades använda födelsenummer i sittatt
kundabonnentsregister, då behovet använda det i verketsatt egna
rutiner inte kunde tillräckligt för ändra praxis.attanses

En bilfirma fick inte registrerarätt födelsenummer kunderatt på
och varuhus blev nekat registreraett detta i samband medatt ett
internt kontokortsystem.

Datatilsynet har givit fackföreningar tillstånd registrera födelse-att
på medlemmar i sina medlemsregister. Tillstånd beviljadesnummer

bakgrund fackföreningarnamot har skyldighetatt anmälaav att
inbetalda medlemsavgifter till arbetsgivaren för vidare underrättelse till
skattemyndigheten.

Vid forskningsprojekt gäller registerforskning har Datatilsynetsom
i del fall tillstånd använda födelsenummer i forsknings-gett atten
register detnär har nödvändigt för följaansetts att samma person
under längre tid i andra register. Tilsynet har då oftaen satt som
villkor den registeransvarige skall bevara uppgiftatt födelsenum-om
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säkert förvaradpå manuell lista och ADB-registret endastattren en
skall innehålla löpnummer refererar till listan. När projektet ärsom
avslutat skall listan makuleras. tillfällenI några har det dock beviljats
tillstånd för ADB-register innehålla uppgift födelsenummer.ett att om
I dessa fall har det dock ställts särskilda krav säkerhet,på bl.a att
registret skall föras maskin.separaten

En ansökan tillstånd för oljebolag registrera födelsenummerattom
i samband med kreditvärdering on-line bensinkortsanvändareav
avslogs Datatilsynet, bl.a. med motiveringen det skulle innebäraattav

ökad födelsenumret.på atten press uppge

Utom Norden

Informationssystem inom E U-omrádet

Det finns informationssystem nio de tolv EU-ländernaett som av
samarbetar kring, Schengen Information System SIS. Storbritannien,
Danmark och Irland utanförstår samarbetet. Systemet ireglerat denär
s.k. Schengenkonventionen, reglerar fri rörlighet mellan ländernasom
och hur länderna skall hantera kontroll vid de yttreav personer

Detta bl.a. den polisiäragränserna. rör kontrollen SISav personer.
skall hjälpmedel för informationsutbyte för kontrollettvara externaav

identifieringgränser, icke önskvärda och visst gods. Detav personer
skall användas föräven polisiärt och juridiskt samarbete, t.ex.
narkotikaspaning och internationell brottslighet.annan

Syftet med SIS underlätta förär myndigheterna bevaraatt att
ordning och säkerhet. Uppgifterna i skall enligt konventionensystemet
användas för efterlysning för förvarstagande införandeoch
spärrlista grundat tredjelandsmedborgarepå eller statslösatt utgören

hot allmän ordning och säkerhet eller säkerhet ellerett påmot statens
sådan varit föremål vissaför åtgärder såsom avlägsnandeatt en person

och omhändertagande försvunna m.fl. Uppgifterna skallav personer
vidare användas för anteckning skall inställa sig ipersonerav som
domstol eller avtjäna straff, hemlig övervakning ellerav personer
fordon för bekämpa brottslighet och förebygga hot denatt mot
allmänna säkerheten efterlysning föremål för beslag.samt av

Uppgifter får registreras den grundenpå det föreliggaatt anses
sannolika skäl för misstanke begå synnerligenatt atten person avser

brott eller, särskilt grundvalpå redan begångna brott,grova av
misstanke föreligger han också framtideni kommer begåatt att
synnerligen brott.grova

SIS består nationell enhet i varje och central enhetstatav en av en
i förbindelsestår med de nationella enheterna. medlemsstatEnsom

skall inte i den centrala innehålletenheten kunna få direkt tilltillgång
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i övriga medlemsstaters nationella enheter. Myndigheter i med-ett
lemsland, tull polis,och kan anslutas till sökrutint.ex. en som ger
information uppgifter viss finns registrerade hosattom om en person

visst medlemsland. För informationsutbytenärmareett ett om
förutsätts den nationella enheten direkt kontakt medatt tarpersonen

den nationella enheten i den medlemsstat har uppgiftersom om
registrerade.personen

Varje land själv för de uppgifter landets myndigheteransvarar som
lägger in i det gällerNär enskildas få delrättsystemet. att ta av
registeruppgifter dem själva tillämpas nationell lag.om

Inom EU arbetepågår med utarbeta konventionatt etten om
internationellt databaserat informationsystem, European Information
System EIS. EIS bl.a. förär spärrlista, dvsavsett att svara en
förteckning tredjelandsmedborgareöver oönskade inomär EU-som
området med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten. En
sådan lista förutsätts i den s.k. gränskontrollkonventionen. Dennayttre
konvention fárdigförhandlades 1991,år har inte i kraft.ännu trättmen
Dessutom EIS i huvudsak de uppgifter ankommerövertaavses som

SIS enligt Schengenkonventionen.på En framtida EIS-konvention
kommer höra till det regelverk till vilket Sverige har ansluta sigatt att
i samband med anslutning till EU.en

Inom EU-området pågår också arbetet med införaatt ett annat
internationellt register, fingeravtrycksregistret EURODAC. Avsikten
med sådant register bl.a. förhindraär frånett att att personer reser
land till land och söker asyl i olika namn.

Inom tullområdet finns förslag till konvention databaseratett ettom
underrättelsesystem, Customs Information System CIS. Systemet skall
bestå central databas skall tillgänglig via terminaler iav en som vara
de anslutna länderna. Informationen i skall hänförlig tillsystemet vara
gods, transportmedel, företag, brottstrender och tillgängligapersoner,
expertutlåtanden. konventionenI kommer det regleras vilkenatt typ

personuppgifter får registreras. Nationella tullmyndigheter ochav som
andra myndigheter enligtäven lag har till uppgift övervakaattsom

efterlevnaden tullrelaterade bestämmelser får ha tillgång tillav
informationen i CIS.

Europeiska länder

Belgien

Alla bosatta i Belgien registreras hosär den kommunpersoner som
där de bosatta. Utlänningar inteär medborgare iär EU-landettsom
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registreras i särskilt register skall vistas i landetde överett treom
månader.

För administration befolkningsregistret blir alla ärav personer som
bosatta i Belgien, medborgarskap, sedan 1983 tilldeladeoavsett en
särskild identitetsbeteckning. identifikationsnummerDetta som
ursprungligen enbart för folkbokföringsändamål, har alltmeravsettvar
utvecklats till bli inom andra administrativa områdenävenatt en
accepterad beteckning. till avskaffandeDetta har bl.a. lett särskildaav
identitetsbeteckningar för bl.a. socialförsäkrings- och skatteområdena.
Denna utveckling generell personbeteckning har skettmot trots atten
detta inte ursprungliga införandetden avsikten med beteck-var av
ningen.

Belgien har sedan 1992 dataskyddslag. träder tillLagen docken
fullo i kraft först under 1994.

Frankrike

Alla föds i Frankrike tilldelas särskilt Numéroettsom nummer,
d’identification består 13 siffrorrépertoire. Numret ochau av anger
innehavarens kön, födelseår, födelsedag, det departement och distrikt
där födelsen ägde i födelseregistret. Detta särskildasamt numretrum

kommit tillhar inte generell användning i samhället. kanDetnummer
tillåtelsedock efter särskild användas vissa områden, förpå t.ex.

administrationen socialförsäkringssystemet. otal olikaEttav nummer
finns offentliga privatainom både den och sektorn för uppfyllaatt
olikartade ID-kortsnummer, militäraändamål inskrivningsnummer,
socialförsäkringsnummer, bankkontonummer m.m..

franska dataskyddslagen, La loi relative l’informatique,Den a aux
trädde kraftfichiers libertés IFZ, i 1978. Samma inrättadesåret aux

central tillstånds- Commission Nationaleoch tillsynsmyndighet, Laen
de L’informatique SOU 1993:10des Libertés CNIL. se bl.a.et
bilaga 4.

CNIL förmåtthar den centrala Skattemyndigheten skapa ochatt
använda särskilt skattenummer ersättning för födelsenumret påett som
deklarationsblanketter.

Grekland

GreklandI 1986 lag det möjligt skapaår görantogs att etten .som
generellt registreringsnummer EKAM. Numret skulle användas på

socialförsäkringskort,ID-kort, födelsebevis, vallängder och valkort,
körkort, skatteregister, kommunala register och register förda av
grekiska konsulat. grund motstånd i massmedia och denPå av
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allmänna opinionen dockhar inte kommit tillämpas i dennumret att
omfattning avsikten.som var

Grekland saknar dataskyddslagstiftning.

Irland

finnsDet ingen allmänt giltig personbeteckning Irland.på Det finns
dock antal olika inom den offentliga sektorn användsett nummer som
för särskilt angivna ändamål, bl.a. finns det särskilt skatte- ochett
socialförsäkringsnummer, the Revenue and Social Insurance RSI
Number. finns inga särskildaDet regler hur dessa olikaom nummer
skall Inom den privata sektorn finns ökande antal personbe-ut. ettse
teckningar, särskilt ñnansområdet.på

Hittills har i Irland avstått från något allmänt nationelltman
identifikationssystem. Frågan obligatoriskt nationellt ID-kortettom
har diskuterats, har awisats med hänvisning till integritetsaspek-men
ter.

Det finns dock fortfarande idéer på utveckla RSI-numren tillatt ett
nationellt identifikationsnummersystem. Avsikten varje irländskär att
medborgare vid födseln skulle tilldelas identitetsnummer, RSI-ett

och detta skulle användas vid alla kontakternumret, att nummer som
den enskilde har med den offentliga sektorn under sin livstid. Den

dataskyddsmyndighetenirländska Data Protection Commissioner har
sig sådant arbetet med införa sådantmotsatt ett system, att ettmen

tycks dock inte ha upphört.system
Irland har sedan 1988år dataskyddslag.en

Italien

Varje kommun skall föra folkbokföringsregister allaett upptarsom
har hemvist inom kommunen och saknarpersoner som personer som

fast hemvist uppehåller sig i kommunen. Registret innehåller bådemen
uppgifter varje och familjerna.om person om

Italien saknar dataskyddslag, sådan lag förväntas blien men en
parlamentet under 1994.årantagen av

Luxemburg

I Luxemburg for de kommunala myndigheterna obligatorisk ochen
löpande registrering befolkningen.av

Sedan 1979år skall bl.a. alla föds eller bosätter sigpersoner som
i Luxemburg tilldelas särskilt identitetsnummer, Avett numret, som
består elva siffror, kan bl.a. utläsas individens födelsetid och kön.av
Numret får endast föranvändas intern administration inom den
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kontakter med den enskilde.offentliga sektorn och i direkta I en
identitetsnumret fårförordning regleras och hursärskild närnärmare

dock i viss fåttAnvändningen identitetsnumret har gradanvändas. av
avsikten, särskiltspridning ursprungligen inomänstörre varsomen

sjukvårdsområdet.
dataskyddslag.Luxemburg har sedan 1979år en

Nederländerna

Nederländernatillbringar sin dygnsvila i skallVarje person som
personregister. Undantagi kommunalt förtomedelbart antecknas ett

vistas tillfälligt i landet.gäller för den som
funnits i Nederländernagenerellt administrativt harEtt nummer

i be-1968. används i huvudsak endast kommunernassedan år Numret
Vid mitten 1980-talet lades fram förslag skapafolkningsregister. attav

för generell användning inom denidentitetsnummerett en mer
förutsättning for sådan användning detoffentliga sektorn. En atten var

integritetsskydd för den enskilde. En lagskapades tillräckligtett som
beträffandedataskyddsfrågor i Nederländerna 1988reglerar årantogs

SOU 1993:10 bilagainnehåll bl.a. 4.lagens närmare se
används särskilt taxeringsnummer för beskatt-Sedan 1989år ett

socialförsäkringsområdet, det s.k. SOFI-ningsändamål och inom
reglerar får använda SOFI-numret.särskild lagEnnumret. vem som

använda sig för uppgiftBl.a. får arbetsgivare numret att rapporteraav
inkomster till skattemyndigheterna. För närvarandeanställdasom

låta det generella administrativaarbete medpågår att numretett
andra områden det ursprungliga. Avsiktenanvändas inom än äräven

skall kunna användas inom denemellertid inte dettaatt nummer
privata sektorn.

Portugal
I

kommit till femte klass iPortugisiska medborgare demåste när upp
Ävenidentitetskort. utlän-skolan 10 ålder ha officielltca års ett

månader i landetningar med uppehållstillstånd vistats ärsexsom
skyldiga inneha identitetskort.att

tilldelasförbjuder den enskildePortugals grundlag från 1977år att
generellnationellt identitetsnummer. Trots någongenerellt attett

existerar ändå särskilda sådanaidentitetsbeteckning inte finns nummer.
valregisternummer,finns särskilt ID-kortsnummer,Det bl.a. ettettett

den privatasocialförsäkringsnummer Inomtaxeringsnummer, etc.ett
skildaanvänds forfinns otal olikasektorn också ett nummer som

ändamål.
dataskyddslag i Portugal.finns 1991Det sedan år en
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Schweiz

Det finns inget särskilt generellt i Schweiz. Detpersonnummer
socialförsäkringsnummer AHV finns har istället utvecklats tillsom

bli sådant generellt användbartatt Dettaett användsnummer. nummer
privatamånga och offentliga för ändamål admini-såsomav organ

stration sjukförsäkringsfonder, personaladministration, befolknings-av
register, Det används också militära myndigheter.etc. Numretav

krypteradutgörs information relaterar till den försäkradesav som
kön, medborgarskap schweiziskt eller utländskt ochnamn, en

kontrollsiffra.
Schweiz har sedan juli 1993 federal dataskyddslag, Bundesgesetzen

über den Datenschutz DSG. Lagen är ramlag och olikaen anger
riktlinjer för dataskyddet. Vad angår den privata sektorn bygger lagen
till del på sektorns möjlighet till självreglering.stor För den offentliga
sektorn innehåller lagen precisa regler. Förutom lagen finnsmer en
dataskyddsförordning bl.a. innehåller bestämmelsernärmaresom om
insynsrätt och datasäkerhetsfrågor. Enligt förordningen får federala
myndigheter använda personligt identifikationsnummer i sinett
administration under förutsättning haratt numret sammansatts av
slumpvis valda tal. Enskilda myndigheter får till andrautge numret
myndigheter det finns nära samband med deras arbetsupp-ettom
gifter.

Spanien

SpanienI detutgör på det för spansk med-nummer, som anges en
borgare obligatoriska ID-kortet, enligt lag generell användbaren
personbeteckning. Numret används både inom den offentliga sektorn
för kontakter mellan myndigheter och den enskilde och inom den
privata sektorn vid kontakter med den enskilde t.ex. vid bankkontak-
ter. Numret utökas med olika kontrollsiffror de offentliga ochav
privata använder sig det. Enligt lag erhåller i Spanienorgan som av
bosatta utlänningar förutom uppehållstillstånd, arbetstillstånd ävenetc

särskilt de alltid måsteett vid sina kontakter mednummer som ange
spanska myndigheter. Sedan år 1966 tilldelas utlänningar bosatta i

ÅrSpanien även särskilt socialförsäkringsnummer.ett 1990 infördes
taxeringsnummerett nytt utgörs på ID-kortet ochnumretsom ettav

antal kontrollsiffror okända förär den enskilde. Numret tilldelassom
vid födelsen.

Sedan 1992 har Spanien dataskyddslag. Lagens giltighet har docken
ifrågasatts bl.a. politiskt parti och Kataloniensett regionalaav
parlament. Frågan skall Spaniensprövas författningsdomstol.av
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Storbritannien

skyldighetfolkbokföring.central NågonStorbritannien saknar atten
principiinte.eller namnbyte finns Byte äranmäla flyttning av namn

omfattandeendalagreglering. Denunderkastatfritt och inte någon
införskerdenbefolkningen skerregistrering är ettsomsomav

listorvallistor. Sådanaupprättandei formparlamentsval av av
särskildahembesökgrundval dehuvudsaki påupprättas somav

inför val.valtjänstemän gör ett
inompersonbeteckningar finnsändamålsspecifikamängdEn stor av

Nationalsjukvårdsnummersärskiltoffentliga sektorn,den ettt.ex.
skatte-försäkringsnummer,allmäntService Number,Health ettett

Sådana kankörkortsnummer, etc.ett samman-varanummernummer,
andratillsammans medoch födelsedatagrundvalpåsatta namnav

skiljerHärvidlagenkelt serienummer.beteckningar eller utgöras ettav
tillanvändningsområde sektoranvändningsområde tillsig fråndet

olika identitetsbe-finns otalprivata sektorndensektor. Inom ett
teckningar.

vissa fallfinns inte. Körkort kan iID-handlinggenerellNågon
foto och lättaidentifikationshandling, saknar äranvändas attmensom

generelltdiskuterats införatillfällenvid fleraförfalska. Det har att ett
fotbollshuliganer,till medkommaför kunna rättaID-kort, bl.a. att

kritik bl.a.genomförts grund starkinte påhittillsförslagen har avmen
Beträffande i denna frågadebattenfrån medborgarrättsgrupper. se

29Appleyard Independent deni Theartikel Bryanbl.a. aven
marked 1984.cardseptember 1993 Beware a

thefrågor dataskydd DatahandläggsStorbritannienI avom
Protection från årenlighet med the Acti DataProtection Registrar

4.1993:10 bilagaSOU1984 se bl.a.

Tyskland

Tyskland.finns i Hurunika generellt användaInga enpersonnummer
privataadministrativa ellersärskildaidentifieras beror detindivid på

sammanhanget.
grundligtillbakatiddock sedan långTyskland harI enman

registerenheter.lokala Dessabefolkningen, baserad påregistrering av
uppgifter, bl.a.mängdregister innehållerlokala namn,omen

med uppgifttidigare adressochfödelseort, nuvarandefödelsedata, om
akademiskcivilstånd,bostad, kön,och tillfälligpermanent examen,

religion börjanarbetslöshet, Iförmyndare,barn,minderåriga avm.m.
befolkningsregisterlagförslag tillfram1970-talet lades ett en

befolknings-skulle centraltförslagetEnligtBundesmeldesgesetz. ett
förinförastolvsiffrigtochregister upprättas ett personnummer



440 Bilaga 3 SOU 1994:63

bosatta i Förbundsrepubliken. Den enskildes integritetpersoner skulle
skyddas samtidigt framlagd dataskyddslag. Förslagetgenom tillen
befolkningsregisterlag bedömdes dock stridande konstitutio-motsom

och blev aldrig Däremot dataskyddslagen.antaget.nen antogs
Alla tyska medborgare äldreär 16än år måste enligt lagsom

inneha legitimationskort. Undantagett endastgörs för dem som
innehar gällande ellerett motsvarande handling från dåvarandepass
DDR. Legitimationsdokument från DDR upphör dock gälla 1996.att
Legitimationskortet innehåller förutom uppgift bl.a. adressom namn,
och titel även uppgift födelsetidpunkt och födelseort. På kortetom
finns angivet serienummer, löpnummerett och kontrollnummer.ett ett
Man använder antal olika tekniker förett detgöra omöjligtatt att
framställa falska kort. Kortet innehåller foto och måste förnyasett vart
tionde år. Kortet ocksåär maskinläsbart på så äkthetensätt kanatt
kontrolleras omedelbart den utställande myndighetensmot kortregister.
Denna egenskap gör med kortets hjälpatt kan gripa efterlystaman

på flygplatser och gränsstationer.personer
Dataskyddslagen, Deutsches Bundesdatenschutzgesetz BDS G, revi-

derades a: 1991 och under titeln Gesetzutgavs Fortentwicklungzur
der Datenverarbeitung und des Datenschuttzes. I varje förbundsstat
Bundesland skall finnas dataskyddsmyndighet och det tyskaen
parlamentet, Förbundsdagen, skall federal dataskyddskom-utse en
missionär Bundesbeauftragte fiir den Datenschutz. Den federala
dataskyddskommissionären skall tillsynutöva denöver allmänna
sektorn. I varje företag använder sig ADB och har minstsom av som
fyra anställda skall finnas särskilt dataskyddsombud.ett Det är
dataskyddsombudets uppgift tillse dataskyddslagenatt efterlevsatt

Äveninom företaget. i sådana företag inte använder sig ADBsom av
skall det finnas sådant ombud företagetett har minst 20 antälldaom
se bl.a. SOU 1993:10 bilaga 4.

Österrike

ÖstterrikeI finns ingen generell identitetsbeteckning. Det finns endast
får användas för vissapersonnummer särskilt angivna syften.som

Sedan 1988 har dock det identitetsbegrepp används inomsom
socialförsäkringen även kunnat användas för vissa skatteändamål.

Den österrikiska dataskyddslagen, Datenschutzgesetz DSG, antogs
år 1978. Lagen reviderades år 1986. En dataskyddskommission
Datenschutzkommission tillsynutövar denöver offentliga sektorns
behandling personuppgifter och kan inträda biintervenientav isom

förs privata rättssubjekt.processer Kommissionensom enligtav är en
grundlagsbestämmelse självständig. Vartannat är överlämnar kommis-
sionen till politisktrapport ett Dataskyddsrådeten sammansatt organ,
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Datenschutzrat, har allmänt övervakande funktion och bl.a.som en
har initiativrätti lagstiftningsärenden bl.a. SOU 1993:se 10 bilaga 4.

Utomeuropeiska länder

Kanada

Kanada har dels federal lagstiftning, dels sådan lagstiftning endastsom
gäller i de tio provinser ingår i federationen. Sedan 1983 finnssom

federala lagartvå behandlar utlämnande och användningsom av
personuppgifter, The Information och TheAccess Act Privacy Act.to

The InformationAccess kanadensiska medborgareAct rättto attger
del information finns i federala myndigheters arkiv. Varjeta av som

år förteckning de myndigheter omfattas lagen.överutges en som av
Förteckningen svensk telefonkatalog i omfång. Inommotsvarar en
varje federal myndighet skall finnas särskild Information C0-en
ordinator, bl.a. har ställning till önskemål utdragatt tasom om ur
myndighetens register. sådan begäranEn ske skriftligenmåste på en
särskild ansökningsblankett och bl.a. för vilket syfte vill haange man
informationen. Ansökningsblanketter finns bibliotekbl.a. på och

$5postkontor. ansökningsavgiftDet utgår minst ansökan.en om per
Den sökande blikan också skyldig betala de särskilda kostnaderatt

kan uppstå vid eftersökande den begärda informationen. Försom av
tillse lagen följs har inrättats särskild ombudsman, In-att att en

formation Commissioner of Canada. Till denne kan vända sigman om
missnöjdpå mednågot den aktuella myndighetenssätt ärman

agerande.
77:e Privacy reglerar federala myndighetersAct insamlande, an-

vändande, bevarande och utlämnande personuppgifter. Huvudregelnav
sådan informationär endast får användas för det ändamål denatt

insamlats för och den enskilde informeras ändamålet.måsteatt om
Den registrerade har, med särskiltvissa angivna undantag, fårätt att
uppgift vad finns registrerat honom eller henne i denom som om
federala myndighetens register. Ansökan härom skall ske på en
särskild blankett. Förfarandet avgiftsfritt. Sådana myndighets-är
register innehåller personuppgifter redovisas i särskildsom en
förteckning, the ofIndex Information,Personal finns allmäntsom
tillgängligt 000på över 7 platser i Kanada. Vidare finns inom varje
federal myndighet Co-ordinator,Privacy bl.a. ansvarig förären som

Ävenmyndigheten följer lagen. för tillsynen denna lag haratt av
inrättats särskild ombudsman, CommissionerPrivacy of Canada.en

Det finns också the Treasury Board bl.a. har tillett organ som
uppgift utarbeta riktlinjer och direktiv för andra myndighetsinstitu-att
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tioner. Ordföranden för Board givitsTreasury har sådana befogen-
heter, han blivit den främste övervakaren statligaatt av person-
relaterade informationssystem Personal Information Systems.

Någon federal lagstiftning reglerar användningensom av personupp-
gifter inom den privata sektorn finns inte. Vissa Kanadas provinserav
har infört lagreglering användningen personuppgifter ien av av som

drag den federala lagstiftningen. Så har bl.a. skett istora motsvarar
de två provinserna Ontariostörsta och Quebec. Med undantag av
Quebec omfattar inte heller denna provinsiella lagstiftning den privata
sektorn.

särskiltEtt socialförsäkringsnummer, Social Security Number SIN,
infördes 1964 förår användas vid identifieringatt av personer som var
kvalificerade för arbetslöshetsförsäkring. Numret tillkom eftersom de
nummerserier, arbetslöshetsförsäkringsnummer, tidigare användessom
höll på slut. niosiffriga SIN-systemetDet medger 99 miljoneratt ta

Årolika sifferkombinationer. 1965 utvidgades användningen SINav
till administrationen pensioner. Två år blev det tillåtet attav senare
använda SIN för skatteuppbördsändamål. dagI finns det 16 lagar eller
författningar federala myndigheter och befogenhet attsom ger organ
samla in uppgifter SIN. I praktiken har SIN kommit bli detattom
vanligaste numeriska identitetsbegreppet i landet. SIN också denär
vanligaste källan privata klagomål.till Före 1988 fanns ingen allmän
policy angående användningen SIN.av

Privacy innehåller ingaAct uttryckliga bestämmelser kontrol-som
lerar användandet SIN och den omfattar, tidigare nänmts,av som
endast uppgifter hos federala myndigheter.

1979-80 gjordeUnder Perrin Beatty, då Minister of Statesom var
vid the Board, planer förTreasury lagstiftning restrikti-upp en om en

användning SIN. Hans arbete ledde emellertid aldrig till någonvare av
begränsning användningen SIN.av av

På den federala regeringens anmodan utarbetade Kanadas dåvarande
Privacy Commissioner, 1980-81Inger Hansen, under rapporten om
användningen SIN. Hon undersökte utbredningen användningenav av

SIN olika nivåer inom regeringen och olika problem medav
personliga identitetsbegrepp. konstaterade i sinHon det interapport att

vanligt med datorsammanlänkningar, den utbredda använd-attvar
ningen SIN federalpå nivå i första hand till för identifieraattav var

med SIN blivit nyckelbegrepp vidatt ettpersoner samma namn,
identifiering i samband med ADB-behandling och det krävs mycketatt

reglering eller förbudän användning SIN för förebyggaattmer av av
skadeverkningar.

Inger Hansen rekommenderade inte begränsningnågon använd-av
ningen SIN. Hon kritiserades i-Kanada för hon för mycketattav
beaktat effektivitet inom förvaltningen och honargumenten attom
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datasarnkörningar inte kräver enhetligaaccepterat argumentet att
identitetsnummer. lämnade förslag med begränsadInger Hansen ett

förhindra missbruk personuppgifter.räckvidd avsett attsom var av
innebar tillägg skulle till den federala strafflagenFörslaget görasatt ett

form kriminalisering gärningar riktar sig andrai motav somav
personliga integritet.människors

Förslaget skulle det nödvändigt för och insamlaregöra mottagare
personuppgifter till den tillhandahåller uppgifterattav person som

ändamål användas förinformera alla sådana uppgifterna skallsomom
uttryckligen tillåtna eller framtvingade i Informationeninte lag.ärsom

skulle lämnas vid tidpunkten för uppgifternas insamlande och det
skulle bli nödvändigt inhämta samtycke vid användning föratt nya

Förslaget, gälla både inom den offentligaändamål. avsett attsom var
ledde inte till lagstiftning.och den privata sektorn, någon Detta anses

motvilja kriminalise-i utsträckning ha berott på allmän mot attstor en
ytterligare gärningar, särskilt avsikten skydda dennär attra var

personliga integriteten.
samband med the Privacy Act rekommenderadeI översynen av

kanadensiska parlamentets the Justicejustitieutskottet i det underhus
of of Commons i 1988 förbudCommittee the House årrapport etten

SIN detta inte tillåtet i den federala lagstift-insamlingmot av om var
föreslogs bestämmelse innebar förbudningen. Samtidigt etten som

neka enskilda vägrade lämna sitt service,utmot att nummersom
såvida inte lagstiftningen krävde lämnadesatt numret ut.

fannsfederala regeringen uttalade det behovDen att ett attav
SIN. ville förhindra blevkontrollera användningen Man att numretav

identitetsnummer. första i denna riktningallmänt spritt Ett togsett steg
insamling inomi juni 1988. förbjöds all och användning SINDå ny av

offentliga för administrativa ändamål inteden federala sektorn som
hade uttryckligt stöd parlamentet. I princip skulle användningen avav

administration viss socialSIN begränsas till skatter och pensioner,av
verksamhet och administration olika förmåner. En delstor avav
användningen SIN skulle detta komma elimineras.på sätt attav
Direktivet, skulle genomföras under femårsperiod, kostnads-som en

kanadensiskaberäknades till omkring 16 miljoner dollar.
direktiv innebär bl.a. SIN skall upphöra detRegeringens att att vara

för anställda. SIN skallhuvudsakliga federala identitetsbegreppet
militärainte längre det identitetsnumret inom denheller endavara

skall också den befintligaverksamheten. The Treasury Board överse
myndigheterna för säkerställaanvändningen SIN hos de federala attav

i överensstämmelse med the Privacy Act.användningen ståratt
erhålla tillstånd från BoardFederala institutioner måste Treasurynu

legaliseras be-för få använda SIN, användningen inteatt genomom
författning. Vid ansökan tillståndstämmelser i lag eller annan om
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måste institutionerna varför användningen SIN har så storaange av
fördelar det deöverväger nackdelar för den personliga integritetenatt

användningen medför. Regeringen skall också tillförsäkrasom att
rättigheter, förmåner eller privilegier inte nekas någon och ingenatt
bestraffas för han lämnavägrar sitt SIN till institution,att att ut en

i sådana fall uppgiftslärnnandet föreskrivetär i författning.utom När
enskilda tillfrågas uppgift SIN skall de informeras ända-om om om
målet med förfrågningen, uppgiftslämnandet frivilligt ellerärom
obligatoriskt och vilka konsekvenser det medför lämnavägraatt
uppgifter.

Den begränsade möjligheten använda SIN gäller för alla myndig-att
hetsorganisationer i till the Privacy Act fogad för-upptassom en
teckning.

Regeringens avsikt fortsätta applicera liknande regler föratt attvar
återstoden den offentliga sektorn och för den privata sektorn iav
avsikt främja överensstämmelse med OECD:s rekommendationatt en
och riktlinjer i fråga integritetsskyddet och persondataflödet överom

Skulle integränserna. det gå åstadkomma tillfredsställandeatt ett
resultat förhandlingar förutskickade regeringen avsåggenom att man

undersöka möjligheten lagstiftningsvägen införa förbudatt att mot en
användning SIN inte sanktionerad iär lag ellerav som annan
författning.

The Treasure Board har deltagit i inventering sådan använd-en av
ningen SIN för administrativa ändamål inte har stöd i lag.av som
Inventeringen resulterade bl.a. i förteckning sådanöver användningen

SIN inte bör tillåtas i fortsättningen. Som exempel påav som an-
vändningsområden där SIN inte längre bör tillåtas kan vissnämnas
klientservice såsom medicinska blanketter, ansökningar försäkringom
och identitetskort ansökningar uppehållstillstånd.samt permanentom

Professorn David H. Flaherty, Privacy Commissioner inumera
British Columbia, anför i sin avhandling Protecting Privacy in
Surveillance Societies The University of North Carolina Press, 1989

den kanadensiska regeringens arbete medatt begränsa ochatt
kontrollera användningen enhetliga personliga identitetsbegrepp iav
det saknar föregångarenärmaste internationellt försökett attsom
minska det allmännas övervakning.

Som reaktion regeringenspå direktiv begränsningen om en av
användningen SIN skapades identitetsbegrepp, the Personalett nyttav
Record Identifier PRI. PRI används för sammanlänka anställdatt en
med personuppgifter honom inom de federala myndigheterna. PRI,om

slumpmässigtär framtaget åttasiffrigt kanett betraktassom nummer,
anställningsnummer. Maximalt två PRI kan tilldelasett varjesom

individ. Det de federala myndighetsinstitutionernaär försom ansvarar
deras anställda förses med PRI-nummer ochatt de anställdaett att

informeras Ett the Central Index, harnumret. nytt system,om
inrättats för tilldela enskilda PRI.att ett

Anslutningen till med PRI kommer ske successivt ochsystemet att
beräknas avslutat före juni 1994.vara
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information anställdaNär kommuniceras med utomståendeom
uppgiftorganisationer skall inte PRI lämnas alla myndig-Närut.om

sig medheter anslutit till PRI kommer därför särskiltsystemet ett
införas. Detta Individual Number IAN,Agencyattnummer nummer,

användas vid kommunikationer med utomståendeär avsett att
organisationer. Uppgift PRI får således inte lämnas utom en persons

arbetsgivaren till exempelvis banker, fackföreningar eller för-av
säkringsbolag. I sådana sammanhang används i stället den anställdes
IAN.

Anställda begäran sitt förmåste på PRI arbetsgivaren elleruppge
till federal myndighetsinstitution dettanågon sker förnärannan an-
ställningsrelaterade ändamål. Anställda inte förpliktadeär att uppge
sitt i sammanhang utanför federalaPRI något det myndighetsområdet
och det rekommenderas anställda inte tillåter deras användsPRIatt att
utanför myndighetsområdet.

Som andra led i sin policy minska användningen SIN harett att av
regeringen försökt förmå återstoden offentligaden sektorn och denav
privata sektorn införa motsvarande begränsning använd-att en av
ningen SIN. Ansträngningar har också gjorts för försökaattav
påverka den privata sektorn skydda personuppgifter finns inomatt som
respektive organisation. Beträffande den privata sektorn dessasynes
försök dock inte ha lett till avsevärd minskning använd-någon av
ningen SIN. lagstiftningsvägenAtt begränsa SIN-användningenav
inom den privata sektorn i Kanada för närvarande inteanses vara
politiskt genomförbart.

Ontario

År 1990 föreslog provinsen Ontarios regering unikt livstidsett nytt
för hälsovårdsprogram täckte nio miljonernummersystem ett som

invånare. Införandet the Ontario Health PlanInsurancenumret,av
OHIP Number, motstånd bl.a. från Commissionerthe Privacymötte
of Ontario den kanadensiskaoch medborgarrättsrörelsen the Canadian
Civil Liberties Association. Som följd bl.a. motståndet antogsen av

särskild lag, the Ontario Health Card and Numbers Act,en som
reglerar användningen Enligt lagen får OHIP-numretnumret.av
användas endast för sjukvårdsrelaterade ändamål, inklusive admini-
stration och forskning. böterHöga kan utdömas för enskilda och
företag försöker samla in för ändamål saknar lagstöd.numretsom som
Lagen, bygger självkontroll, dockpå relativt okänd förärsom
kanadensarna. Enskilda kan dock klaga till the Privacy Commisioner.

Quebec

provinsen QuebecI har körkortet inofficiellt ID-kortanvänts ettsom
vid kontroll identitet. Körkortet eller dessav en persons nummer
används vid olika slags penningtransaktioner, vid inlösent.ex. av
checkar inom den privata sektorn. finns förslag låtaDet attom en
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socialförsäkringskort och körkort innehållaäven foto påpersons ett
innehavaren. Quebec’s dataskyddsmyndighet, Commission d‘Accés á
linformation du Quebec, har påpekat något centralt fotoregister inteatt
får föras och inget kort får användas för ändamål föratt änannat
vilket det utfärdats. Debatten det skall kunna användas ettom som
generellt ID-kort fortsätter emellertid.

Sedan den l januari 1994 gäller dataskyddslag i Quebec.en ny

USA

Någon allmän dataskyddslagstiftning och central dataskyddsmyndighet
finns inte i USA. finnsDet dock skydd för personuppgifter iett
amerikansk delrätt det bredare juridiska begreppet privacyen av
både i domstolspraxis och i viss lagstiftning. Skyddet dock bådeär
sporadiskt, svårtolkat och oöverskådligt.

Rätten till privacy skyddas inte uttryckligt den amerikanskaav
konstitutionen, USAs högsta domstol har sådant skyddansett ettmen

underförstått. I vissa delstaters konstitutioner finns dockvara ett
uttryckligt skydd för the Right Privacy.to

Den anglosaxiska Common law rättsregler inte grundar sig påsom
lagstiftning innehåller bestämmelser innebär skydd for denettsom
enskilde få i fred, right be let alone.att Enligt dessatovara
regler bl.a. banker, läkare, advokater och i viss mån prästeranses
skyldiga hemlighålla sådana personuppgifter deatt erhållit i sinsom
yrkesutövning.

finnsDet lagstiftningnämnts även har till syfte reglerasom attsom
användningen personuppgifter och till privacy.rätten Lagstiftningenav

mycketär svåröverskådlig beroende USApå federalär medatt staten
många delstater. Det finns dels federal lagstiftning, dels sådan
lagstiftning endast gäller i de 50 delstaterna, District of Columbiasom
och olika territorier. Bestämmelser skyddar den enskildessom
privacy kan återfinnas i alla dessa slag lagstiftning. En översiktav

gällandeöver lagar bl.a i Robert Ellis Smith, Compilation of Stateges
and Federal Privacy 1992Laws, Ed. och Privacy Protection the
United States, utgiven 1992 US Departement of Commerce.av

finnsDet varken den federala eller delstatliga sidan någon
generell lag skyddar all personlig information. Syftet med densom
lagstiftning förekommer främstär skydda den enskilde påattsom
sådana områden där riskerna för övergrepp särskilt stora.anses
Skyddsnivån varierar beroende på vad det för slags informationär och

innehar denna. I de flesta fall regleringen endast denvem som avser
allmänna sektorn kontrolleras på helt densätt privataänett annatsom
sektorn. På den privata sektorn ingriper lagstiftaren endast för att
korrigera felaktigheter inte kan lösas med hjälp olika överens-som av
kommelser. Den lagstiftning finns kompletteras ofta olika slagsom av

självreglerande åtgärder, self-regulatory activities.av
USAI det ocksåär vanligt användningen personuppgifteratt av

regleras i avtalsform eller i olika slag etiska regler för olika yrkenav
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gälla advokater, läkare, mediafolk ochoch branscher. Det kan t.ex.
Större företag har också ofta reglersjukhusadministratörer. interna

personuppgifter.beträffande användningen av
tillförlitligt befolkningsregister, varkenUSA har inte pånågot

federal delstatsnivå. historisk förklaring spelareller Förutom en
olika faktorer in. USA förutom hög legalhärvidlag rad har enen

betydande illegal invandring från främst Syd- ochinvandring även en
för invandrare fått arbetstill-Mellanamerika. Identitetskort harsom

utfärdas visserligen the Immigration and Naturalizationstånd av
förfalska.Service INS, dessa kort har visat sig lätta Deattmen vara

födelseattester utfärdas lokalt antal myndigheter ärett stortavsom
fåtal delstater jämför födelse- ochmycket lätta förfalska. Endastatt ett

därfördödsattester och då huvudsakligen för barndödlighet. lättDet är
identitet efter i de offentligaskapa existerande dödatt en personen

Även identitet blir ofta miss-registen. levande stulna ochpersoners
brukade.

bristande folkbokföring har andra styrkaPå grund denna sätt attav
Socialsin identitet kommit användas. Bl.a. har det theatt nummer,

1930-talet för administrera denSecurity Number, tillkom på attsom
kommit generelltökande sociala sektorn användasatt ettsom

myndighet, Social Securityidentifieringsnummer. En federal the
omfattar delenAdministration, för centralt register störreett som av

Numberbefolkningen och utfärdar slags ID-kort. Social Securityett
federal, delstatlig förvaltninganvänds inom både och kommunal samt

inom den privata sektorn. Enligt uppgift den nuvarandeöverväger
sig för administreraClintonadministrationen användaatt attav numren

sitt förslag till sjukförsäkringssystem. användningenFörnytt av
föreskrivnainom den offentliga sektorn finns vissa i lagnumret

för federal verksamhet i thebegränsningar, bl.a. finns det vissa regler
Privacy of 1974. privata sektorns användningAct Den ärnumretav
i till offentliga privataprincip oreglerad. För tillgång vissa ochatt
tjänster ställs ofta krav erhålla Social Securitypå att en persons

anlita kommunal service,Number. Det kan svårt görat.ex. attvara
sitt Socialavbetalningsköp eller erhålla körkortt.o.m. utan att uppge

federalaSecurity 1993 fastslog emellertid denNumber. I mars
krävaappelationsdomstolen i Richmond Virginia inte kundeatt staten

presumtivauppgift Social Security Number för registreraattom
inte offentliggöra uppgift sådanaväljare och heller om nummer.

tillförlitlig därföridentitetshandling ochDen mestanses somsom
i körkortet.också praktiken den accepterade och använda ärär mest

Vissa utfärdar Licenses, dvsdelstater s.k. Non-Driverst.o.m.
körkort inte har funktion användas ID-någon än att somsom annan

körkortsregister, federalt registerkort. Det finns inget centralt ettmen
miljoner bilister begått trafikförseelser.med 8över som

lobbyorganisationerföreligger förslag från bl.a. olikaDet att
Security ellerutveckla antingen registreringen Social Numberav

identifikationssystemkörkortsregistreringen till landsomfattandeett
främst Americansärskilda ID-kort. Olika medborgarrättsgrupper,med
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Civil Liberties Union ACLU, har sig sådana förslag medmotsatt
bl.a motiveringen sådant skulle regeringen föratt ett system storge
makt kontrollera medborgarna.att

Australien

Ett förslag införa nationellt ID-kort fotomed innehava-att ettom av
personligt identifikationsnummer och centralt befolknings-ett ettren,

register godkändes 1986år representationshuset i det australiskaav
parlamentet, stoppades i parlamentet efter kraftigsenatenmen av en

Se bl.a. Simon Davies, Big Brother Australia’sproteststorm. -
Growing Web of Surveillance, Sydney, 1992.

Australien federal dataskyddslag år 1988. Lagen, theantog en
Privacy Act, omfattar dels den allmänna sektor under federalstårsom
jurisdiktion Commonwealth Agencies, dels den administration som
finns i huvudstadsområdet ACT Australian Capital Territory. lagenI

elva olika dataskyddsprinciper Information Privacy Principlesanges
myndigheterna har följa. Dessa principer bygger på princip-attsom
i OECDs riktlinjer dataskydd se bilaga 4. Lagen innehållererna om

också bindande riktlinjer för användningen skattemyndigheternasav
identifikationsnummer Tax File Number Information. Reglerna om
användningen dessa gäller utanför det federalaävenav nummer
området och omfattar den privataäven sektorn.

En särskild dataskyddsombudsman, the Privacy Commissioner, har
till uppgift övervaka principerna och riktlinjerna i Privacy Actatt att
följs. Denne har befogenhet utfärda särskilda riktlinjer Guidelinesatt
för vissa sektorer den federala förvaltningen och för användningenav

skattetörvaltningens identiñkationsnummer. Med undantag för deav
riktlinjer identifikationsnumren,rör dock sådana riktlinjerärsom
endast rådgivande och inte förpliktande. The Privacy Commissioner
har befogenhet företa nödvändiga undersökningar hållaoch olikaatt
slag förhör.av

På delstatsnivå finns dataskyddslagstiftning endast i New South
Wales. Förslag till dataskyddslagstiftning föreligger i South Australia.

QueenslandI gällde tidsbegränsad dataskyddslag mellan åren 1984en
och 1991.
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Internationella dokument

Det informationsflöde sker nationsgränsemaöver har skapatstora som
behov internationell reglering i syfte stärka skyddet för denett attav

enskildes personliga integritet.
Europarådets ministerkommitté 1980år konvention tillantog en

skydd för enskilda vid automatisk databehandling personuppgifter,av
Convention for the Protection of Individuals with regard Automaticto
Processing of Personal Data, den s.k. dataskyddskonventionen.
Konventionen trädde i kraft den 1 oktober 1985. Den har ratificerats

flertal europeiska länder däribland Sverige. Enligt artikel 11 iettav
konventionen kan konventionsstatema medge den enskilde vidareett
skydd vad föreskrivsän i konventionen. Konventionen tordesom
därför inte inskränka möjligheterna begränsa användningenatt av
personnummer.

Inom Europarådet har utarbetats flertal rekommendationer inomett
dataskyddsområdet. Som exempel kan rekommendationennämnas om
skydd för personuppgifter används för anställningsändamål,som
Recommendation 89No. R rekommendationen skydd förom
personuppgifter används för forskning och statistik, Recom-som
mendation No. 83 10R rekommendationen skydd församt om
personuppgifter föranvänds direktreklamändamål, Recommenda-som
tion 85,No. R 20. De angivna rekommendationerna reglerar inte
särskilt behandling personliga identitetsnummer eller liknande ochav
torde därför inte påverka möjligheterna begränsa användningenatt av
personnummer.

OrganisationenInom för ekonomiskt samarbete och utveckling,
OECD, har utarbetat vissa riktlinjer frågaiexpertgruppen om
integritetsskyddet och persondataflddet Guidelinesöver gränserna,
Governing the Protection of Privacy and Transborder Flows of
Personal Data. Riktlinjerna år 1980 OECD:s råd till-antogs av

med rekommendation till medlemsländernas regeringarsammans en
beakta riktlinjerna i nationell lagstiftning. Samtliga med-attom

lemsländer, däribland Sverige, har godtagit rekommendationen och
därmed åtagit sig följa denna. Riktlinjerna tillämpliga bådeär påatt
manuellt förda personuppgifter och uppgifter lagras automatiskt.som
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Riktlinjerna betraktaär minimiregleratt och hindrar därför intesom
integritetsskyddet omfattandeatt görs vadän föreskrivs imer som

riktlinjerna.
EG-kommissionen i september 1990 förslagantog till direktivett

skydd för enskilda vid behandling personuppgifter ochom detav om
fiia flödet sådana uppgifter Proposal for Council Directive, SYNav a
287. Sedan förslaget behandlats i EU:s ministerråd och Europa-parla-

har EG-kommissionen i oktobermentet 1992 antagit revideratett nytt
förslag till direktiv. Detta förslag ñremålär för behandling i Minister-
rådet. Rådet kommer sannolikt slutlig ställning till detatt ta nya
förslaget någon gång under år 1994. Därefter har medlemsländerna en
implementeringstid 18på månader innan direktivet träder i kraft. Ett
framtida EG-direktiv torde siktpå komma bli del EES-att en av
avtalet. En redogörelse för direktivförslaget finns i Datalagsutred-
ningens slutbetänkande SOU 1993: 10 En datalag.ny

I utredningens direktiv anförs utredningen bör delatt ta av
direktivförslaget och följa den fortsatta behandlingen förslaget.av

Direktivförslaget tillämpligtär både på automatiskt behandlade
personuppgifter och manuellt behandlade personuppgifter om
uppgifterna ellerär bli ordnade i register, dvs så sökningettavses att
underlättas.

Enligt artikel 8.5 i direktivñrslaget skall medlemsstaterna bestämma
under vilka förhållanden nationella identifikationsnummer eller andra
allmänt tillämpade identifleringsbegrepp får användas. Bestämmelsen
tillkom efter förslag från Europa-parlamentet. Någon motsvarande
bestämmelse fanns inte i det ursprungliga direktivförslaget. Något krav

lagregleringpå behandlingen finns inte.av
Under förutsättning de grundläggande reglerna i direkivförslagetatt

följs och reglering inte begränsar elleratt förhindrar det fria flödeten
personuppgifter mellan med hänvisning tillstaterna denav enskildes

integritetsskydd sådant det framgår direktivet, torde direktivför-av
slaget inte något hinderutgöra införa bestämmelsermot att som
begränsar användningen av personnummer.
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CENTRALBYRÅNSTATISTISKA December 1993
VUtredningsgruppen
Kerstin Tengrud

FÖR OMNIBUSS 93:5TEKNISK RAPPORT

med postenkätomnibussverksamhetBuss 93:5 ingår i SCB:s löpande som
huvudsaklig datainsamlingsmetod.

år hela riket.Urvalet åldern 18-74 iomfattade i1198 personer

Fältarbetet november-december 1993.genomfördes under

Den vägda uppgick till 79 procent.svarsprocenten
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INLEDNING1

frågeutrymmet,flera kunderdelaromnibussundersökningarSCB:sI
medgenomförsUndersökningarnakund.kostnaderlägrevilket perger

omfattarurvaletochdatainsamlingsmetodhuvudsakligpostenkät som
myndigheter,kategorierallatillhörKundernacirka 1200 personer. -

och företag.organisationerutredningar,

URVAL2
totalbefolkningenfrån registerSCB:s överdrogs1198Urvalet personer

medi riket ochkyrkobokfdrdaår ochgamla18-74RTB bland personer
omfattadetelefonintervjuemaUrvalet tillför alla.urvalssannolikhetlika

besvaratdemslumpmässigt blanddrogsoch187 sompersoner
postenkäten.

Tabell

Antal

påminnelser 832två skriftligaefterEnkätsvarande

187bortfallsuppföljningförUtvalda
26enkätsvardärav
32telcfonintervju
42medverkanavböjd

telefon 30telefonsaknarhemlig
8sjukdom
6tillfälligt bortrest

sprâksvårigheter 5
27oanträffade
llskicka inlovat

179bortfallsuppföljningutvalda för

1198Urval

26Då telefonintervju visade det sigförintervjuaren kontakt atttog
föredrogbesvarad ellerredan hade skickat in enkäten att svarapersoner

skriftligen.
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FÄLTARBETE3

Fältarbetet genomfördes under tiden november-december 1993 med hjälp
Efter tvåpostenkät. påminnelserskriftliga valdes hälften demav av som

inte för telefonintervju.svarat ut

Resultatet fáltarbetet framgår tabellav av

Eftersom endast del enkätbortfallet utvaldes till intervju bortfalls-ären av
nivån representativitetssynpunkt lägre. Den vägdaur svarsprocenten upp-
går till 79 procent.

Vägd 100 8321198 1-8321198 58187 79svarsprocent +x x

4 SVARANDE OCH BORTFALL

För någon måni belysa hur väl de svarande iatt undersökningen kan anses
hela urvalet jämförs i tabell 2 de svarande någrarepresentera med urvalet i

registervariabler.

Vid procentberäkningama för de svarande har dessa vägts sättsamma
vid resultatredovisningen i övrigt se avsnitt 5.som

Tabell

Variabel Svarande Urval
% %

KÖN

Män 53.6 49.8
Kvinnor 46.4 50. 1

ÅLDER

18-34 år 35.1 35.3
år35-54 39.3 39.0
år55-74 25.6 25.7

H-REGION

Storstäder 32.8 33.3
Qvriga städerstörre 36.2 37.0
Ovriga riket 28.9 29.7
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småregistervariablema, endaststuderadeframgår för detabell 2Av att,
svarande ochför deprocentskattningamamellanföreliggerskillnader pro-

urvalet.förcenttalen

fråga,vissinte besvaratbortfallet antaletpartiella men somDet ensom
framgår tabellerna.undersökningenimedverkat av

SKATTNING5

enkätbort-helatillintervjusvaren motskattningen attVid vägs svaraupp
formelenligt l.procenttalskattningen görsochfallet av

100 nb
lfbsxs +. bsn

där

storleknettourvaletsärn

enkätsvarenär summan avxs

enkätenantalet besvaratär somnb

subsampletsvarande iantaletnbs är

i subsampletx’bS är svarensumman av

där allaenklaste metodenoch denmellan formel 1skillnadenVad är nu
medelvärdetOm vidatainsamlingsmetodlikaräknas antar attoavsettsvar

mycket liknarundersökningsvaribeln ungefär likaienkätsvarandeför de
intervjusvarandemedelvärdet för deenkätbortfalletförmedelvärdet som
metoden.något med den enklare Dennafår mindre varianssågör man en

Å realistisktantagande ofta intesidan dettadå föredra andra ärär att -
först efter intensivfall skäl dei delhar att tro att som svarar enenman

medelvärden iha avvikandeinte alls kanellerbearbetning svarar
enklaså klart överlägsen denfall formel lundersökningsvariabeln. I är

bortfallsfel.systematisktformel l lägreeftersommetoden ettger
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LÄSA6 GUIDE I TABELLERNAATT

I tabellerna procentskattningar beräknats det sättpresenteras som som
beskrivs i avsnitt Skattningarna behäftade med viss osäkerhet, delsär en

slumpmässig osäkerhet beroende påde baseras urval i ställetettatten
för totalundersökning, dels systematisk osäkerhet påberoende atten en
inte samtliga utvalda svarat.

Den slumpmässiga osäkerheten varierar påberoende procenttalets storlek
och hur urvalet for den redovisningsgrupp skattningenär Osä-stort avser.
kerheten liten for skattningar samtliga personer,är ganskasom avser men

mindreför skattningar rörande redovisningsgrupp, vissstor en ex. en
åldersgrupp. Osäkerheten kan beräknas med s.k. 95-procentigtett
konfidensintervall, vilket med 95 inkluderarsannolikhet detprocents

värdet för populationen.sanna

Osäkerhetstalet dvs. standardavvikelsen maskintabellema1.96 iangesx
under antals- och procentskattningen.

Om skattningen 83 så% och osäkerhetstaletär för skattningen 3 %ex.
ligger det värdet för populationen i intervallet 83 3 %.sanna i

Eventuella frågetecken efter osäkerhetstalet procentskattningenattanger
alltför osäkerär använda.att

Den systematiska osäkerheten bortfallsbiasen beror hur bort-stort
fallet den vägda bottfallsprocentenär hur mycket procenttalet församt
denna frånavviker procenttalet bland de medverkande i bortfallsur-grupp
valet. Bortfallsbiasen kan uttryckas följandemed formel:

15Bortfallsbias wb Pbs Pbb,-

där

wbv Pbs °°h Pbb

populationsmotsvarighetemaär till den vägda bonfallsprocenten respek-
tive procenttalen i bortfallsurvalct bland dem medverkar respektivesom
inte medverkar. De storhetema känner inte.vi Om visenaste antar att pro-
centtalen skiljer sig med 10 procentenheter och den vägda bonfalls-att

20 såär blir bortfallsbiasenprocenten 2 procentenheter 0,20procent, x
10 procent.
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H-REGIONAVBESKRIVNING7

OmfattningH-region Kod

A-regionStockholmsSödertäljeStockholms 1

A-regionGöteborgsGöteborgs 8

A-regionMalmöLundTrelleborgsMalmö 9

00090med änKommunerStörre städer 3 mer
frånradie30 kilometersinvånare inom

kommuncentrum

och00027med änKommunerSödra mellanbygden 4 mer
30invånare inom00090mindre än

från kommuncentrumradiekilometers
invånare000300med änsamt mer

frånradiekilometers100inom samma
punkt

och00027med änKommunerNorra tätbygden mer
30invånare inom00090mindre än

från kommuncentrumradiekilometers
invånare000300mindremed änsamt

frånradiekilometers100inom samma
punkt

00027mindremed änNorra glesbygden KommunerO
frånradiekilometers30invånare inom

kommuncentrum

Göteborgs+Malmö 2
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Frågor om personnummer

Justitiedepartementet.Frågeställare är personnummerutredningen,

dataåldern. självDuvi i Tyckersäga leverbrukar att13 ibland numan
till...kännerDuatt

W datoranvändningmycketeller ganskamycket om, e
U datoranvändningnågot2 om

datoranvändningingeti settstort om3
Vet4

lör skall kunnaoftastfinns används attpersonregisterde14 I personnummer mansom
mångaii dagOver huvud användsspeciellidentifiera taget personnummeren person.

sammanhang.olika

lämnavarit obehagligtgång det har attnågon hänt Du tycktdet att attHar
personnummerDitt

D Dittdet obehagligt lämnasammanhangDu tyckte atti vilketJa, Ange personnummer.var1

zaNej
J påVet har tänkt sakenej,3

påpersonnummeranvändninggång övernågon känt olustHar Du15a
ålderDinupplysergrund att personnumret omav

D Ja, ofta1
någongångJa.2

D Ne],a|drig3

pånågon gång över personnummeranvändningDu känt olust15b Har
registerunderlätta samkörning med andrakangrund att personnumretav

Ja.ofta1
någonJa,2

Nej,aldrig3 ll

någon gång påHar Du känt olust över personnummeranvändnlng15e
grund risk skulle kunna missbrukaspersonnumretaltav

Ja. ofta1
någongångJa,2 LJ

Nej,aldrig3 ‘}

Om På Duvilket sätt skulle kunna missbrukastror att personnumretJa: ..................................................
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påfunnits noteratnågon gång känt olust över att15d Har Du personnummer
på synligt ställeförordnande eller annatutbetalningsavi, protokoll,faktura,

D oftaJa,1
D någongångJa,2
D aldrigNej,3

Digregister kan skyddai motanvändningenDu16 Anser att personnummerav
personermed andratörväxllngar

D Ja1
D Nej2
E] Vet3

företagmyndigheter, organisationer ochskrivit delVi nedan17 har somupp en
sågaför demVill Du ochpersonreglster medhar en avpersonnummer. var

vilka skallfå använda Du tyckerinte alls skallvilka Du tycker personnummer,
än i vilka Du tyckeri mindre omfattning dag ochfå använda personnummer

l omfattning i dagfå användaskall samma sompersonnummer

Samma VelIntealls Mindre
omfattning omfattning

i dag idagän som
D E] E]Banker 1 2 a 4

U E]C]Bibliotek 1 2 a 4

D D DFörsäkringsbolag 41 2 3

D D D E]Försäkringskassan 1 2 3 4

D E] E]DKontokortslöretag 1 2 3 4

E] D DKronofogdemyndigheten 1 2 3 4

D D D DPolisen 1 2 43

C11 C]: C14DaPostorderföretagens kundregister

C]: C12 Da 1:14Skattemyndigheterna

C11 D: D: C14Socialnämnderna

D1 D: Cia D.:Statistiskacentralbyrån

EJ: D: Da D.:Tidningarnasprenumerantregister

C]: C12 Da D.:Varuhusens kundregister
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9

iAnser18 Du det skulle övervägande övervägandeatt fördelar eller nackdelarvara om
i kundregister skulle ersättast andra nummerpersonnummer ex av

E] övervägande fördelar1
D ingen skillnad2
D övervägande nackdelar3
D Vet4

begränsning användningen mångaEn i19 skulle fallav av personnummer
medföra servicen minskade. Det kan exempelvis bli nödvändigtatt denatt

själv adressândringar påenskilde anmäler flera olika ställen. Hur minsk-stor
servicegraden kan Duning personnummeranvândnlngenaccepteraav om

begränsas

D Kan minskningacceptera stor servicegraden1 en av
Kan viss minskningacceptera servicegraden2 en av

D någonKan inte minskning servicegradenacceptera3 av
D Vet4
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datoranvändningtillVariabel: Kärmer om

DATORANVADMIIMSKIMIERTILLGlFR13DATDRANVXKIIDBKNNERTILLGI13FR
PROCENT

FLERAINGETEJ SVARELLERSVAR GADGKAMYCKET
100EJSVAR 0

1000INGETGAEAMYCKETEL 0U
o-D0NIETI’ 0
nå0SETTINSETI STGIT 0

0VETEJ 0
0FLERASVAR 0

HoaHo100100SLIHA

DATDRANVÅIDJDH|UNERTILLOILUNAPERSDMHIEI FR13FR16GEHAGLIGTATT
PROCENT

VET FLERAIIBETHYOETEJ SVAREJELLERSVAR
MYCKET

03EJSVAR Z
291211JA 117
4965 Hom0NEJ 2‘0
Z0Q3NVETEJ 6 Z‘1.’

FLERASVAR 00

100100 Ho100100 oSUHA 00D0
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FRISAOLUSTRERsuuR AmenwRLvssnon KxmsnFR13 naronmvmnunnnu. on
FRocEm

nvcxEr manEJ INBET VET FLERA sumsvAR ELLER E. svARemsounvcxer
EJsvAR as o o o o o 1z o o o o o 1
JA.DFTA 6 s s z 5 o a11 4 s z 7 o z

meonom:JA. o 7 15 14 9 12oo 4 11a o s
NEJALDRIG 11 as e: as u 1oo as12 a s a 11 o 3
FLERAsvAR o o o o o o oo o o o o oo

su-M 1oo 1oo 1oo 1oo 1oo 1oo 1ooo o o o o o o

uoERunAFR15aOLUST smtomme lumen DATGUNVININDGFR13 TILLm
PROCENT

EJ mennvcxrr man va FLERA sunsvAR ELLER EJ svARsAusxAMYCKET
EJsvAR as o o o o o 1z 1 o o o zo
JA,OFTA 6 z: 1a 15 9 o 1a17 sa s s 1: o

mammmJA. 11 so 39 :nza zs o17 a 1 e 12 o 4
NEJ,ALDRIG o as as 57 67 1oo u9 so 1 9 17 o
FLERAsvAR o o o oo o oo oo u o o o

sum 1oo 1oo 1oo 1oo1oo 1oo 1ooo o o o o o o

FR15eoLusrRERsauRnrssunuus FR umER1s TILLonnAroRANvmnnnn
FRocEur

EJ mcxEr man nan VET FLERA sumsvAR ELLER EJ svARaANsxAHYOCET
EJSVAR 59 o o o o o z12 o 1 1 o o z
JA.oFTA 11 za :1 17 12 o 2117 a 6 7 17 o 4
JA,WIN om: o oo 45 33 23 o q;o 9 7 9 11 o s
NEJ,ALDRI o zs so so ss 1oo sso 7 6 10 2:: o
FLERAsvAR o o o o o o oo o u a o o o
SOM 1oo 1oo 1oo 1oo 1oo 1oo 1ooo o o
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DATWANVÃMNIMIKÅNIERSTILLE TILLGIPA FR13PERSGII SVNLIGTFRLSDDUST
PROCENT

SIDHAVET FLERANIWT EGETHVRETEJ SVAREJSVAR ELLERGAPSINGET
202 0177 1EJSVAR 20 01 52 1

1610 016 917JA;OFTA 6 301511 7
300IQ35 24NNEGBG 6 31J‘ 607 17617 I
Så1007259 6511 52NEJ;ALDRIG 509 1717 9
000 00 0FLERA 0SVAR 00 000 00

100 100100100100 100 100SLIHA 000 000 0

DATWANVXMIJIMIKAINERTILLGIFORVÅXLIPG FR13SUDDADOTFR15PEiOl
PROCENT

SIKAFLERAVETNÅ®T EGETMYCKETEJ SVAREJELLERSVAR GHQNYHET
2001 077 0SVAREJ Z0 01301.’

551002060576211JA 5017 1091
20Z9 01.5 20250NEJ Q0Z‘8Å0 8
1604331271311VETEJ 009 2.’5 617
00000 00FLERASVAR 000000 0

100100100100100100100SIHA 0000 000

DAKIINER13 TILLU1FRFR17BROKER
PROCENT

SUIFLERAMET VETDCETMYCKETEJ SVAREJSVAR ELLERGAIGUMYCKET
Q0172 403 1EJSVAR Z05 2.’3Z 1
70ZZ5 790INTEALLS 305 Z30 5

110713 912mrrrmnn 0MINDRE 3045 50
7510009767717 70SANIAWFATTNDG 42.’G BZ 7
205Z 50VETEJ 0 10510 l
00 0000 0FLERASVAR 00000 00

100100 100100100100 100SlIHA 00000 0
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FR17BIBLIOTEK KDNER DATMJNVIMICIIKBFR13 TILLG1
PROCBIT

EJ NKET FLERA SUHAMYCKET IMPET VETSVAR ELLER EJ SVARGAPSKAHYGET
EJSVAR O l 2 5 19 0 Å27 1 1 5 2 0 Z
INTEALLS 42§2 M ao aa 06 0 51 7 9 2‘9

10HDDREKMFATTNIMJ 0 12 11 0 06 30 6 3 0 06
SMHAD1FA1lNIM3 16 0 3311 37 33 34 0 51 9 7 10 1
VETEJ 19 10D ll0 8 10 15 0 SI 6 3 8 1.’

SVARFLERA 0 00 0 0 0 0 0 O0 0 0 0 0

SUHA 100 100 100100 100 100 100 00 00 O 0 D

DATDRAMIÃMNDGKDNERTILLD1FORSIKRDISBOLAG FR13FR17
PROCENT

SUHANA@T VET FLERAIIGETEJ NYOKET SVAREJSVAR ELLERGADSKAMYCKET
0 6221 1 öEJSVAR 03 0 Z2‘51 12‘
0 9267 100 9INTEALLS 302.’3 750

16051.2 1316MINDREOIFATTNIIB 0 30Q 60 7
721000578 6917 72SMHAOGFATTNDG o025 92 8
205Z QVETEJ 0 1 10.1 1 50

0 000SVAR 0 0FLERA 0 0000 0 0 0

100100 100100 100I00 100SADHÅ 00 000 0 O

ronsxxnmssaussa DATORANVÃNINIPBFR17 KAINERFRI3 TILLG1
PROCENT

NÅGOT FLERA SMEJ H’DET INSET VETSVAR ELLER EJ SVARGANSKAHVDCET
EJSVAR B3 1 3 22 0 4l 0 2Z 1 1 5 Z
INTEALLS 3 17 00 å Q 2 0 20 A 3 5
HDWEDIFATTNDG 0 50 7 7 3 O O 20 4 3 2 0
SADHA B5OGFATTNDG 17 59 1.00B7 B8 Bb QZ Z 06 A 8
VETEJ Z0 1 1 6 2 0 11 5 7 00 1
FLERASVAR O 00 0 0 00 0 00 0 0 0 0

SLDHA 100 100100 100 100 100 1000 0 00 0 0 0
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BATMANVIMNIDEKAINERTILLCHKGJTWWTSFORETAG FR13FR17
PROCENT

SWIMFLERANAWT EGET VETEJ MYCKET SVAREJELLERSVAR GANSKAMYCKET
0 4Q 221B3 1EJSVAR ZB Z 01 12

Zâ031 012021INTEALLS 0 609 Z50 8
170 015216 17MINDREOÃFATTNIM: 30066 617
43031 2850 48DIFATTNIIB 11SAPHA 5017 991
119 10019100 7VETEJ 31 09h50
100000 ZFLERASVAR 10O0 030

100100100 100100100 100SUHA 00000 00

DATORANVHWDGKAMIERTILLU1FR13KRGIJFMOEHWDIGHETENFR17
PROCENT

SIIHAVET FLERANXET EGETMYCKETEJ SVAREJSVAR ELLERGAPGQHVCKET
605 ZZ1183EJSVAR Z0251 1Z
l27 0B670INTEALLS 30255 30
9010 01260HDDREU1FATTND£ 300550 o

71065 6272Si17SAIMAGGFATTNDG 6027 102 7
B9 10013940EJVET 3015 7k0
00 0O000FLERASVAR 00000 00

100100100 100100100100SUHA 0000 000

DATORINVKMNDKIRAMIERTILLD1FR13FR17POLISEN
PROCENT

SWIMFLERAVETNAMN EGETMYCKETEJ SVAREJELLERSVAR GANSKAMYCKET
Q0ZZ61103EJSVAR Z0Z611Z
501764Q0INTEALLS 20Z530
40D4560MINDREGGFATTNDG 203 03Z0

83100567B869017SANUWATTNDB 42.’955Z
4075420VETEJ Z03 50 3
0000 00 0FLERASVAR 00000D0

100100100100100100100SUHA 00D0U0
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FR17POSTWDERFDRETAGEDSHNDREGXSTER KÃMJER DATORANVFR13 TILL11
PROCENT

EJ MYCKET NA®T EGET VET FLERA SUHASVAR ELLER EJ SVARGANSKAMYCKET
EJSVAR B3 1 1 ZZ 0 32.’ 1 1 5 Z 0 2
INTEALLS 11 56 5B 52 S2 0 551 9 7 10 2 0 5
MINDREOWATTNDB 0 20 15 11 0 0 150 7 3 Å 0 0 3
SANGWATTNDG 0 19 10 29 9 0 19O B 5 9 1 0

EJVET 6 5 B 10 16 100 B1 Q 6 7 1 0 3
FLERASVAR 0 0 0 0 0 0 00 1 1 D 0 0 0

SIKA 100 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 0 0

FR17$KATTEHVNlJIGNETfiA KADNERFR13 DATIRANVIMNDKBTILL01
PROCENT

NAGJTEJ MYCKET INSET VET FLERA SUMASVAR ELLER EJ SVARGANSKANYDKET
EJSVAR 83 1 1 Å 19 0 QZ 1 1 5 Z 0 Z
INTEILLS 0 5 3 5 26 0 5D 3 5 Z 0 Z
HXNDREUWATTNDG 0 5 10 6 0 0 60 5 2 0 0 Z
SAHIAGIFATTNXIG 17 09 M 03 510 100 532 5 5 O Z7 0 Q
VETEJ 0 I 2 G Z 200 1 1 5 11 0
FLERASVAR 0 0 0 0 0 0 00 0 0 1 0 0 0

SLINA 100 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 0 0

FR17SMIALNÃHDERNA KAINER DATMANVÃNINIMBFR13 TILLG1
PROCENT

EJ NA®TMYCKET IMIET VET FLERA S0114SVAR ELLER EJ SVARGAISKAMYCKET
EJSVAR 83 1 71 20 0 42 1 1 6 Z7 0 2
INTEALLS 0 11 ll B 24 1100 6 5 5 2.’ 0 3
MINDREOWATTNDG 6 13 10 16 0 0 131 6 4 7 0 0 3
SAPHAKMFATTNIIIB 11 68 66 56 33 100 621 8 6 10 1 0 5
VETEJ 0 7 B 13 19 0 90 3 7 1.’ 30
FLERASVAR 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

SUfiA 100 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 0 0
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DATORANVXNDIIMEKIMGRTILLO1FR13CENTRALBYRÅNSTATISTISKAFR17
PROCENT

SIHAFLERAVETEGETMINTMYCKETEJ SVAREJELLERSVAR GANSKAHVDCET
5020B2183SVAREJ 302711Z7

26047302%Z46INTEALLS Q02‘106817
1800102121GWATTNIM3 0MINDRE Q0056B0
5103368535411OHFATTNINGSAHM 5DZ1179Y.’
0000000VETEJ 0000000

100100100100100100100SWIM 0000000

DATORANVININDGKDNER MTILLFR13PREMMERANTREGISTERTIWDGARNAS17FR
PROCENT

SWIMFLERAVETINSETNIETMYCKETEJ SVAREJELLERSVAR GANSKAMYCKET
3023Q00B6EJSVAR 20Z501Z’

6006157635912INTEALLS 5O2.’1079Z
15031419180MFATTNDGMINDRE 3076kB0
Z20132523220HFATTNDGSAMMA Q01.’106B0
0000000EJVET 0000000

100100100100100100100SLIHA 000O000

DATORANVXNINDGKXINER NITILLFR15KLNDREGXSTERVARUHIBENSFR17
PROCENT

SLRMAFLERAVETINSETNÅWTMYCKETEJ SVAREJELLERSVAR GANSKAMYCKET
3019å0063EJSVAR 20Z5112

sa0595559616INTEALLS 502.’10791’
130Z16 10166MINDREGWATTNDE 3076571
170121716200MFATTNDGSAFMA 01B680
Q10071096VETEJ 302BQ1 Z
0000000FLERASVAR O001010

100100100100100100100SUFHA 0000
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Fl 18 ERSÃTTASFERSOOR KÃlNEINEDANNAMIHER FR DATQNNDIIIDII13 TILLO1
PROCENT

EJ INGET NAMT INSET VET FLERA sumSVAR ELLER EJ SVARGANSKAMYCKET
EJSVAR 03 0 0 0 0 lZ 0 0 1 O 0 Z
ÖVERVÃGDDEFMDELAR 0 65 36 26 7 0 350 9 6 B 0
EGENSKILLNAD 11 27 21 22 20 0 Z31 B 5 0 Z‘ 0
OVERVIGNDENACKDELAR 6 13 10 9 5 100 111.’ 6 6 5 . 0 3
VETEJ 0 16 33 42 6b 0 300 6 7 10 Z 0 0
FLERASVAR 0 0 0 0 0 0 00 1 0 0 0 0 O

SIMM 100 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 0

FRX9NDQNIMIAVSERVXCEOIIADEN KÅMIERFR DATORANVXEIIIQ13 TILLGI
PROCENT

METEJ MYCKET DGET VET FLERA SWIMSVAR ELLER EJ SVARGNSKAMYCKET
EJSVAR 03 0 0 0 0 0 12.’ 1 0 0 0 0 2
STORrmammn 0 17 14 16 152 00 6 Å 7 f 0 3
Vlä HINSKNDG 6 07 52 37 23 0 0517 9 7 09 1 5

MålINTE HIISKNDIE 11 20 23 20 Z9 100 201 9 6 7 2 0 0
VETEJ 0 8 11 27 65 0 150 5 Q 10 Z 0 3
FLERASVAR 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 00 0

SUHA 100 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 0 0
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Variabel: Kön

KG REGISTERENLDATORANVÅNIMIPGKÃPNERTILL 01FR13
PROCENT

SRHAMÄN KVDQUR
112SVAREJ Z2Z

312139MYCKETGANSKAMYCKETEL 457
616638NÅGOT 66
23Z917INSETSTORTSETTI 465
636EJVET Z13
000SVARFLERA 000

100100100SUMA 000

REGISTERKG ENLPERSGMRHERLAYNAATTBEHAGLIGTFR14
PROCENT

SLIHAKVIMDRMÄN
111SVAREJ 222

292929JA 66
494652NEJ 567
2°231BEJVET 455
000SVARFLERA 000

100100100SUMA OOO
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KUN REGISTERENLÅLDERUPPLYSERU4PERSON!FR15AOLUST
PROCENT

MÄN KVIMDR
1SVAREJ Z
4JA, OFTA
2

HH10NAGINGAMEJA,
3

QO35ALDRIGNEJ,
4
OFLERASVAR
0

100100SUMA O00

REGISTERKENENLSAPKORNINGlNDERLÄTTAOLUST15BFR
PROCENT

HAN KVIMDR
1EJSVAR Z

19OFTAJA, 5
w32GAMENAMNJA, 6
D47ALDRIGNEJ, 7

0SVARFLERA
0

100SUMA
0

REGISTERKW ENLMISSBRUKASDLUSTPERSGNRFRIEC
PROCENT

HAN KVIMDR
1SVAREJ
Z

24OFTAJA,
6

GAME 39NÅGONJA,
7

35ALDRIGNEJ, 6
0SVARFLERA
0

100100100SWIM 00



SOU 1994:63 Bilaga 5 471

KU REGISTERENLSTÄLLEPÅSYNLIGTOLUSTPERSONNRFR15D
PROCENT

MÄN KVIMDR
2ZEJSVAR 3Z

1513JA, OFTA
45

3-0GÅNG 26MRJÅ 65
485BNEJ,ALDRIG 66
00SVARFLERA
00

100100100SUPMÅ
00

REGISTERK04ENLFURVÃXLINGVOTSKYDDAPERSOINRFR16
PROCENT

MÄN KVIMDR
31SVAREJ 32

5058JA 67
1623NEJ 46
3117EJVET 64
00SVARFLERA O0

100100100SUHA 00

REGISTERKIN ENLBAMERFR17
PROCENT

MÄN KVIPNOR
35SVAREJ 33
68ALLSINTE 34

H1310OMFATTNIMMINDRE 43
7675WFATTNINGSAMMA 66
22VETEJ 1Z
00SVARFLERA 00

100100100SUPMA 00
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FR17 BIBLIOTEK KIMENLREGISTER
PROCENT

NÅN KVIMOR SUMA
EJSVAR 4 4 43 3 2
INTEALLS 37 48 426 6 5
MINDRECMFATTNIM 9 10 10

4 4 3
SAMMOMFATTNING 39 27 33

7 6 5
VETEJ 10 12 11

3 4 3
FLERASVAR O 0 0

0 0 O

SUMA 100 100 100
O 0 0

FR FURSXKRD§BOLAG17 KIN ENLREGISTER
PROCENT

MÄN KVIMDR SLIIM
EJSVAR 4 3 O3 3 Z
INTEALLS 10 7 94 4 3
MINDREMFATTNIMB 13 14 144 4 3
SAMMMFATTNIMS 71 73 726 6 4
VETEJ 2 Z Z2 1 1
FLERASVAR 0 0 00 0 0

SUMA 100 100 1000 0 0

FR FORSKKRIY%A.SSA17 KIN ENLREGISTER
PRDCENT

MÄN KVIMOR SUHA
EJSVAR 4 3 43 3 2
INTEALLS 4 4 4

3 3 Z
MINDREIMFATTNIFS 6 5 53 3 Z
SAMMACMFATTNIMS 84 B6 55

5 5 4
VETEJ 2 2 2Z 1 1
FLERASVAR 0 0 O

O 0 0

SUHA 100 100 100
0 0 0
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KG REGISTERENLKINTUWRTSFORETAG17FR
PROCENT

stnuNÅN KVIMDR
Q44SVAREJ 233

292523INTEALLS Q65
17161BMINDREMFATTNDG 345
6034244CHFATTNIIGSMHA 567
111310VETEJ 34o
101SVARFLERA 102

100100100SUMA 000

KIN REGISTERKRUIJFEHYNDIGHETEN ENLFR17
PROCENT

NÅN KVIMOR SWIM
QEJSVAR 4 6
23 3

6 8INTEALLS 9
3 34

MINDREGWATTNIW 9 9 9
3 5 3

71SNHAWFATTNIM; 72 71
6 46

VETEJ 7 10 0
4 3å

FLERASVAR 0 00
0 0 0

SUMA 100 100 100
OO O

KIM REGISTERENLFR17 POLISEN
PROCENT

MÄN KVIMDR SLIHA
444EJSVAR
243
555INTEALLS Z33
4S4CMFATTNINGMINDRE 232

838384CHFATTNIMSSAMMA 455
3OVETEJ

ZZ3
000FLERASVAR
000

100100 100SLIHA 000
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KIN ENLREGISTERFR17 SKATTEHYNDIGHETERNA
PROCENT

MÄN SUMAKVIMJOR
EJSVAR 4 3 4

23 3
5INTEALLS 5 4

3 3 Z
6MINDRECMFATTNIM3 7 6

3 3 2
83SADMAOMFATTNIME BZ 85

5 45
2 ZVETEJ Z
1 12
0 0FLERASVAR 0

0 0 0

100SUMA 100 100
00 0

KO REGISTERPOSTORDERFURETAGEIS ENLKLNDREGISTERFR17
PROCENT

MÄN KVDNOR SWIM
363EJSVAR

3 Z3
556150INTEALLS
567

12 1517MFATTNDBMINDRE
35 3

1914OHFATTNDI3 23SADHA
46 4
87 8EJVET

3 3Q
000FLERASVAR

1 00

100100100sura 000

FR17 SOCIALNHNDERNA xou sm 359151531
PROCENT

HAN KVDODR SLIMA
EJSVAR 4 4 4

3 4 2
INTEALLS 11 10 11

5 5 3
MINDREGFATTNDB 12 14 13

6 6 3
sAmADFATTNIM3 65 59 62

6 6 5
VETEJ 7 11 9

3 4 3
FLERASVAR o o o

0 0 0

Sufi‘ 100 100 100



SOU 1994:63 Bilaga 5 475

KmCENTRALBYRÅNFR17 STATISTISKA ENLREGISTER
PROCENT

MÄN SUIKVIMDR
EJ SVAR 4 5 5

43 3
INTEALLS 25 27 26

6 6 4
MINDREMFATTNIMS 18 19 18

55
SAMMAWFATTNING 53 48 51

7 7 5
VETEJ 0 0 0

0 0 0

SLIMA 100 100 100
0 0 0

KUNFR17 TIDNIMSARNASPREMMERANTREGISTER REGISTERENL
PROCENT

MAN KVIMOR SUHA
EJSVAR 3 4 3

3 4 Z
INTEALLS 54 67 60

7 6 5
MINDREGIFATTNDG 16 13 15

5 4 3
SAM CHFATTNIRG 28 16 22

7 5
VETEJ 0 0 0

0 0 0

swm 100 100 100
0 0 0

KM REGISTERKLNDREGISTER ENLFR17 VARUHUSENS
PROCENT

MAN KVIVNOR SUHIA
3 3EJ SVAR 3
3 23

65 53INTEALLS 52
6 57

13MINDREMFATTNIM3 15 12
35 3

SAMMAOMFATTNIM 12 1721
66 4
8VETEJ 9 8

4 3 3
FLERASVAR 0 0 0

1 00

100SWIM 100 100
OO
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KIN REGISTERENLERSATTAS NJHERPERSONR MEDANDRAFR1B
PROCENT

HAN SUHAKVIMDR
111EJSVAR
222

FÖRDELAR 35OVERVÃGANDE 32 38
46 6

2317SKILLNAD 28IMSEN
46

UVERVÅGANDE 1113 8NADUJELAR
35 3

303525VETEJ
6 46

00FLERASVAR 0
00 O

100100100SJHA
000

KIN REGISTERENLSERVICEGIMDENHDSKNDGAVFR19
PROCENT

HAN SIIMAKVIMOR
121SVAREJ 222

151812STORMINSKNING 35Q
454744MIISKNIMEVISS 567

19 2428NÅGMHDBKNDGINTE 5 46
1515 15VETEJ 355
000SVARFLERA 000

100100100SWHA OOO
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ÅlderVariabel:

KÃFNER DATORANVXNDNIRBTILL ÅLDERFR13 G1
PROCENT

AR AR ÅR18-34 35-54 55-74
EJSVAR 40 1

0 3 4
MYCKETELGANSKAHYOET 41 33 12

8 7 5
NÅGOT 38 45 41

8 7 9
SETTIMåETI STORT 18 17 38 N

6 5 9
VETEJ 2 4

3 3
FLERASVAR 00

0 0

SUIMA 100 100 100
0 0o 0

FR14 UUNAmEHAGLIGTATT PERSONMJMMER ÅLDER
PROCENT

AR ÅR18-34 35-54 ÅR55-74
EJSVAR 0 2 3

o 3 4
JÅ 33 Z9 ZZ 29

a 7 8
NEJ as 49 52 49

8 7 9
v51 EJ 19 zo Z3 20

5 6
FLERASVAR 0 O

0 0

SUMMA 100 100 100 100
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ALDERÅLDERUPPLYSER11PERSGNROLUSTFR15A
PROCENT

AR $UH1A55-74ARÅR 35-5418-34
310EJSVAR 1430

4452OFTAJA 2241
12171110SAMNÅGCNJA; 3744
83768389NEJ,ALDRIG 3864
0000SVARFLERA 0000

100100100100SLMM 0000

ÅLDERlNDERLATYASAMKORNIM158OLUSTFR
PROCENT

AR SUHAARAR 55-7435-5418-34
1320EJSVAR 4 230

18202113JA; OFTA 3665
3434NÅGNGAME 33 35JA; 487 7
464354 42NEJ;ALDRIG 5978
000 0FLERASVAR 0000

100100100100SWIM 0000

ÅLDERHISSBRIKASPERSGNROLUSTFR15C
PROCENT

ÅR SLFHAÅR 55-74AR 35-5418-34
Z320EJSVAR 2430

21202320OFTAJA; 4767
42414142GAMEMAGIJA; 5978
36363438ALDRIGNEJ; 4978
0O00FLERASVAR 0000

100100100100SUMA
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PÅFR15DOLUSTPERSONR STÅLLESYNLIGT ÅLDER
PROCENT

ÅR15-34 ÅR ÅR35-54 55-74 SUMA
EJSVAR 1 Z 5 2

1 3 6 2
JA OFTA 8 19 14 14

5 6 4 3
NÅGWGAMEJA; 33 26 30 30

7 6 B 4
NEJ;ALDRIG 58 51 51 54

8 7 9 5
FLERASVAR 0 0 D 0

0 0 0 0

SLMMA 100 100 100 100
0 0 0 0

FR16 PERSGNRSKYDDA FORVÅXLIWKIT ÅLDER
PROCENT

18-34ÅR ÅR35-54 ÅR55-74 sunu
EJSVAR 0 3 2 2

1 4 4 2
JA 55 54 55 558 7 9 5
NEJ 23 21 14 207 6 4 4
VETEJ ZZ 23 Z3 246 6 9 4
FLERASVAR 0 O 0 O0 0 O 0

SIMMA 100 100 100 1000 0 0 0

FR17BAMER ÅLDER
PROCENT

18-34ÅR 35-54 ÅR ÅR55-74 SIMM
EJSVAR O 5 7 4

0 5 6 2
INTEALLS 6 9 6 7

4 5 3 3
MINDREUIFATTNIM3 9 12 14 11

4 4 6 3
SAMMG1FATTNDG 84 71 69 75

6 7 9 4
VETEJ 0 Z 4 Z

1 1 4 1
FLERASVAR 0 0 0 00 O 0 0

SIJHA 100 100 100 100
O 0
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ÅLDERBIBLIOTEK17FR
PROCENT

ÅR SUHAÅRÅR 55-7635-5416-310
å931EJSVAR Z6å1

42376642ALLSINTE 5978
1061016MINDREMFATTNIM3 326
33362837mammansSAMMA 5978
1114127VETEJ 3653
0000FLERASVAR 0000

100100100100SUMA D000

ÅLDERronslxnmsssoucFR17
PROCENT

ÅR SUMAÅR 55-74ÅR 35-5418-36
4831EJSVAR Z641
9811INTEALLS 3354

16161216MINDRECHFATTNIMS 3546
72677375CMFATTNIM5SAHM 4877
Z611VETEJ 1o11
0000FLERASVAR 0000

100100100100sumA 0000

ÅLDERFOR$lKRIl§lAS$AFR17
PROCENT

SUMAÅRÅR 55-745ÅR 35-5418-34
47Q0SVAREJ 2641
404INTEALLS Z246
5665mammaMINDRE 2532

B579B590üiFATTNINGSAMMA 4865
2411VETEJ 1411
0000SVARFLERA 0000

100100100100SLIHA 0000
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17 KGUCKORTSFORETAGFR ÅLDER
PROCENT

ÅR ÅR ÅR10-34 35-54 55-76
EJ SVAR 1 4 8

1 4 6
INTEALLS 32

8
MINDREG1FATTNIM3 15

6
SAHMCMFATTNIME 29

VETEJ 17

FLERASVAR

100 P 100
0

FR17 KRGDF%DB1YNDIGHETEN ÅLDER
PROCENT

ÅR18-3ñ ÅR ÅR35-54 55-76 å
EJSVAR

INTEALLS

MINDREOHFATTNDIE

SADMAU1FATTN1M3 I u

VETEJ 5

FLERASVAR

Sl.I‘I‘|A HO S ä

ÅLDERFR17 POLISEN
PROCENT

ÅR ÅRÅR10-34 35-56 55-76 å
EJ SVAR

INTEALLS

MINDREWFATTNIMS

SAFMAGWATTNING o

VETEJ

FLERASVAR

S HF O



482 Bilaga 5 sou 1994:63

ÅLDERPOSTDRDERFORETAGENSKLNDREGISTERFR17
PROCENT

ARAR 55-74 SUHAÅR15-30 35-54
3730EJSVAR

6 Z1
55516152INTEALLS 5978
159Z1 13CHFATTNINGMINDRE 3536
19191523MFATTNIM3SAHM 6867
8147åVETEJ 3B32

O 00 0FLERASVAR 0010

100100 100100SUHA 0000

ALDERSKATTEHYNDIGHETERNAFR17
PROCENT

ÅR SUMAÅRÅR 55-7635-5418-34
4760EJSVAR 2641
5455INTEALLS 2244
6758EHFATTNIMEMINDRE 263

83788586MFATTNIIGSAPHA 4866
2311VETEJ 1411
00OOFLERASVAR 0100

100100100100sunu 0000

ÅLDERSOCIALNÃMDERNAFR17
PROCENT

ÅRÅR ÅR SUHA35-54 55-7418-34
å101 4EJSVAR
271

1171212ALLSINTE 3356
13 131316MINDREüiFATTNING

35 65
62556367SAHMKMFATTNIM; 57 98
9156 6VETEJ
373Z
0000FLERASVAR
O000

10010D100100SUHA 0000
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ÅLDERCENTRALBYRÅNSTATISTISKAFR17
PROCENT

ÅR äÅR 55-74ÅR 35-5418-34
1241SVAREJ 6Å1

nZZZ326ALLSINTE 677
uÖ151722HFATTNIIGMINDRE 757
m525151OMFATTNINGSAMMA 1038

00VETEJ O1

3100100100SWIM 00

ÅLDERPREMMERANTREGISTERTIWIMSARNAS17FR
PROCENT

ÅRÅR iÅR 55-7635-5413-36
930SVAREJ 740

6650ALLSINTE
70

13Z0CMFATTNIMEMINDRE
57

10Z6OMFATTNINGSAMMA
68
00VETEJ
00

100100SUHA
00

ÅLDER17 VANIMUSEPSKLNMEGISTERFR
PROCENT

ÅR ÅR ÅR55-54 55-76 å13-36
EJ SVAR 0 3

0 Q
ALLSINTE 57 64

7B
MINDREKMFATTNIIG 16 12

46
SMHAIMFATTNIFB 21 14

68
VET 7EJ 5

Z 2
FLERASVAR 00

10

SUMA 100 O100
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ERSÄTTASFR18 PERSON ALDERMEDMORAMIHER
PROCENT

AR AR ÅR18-34 35-54 55-74 å
EJSVAR 0 3

0 4
OVERVXGANDEFÖRDELAR 37

8
IMBENSKILLNAD N N

UVERVÃGANDENACKDELAR -

VETEJ N w

FLERASVAR

100 100 Fo
0

ÅLDERSERVICEBRADEN19 HINSKNIMIAVFR
PROCENT

ÅR åÅRAR 55-7418-34 35-54
EJSVAR

14HINSKNIIBSTOR
6

4149VISSHINSKNIM3
B

24NÅGN 23HDSKNIM 25INTE
7

2411 12VETEJ
5
0FLERASVAR
0

H100100100
O
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Variabel: Eget förvärvsarbete

FR13KAMJERTILL DATORANVXNfl{Dl§D1 FWVÃRVSARBETED6EGET
PROCENT

EJ JA; JA NEJ FLERA SIKASVAR HELTID DELTID SVAR

EJSVAR 86 0 0 1 0 12.’ 0 0 1 0 Z
MYCKETELGANSKAMYCKET 0 42 18 ZZ 0 310 7 6 7 0 4
NAGJT 7 37 53 43 0 411 6 10 0 0 4
I STORTSETTXPGET 7 10 27 29 0 231 6 9 7 0 4
VETEJ 0 3 2 E 0 40 3 Z 3 0 2
FLERASVAR 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

SRHA 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 0

FR14GENAGLIGTLÃINAATT PERSGNIMER FWVARVSAMETEB6EDIT
PROCENT

EJ JA; JA; NEJ FLERA SÅHASVAR HELTID DELTID SVAR

EJSVAR B6 0 0 0 0 127 0 0 1 0 Z
JA 7 30 21 31 0 2911 7 7 7 0 4
NEJ 7 54 45 46 0 49I 7 10 B 0 5
VETEJ 0 15 34 23 0 200 4 11 7 0 4
FLERASVAR 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

SUHA 100 100 100 100 100 1000 0 0 0
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FWVÃRVSARBETEALDER B6EGETUPPLYSERG115AOMBPERSGOIIFR
PROCENT

SWIMFLERANEJJA;JA;EJ SVARDELTIDHELTIDSVAR

1000006EJSVAR 10000Z
Q0632IJA;OFTA Z0431O

120161390141%GAMSJA; 305 530
030770409IQNEJ;ALDRIG 30763Z’
00000 0SVARFLERA 000000

100100100100100100SLIHA 000000

FORVÃRVSARBETEEGETB6LNDERLATTASAFKORNJDGOLLSTFR13
PRDCENT

SIHAFLERANEJJA;JA;EJ SVARDELTIDHELTIDSVAR

1000186EJSVAR Z0001Z
100Z315160OFTAJA; 507640
ShO3043557GAISNa%IJA; 406107I
6604762507ALDRIGNEJ; 50B1071
000O00FLERASVAR 000000

100100100100100100SUMA 000000

FORVARVSARBETEEGETD6PERSGNRHISSBRLKASFR15¢OLIBT
PROCENT

SUHANEJ FLERAJA; JA;EJ SVARDELTIDHELTIDSVAR

zoO1MEJSVAR 2010Z 1
21027170 10JA;OFTA 60B5 60
42006 38meanGAME 7 04JA; 57 010717
3636 0377 30ALDRIGNEJ; 409 771
0000 00FLERASVAR 000 00 0

100100100100 100100Sill 00000
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FORVÃRVSARBETEEGETB6STALLEPASVNLIGTOLUSTPERSGNRFR15D
PROCENT

FLERANEJJA:JA;EJ SVARDELTIDHELTIDSVAR

D6EJSVAR Z
11130JA;OFTA 0
39300MGMsmeJA. 10D
695614ALDRIGNEJ; 102

0SVARFLERA 0

100100100100100SUQM 00D

FORVARVSARBETEEGETD6FORVXXLIM3SKYDDAml’PERSGNRFR16
PROCENT

LERAFNEJJAJAEJ SVARDELTIDHELTIDSVAR

56SVAREJ Z
57u7JA 1017
100NEJ 0
527VETEJ 1117

0SVARFLERA 0

10010010010DHO100Sllfll 0D0

FBRVARVSARBETEB6EGET17BARKERFR
PROCENT

FLERANEJJA,JA;EJ SVARDELTIDHELTIDSVAR

06SVAREJ 2
DALLSINTE 0

HDGIFATTNDBMINDRE D
16WFATTNIMSSAOHA N2.’
0EJVET D
DSVARFLERA D

100100S100100SWIM 0
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FR17BIBLIOTEK B6EGETFORVÃRVSARBETE
PROCENT

EJ JA JA NEJ FLERA sunu; ;SVAR HELTID DELTID SVAR

EJSVAR 06 2 Z 6 0 4Z 2 2 3 0 2
INTEALLS 7 03 50 60 0 421 7 10 B 0 5
MINDREIMFATTNDG 0 10 9 9 0 100 4 4 4 0 3
SAPIIAHFATTNIMI 7 34 29 35 0 3317 7 9 8 0 S
VETEJ 0 11 10 12 0 110 3 8 5 0 3
FLERASVAR 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

SUI 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0

F0 LAGFR17 B6 FORVKRVSARBETEEGET
PROCENT

EJ JA; JA. NEJ FLERA SWIMSVAR HELTID DELTID SVAR

EJSVAR 86 2 2 3 0 62 Z 2 3 0 2
INTEALLS 7 9 5 9 0 91 0 3 5 0 3
MINDREUIFAYTNDB 0 13 14 1.5 0 100 4 6 5 0 3
SAM UFATTNICQ 7 70 76 70 0 7217 6 7 7 0 6
VETEJ 0 1 2 3 0 20 1 2 3 0 1
FLERASVAR 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

SUHA 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0

roaslxnnnsøusaFR17 FURVARVSARBETEB6EGET
PRDCENT

EJ JA; JA NEJ FLERA SUHASVAR HELTID DELTID SVAR

EJSVAR 86 Z Z 3 0 QZ Z 2 3 0 2
INTEALLS 0 4 1 6 0 40 3 1 5 0 Z
HIMJREMFATTNIMB 0 å 6 7 0 50 2 4 4 0 Z
SMHACHFATTNDG 10 89 90 80 0 B5Z 7 0 4
VETEJ 0 1 l 3 0 Z0 1 Z 3 0 1
FLERASVAR 0 0 0 0 0 00 0 0 0 O 0

SUI 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 0
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FR17KGHMMITSFURHAB FORVARVSARBETED6EGET
PROCBTT

EJ JA: .LA NEJ FLERA åHiASVAR HELTID DELTID SVAR

EJSVAR 86 2 3 3 0 421 2 3 3 0 Z
INTEALLS 7 23 26 25 0 Zñ1 5 10 7 0 4
NIMXEOÃFATTNIMZ 0 19 16 16 0 170 5 6 E 0 3
SNCMMFATTNDG 7 06 08 39 0 Q317 7 10 8 0 S
VETEJ 0 10 7 15 0 110 4 6 6 0 3
FLERASVAR 0 0 0 1 0 10 0 0 3 0 1

SLIHA 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0

FR17KWOFENYNDIGHETEN FWVÅRVSARBETED6EGET
PROCENT

EJ JA; JA; NEJ FLERA SIKASVAR HELTID DELTID SVAR

EJSVAR 06 Z Z 3 0 4Z 2 Z 3 0 Z
INTEALLS 0 7 4 10 0 B0 6 3 5 0 3
MINDREWFATTNDB 0 7 9 12 0 90 Z 7 6 0 3
$AH1AOGFATTNDE 1A 79 76 62 0 71Z 5 10 8 0 4
VETEJ 0 5 9 13 0 00 3 7 6 0 3
FLERASVAR 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

SUHA 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 0

FR17POLISEN B6 FMVIRVSABETEEGET
PROCENT

EJ JA; JA; NEJ FLERA QJHASVAR HELTID DELTID SVAR

EJSVAR u 2 2 Å 0 6Z7 2 2 4 0 Z
INTEALLS 0 S 2 6 0 50 3 2 Q 0 Z
MINDREGGFATTNDG 0 4 B 4 0 60 2 7 2 0 2
SAM U1FATTNIl6 16 BB 87 70 0 B3Z Q B 7 0 4
VETEJ 0 1 1 7 0 Q0 1 2 5 0 2
FLERASVAR 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0
SWIM 100 100 100 100 100 1000 0 0
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FORVARVSARBETEEGET06POSTORDERFORETAGEFSKLIDREGISTERFR17
PROCENT

SUHAFLERANEJJAJA;EJ SVARDELTIDHELTIDSVAR

3031Z86EJSVAR 20312 2
5505264567INTEALLS 50B971
1501314160OOFATTNDGMINDRE 305550
1902016197HFATTNDIISAHM å07B61
B011660EJVET 36 0030
000000FLERASVAR 00000 0

100100100100100100SWIM 000000

FMVARVSARBETEEGETB6SKATTEHVMI8NE|ERNAFR17
PROCENT

SUHAFLERANEJJA;JA.EJ SVARDELTIDHELTIDSVAR

4032306EJSVAR Z032Z2
5071Q0IN EALLS 205230
606860IMFATINDBMINDRE 204730

B30BO876716WFATTNDSSADMA Q07862
Z03Z10VETEJ 103Z10
000000FLERASVAR 000000

100100100100100100SUHA O00000

FORVARVSARBETEB6EGETSOCIALNAHDERNAFR17
FROCENT

SUHAFLERANEJJAJA.EJ SVARDELTIDHELTIDSVAR

605ZZ06EJSVAR Z02Z2
110154100INTEALLS 307S60
1301315140MINDREWFATTNIM 305840
6205570677SLIMMFATTNDG 508961
90121077VETEJ 305531
000000FLERASVAR 000000

100100100100100100fill 000000
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FORVARVSARBETEEGETE6CENTRALBYRÅNSTATISTISKAFR17
PROCENT

FLERANEJJAJA:EJ p SVARDELTIDHELTIDSVAR

05256SVAREJ 5 022.’
029Z37 MINTEALLS 0I91
017230OFAT‘lNDBMINDRE 0690
068527WFATTNIMBSAIHA 08111
0O00EJVET 0000

°100100100100SLIHA 000

FORVARVSARBETEEGET86PREMMERANTREGISTERTIDIDBARNASFR17
PROCENT

FLERANEJJAJAEJ 1 SVARDELTIDHELTIDSVAR

03106EJSVAR 0312
O0606414INTEALLS 0811Z

012160anamnesMINDRE 0490
025190CHFATTNIMSSAHIA 0890
0000VETEJ 0000

HO100100100100100SLIHA 000 00

FORVARVSARBETEB6EGETKLNDREGISTERVARUMLSEEFR17
PROCENT

FLERANEJJA.JA,EJ SVARDELTIDHELTIDSVAR

03l06EJSVAR 031Z
05363O145INTEALLS 0810Z
01214G:0MINDREOFATTNDB 0580

wå0Z113H0IMFATTNIMSSMHA 0750
01190VETEJ 0670
0010FLERASVAR 0010

o100100100100100SLIMA 00000
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FUIVIRVSARIETEERSATTAS EGETFR1BPERSGNR MEDANDRAMEIER B6
PROCENT

NEJ FLERA SUIJA JA1 SVARDELTIDSVAR HELTID

100 0EJSVAR g 0 21N 0N
35DVERVXGAMJEFÖRDELAR 033 30O 47 0Bo
2323 0SKILLNAD N 15EGEN 46 7 0H
11UVERVAGANDE 13 0NACKDELAR 7o 306 69

0 30M 33VETEJ H OH 10 8
00FLERA 0 0SVAR 00 00

100100 100100 100 100 000

FMVKRVSABETEEGETB6SERVICEGRADENFR19MDBKNIM3AV
PROCENT

SUMALERAFNEJJAEJ SVARDELTIDHELTIDSVAR

1010SVAREJ Z010
1501018HDSKNITSSTOR 3056
ÅS06147HDNKNDSVISS 50310H
240Z320NNAMNHDGWDGINTE 40710
15D15 20HEJVET 3078P
0000FLERASVAR 0000

1001001001005100 00



SOU 1994:63 Bilaga 5 493

Variabel: Hushållets inkomst 1991

FR13KDNERTILLGlDATGANVDDIHO FRÅGA12IHSNALLETSDRUG1991
91100941

EJ 0- 100001- 100001- IN300001- HER FLERASVAR 100000 200000 300000 MN000 000000KRGDR unna KRGDR KIDQ mama
EJSVAR :Q 0 0 0 0 02 0 1 0 0 0
MYCKETELRAIBKAMYCKET 31 22 I 30 23 55 woZ‘ 12 7 9 0 12
NIMT 10 47 02 01 E 361 16 B B 12 11
1SYNSETTDBET 15 27 30 20 12 I o17 11 0 6 12 5
VETEJ 16 Q 5 1 2 111 Q Q 1 2 2
FLERASVAR 0 0 0 0 1 00 0 0 0 1 0
SIHA 100 100 100 100 100 100 wo -0 0 0 0 0 0

FI I6GENAGLXGTLUNAATT PEPSOOIJIIEI FRÅGA11NUSNÅLLETSI$DSTI991
PROCENT

EJ 0- 100001- 100001- AN300001- HER FLERASVAR 100000 200000 300000 600000 000000 SVARKRGI11 KRGOR tumma Known
EJSVAR 21 1 0 0 0 021 1 0 0 0 0
JA 32 32 22 34 20 SS bZ 10 7 9 11 12
NEJ 25 S0 53 64 59 56 o1 1h 9 I 11 13
VETEJ Z 17 Z5 22 17 917 7 0 7 6 6
FLERASVAR 0 0 0 0 0 00 0 1 1 0 0
SD91 100 100 100 100 100 100 100 o0 0 0 0 0 0
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FR15A0LUSTPERSON}UPPLYSERALDER FRÅGAD1 It IISKILLETSDROST1991
PROCENT

EJ 0- 100 AN001- 200001- 300001- HER FLERA SUMASVAR 100000 200000 300000 000000 400000 SVARKRGDR KRGUR KRGDR KRGDR KRZIDR
EJSVAR 21 0 0 10 0 0 02 0 0 0 0 0 0 1
JA;OFTA 0 11 Z 2 2 9 0 07 12 1 2 0Z 6 2

menuGAMEJA; 20 16 1 10 7 13 0 121. 10 5 5 å 7 0 3
NEJ;ALDRXG 54 73 85 58 0391 70 1002.’ 14 5 5 5 0 3
FLERASVAR 0 0 0 0 0 00 00 0 0 0 0 0 0 0
SEMI 100 100 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 0 0

FR lNDERLATTASAFKURNDG FRÅGA150OLIBT HLBIIALLETS12 RUST1991
PRUIBII

EJ IN FLERA SUI0- 100001- 200001- 300001- HERSVAR 100000 300 SVAR200000 000 000000 Q00000KRGOR mom KRGDR KRDOR KROOR
EJ 1SVAR 21 0 0 1 1 00Z1 l 0 2D 0 0 2
JA;OFTA 20 15 19 0 1019 21 1317 12 6 7 6 O 0 3

NAGNGMOJA. 19 3631 36 41 29 35 017 12 B 9 10 12 0 A
NEJ.ALDRIG §1 60 50 38 50 46 100 06527 IQ 9 B 11 13 0

SVARFLERA 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 0 0 0
SARA 100100 100 100 100 100 100 1000 00 0 0 0

FR150OLIBTPERSGIRH§MKA3 FRÅGAIISKILLETSIt DKDBT1991
PROCEN1’

EJ 0- 100 IN001- 200001- 300001- HER FLERA 9SVAR 100000 200000 300000 000000 000000 SVARKRGDR KWD KRDCR KM KJ
EJSVAR 22 0 0 0 1 0 0 Zt 0 1 0 2 0 0 Z
JA.OFTA 10 30 22 26 10 17 0 211.’ 16 7 0 5 B 0 4

NA%GIN}JA; 23 Z7 Q1 00 03 07 100 42I 11 9 9 1.2 13 0 5
NEJ;ALDRIG 37 03 36 20 46 36 0 36Z 13 B 7 12 12 0 4
FLERASVAR 0 0 0 0 0 0 0 0y0 0 0 0 0 0 0 0
SWIM 100 100 100 100 100 100100 1000 0 0 0 0 0 0 0
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DIBNALLEIS 1991FRÅGA BIOSPA STILL 12SYNLXOTFR150DUSTFERSGOR
FROCENT

SWEAIN FLERA001- NER001- 200001- 500EJ 1000- 000 SVARM70000 000200000 300000100000SVAR KWWKlllfl KRWKRGCIImama
t001 1019 0EJSVAR Z001 1 Z2 0

M011 1713 15199JA.DFTA 30B6 012 07
10021 S033 S6IJMAGIGAME 19JAp O12 077 017 11
SQ10067 53SQ A050NEJ,ALm10 M I1 010910 011
00 000 00 0FLERASVAR 00 00 000 0

100100 100100100 100100 100Slfü 000 00 0

IRBHALLETSFURVIXLDG FRÅGAFR16PEäOISVEAH77 11 DKOBY1991
PKICDN

HERIN FLERA SAHAEJ 0- 100001- 200001- S00001-000 300 000 000000 SVARSVAR 100000 100 000 000Käll KWIR KRIIKH KID KKK
EJSVAR 0 0 219 S 0 0 0 I0 1 0 0 027 9

5550 100JA h 57 59 61:i II 12 13 011 I 0
2019 26 0NEJ 19 26 10 ZS Q12 12 01 15 6 1

0 20VETEJ 35 25 29 22 lb 167 0 Q11 13 7 7 9
0 0FLERASVAR 0 0 0 0 0 0 00 0 00 0 0 0

100100 100 100 100 100MINA 100 100 0 0 00 0 0

FRÅGADRBNALLETSEKEBY1991FR17BAORER 12
PROCENT

IN 8-I01200001- 300001- HER FLERAEJ 0- 100001- SVAR200 000 400000 000000SVAR 100000 000 300KMDKR KNEW Kfifl KRGIR mans
EJ 2 0 QSVAR 39 1 1 1 Å 21 1 0 3 0Z 2

7INTE 11 0ALLS Q 10 6 9 2 30Å 6 2 67 10
11HSM! 12 10 0KIWATTNDG 6 9 14 9 0 3S 5 69 6
75OCFATVNDI3 76 100SNIM S0 70 70 71 03 0 67 0 9 9i 12

0 2VETEJ 1 3 Z 1 Z 0 1Z O 1 1 3
0FLERA 0SVAR 0 0 0 0 1 0 000 0 0 0 1 0

100SHM 100 100100 100 100 100 100 00 00 0
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FR17IIILIOTR FRÅGAIRBHALLETS12 UIDBT1991
PROCENT

EJ 100001- 200001- S00001- IHHER FLERA NINASVAR 200000 100000 I800000 W0000 SVARKRGII unna KWW KRGDR
EJSVAR 2 1 1 1 0 02 1 1 2 0 2
INTEALL Q1 01 15 63 0 120 9 11 12 0 5
HEMIICFATTNDII 1.1 1 12 11 100 10S 3 0 11 0 3
SMIIAnunnan 52 S5 03 35 0 33S 9 13 16 0 5
VETEJ 13 10 10 10 0 116 I 5 b 0 I
FLERASVAR 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

100 100 1.00 100 100 1000 0 0 0

FI%Kl11%0LAOFR17 FRÅGA12mammasDRUG‘1991
PRIEENT

EJ §8 100001- 200001- IH300001- HER FLERA SARASVAR ä a 200000 300000 000000 §00000 SVAR[IDG KRDCI mmm KRDDR
EJSVAR 1 1 1 1 0 61 1 1 2 0 I
DREALLS 9 11 0 13 0 95 6 5 7 0 3
HDIIEGIFA|IN1N3 10 10 16 25 0 105 6 9 16 0 S
SAPHAOOFATTNDG 5 77 12 78 61 100 12u 7 0 9 13 0 Q
VETEJ 3 2 2 1 0 20 1 2 2 0 1
FLERASVAR 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

o FOa 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 0

FMSAKRDISUSAFR17 FRÅGAHlBHALLETS 199112 must
FIOCENI

IN HAHAEJ o 100001- 100001- 300001- HER FLERASVAR 100 000000 O0000D SVAR000 100000 300000 KRGIRRg KRAIDR MGM kamma
EJSVAR 3 OA2 1 1 1 0 Z1 1 1 3 0
INTEALIS 0 6 0 0Q O 25 0 5 0O
NDDREGGAYTNXM3 S 0 5u 5 5 Q 2Q 3 å 02
santaGWATTNIHI 100 05M 00 94 05Q 7 0 Q6 6
VETEJ 23 1 1 2 0 11 2 3 00
FLERASVAR 0 0 O0 0 0 0 00 0 0 0

100100 100 100100 o 100 100 00 0 00
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IIBIIRLLITSBIOS 1991FRÅGAllKDGGWTSFNETAGPI17
INSERT

SIKAAN FLERAHER300001-200001-001-1000-IJ SVAR000000000000000300200000100SVAR 000 KID!KIIQunnamumman
00211201 ZEJSVAR 203111311
2002016ll321611INTEILLS 001297B77
170ll19221b139HDI OVATTTDI 301297507
Q100S0S50370730OWATTNINISAAHA i0131299IQ27
110Q101113100VETEJ 30QSS612
100000I0FLERASVA 10000090

100100100100100100100100SIKA 000000

IIEIILLETSDKDB1‘1991FRÅGA12umnrouoamanacrranFl 17
Ifllifl

GINAIN FLERAHER300001-001-200100001-0-IJ SVAR000000000000300000200000000100SVAR KRDDRKällmmmKRGIRKROAIR
00Il1Z100EJSVAR 103211t2
B0637127QALLSINTE 30I3E6Q1
90977 I217GIATTNDIIanon: 30i00Q7 10

7110076ü7572BS05SAMOADOFATTNIIII Q099OI10t
O07Q107173VETEJ 30536E107
00000000FLEIASVAR 00000000

100100100100100100100100SIKA 00000

IIJSIIALLETSDKDIST1991FIMM12POLISHFI17
W947

SDHAFLERAINHER300001-200001-001-1000-EJ SVAR000000000000300000200000000100SVAR kramKRIIHKNOWKfilflKICK
Q0z11160EJSVAR z0311192
S0Q06690ALLINTE 2000S090
007Z35Q0GOFATTNDI3HDI Z05Z200.

B310086HAI007b52OQFATTNDOSADHA 007376132
0021i3Q1VETEJ 203ZSQ01
00000000SVARFLERA 00000000

100100100100100100100100SIOIA 0000000
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FR17POSTORDERFNETAGOGKLIWEGISTER FRIDAIRBRALLETS1 DRUG’1991
PROCENT

IJ 0- 100001- 200001- S00001- INFSI FLERA lillSVAR 100000 200000 300000 Q00000 Q00000 SVARman ERIK RW kl.13 KG
EJSVAR Qt 1 2 1 0 0 0 I21 2 1 1 0 0 0 t
INTEALLS 31 50 il I5 IE 65 0 I821 13 9 9 12 12 0 I
NDIREGQFATTNJNI ll 1 1 17 15 IQ 0 ll1 i I 7 6 7 I0
SMHADFATTNDIZ Q 26 19 1B 23 15 0 19T 13 7 7 12 11 0 Q
VETEJ i I 0 10 7 7 100 C7 Q 5 b Q 5 0 S
FLERASVAR 0 1 0 0 0 0 0 00 1 1 1 0 0 0 0
SMCA 100 100 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 0 0

FR17SKATTEIVVIIIOIETEINA FRÅGAOIBMALLETS13 DKDKT1991
PHSCEIT

EJ 0- 100001- 200001- 300001- INNER FLIRA :DHASVAR 100000 Z00000 100000 Q00000 Q00000 SVARR$W Kllfl Kfifl Råå Käll
I-ISVAR Q0 1 1 1 1 l 0 QZ1 1 I 1 2 3 0 I
1NTALIS 5 I Q Q 1 7 0 IY 9 Q i 2 i 0 I
Hfil D|FATTN1Hl 6 15 i 6 3 I 0 61 It Q Q 3 Q 0 I
SDOIAOCATTNDG 51 73 II 00 9 OQ 100 I311 1Q b 6 Q 7 0 Q
VETIJ 0 3 S 1 1 2 0 t0 3 Q 1 Z 3 0 1
FLERASVAR 0 0 0 0 0 0 0 00 0 1 0 0 0 0 0
S0014 100 100 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0

FR17socnmlnøsnu FINA1 IIBOIILLETSDKDBI’1991
PROCENT

EJ 0- 100001- 200001- IN300001- HER FLERA SDISVAR 100000 100000 300000 Q00000 Q00000 SVARxnouun mum KUNG KIIIR mum
EJSVAR Q2 2 Q 1 1 2 0 QZ 1 Q 1 1 3 0 2
INTEALIS 1 1Q 13 10 I6Q 0 111 12 7 6 1 7 0 S
HDDREDIFATTNIM3 10 13 1.5 lb 11 i 100 13T 10 6 6 0 Q 0 3
SAMMAHFATTNDG 01 57 57 66 70 67 0 i27 IQ 9 0 9 11 0 S
VETEJ 6 .Q 11 I 7 10 0 9l 10 i Q Q 6 0 S
FLERASVAR 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0

-oo n8 -8 oo u8 u
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IRBNALLETS 1991FRÅGA DKDBT12CECTRALIVRANSTATISTISKAFR17
PIMENT

:DHAAN FLERAHER300001-200001-o- 100001-EJ SVAR000600000 000300000100000SVAR 100000 KRUIIIKWWman:KMD! RRD
I000t603EJSVAR 3000Q 12

2627 0llt3213 32INTEALIS Q0107710 917
ll100Zl17 22197OWATTNDDMIMI Q0ll6 12611T
Bl07 059 590527 52UCATTNDDSMHI I010139 91
D0000 00VETEJ 0000 000

100100100100100 100100Skill 00000 00

IRBRALLETS 1991FRÅGA12 D1061’FR17TLINDBADIASPIDIIIEIANTIIOBTEI
PMKBIT

DI SIKAFLERA100001- Kl100001- 100001-EJ 000 SVAR100000 400000 000200000SVAR IDG KHIIRKNIIR man
100 01 0IJ SVAR 03 2001 0 021

606 72 060INV 50 61ALL 513 0139 9I
131001 15140 17MINI GWATTNINI ll 3015 7 61
t02 13t tSAMOIFATYNDG 9 07 0130 0I
00 00 00V27EJ 0 000 00 00

100 100100 100100 100suou 100 000 0 000

IIBOMLLEYSKORT1991FRÅGA11KIRRIIEGBTERFR17VAMRRBDB
PMXZENT

FLERA SHMINHER001- 500001-100001- 200o.EJ SVAR000000400000000 300000100000 200SVAR RRGDRK@$momKRDIII
30 00 01Q2SVAREJ 20001 011

SI10071IS506029INTEALLS S012ll9911
13013Z1ll121BNIKEGFATTNDO 3011116I11
17010M2117OVATTNDD 6SAHCA Q011 67 8
l069996VETEJ 50SB561
0001000FLERASVAR 00 01110

s§§E100SWHA
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FR1BFERSNRERSATTBNEDAMIRAMRHER FRÅGAIIISHXLLETS12 DKGSTU9.
PROCENT

EJ o- 100001- 200001- 300001- ÄNNER FLERASVAR 100000 200000 300000 000000 ODD000 SVARKRGDR KRGDR Kf KRGIJR
EJSVAR 21 0 0 0 0z 0 1 0 0
OVERVAGANDEFÖRDELAR 19 Z7 31 37 A1 521 11 B B 12 13
IMSENSKILLNAO 18 25 ZZ 21 2b1 1 7 7 11 11
DVERVABAIDENACKDELAR 6 1 1.1 1 10X0 5 6 5
VETEJ 35 35 33 29 19Z‘ 13 B 0 11
FLERASVAR 1 0 0 0. 0 0 0

100 100 1.00 100 100 I00 mo mo0 0 0 0 0 0

FR19HI}8KNI%AVSERVICEGRADEN FRÅGAMSNALLETS12 DKGST1991
PROCENT

EJ o 100001- 200O01- 300001- HERIN FLERASVAR 100000 200000 300000 400000 400000 SVARKRGDR KRQIMI KRODR KRGDR KRGDR
EJSVAR 0 0 00 O 0
STORHDSKNIMI 10 16 1.5 ZX12 6 b 12
VISSHDBKNIPG S5 38 52 07 o13 B 9 1.3

NXIININTE MDSKNIIE 28 27 25 15 b13 B G 12
VETEJ 10 19 0 77 A 5
FLERASVAR 0 00 0

100 100 100 100 1000 0 0 0
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SkolutbildningVariabel:

SKOLUTBILWDGISDAIQANVIDIICDGKÅMCER%TILLFR13
PROCENT

FLERAl.NIVE|l-3-1116FOLKSKOLA-yEJ SVARSITETÅMNJSKOLASVAR pELLERLIKNIIOE
1Q5EJSVAR 14‘

1311MYGETODSMYCKETEL o51
åQmoor 3
3730DUSTSTWTSETTl 83
711VETEJ 41
00SVARFLERA 00

Hå100100‘I00SUI 00

SKOLIITIILDGDEB5LAPNAPERSGIIDHERATT1ABEMAGLIGTFR
ROC

FLERAWIVER-3-ARIG7REAL-uFOLKSKOLA-xEJ SVARSITETLINN- GYINASRMGRKNNQLASVAR pNOOSCOLASKOLAELLERZ-ARGVFNLIKNANDE
0Q5SVAREJ 107

33291960JA 11737
47527NEJ 11617

I4207VETEJ 71
00SVARFLERA 00

100100100SUI 0
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FR15AOLUSTPERSUIRUPPLVSERALDEROI BSSKOLUTBILNIIME
PROCENT

EJFOLKÅOLA-y S-ÅRIGTREAL-p LNIVER- FLERA QIHASVARGRLNOSKOLAFOLKHDG-GVINASIIM ETSXT SVARpELLER HOSKOLASKOLALIKNANDEZ-ÅRGVIN
EJSVAR 05 0 0 0 0 0 1å 0 1 0 0 0 1
JA OFTA 11 5 2 3 6 0 617 1 2 3 0 2

NAMNGAMEJA: 26 16 13 9 9 0 123 4 6 6 0 3
NEJ;ALMI 15 01 85 66 06 0 B17 6 76 7 0 3
FLERASVAR 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 O

SIKA 100 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 0 0

FR15 OLUSTINDEILKTTASAIKORNIME BSSKDLUTBIUWIME
PRDCENT

EJFOLKSKOLA-ø S-ARIGTREAL‘ IMIVER- FLERA SJHASVAR FDLKHOG-GRLNDSKOLA GYYNASILHSITET SVARgELLER IKXSKOLASKOLALIKNANDEz-ARGYM
EJSVAR 05 0 1 0 0 0 16 0 1 0 0 0 2
JA;OFTA 33 17 13 15 21 0 1B3 6 7 7 B 0 3

MGNGAMEJA: 7 39 31 33 33 0 301.’ B B 10 9 0 4
NEJ;ALDRIG 14 43 49 E3 46 0 661 B 9 11 11 0 5
FLERASVAR 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0

SUHA 100 100 100 100 100 100 1000 0 0 0 0 0 0

FR15COLUSTPERSUNRHISSBRLKAS B5SKDLUTBILDJDG
PROCENT

EJFOLKSKOLA-pREAL-y S-ÅRIGT LNIVER- FLERA SLIHASVARGRLNDSKDLAFO|.KHOG-GVINASILHSITET SVARELLER SKOLA; NOGSKOLAZ-KPLIKNANDE GYPN
EJSVAR 45 1 1 0 0 0 2i 1 1 0 1 O 2
JA.OFTA 33 20 19 23 Z2 0 Z13 7 7 10 9 0 4

NAGNJA GAS 16 42 36 63 51 0 421 8 B 11 10 0 5
NEJ;ALDRIG 7 37 65 30 27 0 361 6 9 11 9 0 Q
FLERASVAR 0 0 0 0 0 0 O0 0 0 0 0 0 0
sum 100 100 100 100 100 100 1000 0 0
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SKOLUTIILIIIDGllSTILLEPASYNLIBTRERSGORFR150DUBT
PRISER

SRHAFLERAUCKVER-S-ARIGTREAL-pFDLRSROLA-pEJ SVARSITET.FGJNM-BVINASHI1$230MSVAR 11011ELLER SKOLAZ-ARGVINLIKNANDE
2000166SVAREJ 200011Z

IQ0121013ll15OFTAJA; 305b671
300353531267IGENOMBJ‘: 60101176I
500E255S65511ALMIBNEJ; S010119B1
0000000FLERASVAR 0000000

100100100100100100100SARA 000O0

SKOLUTIILDCDBIBFQVIXLIIQDDTVMAPEISODIFR16
PIOCENT

SARAFLERAlll1VER-3-mmREAL-pFOLKSKOLA-2EJ SVARSITETrouuoc- OYHMSILI1GMNDSROLASVAR vANNA90LAELLERZ-ARGVH4LIKNADIIE
20000E45EJSVAR 20101Så

E506665E9911JA 509119G11
200I20211511NEJ 4099B61
2001018273133EJVET 60478737
0000000FLERASVAR 0000000

100100100100100100100SUHA 0000000

§0LI.lTB1LflJDl3BIBADGERFR17
PRDCBO’

SAQMFLERAS-ÃRIGT LNIVER-REAL-pFOLKSXOLA-pEJ SVARSXTETFOLKHM-BYHMSXU1GRDÃOLASVAR aEULAELLER SWLA:2-KRGYINLIKNAVDE
A0001S60SVAREJ t0111QZ
708103l7INTEALLS 3066Z51

11011617127DNATTNDIIINNE 3063751
750798371 7910UWATTNDG$09 40077B17
Z0Z10Q0VETEJ 1021130
000000uFLERASVAR 0010000

100100100100100100100SD 0000000
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FR17DIBLIUTH ISSKOLUTIILDIIMI
FROCENT

EJFOLKSKOLAREAL 3-ÅRIGT FLERA- -pSVARGRUDSWLArouuooe-QWNASIIM SVARELLER SKOLALIKNANDEZ-ARGVPN
EJSVAR 1 01 X
INTEALLS 61 369 10
HDMIIHFATTNDB 10 165 9
SARIDWATTNDIB 30 MI9 11
VETEJ e 11 B5 3
FLERASVAR 0 00 0

o 100 100 100 a0 0 0

FUlSlKRD%0I.A6FR17 I5 S0l..lJlIILDG.DG
PRDCBU

FOLKSOLA-p INNER- FLERAGYINASIIM SITET SVAR- pELLER SKOLALIKNANDEt-ARBUN
EJSVAR 1 01 1
INTEALLS 11 O 112 6
HDI! UTATTNDG 12 17 117 I
SAHIAOWATTNDB 77 757 10
VETEJ X 3 n1 Z
FLERASVAR 0 00 0

100 100 100 n w0 0 0

FR F17 B5SDLWIILDCDB
Puocsm

EJFOLKS0LA- S-ARIGTREAL- HIV- FLERApWJDSKOLA FDUO%-GYFNASRHSITET; SVARELLER SKOLAnLIKNNDEl-ARGYM‘
EJSVAR 1 11 1
INTEALLS 1 i1 6
MINI D1FAT|NDII 7 Q w5 3
SAIHAKMFATTNDH 90 BB D5 7
VETEJ 1 22
FLERASVAR 0 00 0

100 100 100 100 - o0 0 0 U
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KIICTGMYSFMETAG I5 SKOLUTBILDCDIIFR17
PQCENT

S-ARXOT FLERA SIRHAINIVEI-FOLKSKOLA-sREAL-pEJ FOLKNM- SITET SVARSVAR GYHMSXDIGRUIJSKOLA p10AELLER SOLAt-ARLDOIADDE GYlN
0 Q1 171 Q 1IJ SVAR I01 127 3 1

2Q19 031 10 23INTEALL 16 Q9 01 7 7 10
1718 022 1BHDI mnrmnn Q IQ 3I 6 0. 6 7
QSQ 0OFAYTNIIC 11 3Q Q7 Q0SAAHA I11 10 01 7 9
1100 13 12 10 lVETEJ 3Q 06 6 I0

0 10 0FLERASVAR 0 1 0 10 03 00 0

100100 100 100100 100 100MINA 000 0 0 0

17uuarowomomtnm IESOLIIIIILIICDIIFR
EGEN

S-ARIGI FLERA SIKAEJFOLK.§D|.A-pREAL-n LIIIVER-rwucoo- GYOOIASRIISITE SVARSVARRDISKOLA IÃNAELLER SOLA:Z-ARLIKNADDI OWN
Q 1 1 0 QEJSVAR 60 127 3 1 1 1 0 2

ALL I 6 0 IINTE 11 11 7 0 31 5 Q 6
9NDIIEUCFAHNDG 10 10 Q 0Q 10 0 37 5 6 6 3

OCFATTNDI 0 71SAHIA ll 62 79 76 8111 9 0 QI 7 10
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Riksförsäkringsverkets RFV personregistrering

bilagan fimis redogörelse för personregistrering ochI en personnum-
meranvändningen inom de enheter inom RFV hanterar pensioner,som
bidrag respektive sjukförsäkring.

Pensionsenheten

Pensionsenheten administrerar huvudsakligen ålders-, förtids-, efter-
och delpension. enheten för yrkesskade-levande- Dessutom ansvarar

arbetsskadelivräntoma liksom för bostadstillägg för pensionäreroch
förmånerdel särskilda inom folkpensioneringen. Detta innebärsamt en

enheten har förvaltningsansvar för innehållet i vissa databaseratt som
tillsammans det s.k. pensionsregistret. Förvaltningsansvaretutgör
innebär enheten skall avvägningar beträffande frågan vilkagöraatt om
instruktioner ska i innebär vidaredataprogram. Ansvaretomsättassom

för likformigtverka pensionsreglema tillämpas och rättvist. Iatt att
ligger pensionen tillgänglig vid den tidpunktdetta bl.a. skaatt vara

tiden förstadgas i förordningen 1980:624 ochsättetomsom
utbetalning pension enligt lagen allmän försäkring,av om m.m.

effektivt liksomVidare ligger i användsansvaret att attresurserna
får informationallmänheten tillfredsställande service och pensions-om

systemet.
finnsI huvudsak följande databaser hanterar pensioner:som

databas finns för närvarande uppgifterPensionsdatabasen. I denna
miljoner vilka någon form allmäncirka 2,2 uppbärom personer, av
i förekommande ellerpension, och fall deras makar barn,om om

avlidna någon form allmän pension barn- ellersom genererar av
änkepension och uppbär någon form pensionom personer som av

löne- pensions-från pensionsanstalt KPA, Statens ochKommunernas
verk SPV eller yrkesskadelivränta.

DALF-basen. databas används för administrera utbe-Denna att
talning delpension, arbetsskadelivränta och livränta enligt lagenav om
yrkesskadeförsäkring och motsvarande äldre författningar. Den
frivilliga pensionsförsälçringen databas liksomadministreras dennaav

bilstödsregistret.även
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Poängdatabasen. l denna databas lagras uppgifter pensionspoängom
och omfattar försäkrade födda år 1910 eller för vilka detsenare
beräknas pensionsgrundande inkomst PGI.

Beslutsdatabasen. Denna databas innehåller kopior utfärdadeav
beslut eller markeringar beslut finns i akten.attom

Personnumret används primärt identitetsbegrepp. Både inomsom
den allmänna försäkringen, dvs. mellan de olika applikationemaltill-
lämpningsdelarna, och mellan socialförsälcringsadministrationen och
andra myndigheterorganisationer sker kontinuerliga informationsut-
byten. Vid dessa informationsutbyten används id-personnumret som
begrepp.

Rätten till förmån ofta åldersrelaterad påär så detsätt ären att
födelsemånaden i kombination med födelsedagen reglerar rättensom
till förmån; ålderspension fr.o.m. ÖS-rnånaden,t.ex. tillrättenen
förtida fr.o.m. 60-årsmånaden I vissa falluttag användsetc. upp-
lysningarna i till tillerkänna pension ansökan,personnumret att utanen

ålderspension ansökan. Personnumrett.ex. används vidareutan som
identitetsbegrepp vid de omfattande maskinella ornräkningar görssom

olika anledningar, till exempel förtidspensionärnär blirav en
berättigad till ålderspension, den andre maken får någonnär form av
pension, två pensioneradenär makar dör, harnären av en person som
hel förtids- eller hel ålderspension blir intagen i respektive utskriven
från landstingssjukhus, barn inär syskonskara blir 1820 räknasett en
de andra syskonens barnpension Den allmänna försäkringen ärom.
beroende vissa uppgiftslämnare för korrekt kunnaexternaav att
tillämpa gällande materiella regler, folkbolcföringsuppgifter ocht.ex.
skatteuppgifter från RSV liksom uppgifter från kommunernaav om

Ädelrefonnen,vistelse på ålderdoms- och sjukhem den s.k. uppgifter
från KVS vård på bekostnad m.fl.statensom

Inom försäkringen sker uppgiftslänmande bl.a. för-attgenom
säkringskassorna in till databaserna vid beviljanderapporterar av
förmåner, ändring förmåner och indragning förmåner.av av

Den allmänna försäkringen också beroendeär uppgifter från ettav
flerta uppgiftslämnare.externa

RSVFrån erhålls skatteuppgifter i form årlig inhämtningav av
preliminär- och kvarskatteuppgifter, veckovisa avisering inbetaldaom
kvarskatter och veckovisa aviseringar ändrat skatteslag.om

Från RSV erhålls uppgifter pensionsgrundande inkomster PGlom
i form årlig avisering PGI för beräkning och registreringav om av
pensionspoäng och veckovisa aviseringar PGI med anledningav av
omtaxeringar.

Från RSV erhålls också folkbokföringsuppgifter. Det sker i form av
veckovisa aviseringar avseende exempelvis adressändringar, födslar,
dödsfall, vigslar, adoption in- och utvandring.samt
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beviljandefrån resulterar iFolkbokföringsuppgiftema RSV av
efterlevandepension,tilltill dödsboänkepension, avisering rättom

fråntill ensamstående;från makebeloppomräkning pension ensamav
ändradeförsäkringskassantillvid vigsel,till make rapport om

dödsfall,indragning pension vidpension,förutsättningar för tillrätt av
dödsfall och flyttningvidmycket utbetald pensionföråterkrav avav

försäkringskasseområdet tillflyttning frånpersonakter vid ett annat.ett
frånutflyttninguppgifter in- respektiveerhållsFrån kommuner om

kommunalttillomprövningålderdomshem föroch rättensjukhem av
bostadstillägg.

ändradetjänstepension,avisering statligerhållsFrån SPV nya,om
årlig aviseringdagligen ochtjänstepensionerupphördaoch om

bostadstillägg.kommunaltutbetalt
beträffande den kommuna-motsvarande uppgiftererhållsFrån KPA

sidan.la
arbetsgivarför-kontrolluppgifter för årligerhållsFrån SPP av

beräkningförpensionsbeloppårlig aviseringhållanden och avav
KBT.

beräkningpensionsbelopp föraviseringårligFrån AMF sker avav
bostadstillägg.kommunalt

ändradeinmaskinellt hämtamedFörsöksprojekt bedrivs. att
och Bohuslän.i Göteborts-hyresvärdarhyresuppgifter från stora

kommunala bostadstillägget.detpåverkar storlekenHyresbeloppet av
tilluppgifterlämnassocialförsäkringsadministrationenInom ut

försäkringskassorna genom
terminal,svarsbilder

ochbearbetningarfrån maskinellaterminalrapporter
på listor.

uppgifter till RFV.motsvarande lämnasPå sätt
uppgifterdaglig aviseringuppgifterlämnasTill SPV ut avgenom
sjukhus-aviseringmånatligstatlig pension,utbetalning avavom

terminal.svarsbildervårdsavdrag och
beträffande kommu-motsvarandeuppgifterTill KPA lämnas sätt

pensioner.nala
ocksåmotsvarande lämnassocialnämnder ochTill kommunernas

och beräkningför samordningAvisering uppgifteruppgifter. sker av
Ädelreformens.k.och sjukhem denavgifter på ålderdoms- samtav

hemtjänst.för
redovisninguppgifter förlämnaskronofogdemyndighetemaTill ut

ochinförselutmätningunderhållsbidragverkställda avdrag förav
böter.

kontrol-redovisninguppgifter avseende årliglämnasTill RSV av
kvartalsvisaochverkställd kvarskattårlig redovisningluppgifter, av

PGI.bearbetningpensionskoder förårliga aviseringar avav
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Till SPP lämnas uppgifter avseende månatligårlig avisering för
samordning mellan tjänstepension och allmän pension.

Till Kommunernas Pensionsanstalt lämnas motsvarande uppgifter.
Till bankgirocentralen lämnas uppggifter avseende dagligamånatliga

aviseringar utbetalningar pension och livräntor till bankkonto.om av
Till postgirocentralen och Nordbanken lämnas motsvarande

uppgifter.
Till SCB årligsker avisering utbetalda pensionsfönnåner.av
Till landsting och kommuner sker redovisning utbetaldaav

pensioner för pensiontagare landstingenkommunerna uppbärsom
pension för.

Till Pensionsskyddscentralen i Helsingfors sker årlig avisering av
ATP-poäng till finländska medborgare bosatta i Sverige.

Till Räddningsverket sker årlig avisering förtidspensionärer.av
Till SPP, BPT, KP, KPA, Göteborgs kommun, sparinstitutens

pensionskassa, Malmö kommun, Stockholms kommun och SPV sker
årlig avisering ATP-uppgifter för framställning pensionsför-av av
säkringsbesked.

Till DAFA Data AB sker daglig avisering avlidna pensionärer.om
Till PRO sker månatlig avisering blivande ålderspensionärer.av

Enheten för bidrag

Hos enheten för bidrag inom administrerasRFV de olika bidrags-
förmänerna. Inom bidragsområdet finns ADB-system admini-som
strerar

barnbidrag,
tlerbarnstillägg,
förlängt barnbidrag,
särskild bidrag till vissa adoptivbarn,
bidragsförskott,
krav underhållsbidrag,av
förmedling underhållsbidrag,av
adoptionskostnadsbidrag,
ensamförälderbidrag,
familjebidrag till värnpliktiga och
bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.
Med undantag för familjebidrag och bostadsbidrag till barnfamiljer,

har ADB-system, finns de olika förmånsgmpperna samladesom egna
i nedan benämns Bidragsregistret.ett stort system som

Av följande framgår översiktlig beskrivning de olika regi-en av
stren.

Barnbidrag: ADB-rutinema för barnbidrag högautomatiseradeär
därföroch mycket resursbesparande. I bidragsregistret finns omkring
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registrerade.omkring miljon bidragsmottagaremiljoner barn och 11,7
Skatteförvaltningen uppgift födseln tillföds lämnarbarnNär ett om

barnbidragsregistret och skaparin uppgifterna iläggerRFV som
år uppgår till omkringför utbetalning. Antalet födslaruppgifter per

10.000.1
skall uppfyllda.vissa villkortill barnbidrag krävsFör rätt att vara

i försäkringskassa. Innaninskrivenmåste barnets moderBl.a. vara
därför kontrolli barnbidragsregistretfödelseuppgifter läggs in görs

får för-Vid oklarhetersjukförsäkringsregistret.uppgifter imot
barn-på lista och beslutarutredningsimpulssäkringskassan omen

beviljas eller inte.skallbidrag
endast barnregelhandläggning barnbidrag berörManuell somav

i födelseaviseringennågonting oklartinvandrat eller fall där ärsom
Skatteförvaltningen.från

med barnbidrag.integreradflerbarnstilläggAdministrationen ärav
barnbidrag föruppbärbidragstagareFlerbarnstillägg betalas tillut som

beviljas maskinellt ochTilläggetunder år.flera barneller sextontre
åtgärd.vidta någonförsäkringskassan behöverbetalas attut utan

flerbarnstilläggtillberättigafyllt âr kanBarn ävensexton omsom
bambidragsmottagareberördafall tillskrivsgår i skola. I dessade ett

barnetkan anmälaår så defyllerkvartal innan barnet attsexton om
studera.fortsätter att

avseendetill registretinrapporteringar kassanmanuella görDe som
och går iårbarn fyllti huvudsakflerbarnstillägg berör sextonsom

skola.
bidragförlängt barnAdministrationen ärbarnbidrag:Förlängt av

barnbidragFörlängtbarnbidragsdaministrationen.integrerad med
många bidrags-till likaomkring 5.000 barnf.n. förbetalas ut

går ifortfarandeFörmånen betalas till barnutmottagare. som
âr.efter det de fyllt 16grundskola att

fyller 16barnbidrag berör barnförlängtärenden medflestaDe som
maskinelltbeviljas bidragetdessa barnkvartalet. Förunder förstaår

ansökan.utan
och in-försäkringskassanbidragetbeviljasfåtal ärendenI ett av

till bidragsregistret.rapportering görs
flerbarnstilläggför barnbidrag,kopplingar i registretgällerNär det

med barnsammanlänkadbidragsmottagarenförlängt barnbidragoch är
betalningsmottagare.eventuelloch annan

dennaadoptivbarntill vissasärskilt bidrag ärAdministrationen av
beviljas tillbidragbidragsregistret. Särskiltintegrerad i ensamma

beslutar inrapportering till bi-ochFörsäkringskassan göradoptanter.
ärende.varje enskiltdragsregistret i

barnregistrerat omkring 500 ärbidragsregistretfinns iF.n. som
till särskilt bidrag.berättigad
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När det gäller kopplingar i registret bidragsmottagarenär sam-
manlänkad med barnetbarnen.

Bidragsförskott: Administrationen bidragsförskott delvisärav
integrerad med barnbidrag. Bidragsförskott betalas för barn underut
18 år bosatt i landetär underhållskyldigheten inte fullgörs försom om
barnet. Förlängt bidragsförskott kan betalas för barn går iut som
gymnasieskola, dock längst juni månad det år barnet fyller 20 år.tom

de fallI hela underhâllsbidraget förmedlas inbetalningskortsänds
maskinellt till underhållsskyldig. Någon egentligt kravverksarnhet
bedrivs inte i dessa ärenden de belopp betalas in förmedlasutan som
vidare till vårdnadshavaren. I fall där underhâllsbidraget överstiger
bidragsförskottet och den överskjutande delen förmedlas har för-
säkringskassan fullmakt från vårdnadshavaren bedriva aktivt krav.att

finnsF.n. endast omkring tjugotal förmedlingsärenden i bi-ett rena
dragsregistret. Vad gäller ärenden med överskjutande underhållsbidrag
uppgår dessa till omkring 9.000.

När det gäller kopplingar i registret bidragsmottagarenär samman-
länkad med barnet.

Adoptionskostnadsbidrag.-Vad gäller adoptionskostnadsbidrag detär
endast de lokala utbetalningar försäkringskassan gjortsom som
registreras i ADB-registret. Uppgifter lagras i registret för revisions-
och statistikändamål.

Ensamförälderbidrag: Administrationen ensamförälderbidrag ärav
integrerad med övriga förmåner i bidragsregistret. Försäkringskassan
beviljar bidraget årligen, efter ansökan, betalar engångsbe-ut ettsom
lopp. Förmånen kommer uppphöra fr.0.m. 1994.att

Under 1993 har omkring 169.000 ärenden avseende ensamföräl-
derbidrag registrerats i bidragsregistret

Familjebidrag till värnpliktiga: För administrationen familje-av
bidrag till värnpliktiga finns ett eget autonomt system.

Försäkringskassan beviljar familjepenning, bostadsbidrag, närings-
bidrag och begravningsbidrag och inrapporteringargör till ADB-
registret. Grunduppgifter in ryckning i militärtjänst erhålls påom
datamedia från Vämpliktsverket. Vid maskinella registreringen av
dessa uppgifter hämtas och adressuppgifter maskinellt frånnamn-
sjukförsäkringsregistret.

detNär gäller näringsbidrag och begravningsbidrag endastgörs
registrering beslut och belopp försäkringskassan betalatav utsom
lokalt.

F.n. finns omkring 8.000 aktuella familjebidragsärenden i registret.
När det gäller kopplingar i registret för farniljebidrag bidrags-är

sammanlänkad med makasambo och bam.mottagaren
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bostadsbi-Administrationenbarnfamiljer fl.:Bostadsbidrag till avm.
För-m.fl. finns ibarnfamiljerdrag till autonomt system.ett eget

inrapportering tillbostadsbidrag ochbeviljarsäkringskassan gör
bostadsbidrags-Vid registreringenskilt ärende.i varje ettsystemet av

sjukför-adressuppgifter frånochmaskinelltärende hämtas namn-
barnbidragsregistret barnetKontrollsäkringsregistret. görs attmot

för barnet.barnbidragsökanden uppbärlandetfinns i samt om
och barnmakesambouppgifter sökanden,registret lagrasI om

registrerasFör barnboendeförhållanden.inkomster ochderassamt
lagrasbetalningsmottagarekapitalavkastning. Finns ävenendast annan

i registret.personuppgifter denneom
500.000 aktuellaomkringfinnasdet 1994Preliminärt kommer att

registret.ärenden i
bostadsbidrag tillförADB-registretkopplingar idet gällerNär
makesambo ochmedsammanlänkadsökandenbarnfamiljer m.fl. är

betalningsmottagare.eventuelltbarn och annan
uppgiftermeddagligenuppdaterasADB-registrenolikaDe som

införtsDirektuppdatering harförsäkringskassoma.inrapporteras av
omfattandeförekommerdettautsträckning. Trotsmycketi stor

berör bl.a.bearbetningarnasatsvisabearbetning. Desatsvisa upp-
inbetalnings-utbetalningar,folkbokföringsändringar,meddateringar

frånerhållsfolkbokföringsändringarUppgifterkontroller etc. om
vecka.gångSkattemyndigheterna en per

kapitalavkastning föruppgifterhålls årligenFrån RSV vuxnaom
Uppgifternabostadsbidragsregistret.registrerade ifinnsbarnoch som

förvägledningtillförbostadsbidragsregistretin iläggs att vara
ärendet.uppföljningkommandevidhandläggaren aven

ochmånadsrutinidelslöpande förmånerUtbetalning görs enav
ochreglerad i lagmånadsutbetalningför ärveckorutin. Dagdels i en

utsträckningmycketförmån. Iberoende pånågotvarierar stortyp av
bankkonto.till bidragstagarensutbetalninggörs

flerbarnstillägg,barnbidrag,vad gällerutbetalningSamordnad görs
adoptiv-vissabidrag tillsärskiltbidragsförskott,barnbidrag,förlängt

underhållsbidrag.förmedlatochbarn
postgirobank- ochutbetalningsinformation tillöverföringVid av

identifikationsbe-förutom kontonummer,används, personnumret som
g1¢PP~

skallförmånförsäkringskassanärenden beslutarlöpandeI om en
ADB-registren.tillinrapportering krävsoch dendras in gör som

s.k.efteri de flestadödsfallförmån görsIndragning p. g.a.av en
Skatteförvaltningen.snabbavisering från

åldersgränsenuppnått denförmån barnet övreIndragning närav
maskinellt.görs
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Varje individ i de olika registren registreras på sitt personnummer.
Personnumret därförär genomgående sökbegreppett vid framtagning

svarsbilder och vid alla bearbetningar.av typer av
Vid kontroll eller hämtning information från registerav annat

används även sökbegrepp. Med hjälppersonnumret som av person-
för i ärende kan i samtliganummer ett registeren av personerna man

få vilkaäven för övrigtveta finns i ärendet.personer som
För underhållsskyldig bosatt i utlandetär och saknarsom som

svenskt registreras uppgifterna i bidragsregistretpersonnummer med
maskinellt framräknat registreringsnummerett tio siffror. Registre-om

ringsnumret liknar medett undantag för födelsedagpersonnummer
alltid 85.ärsom

Administrationen krav underhållsbidrag integreradär medav av
bidragsförskottsadministrationen. Kravet gäller ärenden där bidragsför-
skott beviljats och underhållsbidrag fastställt förär barnet. krawerk-I
samheten ingår bl.a. utsändande inbetalningskort och betalningspå-av
minnelse utskrift ansökan församt exekutiv åtgärd. Dessutomav
framställs listor till försäkringskassoma med impulser till eventuell
kravåtgärd.

Inbetalningar i kravärenden dels frivilliggörs och delsväg
exekutiva åtgörder. Under budgetåret 199293 inbealadesgenom

omkring 1,2 miljarder kr.
I kravhanteringen ingår rutineräven används kronofog-som av

demyndigheten.

Sjukförsäkringsenheten

Personnummer används identiñkationsbegrepp i de dataregistersom
hanterar sjuk- och föräldraförsäkringen Flertaletsom förmånerm.m.

relaterade tillär den försäkrades eller anhörigas makamake, barn
ålder och kön. De flesta förmånerna skattepliktiga.är

följandeI registerbaser administrerar de olika sjukförsäkrings-som
förmånerna används söknyckel:personnummer som

F-reg Försäkringsregistret
Barn
Utbet Utbetalningsregistret
Historik
SLAV Sjuklöneavisering
Anmälningsbasen
Arbetsgivarreg
Transreg Transaktionsregistret
Pumabasen Periodisk utbetalning med automatik
Namnbas
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organisationsnummeranvändsregisterbaserföljandeI som
söknyckel, vilket kan ett personnummer:vara

SjuklöneuppföljningSLUG
SmåföretagsbasernaSFSEM-basema

organisationsnummerReferensregREFO över
söknyckel,registerbaser användsföljandeI men personnum-amian

registrenbaserna:lagras imer
LK-transaktionsregisterREVBAS

Rapportbas
innehållakanarbetsställenumrner,ReferensregREFA över person

nummer
filer innehållerFöljadne personnummer:

värnpliktigaförVäntereg
Återkravsreskontra

utbildningsbidragsregFörskottlån
ochidentifieringunikanvändsPersonnummer personav ensom

sjulcför-register inomfrån olikainformationsammankoppling av
försäkringskassornaPersonhandlingar hossäkringssystemet. sorteras

hämtande och lämnandevidanvändspersonnummerordning. Numreti
organisationerandra myndigheter,från och tillinformation samtav

inom RFV.
förålder iockså för bestämninganvänds systemetPersonnumret av
förkön iför bestämningochåldersrelaterade rättigheter systemetav

rättigheter.könsrelaterade
skapas ochkortfattat databeskrivsuppställningarnedanståendeI var
aviseras.och vadmanuelltmaskinellt ellerantingenuppdateras som

identiñkationsbegrepp änundantagsfall användsiEndast ett annat
personnummer.

användningAviseringensAviseringMyndighet avser
Organisation

och 84-198384:12Prop.för ansökan, beslutPerioderCSN
skall85:184.Dagersättningstudies-utbetalningoch av

be-medstudie- kunna rättdvsstudiehjälp,töd utges
Vilande3:5 4:stlopp, AFLutbildnings-medel, SVUX,

Studietids.SGI.ochSGIutbildningsbidragarvode,
sjukperiodgodkännaFörmed lånedel. att

studiestödslagenenligt samt
beviljat utbild-kontroll mot

ningsbidrag m.m.

Dagersättning skall inteomhänderta-Perioder för ut-KVS
tid dfunder ärgande om-somges

3:15händertagen, AFL c.
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RSV Folkbokföringsuppgifter Ha aktuella ochpersoner
personuppgifter för dessa i

B och P-registren.

Taxerad inkomst Stöd vid fastställandeupp- av
gifter inkomst från SGI.om
allmän självdeklaration

Preliminärskatteuppgifter Rätt preliminärskatteavdrag
skall pågöras utbetald
ersättning Kommunalskat-
telagen 3 kap.

Procentsatser för prelimi-
närskatteavdrag.

ÄndraLänsskatte- Folkbokföringsuppgifterför lokalkontorsnummer
myndigheten tillhör viss för skall bytapersoner som personer som

församling Begärs vid Ik Fknär ändringargör i
behov RFV sin Ik-indelning.av

Kommuns Förfrågan SGI-uppgifter Rationalisera hanteringenom
socialnämnd vid fastställande och kon-

troll barnomsorgsav-av
giften. Socialsjänstlagen
57 §.

Förfrågan utbetald Rationalisera arbetet påom
ersättning. lokalkontor och kommun

vid bistândsbehov i form av
socialbidrag.

VPV Avisering perioder för Rationalisera arbetetom
repetitionsutbildning. lokalkontor och militärmyn-

dighet. Uppdatering av rep.
period och maskinell utbe-
talning till df. Värnplikts-
förordningen 1976: 1008
och 1976: 101 l.

Perioder för grundutbild- Dagersättning skall inte
ning under tid dfutges som

genomgår grundutbildning,
AFL 3:15 a.
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föranvändsUppgiftendagpenning attAviseringArbets- av
utbildningsbidra-fastställaoch from-från a-kassanlöshetskassan

Rationeliserastorlek.datum. gets
ochlokalkontorarbetet

a-kassoma.

avgift.inbetaldUppdaterafrivilligavgift förInbetaldPostgirot
ochsjukpenningförsälcring

småföretagsförsäkringar.

kontouppgifter.aktuellaHaKontouppgifter.Skandinaviska
enskilda
banken

arbetsgivareSjLLEnl. ärsjuklöneperio-UppgiftArbetsgivare om
aviseraskyldig attder

statistikändamålsenligandramedsamordning --
sjukhistorikenskildesförmåner -

rehabiliteringsarbete-

organisationerochmyndighetertillAvisering externa

användningAviseringensAviseringMyndighet avser
Organisation

utred-RegeringsbeslutförbeloppochPerioder omCSN
aviseringsmöjlig-ningochsjukperiodergodkända av

genomförandemedheterutbildningsbidraginnehållet
återbetal-Påverkar8107.utbildningsperiodensamt

studiemedel.ningspliktigamedsammanfallersom
studiestöd.beviljat

Förordning§Enligt 31innehål-Schablonbelopp omKVS av
arbetsmarknadsutbildningMa-utbildningsbidrag.let

förkompensationföraviseringnuell om-
uppbärhändertagna som

utbildningsbidrag.

på FkarbetetRationaliseraSpecifikationKFM person avper
och KFM.ersättninginnehållen samt

innehållandesignallista
omprövningsimpulser ex.

pension.Ik,ändrat
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RSV Underlag för egenavgifter Lag 1981:691 socialaom
avgifter. Underlag för
fastställande egenavgifterav
vid årlig taxering vid och
beräkning pensionsgrun-av
dande inkomst.

Underlag för prel. skattse- Stöd till lokala skattekonto-
del. vid fastställanderen av

vilka skall hapersoner som
F-skattsedel.

Specifikation kontroll- Avstämning inbetaldav av
uppgift avdrag för prelimi- preliminärskatt. Inkomst-

skattnär utbetald och skatteunderlagsamt för
ersättning. vid fastställandepersoner av

slutlig skatt. Taxeringslag
37

Kommuns Lämnande SGI-uppgif- För beräkning bidragav av
socialnämnd ter. och avgifter i ärende enligt

socialtjänstlagen
1980:620.

Riksarkivet Avisering personuppgif- Arkivlag statligaav att myn-
ter. digheter skall lämna upp-

gifter till arkivmyndighet.

SPV Terminalåtkomst enligt För beräkning pensionav
tillstånd

KPA

FÖD Terminalåtkomst enligt Domstolens handläggning
tillstånd

FR

BGC Utbetalningsspecifikation Underlag för insättning av
Postgirot dagersättning på dfav
Nordbanken begärt bank, ellerperson
Postverket postgirokonto. Underlag for

revision FK-anvisningav

AMS Utbetalningsspecifikation Ekonomisk+ redovisning av
faktura uppgifter utbildningsbidragsamt och KAS.om
beviljat utbildningsbidrag Underlag för AMS’ prog-

och statistik.noser
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Utbetalningsspeciñkation Specifikation gjord utbe-SRV + av
talning för repetionsutbild-faktura
ningsperiod.FCF

Specifikation gjord utbe-UtbetalningsspecifikationRPS + av
repetionsutbild-talning förfaktura

ningsperiod

utbe-Specifikation gjordUtbetalningsspeciñkationNVU + av
for repetionsutbild-talningfaktura

ningsperiod

UtredningsunderlagBanker

kontorAvstämningSkandinaviska Kontouppgifter ärom
avslutat eller upphört.enskilda

banken

från RFVenhet inomAvisering

Pensionsförmåner, Livrän-Pension
Snabbavise-teuppgifter och

ring dödsfall

Manuell aviseringBidrag six-av
prövning förskild sekretess

fyller 16 årsomperson
år.nästa

enhet inom RFVAvisering till

LK-uppgifter tillSGI ochPension
natio-poängbasen. Namn,

utvandringsârnalitet och
utvandrade nordiska med-

nationa-borgare. Naim och
litet for 16 åringar föregå-

år till poängbasen.ende

införselRedovisning förBidrag av
underhállsbidrag.
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Förteckning ADB-system inom polisenöver

hämtad Statskontorets 1992:5rapportur

System driftmed central

Gemensamma polisidra system

Godsregistret, GODS
Brottsanméilanssystemen
Systemet efterlystaför fordon, EF
Allmänna spaningsregistret, ASP
Personefterlysningsregistret, EP

förRutinen identifiering försvunnaav personer
Rutinen för utredningsbalanser, ROSA
Signalementsregistret, SIGN
Förundersökningsregistret, FU
Speciella vapenregistret, VAPEN
Centrala brottsspaningsregistret, CBS
Larmrutinen, LARM
Meddelandeväxlingsrutinen, MV
Fingeravtryckssystemet, AFIS
Narkotikaanalysregistret, BAR

förRutinen ingripandemeddelanden, IM
Ledningscentralsystemet, LC
Interpoldiariet, IPOLD

Gemensamma administrativa system

Rutinen för tjänstgöringslistor
Personaladministrationssystemet, PA

LÖRRutinen för lönetransalctioner,
Pass-systemet, PASS
Systemet för kontoställningar online
Reskontrarutinen
Fordonsredovisningsrutinen
Inventariesystemet
Beredskapspolisregistret
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Rutinen för utdrag enl 10 § datalagen
Tabellregistret
RPS allmänna diariesystem, RADIS

RI-system

Person- och belastningsregistret, PBR
Domsrutinen, DOMS
Strafföreläggandesystemet
Ordningsbotssystemet
Rutinen för maskinella meddelanden
Körkortsregistrets belastningsdel, KKBEL
Systemet for uppbörd domstolsböterav
Tabellrutinen

Gemensamma med lokal driftsystem

Delgivningssystemet, DC-ADB
Brottsanmiilansrutinen, RAR
BUS, A-,B—,K—diarierutinema
Vapenregistret
Beslagsliggaren
Pusta
LLF
Svenskt polislexikon
Personalledningssystem i Stockholm, PARIS

Externa system

FSLÖRLönesystemet,
System S
SPAR
Allmänna företagsregistret,och BASUNperson-
Centrala körkortsregistret, CKR
Centrala bilregistret, CBR
Centrala bátregistret
Räddningsverkets informationsbank, RIB
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Ärenden JO ochfrån Justitieombudsmannen

Justitiekanslern JK

JO-ärendenl

och granskat beslutUtredningen har igenom rörgått person-som
fram1978 1993. Besluten har tagitshos JO under åren urnummer -

sökbegreppet personnummer.JO:s ärendediarium med
tidsperioden 70 ärenden.sig under den angivnaDet rör om ca

hänför sig till 1990-talet.hälften dessaNästan av
klagomål myndigheterärendena tio stycken på vägratAv attavser

övrigatredjedel deuppgift Enlämna ut om personnummer. av
felaktigt angivna i myndighetersfallärendena personnummeravser av

huvudsakligen felaktigheterhandlingar. sigregister eller Det rör om
och taxeringsärenden.i utsöknings-

kan särskilt urskiljas deklagomålEn är somsomgrupp av
handlingar.angivande olika slagsifrågasätter utanpåpersonnumretav

klagomål. Av dessaförekom tolv sådanaUnder den aktuella perioden
räkningar och in-angivandehälften påavsåg personnummerav

licensavgift för TV-innehav.avseendebetalningsblanketter
ellerklagomålen inte lett till utredningflesta fall har någonI de

finns dock anledning redovisa vissaJO.vidare åtgärd Det att avav
JOavgörandenoch JO:s beslut. Som någraärendena exempel på av

under perioden kan följande.nämnas

kronofo demyndighetenerhöllEn uppmaning från attenman
felparkerinbetala parkeringsböter. inteHan hade dömts ör men

and-kommithans hade felaktigt påatt angespersonnummer
underfelskrivning hade skettlin grundå attarna av en

hadeningen. antecknadeDet felaktigt personnumretisutro
JOoch saköreslängd.med i stämnin domöljt s-ansökan,

hadesavgifterNilsson konstatera felparkerin ersattatte
betalningsåläggandeparkeringsböter underla föroch etatt et

bilregistretutfärdas pgifter ägeriär centr vem somomsom au
bedöma inte längrekundefordonet och ärför såvitt handetatt

personnummerförväxlingarforkunde bedöma förelåårnågonrisk
Dnr 18 8-parkeringsöverträdelserii1ldebetalnings förav
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överklagade beslutEn till värnpliktsnämnden. Hansettman
besvärsskrift uppgiftersaknade och post-om personnummer
adress. Nämnden avskrev ärendet besvären.pröva Iutan att

yttrandetill JO hänvisade nämnden besvärsinlagantill saknadeatt
agandens postadress, telefonnummer och vilketpersonnummer,

gjorde det omöjligt identifiera beslutet. JO Holstad fannatt att

gällandeler endast ställde det kravet det överklagadeattre
eslutet sku det i övrigt inte farms något absolutattanges,men

krav esvärsinlaga skulleå innehålla specifiknågonatt en
identi ierin pgift, uppgift klagandenst.ex.su om personnummer
eller bosta innehöllBesvärsm uppgift klagan-sa ress. agan om
dens tilltalsnamn och efternamn, beslutsmyndighetens och
beslutsfattarens beslutets datum. Dessutom framgicksamtnamn
det klaganden sannolikt företagare och handlingenatt attvar e en

da ecknad i Stockholm. bakgrund dessa uppgiotvar av er
ansåg O det hade varit möjligt arbetskrävanänatt attom e- -fram det överklagade beslutet. Besvärstalan borde därför inte
bort avvisas rundpå eventuella svårigheter identifieraattav
beslutet Dnr 59 -1983.

grund dubbelregistreringPå blev i utlandet bosattav en en man
misstag skönstaxerad och kvarstående skatt.åsatt En delav av

bakgrunden till det inträffade felet pensionsutbetalareattvar en
redovisat och inte det s.k. GD-nummermannens personnummer

erhållit. JO Nilsson konstaterade det i ärendetattsom mannen
hade visat sig rutinerna för kreditering skatt inbetaltsatt av som

främst magnetbandsredovisande arbetsgivare förav personer som
tilldelats GD-nummer inte tillförlitli JO dock detansåg attvar a.
hänvisningsregister infördes 1983 orde kunna komma tillsom
användning i sådana situationer där kan ha anlednin troattman

ärendet gäller skattskyldig GD-nummermed elaktigtatt en som
redovisats under sitt Dnr 999-1983.personnummer

Till följd siffrortvå i hade kastatsatt ettav personnummer om
hade vid 1981 taxering framställtsårs taxerin savi samman-en
ställnin uppgifter underlag för taxering för då 15-av som en
årig flic rätteligen inte skulleså ha skett. Flickan hadetrots att
nämligen inte haft inkomsternågra skulle redovisassom en
sådan Eftersomavi. deklaration inte farms tillgå öratten en
avstämning gifterna,anmodades flickan lämna allmänattav up
självdeklaration. ickans fader skickade tillbaka anmaningen
med upplysningen dottern inte hade förvärvsarbetat gåttatt utan
i skolan under fästesåret. Inget avseende vid påpekandet utan
dottern skönstaxerades med ledning kontrollupp ifterna. Iav

fickdecember 1981 dottern utbetalningskort 265 kr iett m
överskjutande skatt. kvitteradeHon inte Fadernut pengarna.
talade för skattemyndighetenpå dels i telefonsamtal ochnytt om
dels i brev dottern inte hade förvärvsarbetat och misstagatt att ett
hade skett. detta fick iTrots dottern brev i januari 1982 frånett
Lokala skattemyndigheten LSM bl.a. hon vid 1981 årsveta att
taxering blivit skönsmässi taxerad grund lämnadeav
inkomstuppgifter från etsgivare. meddelande i apriletten ar
1982 fick dottern besked från LSM preliminärskatten,att som
hade till odoförts henne, avsedd för Fadernvar en annan person.
besvära sig taxeringen dotterns tillöver på länsrätten.vägnare
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Preliminärskatten överfördes därefter till den person som
rätteli betalt 1982 LSMden. I oktober utfärdade skattsedelen en

itill ommande skatt för dottern och underrättade dottern brev
l.a. taxerin stod kvar i avvaktan länsrättens beslut.påatt

Efter ha inhämtat gttrandefrån taxerin sintendenten beslötatt
LSM i november 19 2 med etalningenanstånd denom av
tillkommande skatten. Kronofogdemyndigheten anmanade i april
1983 dottern i maj betala inåratt senast ett angivetsamma
belopp tillkommande majden skatten. I dom i 1983 beslötav
länsrätten undanröja dotterns taxeringar. omräknings-Iatt ett

i juni 1983läskigt LSM ned dotterns tillkommande skatt tillsatte

JO Nilsson fann taxeringsnänmdens och skattemyndig-
hetens agerande anmärkningsvärt och det självklartansåg att

informationnämnden med den den erhållit borde ha ort en
utredningutredning. En sådan skulle enligtJO inte ha be bliövt

särdeles betungande. Att rin etsgivarna från vilkaa upp ar
löneinkomsterna härrörde och inkomsttagarenå hadea vem var
troligen varit tillräckligt. JO riktade kritikäven motannan
myndigheternas handläggnin ärendet. JO konstaterade deattav

invecklademyndigheter hanterar skattesystemet i högetsom
rad medvetna fel i skatteärenden emellanåtmåste attvara om

inträffar enskilda felenoch mån blir försattagångeratt a genom
situationeri problem llda det därför alla nivåer inompåattoc

myndig finnas god beredskap för att4h6iéil;lamåste deeten en
har fått felaktigt skattekrav 983,Dnr l 9-ettersoner som

O:s 198687 248.äinbetsberättelse s.

tillfälle hade kvinnaVid besökt försäkringskassasett en en
lokalkontor tillsammans med väninna för be fåäraatt atten se

Vidsina handlingar hos kassan. besöket begärde okalkontors-
föreståndaren pgift väninnans ochom nanmu personnummer.

kvinnan vi tillfälle fickNär del sina handlingarett tasenare av
hos visade föreståndarenkassan det tagit fram databildatt en
beträffande väninnan. bilden fanns ifter väninnansupp om

inkomster, sukdagaradress, antal årensenaste samtnanm, e
civilstånd. Vidare framgick atabilden väninnanatt ettav var
bevakningsfall

.yttrande tillI JO lokalkontorsföreståndaren attuppgav
väninnan lämnat och invändningar ochutannamn personnummer

han tagit fram databilden efter kvinnornas besök pågrundatt av
han inte hade antecknat väninnans Vid medatt nanm. sam en
JO:s medarbetare föreståndaren intehan ansågatt attav upâäavdet felnågot väninnan efter hennes ochattvar ga namn

Han han medveten han inteattattpersonnummer. uppgav var om
framick databilder hur helst han insåg i denta som men

aktuella situationen fel.inte han gjorde hade intenå Hanatt ot
frågat efter eller tagit fram databil han då haft denamn omen
kunska han fått.er, som senare

O Sverne anförde det enligt tryckfrihetsförordningenatt
föreligger förbud efterforska identiteten hos den begärett att som

få del allmänna handlingar i vidare behövsmån änatt ta av som
för prövning sekretessfrågor och det uppenbarligen inteattav

varithade nödvändigt avkräva väninnan uppgifter sinatt om
identitet för sekretessfråga eftersom väninnannågonprövaatt
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hade fullmakt att med, den försäkradenär begärde fåattvara
del handlingarna hos kassan. Kontorsföreståndarenta hadeav

därför enligt JO:s mening gjort fel, han be lysninnär ärtåçulleup om
väninnans Aven föreståndaren attatnamn. om a upp
situationen han inteså, förbuden fråga väninnanatt attvar vem

JOansåg det inte funnits anledning för honomattvar, attn gon
frå efter hennesäven och föreståndarenatta personnummer

förfarit ämplig;i detta hänseende. JO ocksåansåg förestån-atto
daren olovligen sig tillgång till sjukförsäkringsregistret.JOerett

vidare han hade inledaövervägt förun ersökningatt attuppgav
dataintrång, omständigheterna talade för förestån-attom attmen

daren handlat i oförstånd med straffbartän uppsåt. Medmer
hänsyn till detta ansåg sig JO böra vid den allvarliga kritikstanna
han uttalat föreståndaren Dnr 2649-1983, OzsJ ämbets-mot
berättelse 198687 182.s.

En klagade på skolkatalog innehöll uppgiftattperson en om
elevernas JO Holstad konstaterade det inteattpersonnummer.
fanns hindernågot i lag eller i någon författning mot attannan

någons i sådant sammanhang och fannettange personnummer
inte skäl inleda någon utredning Dnr 437-1985.att

Ett slutbevis i mål betalningsföreläggande utfärdades motom en
kvinna med hennes På grund dennamen mans personnummer. av
felaktiga uppgift blev föremål för krav från kronofogde-mannen
myndigheten och fick dessutom betalningsanmärkning i kredit-
upplysningsregister. JO Nilsson pekade skillnadernapå i synen

hur svarandenñäldenärenidentifieras vid tingsrätt och hos
ronofogdem ndi Aven obliga-äret. om personnummer en

torisk uppgi vi ansökan gör ingen kontrolltingsrätten av
rikti heten endast svaranden invändningutan göraattIlglppmanarvid elaktighet. kronofogdemyndighetenär får urkundenöver
för verkställighet registreras målet efter Sammapersonnummer.
sak gäller de olika upplysningsföretaghämtar sina uppgiftersom
från tin l skillnadsrätterna. från tingsrätten kronofogde-görl
myndig kontroll SPAR. Vid registrerineten moten av person-

hos kronofogdemyndigheten skall kontroll detnummer atts e av
SPAR stämmer medöverens detnamn som anger namn som

finns urkunden.å JO konstaterade i detta fall dessaupptaget att
rutiner brustit. anförde vidare hur väl kronofogdemyndig-attan
heten rutinerän för motläsning det dock alltidger upp m.m.
finns ris kvar fel medför orikti registre-atten personnummer
ring. Enligt JO måste det väsentliga angripa ällan ochattvara

kontroll redan hos tingsrätten så urkunden inte kanatten
komma innehålla bristande överensstämmelse mellanatt namn
och Dnr 448-1985, OzsJ ämbetsberättelse198788ersonnummer

237.s

Tingsrätten utfärdade slutbevis i mål betalningsförelä gandeom
baserat på sökandens ifter gäldenärens evisetupp om person.
innehöll felaktig gäldenärens Nären uppgi om personnummer.
beviset kom till kronofogdemyndigheten för verkställi het
kontrollerades automatiskt SPAR. ärpersonnumret mot
myndigheten då erhöll så som fullständig överensstämmelsegott
med det föreläggandet riktade sig kom felemotnamn som person
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måletunderrättelse i blevefteräldenär. Förstregistrerasatt som
fel. Detndig upplystkronofoigdem personnumretatteten varom
företogmyndighetenfelanmälan tillfråndröjde ock 2 dagar kronofokritik de-riktadeNilssonrättelse. Jnågon mot
virättelseärendet och påpekadehanteramyndighetens sätt tenatt

anmälningarhurinformeraspersonalsamtligatt omomnogaav
JO:s1167-1985, ämbets-Dnrskall hanterasfelakti heter

198788 238.berätte sse

med kompletterin ifick i sambandKronofogdemyndigheten ett
felaktig uppgisökandeombudetfrånutmätningsärende en om

Exekutionsurkunden, bevis i målgäldenärens ettpersonnummer.
uppgiftintebetalningsföreläggande, innehöll om person-om

fickfelaktiga uppgiftendenregistreringVid avnummer.
medulgpgifterframkronofogdemyndig eten en personom

underrättelsegodtogs ochadress. ettamen annansamma namn
inträffadeNilsson detJO ansågutmätning sändessökt ut.om

kronofogdemyndighetenhurfann det svårtolyckligt att semen
edninfarm inundvika missta Hanhade kunnat attet. en an

673-1985, OzsDnrläggningmyndighetens hankritisera
239.198788ämbetsberättelse s

frånkuvertmissnöjd medförklarade sigEn att ettperson
fönster visadesitt s.k.kronofogdemyndiåheten personensl

anledning hasig inte haNilsson ansågJ attpersonnummer.
kronofogdemyndighetensutformningensynpunkter pånågra av

2597-1986.Dnrförsändelse

eftertaxering rörandeavseendelänsrättsdomI angavsmannenen
32 § för-rättade med stödLänsrättenhustruns avpersonnummer.

Klagandenuppgiftenvaltningsprocesslagen ersonnumret.om
JO Nilssonogi ansågdomengjordegällande att var ., konstateradeklumpigrväxlingen attpersonnumret menav

kommaförbiseendefel kundesådanaförutsattlagstiftaren attatt
2691-1986.Dnrgöras

i kriminalvårds-i korridorintagnalistaEn över sattes enupp en
vilka intagna skullemeddelalistan, avsåganstalt. På att somsom

bl.a. pgift defritidsaktiviteter, fannsvissafå delta i omu
anförde iförStyresmannenintagnas ansta tenpersonnummer.

anslå lista med andravarit onöditill JO detyttrande attatt en
inträffadeoch detifter intagningsnummerän attnanmocupp

tillomständi Med hänsynolyckliga heter.tillskrivaskun atte
Wi elius intefann JOengångsföreteevarit frågadet seenom

5-1987.i saken Dnr 13särskilt uttalandeskäl någotgöraatt

strafföre-polisman komfrån utredandegrund slarvPå ettav
igeliusJO Wfelaktigtinnehållaläggande ettatt personnummer.

felet hadedet begångnaanledningfann inte än attannatanta
från myndigheternasförbiseendentillfallikommit enom Dnraup

501-1988.och ärendetavs revsi a

betalningsföreläggande ingavs till tingsrätten. IansökanEn om
för äldenären. Denfelaktigtansökan ett personnummerangavs

felaktigtkontrollsifyrasiffranandra personnumrets varrorav
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angiven. Detta felaktiga kom också i detattpersonnummer anges
slutbevis tingsrätten sedermera meddelade. denI ansökansom

verkställi het slutbeviset ingavs till kronofogde-om av som
myndigheten ade strukits och efteröver över-personnumret
strykningen med kulspetspenna skrivits till gäldenärens rätta

Till ansökningen fo ades kopia slutbevisetpersonnummer. en av
med det felakti ålet registrerades dock ipersonnumret.a
kronofogdemyn ighetens register detpå personnummer som
tillskrivits med kuls i ansökningshandlingen. Några
åtgärder för få til stånd rättelse slutbeviset företogsatt en av
inte. En ansökan utmätning in tillny om avs senare en arman
kronofogdemyndi het. Denna innehöllansö det felaktigaan

ålet registrerades i kronofogdemyndighetenspersonnumret.
dataregister med stöd det i ansökan angivnaav personnumret.
Eftersom någon med det angivna inte tidigarenanmetperson
farms istrerad centralregistret, hämtades och adress-re 1 namn-
uppgift SPAR.ån Som gäldenär kom därefter att anges en

med det i ansökan ivna medperson personnumret, ettan men
Oöverensstämme i observerades inteannat vidnamn. sen nanm

registreringen. Inte heller vid den efterfölande kontrollen av
ingivna handlingar registrerade pgi upptäcktes felet.mot u er
Underrättelse gick därefter maskinelt till den dettapå sätt
registrerade Då denne fick underrättelsen besökte honpersonen.
kronofogdemyndigheten ochpåtalade misstaget.Vid den kontroll

då skedde upptäcktes felet och målet gal rades omedelbartsom ur
myndighetenscentralregister, in ivaren ansökan utmätningav om
medde ades och rättelse slut eviset begärdes. Dessa rättelse-av
åtgärder vidto under kvinnans besök hos kronofogdemyndig-s
heten. Beträ ande den kronofogdemyndighet till vilken den
ursprungliga ansökan in anförde JO Pennlöv bl.a.gavs att
förekomsten olika ersonuppgifter i ansökan och exekutions-av
titeln borde ha föra krono undersökaett att
gäldenärens identitet, varefter åtgärder för få till ståndatt en
rättelse borde ha vidtagits. Enligt JO borde kronofogdemyndig-
heten handlade den andra ansökningen vid de kontrollersom som
sker innan underrättelse mål till dengår angivne gäldenär-utom

ha uppmärksammat den från SPAR inhämtadeatten namnupjp-iften inte stämde medöverens den angivits i ansökan. Osom
inte anlednin vidta erli åtgärder Dnr 2837-1990,ann are

JO:s ämbetsberätte 199 93:J 1 215.se s

Fel i ansökan betalnin sföre-personnummer angavs en om
läggande, vilket fick till följd fel tillställdes bet ninatt erson s-
krav. JO Pennlöv fann inte anl ning närmare utredaatt et
inträffade Dnr 3852-1991.

En beviljades uppehållstillstånd, fick 10-15väntaperson men
veckor på tilldelas svenskt Detatt ett attpersonnummer. uppgavs
arbetsförmedlingen under denna väntetid hade låtavägrat att
honom registrera sig arbetssökande. I rande från arbets-som
förmedlingen anförde denna bl.a. registrering iatt n gon
datasystemet inte vid förstaörs besöket för saknarpersoner som
de fyra sista i sitt Arbetsmarknads-orna personnummer.
styrelsen anförde i yttrande till JO arbetsförmedlingensatt
handläggning ärendet inte höll godtagbar standard ochav att
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Styrelsenframstod helt berättigade.klagomålen attuppgavsom
inträffadedetlänsarbetsnämnden igenomden uppdragit gååt att

rutinerna därarbetsförmedlingen ochpersonalenmed på överse
JO Wahl-inträffat uXprepades.det hadeför undvika attatt som

rbetsmarknadsstyrel-sig i allt väsentligt delaförklaradeström
1386-1992.avslutade ärendet Dnrbedömning ochsens

med förnamnet CatarinabeslutadeLänsrätten att personen
vård missbrukaremed stöd lagenskulle beredas vård om avav

månadEnfall LVM. domeni vissa I ett personnummer.angavs
dockförnamnetmederhöll samma namnannan personsenare en

förelågfödelsedag IChatarina och ettstavat samma
örkorts-ombudet ansöktallmännaföreläggandet att omangavs

kopia dennaanledning länsrättens dom. Iingripande i en avav
siffrorna ide fyra sistavilken bifogades föreläggandetdom var

med fyraöverstrukna ochdäri angivnadet ersattapersonnumret
detmed ändringenandra siffror. I och personnummer somvar

den förela daidentiskt med personnummer.personensangavs
och denfaststäl vilketutredning kunde inte påJO:s sätt av vema

genomförts.handskrivna ändringen personnumretav
inledningsvis vadkonstateradeJO Wahlström att som

nödvänditydligt belystei ärendet mycketförekommit på sättett -sigalltid förvissarmyndigheterheten attnoggrantatt om eav
ärenden myndig-gifter i dekorrektaförfogar över personup

har kommitJO pekadehandlägheterna personnumretatter. p
identitetsbeteckningenigast förekommandebli denatt v

myndig-kontrollfolkbokförda i Sveri och attatt avepersoner, därförorrektaförfogar ärövereten ersonnummerpersonsen
JO sådansärskilt vi ansågsynnerligen elägen. Som enan

till beslutärenden kan ledakontroll d frå är soma om somvara
personliga för-ingripanden iföran eda någonskommer att

konstaterade JOaktuella ärendethållanden. Beträffande det att
förekom delstill ängli ahandlingarnaför myndigheternadet i de

orrekta Dettade sdetdet felakti personnumret.ersonnumret,a
vidha uppmärksammatsorde enligt JO:s meningförhållan e

tvångsomhänder-fråganhuruvida ansökanprövningen omenav
personnummerkontrollenligt skulle ochtagande LV göras, en

alltidkontroll självfalletJO anförde sådanborde ha gjorts. att en
tveksamhetbör så nå rättagöras snart person-personsom enon

tvångsomhändertagandeärendeföreligger. som avsernummer
med hänsyn tillsärskilt angelägetframstår detta enligt JO som

deti livsynnerligen ingripande åtgärd ärden persons somen
199394:JO1.ämbetsberättelseDnr 382-1993, JO:sfråga om

underrättelsekronofoådemyndighetenkvinna fick frånEn omen
meddelandeigare inte erhållit nåsökt utmätning. hadeHon ot

lertidkronofogdemyndigheten. Skulden gälldefrån annaneme en
i ansökanSökandens ombud hademed omsamma namn.gerson feletalningsföreläggande angivit rätt lpersonnummernamn men

Kronofogdemyndighetenandlade måletbeträffande svaranden.
i målet.uppgifter med elade utslaggrundval dessa ochav

svarandetill rättföreläggande utslag hadeåväl säntssom
först sedanadressen.den i ansökan angivna Detunder var

till användningkomverkställighetsfasen inletts personnumretsom
knutnatillför identifiera svaranden. Den personnumretatt
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adressupp iften torde ha hämtats med hjälp ADB. Därför komavunderrätte den sökta utmätningen tillställasse om felatt
svarande. JO Pennlöv konstaterade det inte tordeatt varamöjligt helt gardera sigatt någon använder sigmot att av en

ellerannan förväxlingpersons personnummer skeratt en avorsak. En omständi het bl.a.annan medför det inte gåråtgärder attsom
undvika indrivninatt att olika slag någon gång kanav

komma riktas featt JO konstaterademot vidare detperson. att
hade varit önskvärt kronofo demyndigheten redanom när
ansökan betalningsföreläggande hade kunnatom kontrol-om mlera att och adress stämdenamn, ersonnummer överens. Felet
skulle därmed upptäckts på tidigare stadium. JOa ett ansåg det
emellertid inte rimligt myndigheten företaratt långtså gåendeenkontroll inkommande handlingar betalninav sföreläg andeom

skulle krävas för eliminera sådana fel.som att O ville ärför
inte kritisera kronofogdemyndigheten, ville peka påmenmöjligheten det i framtiden kanatt införas någon form auto-avmatiserad kontroll liknande den sker när målet registrerassom
för verkställighet Dnr 825-1993.

I anmälan ifrågasattes kravet på intagenen kriminal-att påen
vårdsanstalt skulle på den han önskaru pge personnummer
ringa. JO Pennlöv onstaterade enligt vissa regler iatt enkriminalvård i anstalt kontroll denom den intagne önsav som arsamtala med kan igöras den mån det behövligt ochanses attbl.a. upplysningarden tilltänkte samtalsmottagarensom person-liga förhå landen kan inhämtas. Enligt JO torde krav på denattintagne å den han önskaruppger ringapersonnummer kunna
ställas för möjliggöra dylikatt kontroll Dnr 3711-1993.en

2 JK-ärenden

Vid remissbehandlingen DALKs delbetänkande SOU 1978:54av
Personregister Datorer Integritet hänvisade JK i sitt yttrande till att- -
han reglerat trettiotal skadeståndsärendenett i vilka han hade tillämpat

Åtskilligaskadeståndsregeln i 23 § datalagen. anspråken hadeav avsett
ringa belopp, i några fall endast ersättning för portokostnader se

197879:109 199.prop. s.
För bild huratt omfattande skaderegleringenen av hos JKvar

ärendetypensamt vad gällde registeransvariga,av fel,typen av
ersättningsbelopp granskade DALK härefter beslutm.m. hos JK som
rörde skadestånd enligt datalagen för åren 1978 1980. Resultatet av-
undersökningen redovisades i år 1981 upprättad PM. Av dennaen
framgår JK under år 1978 beslutadeatt ersättning i elva fall, underom

1979år i 18 fall och under år 1980 i fall. Nästan alla ärendensex
gällde fel i bilregistret eller parkeringsanmärkningsregistret och
medförde skadeståndsskyldighet för Trafiksäkerhetsverket eller berörd
länsstyrelse. Ett fall gällde fel i länsstyrelses skatteregister ochen ett

fall fel i register hosannat försäkringskassa. De flesta fallenen rörde
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undanröjdaberoende påparkeringsanmärkningsregistretfel i attt.ex.
för högellerhade skettförväxling bilarregistrerades,inte attbeslut av

medförtfelregistreringarDeparkeringsavgift registrerats. som
objektinriktadevarit påoftaskadeståndsskyldighet hade t.ex.mer -
objektendetaljuppgiftergälltiblandochbilen än somompersoner-

dylikt.ochchassinummerfelaktigat.ex.
skadeståndRättelse och1986:24SOUdelbetänkandeDOK:sI
exempel påytterligare någrarefereraspersonregisterPatientuppgifter i

1985 s. 42 Deoch1984under årenskadeståndsärenden hos JK
följande.bl.a.var

spritthadefolkbokförin sregistretadressupgåiftioriktigEn
försäkringsre istersjusverketsRiksförs rintill bl.a. oc

hadebidragsförskott. eletningförsenad utbetmedfört av
hademedtvåuppkommit att samma namnpersonergenom

föradressändringaviseratpastorsärnbetetförväxlats sedan om
medersättningbegärdedrabbadeden Den statenavmannenene.

lidande.och förarbetehuvuddelen för12 000 kr, egetvarav
fall hadei vissavisade endastUtredningen ostatt mannens

ersättnin förberättigad tillvarkenansågsförsenad. Hanblivit
utbetalades 2 kr,för arbete. Däremotellersykiskt lidande eget

portokostnader, brevpapperränteförlust,ör m.m.

lidandeför psykiskt50 000 krersättning medbegärdeEn man
kontrolluppgiftfåtthanförorsakatshadehan attavangavsom

ndighet.taxeringsmfråninkomsteravseende enpersonsannan
01mi StocskolanTekniska HövisadeUtredningen att var

Föradeästforskarearbetsgivare till ersonnummer.sasomen
eteckningidentitetstillskapathade högskodenne som varenan

ochandenskladensamma som angavspersonnummersom
Skattemyndig-lokalabesöktkla andenkontrolluppgiften. edan

bestämdesErsättningenåtal dagar.felet efterrättadesheten ett
psykiskt lidande.förtill 500 krJKav

vidtalansedermeraärendet väckterefereradesisti detMannen
tillskulle förpliktasyrkadeochStockholms tingsrätt attatt staten

1987i majdomkr jämte I49 500ytterligare ränta.honom utge
överklagade domenStatenjämte9 500 kr ränta.tillerkändes mannen

Endomslut.fastställde tingsrättensjanuari 1990itill Svea hovrätt som
yrkadehela detville utdömaskiljaktig ochledamöterhovrättens varav

beloppet.
JKgranskat beslut hosochigenomhar gåttDatalagsutredningen

Härvid1985 1991.för årenenligt datalagenskadeståndrörsom -
skaderegleringenförändringutredningen någon störrekonstater att av

skett. AntaletDOK inte hadeochDALKredovisadesvadmot avsom
ochtill tidigare årförhållandeoförändrat iiärendensådana stortvar

ifelRegisteransvariga och10 år. stortuppgick till typen av varca per
gälldeärendenaantalunder tidigare år. Ettde stort avsett samma som
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fel i bi1-, körkorts-, eller parkeringsanmärkningsregistret och hade
medfört skadeståndsskyldighet för Trafiksäkerhetsverket eller
länsstyrelse. De ersättningsbelopp hade tillerkänns för ideellsom
skada varierade från några hundratals kronor till 10 000 kr utgicksom
i ärende.ett

I Datalagsutredningens slutbetänkande SOU 1993: 10 En datalagny
refereras några avgöranden JK under den aktuella perioden s 333av
ff. Av dessa kan bl.a. nämnas:

En kvinna begärde ersättning för kostnader och lidande somåsamkats henne på grund Riksskatteverket hade ändratattav ett
hon missta tidigare hadepersonnummer tilldelats.som av

Andringen hade b föranlett hennepersonnumretav att.a. ta
kontakt med tiotal olika myndigheter, bankerett för attm.m.underrätta dessa dpersonnummerändringen.Vidare hadeom
löneutbetalningarna vi tillfällentvå fördröjts. Kvinnan till-
erkändes ersättning med totalt 500 kr.

Genom två hadeatt sammanblandats kom detpersonnummer
centrala skatteregistret innehålla oriktig inkomstuglpgift.att en
Den oriktiga uppgiften medförde under två fickatt en man
förfrågningar från taxeringsnämnden inkomst han inteom en somhade haft. Ersättning tillerkändes med l 000 kr.

Som följd falsk tillvitelse kom och belastnings-en av erson-
registret innehålla oriktigaatt uppgifter eträffande kvinnaen ommisstanke rattfylleri, stöld och bedrägeri. I fall uppgiftenom vart

misstanke rattfyllerihade funnits registreradom iom än tvåmerår. Vidare kom öreläggande ordningsbotett felaktigtattav
registreras i registret brottöver betydelse i körkortssamman-av
hang.Den uppgiften hade funnits i registreti minst år.tre
Un errättelse ordningsboten hade ämnats till körkorts-om
registret. Då ordningsboten inte hade betalts hade anteckning

solgâåtutsökningsregistret. Ersättning för lidande bestämdes
r.

En kvinna be ärde skadestånd med bl.a. 50 000 kr för lidande på
grund ocialstyrelsens registeratt slutenöver kiatriskav vårdps
innehållit oriktig uppgift hon lidit izofreni.en att Ut-om av sc
redningen visade uppgiften i registret varitatt felaktig och att
kvinnan därför berättigad till ersättnin JK bestämde ivar ett.beslut i september 1988 ersättningen för ande till 5007 kr. I
sitt beslut anförde JK den omständighetenatt att personupp-gifterna varit cket integritetskänsliga och funnits i registretm
under förhållan evis lång tid obehaget kunde hasamt att sägas
förstärkts de orikti pgifternaatt hade kvarstått viss tidav ia u
registret sedanäven deras ela het påtalats, omständighetervar

gjorde ersättningen för idandeatt borde bestämmassom till ettÅjämförelsevis högt belo andra sidan menade JK det iatt
sammanhanget också vägas in inget framkommitte attm som

personuppgifternatytt obehörigenatt röjts eller spritts till
andra register.
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felaktig uppgift igälldeocksåärendeI enett somsenare
begärdepsykiatriskvård,slutenregisterSocialstyrelsens över en

Ersättningenlidande.iskt000 förmed 50 krskadestånd syman
till kr.5bestämdes JKlidandeför av

iâpågiftsaknadesbetalningsföreläggandeslutbevis i målI omom
örväxling enärensggrundpersonnummeLPå avav en

felantecknadesefternamnochörnamn personnummer av
gäldenärregistreradesfelochkronofogdemyndigheten somman

tillledderegistreringenfelaktigautsökningsregistret. Den atti
underrättelseerhöllkronofogdemyndighetenfrånhan om
Ersättningen förutmätningsforrättning.utsökningsmål och

000till 3 kr.bestämdeslidande

felaktigt komnamnförväxlinggrund attEn avman som
tillerkändesistretaktiebolagsreistyrelseledamotregistreras som

lidande.kr för5kostnaderför ävenersättningvissförutom
medunder arbetehade uppståttregistreringen attfelaktigaDen

ochmed adresseraktiebolagsregistretkomplettera person-
nummer.

oriktigakomförväxlinggrundPå personnummeravenav
försäkringskasseregister.iregistrerasuppgifter ettatten manom

sjukförsäkringstillhörighet iintygmedfördeDetta att ett om
personuppgifterinnehålla samtSverige kom omatt mannenom

familjemedlemmar.barn såsomoch hennesfrämmande kvinnaen
hustru.och hansmellandiskussionmedfördeDetta mannen

lidande. JKkr förmed 500ersättninärde bl.a.beMannen
yrkade bedettillerkände oppet.onom

bilägaretvingadesbilregistretifter ioriktigagrundPå enuppav
registreringsbesiktning.tillordonsittinställaonödani en

därige-merkostnaderför deersättningtillerkändesBilägaren som
skadaför ideellersättningyrkandeBiläpstått. omarensnom u

biflämna utanes

bosattkvinnapersonförväxlin komgrundPå som varenav en
medfördei Sveg. Dettafelaktigt kyrko okförasGustavsbergi att

folkbok-regionalai detregistreradeslllippålftfelaktigatt en
uppdateringföranvändsbokföringsregistretföringsregistret.

centralaskatteförvaltningensmyndighetsregister,andra t.ex.av
och register hosregisterkommunalaskatteregister,regionaoch a

innehålladärförkomregisterdessaförsäkringskassan. Aven att
000med 10skadeståndbegärdeadressuppgifter. Kvinnanoriktiga

använtsersättning för hennesavseendekr att personnummer
ochtillrättaläggahaft förextraarbete honför detfelaktigt och att

telefonkostnadermyndigheter,felet hos olikautreda samt erson-
idandeochkostnaderför besvär,Ersättningenlidande.ligt

000 kr.totalt 5tillbestämdes JKav

beslutlänsstyrelse kompersonalbrist hosrund ettPå omenav
körkorts-centralai detregistreraskörkortallelseåter attav

hetstid. Dettagiltibeslutetsförst efter utgångenregistret av
sitttillbakatid ickiintekörkortsinnehavaren rättmedförde att

Körkort-arbetsförtjänst.gick mistedärigenomkörkort och om
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sinnehavaren tillerkändes yrkad ersättnin för den förlorade
atråøleåsförtjänsten.Något yrkande idee skadestånd fram-om
s inte.es

Ett JK-avgörande från innevarande år förtjänar också nämnas.att

Polispersonal omhändertog med stöd lagenen man av om
omhänderta berusade ochav förde honompersoner m.m.till alkohol inik. På det omhändertagandeblad upprättadessomöver åtgärden infördes felaktigtett ochnanm personnummer.Uppgift omhänderta andet infördesom i körkortsregistrets
belastningsdel. Med anl ning omhändertagandet erhöll denav

ochman antecknatsvars namn delspersonnummer skrivelseenfrån länsstyrelsen med underrättelse hans körkorten att varitomföremål för omprövning, dels skrivelse från socialförvalt-en
niâgenmed erb udande bistånd. Mannen begärdeom ersättning

1000 kr. J tillerkände honomm det yrkade eloppet Beslut1994-02-11.
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Praxisredovisning

från Datainspektionenför beslutRedogörelse personnummerom
regeringenoch

personregistergäller för alla slag§ datalagenReglerna i 7 oavsettav
registeransvarige självinte. dentillståndspliktiga eller Det ärde ärom

registreraskälhan har sådanahand skalli första pröva attomsom
ii lagen. Frågor personnummeromangespersonnummer som

bedömningDatainspektionensdärför underpersonregister kommer
tillsynsärenden.dels itillståndsärendendels i

inte baraaktualiserastillstånd enligt datalagen närAnsökningar om
personregisteroch föraregisteransvarig vill inrätta utanett nytten

föreskrifter förtillstånd ochmeddeladetidigarevid ändringäven av
register-där dentillståndsansökningarpersonregister. Envisst typ av

personregistergällerbehovansvarige sig haansett personnummerav
Sådana registerfrånövertagits någon ärverksamheti arman.somen

för sin verksam-registeransvarigetillståndspliktiga, eftersom denofta
deninhämtade frånmed uppgifterpersonregisterhet för ett annat,

bolagiseringpersonregister. Till följdansvariges,tidigare av av
bostadsområdetenergi- ochsärskilt inomverksamhetkommunal --

tidigare.varit frekvent Någraansökningardenna änhar typ avmerav
regeringen gäller sådanaefter överklagandede beslut prövats avsom

situationer.
användning i övrigtregistrering ochFrågan av personnummerom

klagomålsärenden och till-Datainspektionen ibehandlatshar även av
ofta gällerdessa ärendenproblemsynsärenden. Ett är att person-

licensregistertillståndspliktiga s.k.register inte är somsom --
framgår redogörelsensamhället. Sommängd iförekommer i stor av

ofta inteDatainspektionens bedömningdärförföljande hari det
sigregisteransvarig användaför vissi förbud attettutmynnat av

personnummer.
personnummerfrågan varitdärantal ärendenNedan presenteras ett
Redovisningen vissbedömning.Datainspektionensföremål för ger en

lagändringenunder tiden sedanDatainspektionenindikation på att
uppfattning Datainspek-praxis.kraft sin Denträdde i stramat somupp
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tionen fört fram i dessa ärenden har därefter legat till förgrund
inspektionens bedömning likartade frågor. avsnittI 1 redovisasav
beslut tillåter registrering Avsnitt 2 innehållersom av personnummer.

redogörelse för beslut inte tillåter registrering eller begränsaren som
användningen avsnitt 3I redovisas Datainspektio-av personnummer.

principiella inställning den framgårsåsom beslut i klago- ochnens av
tillsynsärenden förfrågningar.påsamt svar

tillåter registreringBeslut som av personnummer.

Tillstdndsdrenden

Bank- och fbrsakringsverksamhet

Delbeslut 1992-07-08, 2622-92,Dnr 6845-92. Registret skulle
användas i försäkringsbolag för administrera kundförhållanden.att
Inspektionen det i försäkringsverksamhetansåg särskild viktäratt av

personförväxling inte sker. Vikten säker identifiering ansågsatt av en
därför framträdande i fråga personregister i sådan verksam-vara om
het. Redan detta skäl kunde således lagligen ingå iav personnummer
personregistret. Därutöver Datainspektionenansåg det äratt ett
beaktansvärt skäl enligt datalagen registrera i falldeatt personnummer
då den registeransvarige enligt författning eller myndighets beslut
grundat författning,på skyldig till myndighetär lämnaatt en person-

Det konstaterades sådan skyldighet förelåg förattnummer. en
försäkringsbolaget skattemyndigheterna. Se underävent.ex. gentemot
punkt

Enligt inspektionens uppfattning det fördaäger resonemangetovan
giltighet beträffande kundregister inomäven bankverksamhet.

Kreditupplysnings- och inkassoverksamhet

Beslut 1992-02-18, Dnr 954-91. Datainspektionen har ansett att
regel bör registreras i verksamheter där kravetpersonnummer som

säker identifieringpå särskilt framträdande.är Inspektionen haren
därvid beaktat inomdet kreditupplysningsverksamhet görsatt
omfattande ekonomiska riskbedömningar vid vilka det särskildär av
vikt personförväxling inte sker. fungerarPersonnumretatt ettsom
särskiljande kriterium för hänföra kreditupplysningsinformation tillatt

Datainspektionen har därförrätt fåransett attperson. personnummer
registreras.

Beslut 1992-02-07, 5080-91. Inspektionen anfördeDnr enligtatt
18 § lagen 1990:756 betalningsföreläggande och handräckningom
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33jämförd med kap. 1 § rättegångsbalken skall ansökan be-om
talningsföreläggande innehålla uppgift Inspektio-om personnummer.

det kunde motiverat registreraansåg att attnen vara personnummer
författningden registeransvarige, enligt eller myndighets beslutnär

grundat författning, fanns skyldighet länma personuppgifterpå atten
beaktade inspektionentill myndighet. I beslutet det inom in-att

kassoverksarnhet särskild vikt personförväxling inte sker.är attav
inspektionen,kan i dessa sammanhang, anförde fungeraPersonnumret

särskiljande kriterium för hänföra uppgifter till rättattettsom person,
eftersom unik identitetsbeteckning. Datainspektionenutgörnumret en

de lämpligt registrerades redan vidansåg att mottagan-personnummer
det inkassouppdraget.av

1993-05-26, 101793. anfördeBeslut Dnr I beslutet inspektionen
bl.a. det inom kreditupplysningsverksamhet omfattandegörsatt
riskbedömningar vid vilka det särskild vikt personför-är attav

inte Inspektionenväxlingar sker. ansåg föratt personnummer
närvarande skulle få registreras.

Löneadministration m.m.

270891Beslut 1992-02-05, Dnr Beslutet löneredovisnings-avsåg
.

register för sjölöner. Inspektionen det kunde motiveratansåg att vara
registrera den registeransvarige, enligtnäratt personnummer

författning eller myndighets beslut grundat författning, skyldigpå är
lämna personuppgifter till myndighet.att

ÄndamåletBeslut I 992-] 1-19, 92-2592 regeringsbeslut. medDnr
registret underlätta utförande uppdrag bokföring,avseendeattvar av
löneredovisning och deklarationer. Uppgift skulleom personnummer
registreras eftersom uppgiften lämnas vidare till myndighet vidmåste
exempelvis inbetalning skatt. Regeringen medgav attav personnummer
fick registreras.

Ändamålet1992-12-09 845092. medBeslut Dnr personregistret var
administration löneutbetalningar. Datainspektionen detansåg attav
kunde motiverat registrera inom verksamhetattvara personnummer en

frågor uttagande skatter och avgifter.handhar omsom av

Patientadministration

ÄndamåletBeslut 1992-02-05, 4873. registret vissDnr med var
patientadministration.specificerad Datainspektionen ansåg att

få registreras iregel bör verksamheter där kravetpersonnummer som
säker identifiering särskilt framträdande, i vårdpå såsomär t.ex.en

och behandlingsverksamhet. Inspektionen beaktade därvid det inomatt
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sådan verksamhet är särskild vikt personförväxling inte skerav att och
i dessaatt sammanhangpersonnumret kan fungera särskiljandeettsom

kriterium för hänföra uppgifter tillatt rätt eftersomperson, numret
utgör unik identitetsbeteckning.en

Betalningsuppdrag avseende skatt o.

ÄndamåletBeslut 1992-02-03 Dnr 41492. med registret admini-var
stration betalningsuppdrag via autogiro. Sökandenav anförde bl.a. att
uppgift säkrare identifieringom personnummer betalarengav änen av

endast uppgift kontonummer lämnadesom till banken vidom
inhämtandet och adress från bankens register.av Inspektionennamn
ansåg registreringenatt klart motiveradav medpersonnummer var
hänsyn till vikten säker identifiering betalarna.av en av

ÄndamåletBeslut 1993-06-07, Dnr 30093. med registret var
administration betalningsuppdrag avseende F-skatt, särskildav
debiterad A-skatt och kvarskatt. Inspektionen fann att personnummer
skulle få registreras med hänsyn till vikten säker identifieringav en av
såväl fullmaktsgivaren betalaren övriga skattskyldigasom personer.- -

Advokatregister

Beslut 1994-03-03, Dnr 7234-93. Registret skulle användas för att
administrera klientförhållanden registrera isamt syftemotparter att
förhindra jävssituationer. Inspektionen ansåg vikten säkeratt av en
identifiering är särskilt framträdande i advokatverksamhet. Uppgift om

fick registreras.personnummer

Samfllllighetsflireningar

Beslut 1994-04-19, Dnr 6984-93. Registret skulle föras för påatt
uppdrag vägföreningar och samfällighetsföreningarav sköta admini-
stration kallelser och debiteringsverksamhet. Inspektionenav fann att

skyldighet förelåg redovisa uppgiften att andelsvärde till skatte-om
myndigheten med angivande Beaktansvärda skäl förav personnummer.
registrering för användas för detav personnummer ändamåletatt
ansågs föreligga.
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Tillsynsiirenden

AktiebolagRadiotjänst Kirunai

Radiotjänst i Kiruna1993-06-04, 1460-93. Tillsynsärende.Beslut Dnr
TV-avgifterombesörja uppbördriksdagens uppdragAB har att av

register för administrera uppbördenhar inrättatBolaget attettm.m.
identifie-vikten säkeravgifter. Inspektionen ansågdessa att av enav

framträdande med hänsyn till personregistretssärskiltring är stora
myndighetutövning.verksamheten innefattar Avomfattning och att

lagligen kunde ingåskäl inspektionendetta ansåg att personnummer
identifikationanvänds endastregistret.i Personnumret som av en

fakturarespektivesärskilt unikt kundnummerEtt nummerperson.
datautskrifter.Bolaget inte på In-används. personnummeranger

kundeanvändningspektionen farm bolagetsatt personnummerav
godtas.

tillåter användninginte registrering eller begränsar2. Beslut som
personnummer.av

tillåter registreringBeslut inte personnummer.avsom

kundregisterEnergibolags

m.fl. regeringsbeslut. energibolag1993-06-24, 93-7, TreBeslut Dnr
visa det medinte kunnatbeträffande register abonnenter,har över att

identifiering eller skälsäker ärhänsyn till vikten annatavav en
fastställdesBeslutenmotiverat registreraatt avpersonnummer.

befintligagällde Övertaganderegeringen. Eftersom besluten av
1994.övergångsperiod fram till den 1register, fick bolagen marsen

Bostadssökande

regeringsbeslut. Registret93-889, m.fl.Beslut 1993-06-24, Dnr
fördelningför administrera ansökningar ochskulle användas att av

föranledd den kommunala bostads-bostäder. Ansökan attvar av
Inspektionenskulle bedrivas i bolagsform. ansågförmedlingen attnu

med hänsyn till vikten säkersökandena inte kunnat visa detatt av en
skäl motiverat registreraidentifiering eller attannat personnum-varav

gällderegeringen. Eftersom beslutetBeslutet fastställdes avmer.
övergångsperiodbefintliga register fick bolagenÖvertagande enav

1994.fram till den l mars
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Branschregister

Beslut 1992-07-22, 4093-92.Dnr Registret skulle användas bl.a. för
direktreklamutsändningar innehålla uppgifter läkare,samt om
sjuksköterskor, tandläkare veterinärer. Personerna i frågasamt
registrerades således i sin egenskap yrkesutövare kan haav som anses
intresse erhålla information inom sina respektiveatt yrkesområden.av
Något beaktansvärt skäl registrera uppgiftatt i ettom personnummer
sådant s.k. branschregister ansågs inte föreligga.

Direktreklam

Beslut 1993-11-15, Dnr 3386-93. Inspektionen meddelade ett
tidsbegränsat tillstånd för förande tillfälliga personregister förav
framställning direktadresserat material till direktreklamkam-av egna
panjer. Sökanden ville använda kopplingsnyckelpersonnummer som
vid sambearbetning direktreklamregistren och det kundregis-av egna

för kunna sålla bort kundertret att direktreklamregistren.egna ur
Inspektionen ansåg inte registrering föratt bort-av personnummer
matchning kunder utgjorde beaktansvärda skäl.av egna

Beslut 1994-01-24, Dnr 6480-93. Registret skulle föras for samma
ändamål det redovisade. Sökanden ansåg härävensom ovan att

behövdes för bort kunder. Beslutetatt harpersonnummer sortera egna
överklagats till regeringen. Inspektionen har den 25 april 1994 yttrat
sig detöver överklagade beslutet. Av yttrandet framgår bl.a. följande.
Inspektionen välär medveten för närvarandeattom personnummer

det säkraste resultatet i samkörning. Sedan reglernager en om
inskränkning användning infördes i datalagenav ärav personnummer
det inspektionens uppgift förväga och nackdelar medatt användningen

i olika register. Vid sådan awägning kan inteav personnummer en
inspektionen bortsortering kunder skulleatt utgörase av egna ett
beaktansvärt skäl enligt grundardatalagen. Bedömningen sig på en
avvägning mellan den risk för intrång i den personliga integriteten

registrering kan innebära och den register-som en av personnummer
ansvariges behov billig och säker samkörning den irritationav en samt

kan uppstå kund får erbjudande produktett hansom om en om en som
redan här.

Ett uttryck för den ändrade på användningensynen av personnum-
i direktreklamregister inspektionensär reviderade föreskriftermer om

förenklat ansökningstörfarande förett vissa direktreklamregister som
trädde i kraft den l november 1993 DIFS 1993:5. Enligt flir-
fattningen får fortfarande samkörning med kundregister skeen men
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innehålladirektreklamregistret får inteinhämtadedet personnummer.
kriterier.utifrån andradärförSamkörningen måste göras

ansökanbedömninggjort närInspektionen har däremot armanen
avvägningen mellanharspädbarn. Härföräldrar medreklam tillgällt

ochregistreringvidintegritetsintrångrisken för personnummerav
utskickleder tillsarnkörningrisken för attutanatt personnummeren

till bedömningenavlidit lettspädbarnföräldrartill attgörs vars
registreringförskäl föreliggerbeaktansvärda personnummer.av

ibedömningenframhållit temporär väntanhar dock ärInspektionen att
användningbortmatchningföreffektivarepå utanatt avprogram

tagits fram.personnummer

eleverSkola -

användas förRegistret skulle bl.a.1596-93.1993-05-04,Beslut Dnr
drivitstidigarekulturskolainomadministration elever avsomenav

bolagsform. Sökandendrivas iskullekommunen attuppgavnumen
registreraegentligt behovinte hade något att personnummeravman
övertagits kommunen,dataprogrammet,befintligadetatt avsommen

beträffande elever fick intePersonnummerbyggde på personnummer.
tillövergångsperiod framsökandenbeviljadesregistret. Dockingå i en

maj 1994.den 1
register2387-93. Tillståndet avsåg1993-09-27,Beslut Dnr ett av

viktenSökandenkommunal särskola.inomelever uppgav av enen
registreringskäl föridentifieringsäker personnummer.avsom

tillräckliga skäl förvisatsökanden inteInspektionen fann attattatt
förelåg.registera personnummer

sökandenaskolverksamhet har dockkommunalelevregister inomI
förregistrerade behöverfall uppgiviti flertal attett personnummer

anförde i ärendebetygsutskrifter. Inspektionenframställa attettatt
personnummerregistrering ibör anståföreskriftbeslut omom

meddeladesarbete. DockPersonnummerutredningensavvaktan på en
utdataförekomsten påbegränsadeföreskrift personnummeravsom

klasslis-därför inte förekomma påfickregistret.från Personnummer
1994-02-15, Dnrliknande, se beslutlärarlistor ellergrupplistor,tor,

7241-93.

Facklig organisation

utvidgninggällde5077-93. Ansökan1993-12-28,Beslut Dnr ettaven
medlems-fackförening föraförmeddelat tillstånd1974år ettatten

registreringfråganprövadessamband därmedregister. I även avom
visainte kunnatDatainspektionen fann sökandenattpersonnummer.
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inte andra uppgifter änatt kunde säkerställa behovetpersonnummer av
säker identifiering. Registret fick innehålla uppgiften om personnum-

längst till den 1 januari 1995. Beslutet har överklagatsmer till
regeringen.

Beslut begränsar användningsom av personnummer.

Försdkringsverksamhet

Beslut 1993-10-07, Dnr 93-1695, 93-2055 regeringsbeslut. In-
spektionen fann skäl begränsa användningenatt hosav personnummer

försäkringsbolag,ett registreringentrots att personnumretav som
sådant tilläts, jfr punkt 1 Personnummer skulle emellertid inteovan.
få användas kund- eller försäkringsnummer. Eftersomsom en

tillövergång hantering innebär inteatten som personnummer
användas kund- eller försäkringsnummer förknippadär medsom
kostnader bestämde regeringen tidpunkten för upphörande av
användningen i fråga till den januaril 2000.

Kommunala register barn-inom och äldreomsorg

Beslut 1993-02-04, Dnr 5092-91. Inspektionen inteansåg datala-att
krav på särskilda skäl kunde uppfyllda beträffandegens anses

angivande fakturorpå och inbetalningskort inomav personnummer
barn- och äldreomsorgen. Socialnämnden fick endast övergångsvis,
längtst till den juni1 1993, återge på räkningar ochpersonnummer
inbetalningskort, allt under förutsättning räkningarna kuverterades.att
Jfr punkt 3 nedan beträffande registrering uppgift.av

3. Datainspektionens principiella inställning såsom den framgår
beslut i klago- och tillsynsärenden på förfrågningarav samt svar

Medlemsregister och hantering förmânskon.av

ÄrendetTillsynsärende 1993-] 0-20, 2725-93Dnr klagomålavsågm. .angående användningen i medlemsregister och iav personnummer
samband med erhållande s.k. förmånskort. Datainspektionenav
framhöll i dessa situationer inspektionen inte har befogenhetatt att
generellt reglera användningen i tillståndsfriaav personnummer
register och enstaka beslut begränsningatt om en av personnummeran-
vändningen omfattar endast den klagomålet kan fåsom som avser
oönskade effekter från konkurrenssynpunkt.
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framförde principiella uppfattningDatainspektionen sin att ettsom
till huvudsakligt ändamål tillvarata depersonregister har attsom

intresse, i form medlemskap, rabatterbjudandenregistrerades t.ex. av
liknande förmåner bör kunna bygga de registreradeeller andra på att

adressändringar. Om inte den registreradesjälva aktiva och anmälerär
ändrade förhållandenmeddelar uppgifter kan det tyda påsjälv attom

kund.vederbörande inte längre intresserad medlem ellerän att varaav
medlemsförhållandetypiskt kund- eller bör bygga på kontakterEtt täta

registeransvarige och de registrerade. uppdateringmellan den Någon
personregister behövs då inte, mindremed hjälp änannat person-av

Ärendetnummerregistrering. överlämnades underlag tillsom
Personnummerutredningen.

Bostadsföretag

Ärendet1897-93. gällde klagomålTillsynsärende 1993-11-01, Dnr
i samband med admini-angående användningen personnummerav

Datainspektionen framförde sin prin-stration hyrestagare.av som
uppfattning bostadsbolag bör kunna identifiera sinacipiella att ett

medkunderhyrestagare på sätt änannat t.ex.genom personnummer,
Inspektionen hänvisade till regerings-hjälp lägenhetsnummer. ävenav

Ärendetbeträffande bostadsförmedlingar, jfr punkt 2 ovan.beslut
överlämnades till Personnummerutredningen.

Enskilda näringsidkare

1993-10-12, 6042-93. klagade deKlagomål Dnr En över attperson
F-skattebe-har enskilda firmor måste personnummer somsom ange

visnummer fakturor Vederbörande hemställde Datain-på attm.m. om
förskulle föreskriva särskilt F-skattebevisnummerspektionen om

konstaterade bl.a. ienskilda firmor. Inspektionen brevsvarett att
omfattar hur används utanförregeln i datalagen inte personnummer

Ärendet Personnummerutredningen.överlämnades tilldataregister.

Videouthyrning

2016-93. framfördeTillsynsärende 1993-11-01, Dnr Inspektionen som
personregister har till huvudsakligt ändamålsin uppfattning att ett som

administrera kundkontakt borde kunna bygga hanteringatt en en
Vid korttidsuthyrning Videofilmer och s.k.utan personnummer. av

identifiera sigmovieboxes där hyreskostnaden mindre, kan kundenär
registrering identitetshand-sitt identitetskort. Enmed hjälp avav

det särskilda identietkortsnummerkörkort, ochlingens art, som
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förekommer vissapå kort, borde tillräckligt för säkervara en
identifiering kunden. Arendet överlämnades underlag förav som
personnummerutredningen.

Kommunala register barn-inom och äldreomsorg

Tillsynsärende 1993-12-16, Dnr 5092-91 m.fl. Datainspektionen
förelade antal kommuner till inspektionenett inkomma medatt
redogörelser för möjligheterna slopa ADB-registreringatt av person-

inom barn- och äldreomsorgen. Utredningen har i be-nummer
tänkandet redogjort för delar Dialogs yttrande till inspektionen.av
Inspektionen konstaterade den omfattande användningenatt av

inom den kommunala sektorn inte förenligär medpersonnummer
statsmakternas intentioner begränsa användningenatt av personnum-

Inspektionen ansåg med hänsyn till övergångsperiod iattmer. att en
fall skulle krävas för de systemförändringarvart slopandeett av

medföraskulle resultatet Personnummerutred-personnummer av
Ärendetningens arbete borde avvaktas. överlämnades till utredningen.

Kontantkäp av varor

Tillsynsärende 1993-06-04, Dnr 9600-93. Tillsynsärende avseende
registrering vid kontantköp Inspektionenav personnummer av varor.
förutsatte det bolag föremål för tillsynatt upphördesom var att
använda kundnummer och registrerapersonnummer attsom person-

i andra fall än det klartnär motiverat, dvs. bolagetnärnummer var
enligt författning eller myndighetsbeslut grundat författningpå är
skyldigt lämna sådana uppgifter till myndighet.att

Personnummer kund- eller kontonummersom

Tillsynsärende 1994-01-19, Dnr 4615-92. Datainspektionen har i ett
tillsynsärende rörande Nordbanken anfört inte böratt personnummer
få användas kund- eller medlemsnummer och därmed inte hellersom

Ärendetkontonummer. överlämnades underlag till Person-som som
nummerutredningen.

Öppna försändelser, adressetiketter

Datainspektionen har i linje med sedan tidigare etablerad praxis ien
flertal ärenden uttalat inteett det föreligger sådanaatt attman anser

särskilda skäl får återges på försändelseratt öppnapersonnummer
respektive på adressetiketter. Som exempel kan klagomålnämnas ett
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uppgiftinnehölllönebeskedadressetikett påöver personnum-omatt
därefterarbetsgivarentillsynöppnadeInspektionen mot sommer.

3519-1993-06-16, Dnrtillsynsärendehanteringändrade sinsjälvmant
93.

Övriga anstallningslistordatautskrifier, t.ex.

klagade4792-93. överEn1993-08-17, Dnr attTillsynsärende person
anslagstavlanpåtjänstgöringslistordearbetsgivaren på sattes uppsom

föriställetuppgift t.ex.personalrummet,i personnummeromangav
sinändrade självmantArbetsgivarenanställningsnummer.personalens

tillsynsaktivitet.inspektionensefterhantering
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Summary

inintroducedPersonnummerNumbersIdentificationPersonal were
PIN hasNumberIdentificationPersonalThein 1947.Sweden
populationforonlycodeidentificationusedwidelybecome notanas

conscriptwell,administrationofinregistration but ae.g. asasareas
anddriving licensescheme, innational insurancein thenumber, car,
alsoThe PINeducationalin theregistration, and system.passport

internalin thefor example,publicoutside theusedwidely sector,
ofregistersin theandcompaniesof largeaccounting systems

banks.companies andinsurance
thererisky,identifier could beofThe asas anmere nameuse a

The 17Sweden.used inthevariation mostmuchnot names
of the33used bySwedishfound percentcommonly sumames are

secondandof firstcombinationsand thepopulation, most common
30,000used by persons.arenames

first sixTheof threeconsistsdigits andhasThe PIN parts.ten
birthgive thefiguresfollowing threeTheof birth.the datedigits state

and999, odd for001numbers betweenandnumber evena manare -
birthdifferentday havethePeople bornfor mustsameona woman.

and theof birthfor the dateof digitsthecombinationThenumbers.
daythebornwhoof thosebirth numbersdifferent samewere on

numbers.identificationdifferentreceivepeoplethat allensure
hyphen -.number therebirthbirth and theofthe dateBetween a

andmechanicallycalculatedcheck digit.digit thetenthThe
digitThedigit.fourthbirth numberadded theautomatically to as a

automaticincludeprocessingdatapossible formakes tosystems an
theof birthin the dategivenfiguresthat incorrectcheck not orare

number.birth
unlesslife,forkeepsgiven PINbeenwho hasA aonceperson

Thein it.foundmistakeofcorrected becausebenumber hasthe to a
ofdatethePINdeduced frombewhichparticularsonly areacan
ofthepossiblealso requestand ones Inbirth atcasessex. some

need beidentitieswhosefor peoplefake PIN topolicethe createto a
protected.
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The Swedish principle of that people haveopenness means access
public documents, which into include information aboutmany cases

persons PIN.a
The Swedish Data Protection Act of 1973 regulates the ofuse

personal data files. Personal data files such files, lists and otherare
in which automatic datanotes, processing ATP used and which

contain personal data physical Manual fileson a person. notare
covered by the Act.

A provision aimed especially restricting the ofat PINsuse was
introduced in the Data Protection Act 1 January, 1992. Accordingon

the provision PINsto be registered only when this clearlycan
motivated regards the aim of the file, the importanceas of secure
identification, for other of significance. PINs beor some reason can
included printouts only for specialcomputer reasons.

The Commission Personal Identification Numbers appointedon was
in 1993, and its task has been limitto thesuggest oftomeasures use
PINs Sweden considerably.

In its the Commissionreport several methods restrictsuggests theto
of PINs. The different proposals be broughtuse together, butcan can

also be carried with modifications inout, certain bycases, one one.
The main proposal draft of Act the of PINs. Thea an on use

proposed Act that PINs bestates collected, registered and usedcan
only when there exist legal grounds for this.

The proposed Act regulates both manual and automatic handling of
PINs. both the public and the privatecovers In thesectors.
proposed Act there also specific provisions concerning theare some

of PINs. For example, will be permitteduse marknot PINsone to so
that they could be envelopes and other items mail. Theseen on sent
proposed Act does personssnot PIN the privatecover a own or use
of PINs. A deceased person’s PIN protected by thenot proposed
Act.

One who has the legal right obtain informationto person’s PINon a
should in principle obtain this information from the authorities.tax

Provisions in the proposed Act give the Government the right to
appoint agencies supervise the Act. The Governmentone toor more

give this these agencies the right issuecan agency specifiedor to more
regulations about the automatic data processing of PINs. In some cases

will be possible for the Government the supervisingor toagency
from the provisionexempt according which theresomeone beto must

legal grounds for using PINs.
As the proposed that thereact be legal grounds forpresumes must

using PINs, legislation will have be considered. This legisla-new to
tion thorough investigation of thepresupposes needs for usinga very
PINs and also estimate of the caused by possiblean costs abolish-a
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differentof PINs in Owing these considerations thement sectors. to
Commission that the shouldAct into effect 1proposes come on

1998 earliest.January theat
SwedenIn there between 250,000 300,000 individualsand whoare

businesses, which have been defined registered legalnotrun as
companies. These individuals have their PINsto use on, g.,e.
invoices. CommissionThe that this of PINs should beproposes use
replaced specific individualby business number.a

At the there than 400,000 who have beenmoment are more persons
given Swedish without beingPIN registered in the populationa
register of Sweden. The Commission that the assignment ofproposes

those who havePINs been registered in the population registerto not
should be restricted considerably. According Commission,the PINsto
should be assigned those who do in the populationto not appear
register only for conscript purposes.

The Commission informationthat in public documentssuggests on
living person’s should madePIN be and longer thesecret toa no open

public. This requires introduction of provision the Secrecytoa new
Act.

T0 strenghten the protection of individual’s right privacy, thetoan
Commission ofchange the Criminal Code, makingproposes a a
crime improperly another person’s identity both in writing andto use
speech.

In addition the above mentioned proposals, the Commission alsoto
refers other for increasing privacy protection,to measures e. g.,
stricter identity controls than only checking someones’s PIN. The
Commission also thinks that the of PINs could be reducedexposure
by using different of cipheringmethods and recommends that the use
of such methods should be considered future legislation concerning

The Commission alsoPINs. regards self-regulatory measures as one
of restricting the of PINs.way use
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