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1980:620

utredningar

Tryckfrihetsförordningen

eller

1996:000

Sammanfattning

inom

Dokumentation

socialtjänsten

m.m.

brister i dokumentatioJO har i många beslut framhållit
vidtagna
åtgärder, samtal
utredningar
såväl
socialtjänsten
inom
som
av
av
nen
saknas
Det
svåröverskådliga.
ofta
också
Personakterna
är
en enhetlig
m.m.
liksom en koppling mellan mål och
struktur och samordning av dokumentationen

Justitieombudsmannen

av vad som uppnåtts med insatser inom socialtjänsten.
insatser skall
föreskrivs
I våra förslag i huvudbetänkandet
att socialtjänstens
bedrivas
skall
verksamhet
inom
socialtjänsten
kvalitet
och
all
god
att
vara av

redovisning

målinriktat

och planmässigt.

insatserna

skall

upp och utvärderas.
och bedrivas på föreskri-

också följas

utvecklas
skall kunna förbättras,
För att verksamheten
dokumenteras.
vet sätt krävs att verksamheten
funnit att det erfordras en allmän skylMot bakgrund av detta har kommittén
inom socialtjändokumentera
verksamheten
dighet att i behövlig utsträckning
är i dag inte reglerad i författning
utan anses följa
sten. En sådan skyldighet
Avsaknaden
principer.
av en reglerad dokuav allmärma förvaltningsrättsliga
inom socialtjänsten
gäller dock endast sådan verksamhet
mentationsskyldighet
som inte direkt kan hänföras till handläggning av ärende. Det saknas också i stor
sin
utsträckning bestämmelser
som ålägger privata rättssubjekt att dokumentera
verksamhet.
att bättre tillgodose
så att rätt beslut fattas och
att den enskilde får en god och säker hjälp. Syftet är också att underlätta tillsyn,
verksamhet
och av sådan privat
och utvärdering
uppföljning
av socialtjänstens
skall dokumentatioDärutöver
tillsyn.
verksamhet
under
länsstyrelsens
står
som
till den
för
rapporteringen
kvalitetssäkring,
arbetet
med
till
underlag
nen ge

Syftet med den nya lagstiftningen

den enskildes

rättssäkerhets-

är sammanfattningsvis

och integritetsintressen

Dokumentationen

och till forskningen.

nationella

statistiken

som källa

för de uppgifter

som föreslås

få registreras

är också väsentlig

i socialtjänstens

person-

register.
Kommittén

anser det inte vara önskvärt

eller

praktiskt

lämpligt

att i detalj
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hur dokumentationen

reglera

skall utföras

eller vilka

uppgifter

Däremot
är det angeläget att ange riktlinjer
menteras.
dokumentationens
form, omfattning
och innehåll.

Dokumentationens

som skall dokuminimikrav
för

omfattning

Dokumentationsskyldighet
som bedrivs
tillsyn enligt

och

föreslås

gälla vid all verksamhet

inom socialtjänsten

privat yrkesutövare som står under länsstyrelsens
av kommun,
12 kap. 3 § socialtjänstlagen
1996:000S0L,
kommunalförbund

enligt

kommunalförbundslagen

SiS.

Härmed

1985:894

eller av Statens institutionsstyrelse
enligt det nya lagförslaget
och
om socialtjänst
de särskilda lagarna om vård av unga LVU
och av missbrukare
LVM.
Med socialtjänst
i detta sammanhang
verksamhet
jämställs
enligt lagen
förstås verksamhet

1993:387

LSS,
ärenden om
om stöd och service till vissa funktionshindrade
till riksfärdtj änst, verksamhet inom familjerätten som bedrivs i kommuFB
asylsökande m.fl.
samt ärenden om bistånd
nerna enligt föräldrabalken
och om introduktionsersättning
för flyktingar och vissa andra utlänningar.

tillstånd

Skyldigheten

föreslås gälla i alla de situationer
eller verksamatt dokumentera
innefattar
individuella
ärenden
handläggning
genomförande
samt
som
av
stöd-, vård- och behandlingsinsatser
verkställighet
av individuella
av beslut.
Skälet till detta är att det är där som rättssäkerhetsoch integritetsaspekterna
främst gör sig gällande och därmed också behovet av regler.

heter

Med verkställighet

enligt

vård och behandling avses inte barnomsorg
av stödinsatser,
4 kap. 5 § SoL och inte heller färdtjänst enligt 5 kap. 1 § samma lag.

innehåll

Dokumentationens
Dokumentationen

skall utföras

och

form

genom att handlingar

upprättas

och sammanställs

i en personakt.
Både handlingar

handlingar

begrepp

inom socialtjänsten
och
som upprättas vid dokumentationen
kommer
in
i
den
verksamheten
föreslås
med
ett
gemensamt
som
benämnas socialtjänsthandlingar.

En personakt

skall

för varje person. Om ett ärende omfattar
flera
får dock socialtjänsthandlingarna
i ärendet samman-

upprättas

personer i samma hushåll,
ställas i en gemensam personakt.
När en anmälan kommit in till socialtjänsten,
finner

anledning

en personakt.
Bestämmelserna

ställning

i skrift

att inleda utredning

som socialtj änstmyndigheten inte
med anledning av, får anmälan inte tillföras

Som socialtj änsthandling avses framavses bli teknikneutrala.
eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på

annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.
Dokumentationen
föreslås innehålla de uppgifter som behövs

för att tillgodose

13
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kvalitet

på den vård,

som har betydelse

som avser vård och behandling behöver däremot inte dokumenteras
i stället kan tillgodoses
genom reglerna i patientjournallagen

Uppgifter
om

en säker handläggning
av ärendet och en insats av god
Uppgifter
behandling eller stödinsats som han erhåller.
i det enskilda fallet skall dokumenteras.

rätt till

den enskildes

behovet

1985:562.
dokumentationen

För

efter handläggning

av ärende,

ning.
I all

som

verksamhet

dokumentation

med
föreslås en enhetlig struktur
struktureras
Detta innebär att dokumentationen
och avslutverkställighet
av beslut, uppföljning

socialtjänsten

inom

i ärendeprocessen.

utgångspunkt

avser

av ett individuellt

handläggning

skall

ärende

ske av

anhängiggörande,
utredning,

till

anledning

aktuella

den enskildes

situation,

bedömning av den enskildes behov av insatser,
beslut och de bestämmelser
som har tillämpats,
skäl för beslut samt i vilken form och i vilken
3 § första

1 kap.
7.

behandling

uppgifter
vården

som består av verkställighet
ske av
skall dokumentation
om den enskilde
och behandlingen,

uppgifter

mån målen

i vilken
till

orsak

av beslut

anledning

insatser

om stödinsats,

som har betydelse för utförandet

om mål och syfte med stödinsatsen,
om vidtagna åtgärder,

uppgifter

omfattning

enligt

och

har överklagats.

om ett beslut

I verksamhet

SoL skall utgå,

stycket

vården

och

av stödinsatsen,

och behandlingen,

enligt 2 har uppnåtts,

att en beslutad åtgärd inte vidtagits, och
till att stödinsatsen,
vården och behandlingen

Dokumentationsfrågor

vård

har avslutats.

bäst av
avgörs enligt vår uppfattning
föreslås därför åvila
för verksamheten.
Ansvaret

inom socialtjänsten

den som är ytterst ansvarig
i privat
i fråga eller
myndigheten
den enskilde.

verksamhet

-

den juridiska

personen

eller

regi är det nämnd som avses i l kap.
fullgörs.
7 § SoL som kommer att svara för att dokumentationsskyldigheten
Detta ansvar kommer i praktiken att innebära ett ansvar för att ge personalen
När det gäller

instruktioner
kontroll

se till

socialtjänst

i kommunal

om dokumentation
följs.
att instruktionerna

i fråga

och

sedan

genom

uppföljning

och

14
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Insynsrätt
Den enskilde

skall ges rätt till insyn i socialtjänsthandlingarna.
Insynsrätten skall
som bedrivs i privat regi och som står under
länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL.

också

gälla sådan verksamhet

En socialtjänsthandling
enskilde
skall

skall

upprättas

så långt möjligt

efter samråd

med den

och med beaktande

framgå

Bevarande

Av dokumentationen
av hans personliga integritet.
mening.
om den enskilde i något avseende har en avvikande

av socialtjänsthandling

De bestämmelser

i personakt
om bevarande och gallring
av handlingar
som
i 11 kap. 2 § SoL överförs i stort sett utan någon ändring i sakfrågan
den nya lagstiftningen.
Den enda skillnad som föreslås är att de särskilda

föreslagits
till

bestämmelser
De

som avser uppgifter i personregister utgår.
bestämmelserna
skall, bortsett från undantagen

föreslagna

gallring,

gälla

länsstyrelsens

även för

tillsyn

Omhändertagande

den som bedriver
privat
12 kap. 3 § SoL.

verksamhet

beträffande

och står under

enligt

och

återlämnande

av personakt

I nu gällande lagstiftning
saknas bestämmelser
och återom omhändertagande
länmande av personakt i privat verksamhet.
Personakterna
hos den som bedriver

privat

verksamhet

praktiskt

problem

och som står under statens tillsyn kan uppfattas som ett
när den private yrkesutövaren
lägger ned sin verksamhet,

Med hänsyn
t.ex. på grund av dödsfall, konkurs eller när ett tillstånd återkallas.
till detta föreslås en reglering
i
möjliga
största
säkrar att
utsträckning
som
personakter
förvaras
på ett tillfredsställande
föreslås
få
sätt. Länsstyrelsen
besluta i dessa frågor.
En omhändertagen
personakt skall också kunna återfås när förhållandena
Även i denna fråga föreslås att beslut skall fattas
av länsstyrelse.

så

medger.

Socialtj änstregister
De från integritetsskyddssynpunkt

uppgifter

på socialtjänstens

skyldigheter

för kommuner

viktiga gränserna

för registrering av personbör anges i lag. Bestämmelser
som innebär
och enskilda måste regleras i lag. Det bör lämnas

område

reglera hur registerföringen
skall utformas mera
att i förordning
Detta kan ske i form av såväl verkställighetsföreskrifter
som föreskrifter
meddelade
med stöd av restkompetensen.
Regeringen
kan överlåta rätten att
regeringen

i detalj.

meddela

föreskrifter

till

statliga

förvaltningsmyndigheter.

I den mån utrymme
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kan
för lokala lösningar,
t.ex. i fråga om säkerhet och behörighet,
det vara lämpligt att låta kommunerna
själva reglera dessa frågor.
område socialtjänstregister
Regleringen
på socialtjänstens
av personregister

bör lämnas

föreslås

i samma lag som dokumentationsbestänunelserna.
Lagregleföreslås omfatta bestämmelser
ringen av socialtjänstregistren
om registerändamål, registerinnehåll,
sambearbetning,
registeransvar,
direktåtkomst
till registre-

rade

bli införd

utlämnande
för andra
informationsskyldighet,
av uppgifter
bli
i ett
kompletterade
gallring.
Flera
bestämmelserna
samt
av
avses
tillstånd
anslutande
förordningar.
föreslagna
lagen
Den
lagen
ersätter

uppgifter,

ändamål
antal till
från

Datainspektionen.

Registerändamål

och

Socialtjänstregister

är administrativa

ärenden
vård

inom

registerinnehåll

socialtjänsten

och behandling.

för handläggning
av
beslut
av
om stödinsatser,
för vilka det
att omfatta en mängd uppgifter
socialtjänsten.
Av inte minst integritetsskäl

register

till

stöd

och för verkställighet

De kommer

kan finnas

stort intresse utanför
föreslås därför att ändamålen för registren begränsas
också
Registren skall emellertid
inom socialtjänsten.

uppföljning,

utvärdering

till att avse verksamhet
få användas för tillsyn,

av statistik.
bör endast få innehålla de uppgifter
och framställning

som behövs för
och för
inom
verksamhetsområden
ärenden
socialtjänstens
av
skall
med
andra
stödinsatser,
vård
och
behandling.
Uppgifter
av

Ett socialtjänstregister

handläggning
verkställighet

endast under förutsättning
att uppgifterna
ett socialtjänstregister
för sådan verksamhet.
Det är dock inte lämpligt att i lag mer ingående

ord få tillföras
behövs

Regeringen bör i förordett register skall få innehålla.
skall
få
uppgifter
registreras.
föreskriva
vilka
närmare
som
skall som huvudregel
kunna hämtas från ett
Uppgifter
i ett socialtjänstregister
i förordning
Regeringen
bör dock genom föreskrifter
annat sådant register.

reglera

vilka

uppgifter

ningar

kunna begränsa

till sambearbetning.

möjligheterna

Ett socialtjänstregister

kom-

också att behöva tillföras
uppgifter från andra register,
mer med nödvändighet
härför
Som förutsättning
inte minst vid handläggning
olika
förmåner.
slags
av
bör dock

gälla

regeringens

föreskrifter.

RegisteransvarRegisteransvaret
utövar

privata

ledningen

läggs som huvudregel hos nämnd som enligt socialtjänstlagen
eller
och i övriga fall hos den myndighet
av socialtjänsten

av de ärenden för vilka regisom ansvarar för handläggningen
angivna
i datalagen
följer
Med registeransvaret
är inrättat.
ett flertal
utövare

stret
skyldigheter.
Även informationsskyldigheten

gentemot

den som är registrerad

eller avses bli
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registrerad
Denna

i socialtjänstregistren

skyldighet

saker om verksamheten

Direktåtkomst,

eller

till

ligga på den som är registeransvarig.
i tryckgenom muntlig information,

liknande

utlämnande

sätt.

av uppgifter

Från integritetsskyddssynpunkt
till

bör

fullgöras

kan lämpligen

m.m.

är det angeläget

att man inte låter direktåtkomst
bli vidare än vad som krävs med hänsyn
uppgifter i ett socialtjänstregister
den verksamhet
för vilken registret förs. Intressenter
utanför den aktuella

bör
grenen av socialtjänsten
föreslås gälla att direktåtkomst

således

inte ha sådan tillgång.

Som huvudregel

till uppgifter

i ett socialtjänstregister
bör endast
ha. Ett undantag från huvudregeln är när myndig-

den som är registeransvarig
heter i samma kommun har delat upp ansvaret inom ett sekretessområde
nämnder.

flera

Det är, beträffande
Statens institutionsstyrelse
SiS som ansvarar för ett stort
antal institutioner,
naturligt att institutionerna
på lokal nivå behöver tillgång till
åtminstone
i registret. De bör i konsekvens med den ovan
en del av uppgifterna

angivna

principen

endast få direktåtkomst

till

sådana uppgifter

i registret

avser de personer som är föremål för vård vid institutionen.
Utlämnande
på ADB-medium
av uppgift från ett socialtjänstregister

som

får ske,

endast om det följer av lag eller förordning
eller om uppgiften skall användas
för forskning
eller framställning
statistik.
av
och socialtjänstregisterlagen
skall
Enligt den föreslagna dokumentations-

registreringen

för vilka dokumentationsskyldighet
skyddas i stor utsträckning av den s.k. socialtjänstsekretessen
föreslår
gott skydd. Kommittén
som ger dem ett förhållandevis
därför inte någon begränsning
i möjligheterna
olika
sökbegrepp
med
hämta
att
information
socialtjänstregistren.
Generellt
blir
dock
endast
sådan
söksett
ur
ning tillåten som krävs för det aktuella arbetsmomentet.
Kommittén
har i sin

föreligger.

bedömning
begränsning
skulle

vägt de fördelar

vid en
som kan nås i integritetsskyddshärtseende
mot de stora svårigheter en sådan begränsning
den verksamhet som avser tillsyn, uppföljning,
utvärdering och

i sökmöjligheterna

förorsaka

framställning

på de uppgifter

grundas

Dessa uppgifter

av statistik.

Sekretessfrågor
Kommittén

har lämnat

förslag

till

ändringar

i sekretesslagstiftningen.

om enskild får lämnas till en annan myndighet inom samma kommun
myndigom samma sekretess blir gällande för uppgiften hos den mottagande
heten och om uppgiften behövs där för att den enskilde skall få stödinsats, vård
eller behandling
och
som enligt 1 kap. lagen 1996:000
om dokumentation

Uppgift

socialtjänstregister

m.m.

ankommer

på en kommun.

Sammmanfattning

Ändringen gäller således sekretessen inom en kommuns

socialtjänst,

dock inte

familjerädgivning.

och

Utbildning

kompetens

socialtjänsten behöver god kompetens i avseende
Införandet
av dokumentationspå hantering av integritets- och sekretessfrågor.
och socialtj änstregisterlagen kommer att innebära förändring av Sekretessregleraspekter måste läggas på sekretessfrågoroch det kommer att medföra att
och andra inom

Handläggare

na

na. I samband med införandet
sen i detta avseende förstärks.

nya
nödvändigt att kompetenav den nya lagen är det
Personalens kompetens bör upprätthållas genom

utbildningsinsatser.

återkommande

Kostnadsaspekter
Det förslag

datasystem

nuvarande
som läggs fram bygger på att
kostnader
ökade
föranleda
några
inte
används och bedöms totalt sett
till

för kommunerna.

socialtjänstregisterlag
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Förslag

till

Lag

dokumentation

om

och socialtj änstregister

m.m.

1 kap.

Dokumentation

Inledande

inom

socialtjänsten

m.m.

bestämmelser

1996:000
svarar för att
som avses i l kap. 7 § socialtjänstlagen
denna lag.
enligt
verksamhet
sin
personal inom socialtjänsten dokumenterar
kommunalförSamma skyldighet som anges i första stycket gäller även for ett
1985 : 894, Statens institutionsstyrelsesamt
bund enligtkommunaliörbundslagen
1 § Nämnd

privat verksamhet
den som bedriver
enligt 12 kap. 3 § socialtjänstlagen.

for

och står under

länsstyrelsens

tillsyn

enligt lagstiftningen om socialtjänst och
utan samtycke
vård
den särskilda lagstiftningen
av unga och av missbrukare
om
nämnd
handhas
som avses i l §
av
samt verksamhet
som i annat fall enligt lag
och
asylsökande
bistånd
första stycket. Med socialtjänst jämställs ärenden om
vissa
och
för flyktingar
ärenden om introduktionsersättning
andra utlänningar,
riksfárdtj
till
änst
samt verksamhet enligt
tillstånd
ärenden
andra utlärmingar,
om
funktionshindrade.
vissa
till
service
lagstiftningen
om stöd och

2 § Med socialtjänst

förstås verksamhet

verkställighet
av beslut
av ärenden som rör enskild samt
enligt 2 § skall dokumenteras.
vård och behandling
skall
av
fullgöras genom dokumentation
enligt första stycket

3 § All handläggning
om stödinsatser,

Skyldigheten
utredningar

och beslut

samt genom

löpande anteckningar.
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Med verkställighet

vård och behandling
enligt första stycket
av stödinsatser,
enligt 4 kap. 5 § eller färdtjänst enligt 5 kap. 1 § socialt-

avses inte barnomsorg
jänstlagen
1996:000.
4 §

Med

socialtjänsthandling

vid
avses i denna lag handling som upprättats
enligt 3 § och handling som har kommit
i sådan verksamhet.
Som socialtjänsthandling
i skrift eller bild samt upptagning
avses framställning

dokumentation

som

kan läsas,

eller

avlyssnas

på annat

sätt uppfattas

endast

med tekniska

hjälpmedel.
I 2 kap.

1973:289
5 §

denna

lag finns

mening

bestämmelser
i datalagens
om personuppgifter
förs
med
stöd
automatisk
databehandling.
som
av

Socialtjänsthandlingar

skall tillföras

och sammanställas
i en personakt sä
snart de har upprättats eller kommit in enligt 4 § första stycket.
En personakt får endast omfatta en enskild person. Socialtjänsthandlingar
i ett
ärende som omfattar flera personer i samma hushåll får dock tillföras
en för

dessa personer
6 §

När

akt.

gemensam

till en myndighet
inom socialtjänsten
en anmälan kommit
som
inte finner anledning att inleda utredning
med anledning av, får
inte tillföras
en personakt.

myndigheten
anmälan

Dokumentationens

innehåll,

utformning

och hantering

7 § Dokumentationen

skall innehålla de uppgifter som behövs för att tillgodose
en säker handläggning
av ärendet och en insats av god
kvalitet
pá den vård, behandling
och stödinsats som han erhåller.
Uppgifter
enligt 8-9 §§ dokumenteras
de
har
i
betydelse
det
enskilda
fallet.
om
En socialtjänsthandling
som har upprättats skall innehålla uppgift om vem som
den enskildes

har gjort
I de fall

rätt till

en viss anteckning
uppgifter hämtas

8 § I verksamhet

och tidpunkt

för anteckningen.

från annan skall detta antecknas.

som avser handläggning

av ett ärende skall dokumentation

av

anhängiggörande,

anledning

till

den enskildes
4. bedömning
beslut

utredning,
aktuella

situation,

av den enskildes behov av insatser,
och de bestämmelser
som har tillämpats,

ske
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stycket

första

7. om ett beslut

och i vilken

form

samt i vilken
skall utgå, och

6. skäl för beslut

insatser

omfattning

enligt

3 §

har överklagats.

av beslut om stödinsats, vård och
som består av verkställighet
ske av
behandling skall dokumentation
uppgifter om den enskilde som har betydelse for utförandet av stödinsatsen,
vården och behandlingen,
uppgifter om mål och syfte med stödinsatsen, vården och behandlingen,
.
uppgifter om vidtagna åtgärder,
.
i vilken mån målen enligt 2 har uppnåtts,
.
och
orsak till att en beslutad åtgärd inte vidtagits,
.
har avslutats.
vården och behandlingen
anledning till att stödinsatsen,
.
patientjournallagen
kan tillgodoses enligt
Iden mån behovet av dokumentation
9 § I verksamhet

behöver

1985:562
10 §

enligt

inte uppgifter

dokumenteras

som antecknat uppgifter
3 § ansvarar for uppgifterna.
Den

första

stycket.
som upprättats

i en socialtjänsthandling

skall upprättas

11 § En socialtjänsthandling

enligt

så långt möjligt

efter samråd

den enskilde och med beaktande av den enskildes integritet.
skall framgå om den enskilde har avvikande
Av dokumentationen
12 §
skriven

En

socialtjänsthandling

på svenska språket,

med

mening.

skall vara
inom socialtjänsten
som upprättas
förståelig
möjligt
utformad
och
så
långt
tydligt
vara

för den enskilde.
får inte utplånas
i en socialtjänsthandling
i
socialtjänsthandling
uppgift
felaktig
en
av en
har skett och vem som har gjort den.

13 § Uppgifter
Vid

rättelse

rättelsen

14 § Varje
får tillgång

socialtjänsthandling
till

skall hanteras och förvaras

eller göras oläsliga.
skall

det anges när

så, att obehöriga

inte

den.

eller en avskrift eller en kopia av handlingen har
Om en socialtjänsthandling
lämnats ut till någon, bör det antecknas i personakten vem som har fått handeller kopian och när denna har lämnats ut.
lingen, avskriften

Bevarande

av socialtjänsthandling
som ingår i en personakt
gjordes i akten.

15 § Socialtjänsthandlingar
det sista anteckningen

skall gallras

fem år efter
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Gallringen

skall vara avslutad

senast kalenderåret

efter det att gallringsskyldig-

heten inträdde.
16 §

Följande

handlingar

hos myndighet

med stöd av bestämmelserna
handlingar som kommit

inom

i 15 § första

socialtjänsten

får inte gallras

stycket:

eller

upprättats

i samband

med utredning

om

eller

upprättats

i samband

med utredning

om

faderskap,
handlingar

som kommit

adoption,
3. handlingar

eller upprättats i samband med att en underårig
som kommit
eller tagits emot i ett hem för vård och boende, i ett familjehem
eller i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon av hans föräldrar
eller någon
har
vårdnaden
honom.
annan som
om
skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna
Handlingar
i 15 § av

har placerats

hänsyn
övriga

till

forskningens

kommuner

behov

beträffande

i ett representativt
urval av kommuner
urval av personer.
ett representativt

och återlämnande

Omhändertagande

och i

av personakt

17 § Om det på sannolika
privat

tjänstlagen
eller

skäl kan antas att en personakt hos den som bedriver
och står under länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § social1996:000
inte kommer att handhas enligt föreskrifterna
i denna lag

verksamhet

enligt

föreskrifter

som meddelas med stöd av lagen, får länsstyrelsen
tas om hand.
får också besluta om omhändertagande
Länsstyrelsen
av en personakt hos den
sådan privat verksamhet
som bedriver
som avses i första stycket, om den som
ansöker om det och det finns ett påansvarar för hanteringen
av personakten

besluta

att akt skall

tagligt

behov av att akten tas om hand.
En omhändertagen
personakt skall återlämnas,

finns
nande

om det är möjligt och det inte
enligt första stycket. Beslut i fråga om återlämefter ansökan av den som vid beslutet om
av länsstyrelsen
ansvarade för hanteringen
av personakten.

skäl för omhändertagande
meddelas

omhändertagande
18 § Personakter

arkivmyndigheten
Omhändertagna

som skall tas om hand enligt 17 § skall förvaras
i den kommun där personakterna
finns.

personakter

skall bevaras

avskilda

i fem år från det att de kom

hos
till

arkivmyndigheten.
19 § Ett beslut om omhändertagande av personakter får verkställas
även om det
laga kraft, om inte något annat har föreskrivits
i beslutet.

inte har vunnit
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Polismyndigheten skall länma den hjälp som behövs för att verkställa
av personakten
om omhändertagande
20 § Länsstyrelsens

i fråga om omhändertagande eller återlänmande
hos allmän förvaltningsdomstol.

beslut

får överklagas

personakter

och sekretess

Ojfentlighet

ett beslut

av

m.m.

finns beinom socialtjänsten
21 § Om rätten att ta del av socialtjänsthandlingar
1980:100.
sekretesslagen
och
i tryckfrihetsförordningen
stämmelser
enligt
En myndighet som har hand om en sådan personakt som omhändertagits

fall, samma skyldighet
ur akten begärs för särskilt
före överlänmandet
akten
för
ansvarig
varit
den
som
som

om uppgift

17 § har,

uppgiften

länma

att
till

myndigheten.
privat
bedriver
hos den som
§
socialtjänst3
12
kap.
enligt
verksamhet
skall på begäran av den enskilde så snart som möjligt tilllagen 1996:000
på stället eller i avskrift eller
handahållas
honom för läsning eller avskrivning

22
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§

i en personakt

länsstyrelsens tillsyn

och står under

kopia.

Uppgifterna
ut

de

om

i personakten
inte

kunnat

hos den som avses i första stycket skall inte lämnas
i sekretesslagen
ut enligt bestämmelserna

lämnas

1980:100.
första och andra styckena prövas
om utlämnande av en personakt enligt
Anser denne att personakten eller
av den som är ansvarig för personakten.
någon del av den inte bör lämnas ut, skall han genast med eget yttrande över-

Frågor

frågan till länsstyrelsen för prövning.
I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt tredje stycket gäller
i 15 kap. 7 § sekretesslagen.
delar bestämmelserna
tillämpliga

lämna

23 §

i detta kapitel
av bestämmelserna
om verkställigheten
bestämmer.
regeringen
av regeringen eller den myndighet som

Föreskrifter

meddelas

2 kap.

Socialtjänstregister

Lagens

tillämpningsområde

i

får

personregister som behövs för sådan handläggning
lag tillämpas
verksamhetsområav beslut inom socialtjänstens
av ärenden och verkställighet
ankommer på en komenligt 1 kap. denna lag eller annan författning
den
1 § Denna

som

eller utförs av någon
Statens institutionsstyrelse
ett kommunalförbund,
tillsyn enligt
länsstyrelsens
under
står
och
verksamhet
som
som bedriver privat
socialtjänstbenämns
register
Sådana
1996:000.
12 kap. 3 § socialtjänstlagen

mun,
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register.
Med

förstås

personregister

Första

stycket

gäller

detsamma som i datalagen 1973:289.
inte personregister
som får föras utan tillstånd

datalagen eller som har inrättats
2 § Ett socialtjänstregister
om det i en förordning.
meddelas av regeringen.

med stöd av arman lag eller regeringens

enligt
beslut.

får inte inrättas och föras utan att regeringen beslutat
om hur registret skall föras och användas

Föreskrifter

Registerändamål
3 §

En kommun,
Statens institutionsstyrelse
ett kommunalförbund,
samt den
bedriver
verksamhet
och
privat
står
under
länsstyrelsens
enligt
tillsyn
som
som
12 kap. 3 § socialtjänstlagen
får,
1996:000
i den utsträckning
regeringen

föreskriver,

föra ett socialtjänstregister

dels för sådan handläggning av ärenden
beslut
inom
verksamhetsområden
socialtjänstens
av
som anges
stycket, dels för förberedande
åtgärder för handläggningen.

och verkställighet
i 1 § första
4 §

En kommun,
Statens institutionsstyrelse
ett kommunalförbund,
samt den
som bedriver privat verksamhet och som står under länsstyrelsens tillsyn enligt
12 kap. 3 § socialtjänstlagen
1996:000
får använda ett socialtjänstregister
för

uppföljning,

utvärdering,

framställning av statistik och egen tillsyn beträffande
som registret får användas för enligt 3
För sådan verksamhet
med undantag för verksamhet
besom avses i 3
driven av Statens institutionsstyrelse,
gäller följande. Länsstyrelsen respektive
får använda ett socialtjänstregister
för tillsyn,
Socialstyrelsen
uppföljning,
sådan verksamhet

utvärdering

och framställning

av statistik.

Registerinnehåll
5 §

Ett socialtjänstregister

sådan handläggning
verksamhetsområden

får endast innehålla de uppgifter
som behövs för
beslut
inom
socialtjänstens
av ärenden och verkställighet
av
i
l
§
första
stycket.
som avses

Sambearbetning
6 §

Om regeringen

inte föreskriver
något annat, får uppgifter till ett socialfrån ett annat sådant register.
Av föreskrifter
i lag eller förordning
eller av beslut av Datainspektionen
kan
följa att ett socialtjänstregister
får tillföras
i
från
uppgifter som avses 5 §
andra

tjänstregister

personregister.

hämtas
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Registeransvar
enligt datalagen 1973:289

7 § Registeransvarig

för socialtjänstregistret

vara nämnd som enligt 1 kap. 7 § socialtjänstlagen 1996:000
av socialtjänsten och i övriga fall den myndighet som ansvarar

utövar

skall

ledningen

för handläggning

av beslut inom socialtjänstens verksamhetsområav ärenden och verkställighet
sätt utför
Detta gäller också den som på motsvarande
den enligt 1 kap. 1
och verkställighet
handläggning
av beslut genom privat verksamhet och som står
under länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § socialtjänstlagen.

Direktåtkomst

1996:000,
uppgifter

registrerade

uppgifter

som avses i l kap. 7 § socialtjänstlagen
enligt 7 § ha direktåtkomst
får endast den som är registeransvarig
till uppgifter i ett
i det register som ansvaret gäller. Direktátkomst

Med undantag

8 §
till

till

socialtjänstregister

för sådan nämnd

uppgifter
endast finnas beträffande
för vård vid den institutionen.

ning,

som har att fatta beslut om intagtill personer som är
som är hänförliga

får, hos sådan institution

föremål

För de socialtjänstregister
de ytterligare

ringen

begränsningar

för vilka

Statens institutionsstyrelse

beträffande

direktåtkomst

till

ansvarar

uppgifter

gäller

som rege-

föreskriver.

Sökbegrepp
fär användas som sökbegrepp endast om
i ett socialtjänstregister
eller för rättelse,
det behövs för tillämpning
av lag eller arman författning
framställning
eller
för
forskning
urval
utvärdering,
uppföljning,
av
tillsyn,
9 § Uppgifter

statistik.

Utlämnande

av uppgifter

på ADB-medium

får lämnas ut på medium för autoUppgifterna i ett socialtjänstregister
eller om
endast om det följer av lag eller förordning
matisk databehandling
uppgiften skall användas för forskning eller framställning
av statistik.
10 §

Information
skall se till att den
för ett socialtjänstregister
11 § Den som är registeransvarig
sätt får information
om
enskilde som är eller avses bli registrerad på lämpligt
skall innehålla
Informationen
som
registret.
av de uppgifter
en beskrivning
registret får innehålla samt upplysning om

registerändamålen,
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2. de sekretess-

och säkerhetsbestämmelser

som gäller för registret,
med stöd av datalagen 1973:289,

rätten att
och rättelse
registerutdrag
4. de begränsningar i fråga om direktåtkomst
till registrerade
uppgifter,
utlänmande av uppgifter på medium för automatisk databehandling,
sökbegrepp
och bevarande av uppgifter
som gäller för registret.

Gallring
12 § De regler

för bevarande

§§ denna lag skall

och gallring som föreskrivs
gälla även för socialtjänstregister.

i 1 kap. 15 och 16

Ikraftträdande
Denna

lag träder

har inrättats

i kraft

den l juli

före ikraftträdandet

av år 1997 i den mån registret
lag.

1996. Ett motsvarande

personregister
som
får utan hinder av lagen föras intill utgången
inte ersätts av ett register inrättat enligt denna

Författningsförslag

2.

Förslag

till

Lag

ändring

Härigenom
1980:

100

Nuvarande

om

föreskrivs
skall

i sekretesslagen

att 7 kap. 4 och 6

ha följande

1980:100

samt 14 kap. 2 § sekretesslagen

lydelse.
Föreslagen

lydelse

lydelse

7 kap.
4
om enskilds personliga förkan
röjas utan att den enskilde
hållanden,
om det inte står klart att uppgiften
eller någon honom närstående lider men. Sekretessen gäller dock inte beslut om
omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke. Utan hinder av sekretesuppnått myndig ålder om förhållanden
sen får uppgift lämnas till enskild som
vetskap om vilka hans biologiska föräldrar
av betydelse för att denne skall
är
gäller sekretess för uppgift som enskild har
kommunal farniljerådgivning
Sekretess

gäller

inom

socialtjänsten

för uppgift

Inom

rådgivningen.
som har inhämtats i samband med
förstås verksamhet
socialtjänst
Med
Med socialtjänst förstås verksamhet
enligt lagstiftningen
om socialtjänst
enligt lagstiftningen
om socialtjänst
och den särskilda lagstiftningen
om
och den särskilda lagstiftningen
om
missbrukare
och
vård
missbrukare
av
och
unga
av
vård av unga
av
utan samtycke samt verksamhet som
utan samtycke samt verksamhet som
i annat fall enligt lag handhas av
i annat fall enligt lag handhas av
Till socialtjänst räknas
socialnänmd.
Till socialtjänst räknas
socialnänmd.

lämnat

i förtroende

också verksamhet

eller

hos annan myndig-

omprövning av
het som innefattar
beslut eller
beslut av socialnämnds
särskild tillsyn över nämndens verksamhet samt verksamhet hos kommuMed socialtjänst
nal invandrarbyrå.
asyljämställs ärenden om bistånd

‘ Senaste lydelse SFS 1994:595

hos annan myndigomprövning
het som innefattar
av
1
kap.
i
nämnd
beslut av
som avses
eller
1996000
7 §socialyanstlagen

också verksamhet

tillsyn över nänmdens verksamhet samt verksamhet hos kommuMed socialtjänst
nal invandrarbyrå.

särskild
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Nuvarande

lydelse

Föreslagen

sökande och andra utlänningar,

ären-

den om introduktionsersättning
flyktingar och vissa andra

för

lydelse

jämställs

ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar,
ären-

den om introduktionsersättning
för
flyktingar och vissa andra utlänning-

ar, ärenden om tillstånd till riksfärdtjänst samt verksamhet enligt lagstift-

ar, ärenden om tillstånd till riksfärdtjänst samt verksamhet enligt lagstift-

ningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

ningen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.
Sekretess gäller

i verksamhet

som
avser omhändertagande
av personakt
enligt 1 kap. 17 § lagen 1996:000
och socialtjänstom dokumentation
register m.m. för uppgift om enskilds
personliga förhållanden.
Utan hinder

uppgift lämnas till
av sekretessenfár
personal
som avses i 1 kap. I §
nämnda lag om uppgiften
handläggning
av ärende

behövs fär
samt verk-

ställighet

av beslut om stödinsatser,
värd och behandling
samt det är av
synnerlig vikt att uppgiften lämnas.
I fråga om uppgift i allmän handling
Sekretess enligt första stycket gäller
ansvar

eller

behörighet

för personal

gäller

sekretessen

inte anmälan

inom

kommunal

i högst sjuttio

eller beslut
hälso-

i ärenden

dertagande

om

och sjukvård.

Sekretess enligt första
inte heller

år.

stycket gäller

beslut i fråga
eller

om omhänáterlämnande
av

personakt.

6§2
Sekretess

sjukvården

gäller

inom

hälso-

och

annan verksamhet
i
§
1
samt inom socialsom avses
för anmälan
tjänsten
eller annan
enskild
utsaga av
om någons hälsotillstånd
hållanden,

och

eller

andra personliga

för-

om det kan antas att fara

2 Senaste lydelse

SFS 1992:890

Sekretess
sjukvården

gäller

inom

hälso-

och

och

annan verksamhet
i
§
1
samt inom socialsom avses
tjänsten och annan verksamhet som
avses i 4 §jjärde stycket för anmälan
eller annan utsaga av enskild
om
eller andra
någons hälsotillstånd
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Nuvarande

Föreslagen

lydelse

förhållanden,
om det kan
fara
för att den
uppkommer
antas att
som har gjort anmälan eller avgivit

personliga

för att den som har gjort
avgivit utsagan eller
någon honom närstående utsätts för

uppkommer
anmälan

våld

eller

eller

annat
röjs.

uppgiften

allvarligt

lydelse

utsagan eller någon honom närstående utsätts för våld eller annat all-

men om

röjs.
men om uppgiften
sekretessen högst femtio år.

varligt
I fråga

om uppgift

i allmän

handling

gäller

14 kap.
2
inte att uppgift i annat fall än som avses i l § lämnas till
behövs där för
uppgiften
om
eller skiljande från
förundersökning,
rättegång, ärende om disciplinansvar
hindrar

Sekretess

myndighet,
anställning

eller

någon rörande

jämförbart

annat

hans deltagande

rättsligt

i verksamheten

förfarande

vid

myndigheten

vid den myndighet

mot

där uppgiften

förekommer,
av beslut

omprövning
kommer,

åtgärd

av den myndighet

där uppgiften

före-

eller

tillsyn

över

Sekretess
sakkunnig

eller

revision

eller

hos den myndighet

där uppgiften

förekommer.

inte att uppgift lämnas i muntligt eller skriftligt
yttrande av
i brottdomstol eller myndighet som bedriver förundersökning

hindrar
till

mål.
Sekretess

hindrar

arbetsplats

lämnas

inte
till

att uppgift

en myndighet,
1970:428.

och
om enskilds adress, telefonnummer
om uppgiften behövs där för delgivning

Uppgift hos myndighet som driver teleenskilds
telefonnummer
får dock, om den enskilde hos myndigom
omfattas av
skall hållas hemligt och uppgiften
heten begärt att abonnemanget
enligt

delgivningslagen

verksamhet

enligt 9 kap. 8 § tredje stycket, lämnas ut endast om den
begär
uppgiften
finner att det kan antas att den som söks för
som
håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl.
inte att uppgift som angår misstanke om brott
Sekretess hindrar
eller annan myndighet
polismyndighet
åklagarmyndighet,
som har
sekretess

mot brottet, om fängelse
annan påföljd än böter.

är föreskrivet

lämnas

till

att ingripa
och detta kan antas föranleda

som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1-6, 33 och 34 §§, 8 kap
8 § första eller andra
stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4 eller 7

För uppgift
8 § första

för brottet

myndighet
delgivning

3 Senaste lydelse

SFS 1994:86
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lydelse

Föreslagen

lydelse

Nuvarande

stycket eller 9 § andra stycket gäller vad som föreskrivs
såvitt

i fjärde

om brott för vilket inte är föreskrivet
i två år. Dock hindrar sekretess enligt 7 kap.

angår misstanke

fängelse

stycket endast
straff

lindrigare

än

34 § inte

33 eller

4 eller 6 kap. brottsbalken
som angår misstanke om brott enligt
eller polislämnas
till
inte
har
år
åklagarmyndighet
någon
fyllt
mot
arton
som
myndighet.
Tredje och fjärde styckena gäller inte uppgift som omfattas av sekretess enligt
att uppgift

9 kap. 9 § första

stycket.
Sekretess

enligt

7 kap.

4 § första

och tredje styckena hindrar

inte att
enskild
lämnas
till en
uppgift om
myndighet inom samma kommun om
sekretess enligt motsvarande bestämmelse bl

gällande för uppgiften

den mottagande

myndigheten,

hos
och

om uppgiften behövs för att bedöma
behovet för att den enskilde skall få
vard eller behandling som
1
lagen 1996:000
kap.
i
om
avses
och socialtjänstregisdokumentation
stödinsats,

Sekretess

uppgift
alkohol,

7 kap l § och 4 § första

enligt

om enskild,
narkotika

som inte fyllt arton år eller
eller flyktiga
lösningsmedel,

sådan myndighet,
om gravid
insats till skydd

Denna

inte att
missbrukar
fortgående
som
till denne
eller närstående

styckena hindrar

inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till annan
behövs för att den enskilde skall få nödvändig vård,
det
om
eller annat stöd. Detsamma gäller i fråga om lämnande av uppgift
kvinna eller närstående till henne, om det behövs för en nödvändig

lämnas frän myndighet

behandling

ter m.m.
och tredje

för det väntade

lag träder

i kraft

barnet.

den 1 juli

1996.

31

Författningsförslag

Förslag

till

Lag

ändring

Härigenom

upphöra

Denna

om

föreskrivs

i datalagen

att 2 a § tredje

stycket

att gälla.

lag träder

i kraft

den 1 juli

1996.

1973:289

datalagen

1973:289

skall
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4.

till

Förslag

Förordning

Inledande

bamomsorgsregister

om

bestämmelser

1 § Denna

m.m.
eller ett kommunalförbund

som anges i 3 § får en kommun
ett barnomsorgsregister.

2 § För de ändamål
föra

Registrets

ändamål
ett kommunalförbund
ärenden
av
om placering

3 § En kommun
för

eller

handläggning

får använda

4 §

Barnomsorgsregistret

får tillföras

de uppgifter

ning som avses i 3 § enligt följande.
uppgifter om inkomst från personregister

4 kap. socialtjänst-

om folkbokföring

2. uppgifter

1990:

1536

uppgifter
med

för handlägg-

som förs med stöd av skatteregis-

av lagen
försäkringskassorna,
4. uppgifter

1517

Registrets

från personregister

om folkbokföringsregister,
om sjukpenninggrundande

stöd

1994:

som behövs

1980:343,

terlagen

1993:747

inkomst

som förs med stöd av lagen
som förs
hos de allmänna

från personregister

om sjukförsäkringsregister
som förs

från personregister
om inkomst
socialförsäkringsregister.
om

med stöd

av lagen

innehåll

Barnomsorgsregistret
Den barnomsorg

mål om barnomsorg,
2. Personuppgifter
eller

barnomsorgsregistret

av barn enligt

1996:000.

lagen

5 §

som med hjälp
om dokumen-

föreskrifter
om personregister
förs med stöd av lagen 1996:000

innehåller

förordning

databehandling
av automatisk
tation och socialtjänstregister

får innehålla

som erbjuds

uppgifter

inklusive

enligt följande

resurser

om den som söker placering

och insatser

och önske-

av barn samt om dennes maka

inkomstuppgifter,
inklusive
Personuppgifter
om det barn som skall placeras
sambo

inklusive

hemspråk

hemspråksgrupp,
4. Kösystemet

till

den omsorg

som sökts och placeringar

inom

detta,

och

Författningsförslag

Placeringar
administrativa

Uppgifter
lagen

inom

barnomsorgen

och tekniska
om förtur

och

debitering

av avgifter

inklusive

uppgifter,

enligt

4 kap. 5 § andra stycket

och 9 § socialtjänst-

1996:000.

Utlämnande
6 § Utlämnande

databehandling

av uppgifter

på medium
av uppgifter i barnomsorgsregistret
får ske för personaladministrativa
ändamål.

för automatisk

Verkställighetsföreskrifter
7 § Föreskrifter

och socialtjänstom hur lagen 1996:000
om dokumentation
skall
verkställas
i
fråga
barnomsorgsregistret
samt föreskrifter
m.m.
om
för verkställighet
denna
meddelas av Socialstyrelsen.
förordning
av

register

Denna

förordning

träder

i kraft

den 1 juli

1996.
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1.1

Direktiven
beslut den 13 juni

Genom

té med uppgift

att göra

regeringen

1991 tillkallade
en allmän

översyn

Översynen skall bl.a. innefatta
att tydligare

och syftar till

en parlamentarisk kommit1980:620.

av socialtjänstlagen
av socialtjänstlagens

en utvärdering
avgränsa och klargöra

tillämpning
uppgifter

socialtjänstens

och

ansvarsområden.

dir.

Direktiven
Kommittén

fick

därefter

författningsreglering
råden.

I dessa direktiv

den

av bilaga
1993 tilläggsdirektiv

framgår

10 juni

ålades kommittén

tilläggsdirektiven

Genom

i sin helhet

1991:50

dir.

1993:72.

att utreda och lägga fram förslag om
verksamhetsominom socialtjänstens

av personregister
anförs bl.a. följande.

ställer krav på att
verksamheten
av den kommunala
och utvärderingsoch landstingens uppföljningssåväl statens som kommunernas
Kunskap behövs för att utvärdera effekter av olika beförbättras.
instrument
i det sociala arbetet. Inom
och för att bedöma kvaliteten
handlingsmetoder
Mål-

och resultatstyrning

och familjeomsorgen

individ-

Mot

både

Dessa omständigheter
denna

kommunerna

uppgifter

om insatser

en mer övergripande
i hög grad uppföljningsarbetet.
för
blir möjligt
bakgrund
är det angeläget att det i framtiden
bl.a.
information
sådan
registrera
ger
som
att pä ADB-medium

och deras effekter
nivå.

saknas i stor utsträckning
planet och
det individuella
försvårar

Med
en analys av orsaker till och effekter av sociala insatser.
1980:620S0L,
i 59 § socialtjänstlagen
som förhänsyn till bestämmelserna
i socialförhållanden
personliga
ömtåliga
uppgifter
bjuder registrering
om
av
inte
ske
i
dag.
detta
kan
tjänstens personregister,
anförs att be1991:07
1991:50 till Socialtjänstkommittén
dir.
I direktiven

underlag

för

i sin nuvarande
om vissa personregister i 59 § socialtjänstlagen
utfallet
rationellt
följa
möjligheterna
kan
begränsa
att
utformning
av olika
och
vilken
uppföljning
Vidare sägs att kommittén bör överväga
handlingsplaner.
stämmelserna

utvärdering

som bör ske inom socialtjänsten

och hur detta arbete kan underlättas
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och stärkas.
till
av vad som framgår av den tidigare redogörelsen framhålls,
möjligt
det
inte
direktiven,
är
skillnad från vad som angavs i de ursprungliga
att
utredning till en översyn av 59 § SoL. Utgångspunkten
att begränsa kommitténs
och utvärdering,
arbete bör, utifrån kraven pá bättre uppföljning
för kommitténs
Mot bakgrund

och analysera vilket behov som finns av att registrera integrivara att identifiera
verksamhetsområden.
inom socialtjänstens
tetskänsliga uppgifter på individnivå
författningsreglering
behovet
Det råder en allmän enighet om
av personav en
bör mot bakgrund av sin
lämna förslag till vilka register som bör regleras pä lokal nivå
behovsinventering
eller enskild regi, i bolagsdrivs i statlig, kommunal
verksamheten
oavsett om
form

eller

Kommittén

lagar,

som personalkooperativ.
bör närmare analysera

vilka frågor som bör regleras
och i myndighetsföreskrifter.

i registerförordningar
bör främst

Kommittén
hänger
ändamål

ningar

Kommittén

uppgifter.

med integritetskänsliga

register

lämna

förslag

rörande

reglering

integriteten,
samman med den personliga
ett register får föras, vilka personuppgifter
som fär ske, utlämnande
av personuppgifter
bevarande

personuppgifter,
krypteringssystem
Kommittén

bör

eller

som direkt
eller vilka

som far ingå, de bearbeteller annan användning
av
och säkerhet samt krav pa

andra skyddsmekanismer.

även belysa

kommer

socialtjänsten

kontroll

och gallring,

t.ex.

av frågor
för vilket

i register-

vilken

betydelse

kommunernas

enligt

att få för integritetsskyddet

organisation

datalagen

av
och sekre-

tesslagen.
tilläggsdirektiv

Kommitténs

1.2

dir.

Utredningsarbetet
som inleddes

Arbetet,

hösten

1993:72

bifogas

och

i sin helhet

som bilaga

2.

slutbetänkandet

1991, har socialtjänstkommittén

valt att utföra

etapper.
I den inledande
1993:30

reglering

SOU
etappen, som i april 1993 redovisades i delbetänkandet
förslag till
lämnade kommittén
Rätten till bistånd inom socialtjänsten,
det yttersta ansvaret och vistelsebegreppet,
om rätten till bistånd,

socialbidragsnorav beslut inom socialtjänsten samt kommunernas
hade tidigare presenterat rapporten SOU 1992:98 Kommunerkostnader m.m. Rapporten
kartläggning
utav normer,
- en
remissbehandlats
Förslagen
har
underlag för vissa delar i delbetänkandet.

överklagande

mer. Kommittén
nas socialbidrag

gjorde

inom regeringskansliet.
för närvarande
SOU
I en andra etapp, som i oktober 1994 redovisades i huvudbetänkandet
skilda frågor inom socialbehandlade kommittén
1994: 139 Ny socialtjänslag
i det arbetet omfattade en översyn av själva socialtjänsttjänsten. Tyngdpunkten
tillsyn, uppföljning
och organisation,
framtida inriktning
lagen, socialtjänstens
och bereds

i
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och utvärdering

skyldighet

huvudbetänkandet
Frivilligt

till utformning
av bestämmelser
om anmälningsbarn som far illa. Bl.a. som underlag för övervägandena
i
hade kommittén
publicerat
1993:82
SOU
rapporterna
arbete. Kartläggning
och kunskapsöversikt,
SOU
1993:91

samt förslag

rörande
socialt

Socialtjänstens

i samhällsplanering

roll

och samhällsarbete

sikt och ett diskussionsunderlag
och SOU
ekonomi, transfereringar
och socialbidrag.

1994:46

kunskapsöver- en
Sambandet mellan sarnhälls-

Huvudbetänkandet

har remissbehand-

lats.
I huvudbetänkandet

följande.

uttalade

Uppdraget

beträffande

kommittén

att utreda

och lämna

det fortsatta

arbetet

bl.a.

om författningsreglering
av
inom socialtjänstens verksamhetsområde
kommer att redovisas
personregister
i ett senare betänkande.
Detta uppdrag har ett nära samband med socialtjänstens
att dokumentera
dessa frågor samlat

sin verksamhet.

skyldighet
handla

1995 redovisades

Kommittén
har för avsikt att beÄven frågor
som rör kompeinom socialtjänsten
och utvecklingsarbete

i det fortsatta

tens, utbildning
samt forskningskommer att redovisas i ett särskilt
I juni

förslag

arbetet.

betänkande.

delbetänkandet

SOU

1995:58

Kompetens

och kun-

skapsutveckling.
I den avslutande

betänkande,
lägger
etappen, som redovisas i föreliggande
socialdokumentation
och
förslag till törfattningsreglering
av
samt förslag till lag om ändring i sekretesslagen 1980: 100.

kommittén

fram

tjänstregister

i det arbetet

Tyngdpunkten
bestämmelser

om
direktåtkomst

arbetning,

har legat på överväganden

dokumentation,
till

registerändamål,

registrerade

uppgifter,

och förslag

registerinnehåll,
sökbegrepp

vad gäller
sambe-

och sekretess-

frågor.

myndigheten

Under

arbetet

i denna etapp har studiebesök gjorts hos Socialministeriet
och
i Danmark,
Social- och Hälsovårdsministeriet,
Registertilsynet

myndigheten

Dataombudsmannen

digheten
lämnat

Datatilsynet
information

registerlagstiftning
behovet

integritetskänsliga
råden.

ifrågavarande

för

individnivå

kartläggning

som bedrivs i enskild regi.
Sekretariatet
har också besökt

synpunkter

beakta.

Kommitténs

samt

ländernas

har gjorts av ett urval kommuner
och länsstyrelser när
i
ADB-medium
fråga att på
registrera
myndigheterna

uppgifter

Motsvarande

lämnat

och mynsamt Socialdepartementet
och
departement
myndigheter har

inom socialtjänsten
om dess verksamhet
inom socialtjänstens verksamhetsområden.

En enkätundersökning
det gäller

i Finland

i Norge.

inom socialtjänstens

har gjorts beträffande

verksamhetsom-

socialtjänstverksamhet

företrädare

för ett stort antal kommuner,
som
skall
enligt direktiven
som kommittén
har också vid flera tillfällen
deltagit i konferen-

på de frågeställningar
sekretariat

för att ge information
ser och överläggningar
de det pågående arbetet.
Vid en sammankomst

hearing

och hämta in synpunkter

som anordnats

av kommittén

beträffan-

har deltagit

före-
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Inledning

trädare

för

institut,

Institutet

hos Socialstyrelsen,
Ersta vårdetiska
centrum
vid Stockholms
universitet,
för rättsinformatik
Psykologiska

Epidemiologiskt

institutionen

vid Stockholms

universtet

och organisationen

Verdandi.

Syftet med

punkter

m.fl. tillfälle
att lämna synvar att bereda organisationerna
kommittén
skall beakta, särskilt
enligt direktiven
på de frågeställningar

rörande

etik-

sammankomsten

och integritetsaspekter.
arbete har också beträffande

Föreliggande
referens-

Kommittén
S

1993:12,

styrelsen,

vissa frågor

bedrivits

med hjälp

av

och arbetsgrupper.
har

samrått

med

Datainspektionen,

Integritetsskyddsutredningen
Statens

kommunförbundet.

institutionsstyrelse,

Fi

1993:03,

Statistiska

Hälsodatakommittén

Riksarkivet,

centralbyrån

och

SocialSvenska
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2

Socialtjänstens

2.1

Allmänt
är inordnad
indelas i beslutande

verksamhet

kommunal

All

kommunala

organen
kommunfullmäktige.

Fullmäktige

De
nänmdorganisation.
i kommunal
Beslutande organ är
och törvaltande.

199 l :900 tillsätta

skall enligt

kommunstyrelsen

de nämnder

administration

för att fullgöra kommunens
minst en nänmd. I prakfinnas
måste
i landet inrättat betydligt fler nämnder
behövs

som utöver
Vid sidan av kommunstyrelsen
tiken har dock nästan samtliga kommuner
än två. Under nämnderna arbetar sedan de kommunala

uppgifter.

tjänstemännen.

dels genom
regleras dels genom kommunallagen,
Kommunernas
handlingsbegränsa
Dessa kan ha till syfte att
ett flertal specialforfattningar.
friheten för de kommunala
organen eller att ge dem särskilda maktbefogenheter.
verksamhet

Den

kommunala

underkastad

verksamheten

kommunallagarna

indelas

därför

och en bunden

i en fri
sektor

som bara är
regleras
genom
som
sektor

specialforfattningar.
En specialförfattning

Iden anges att varje
1996:000SoL.
är socialtjänstlagen
kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område 1 kap. 2 § och att kommufår det stöd och
vistas i kommunen
nen har det yttersta ansvaret för att de som
ledningen av
föreskriver
även
§.
att
Lagen
5
1
kap.
de
behöver
den hjälp som
§.
7
kap.
nämnder
1
socialtjänsten utövas av en eller flera
för handhavandet
Närnndorganisationen
av socialtjänsten skiftar mellan kom-

Många har en nämnd som är ansvarig för
munerna.
har således behållit den
Dessa kommuner
kommunen.
före den 1 januari 1992 då den nya
var obligatorisk
trädde i kraft. I de kommuner som
nänmdorganisation
sation är det vanligt att barn- och ungdornsnänmder
både barnomsorg

inom

hela socialtjänsten

nänmdorganisation
kommunallagen

som
med fri

ändrat sin nänmdorganiinrättats med ansvar för

och skola.

bundna sektor hör också lagen 1993:387
om stöd och serkommunens
l januari 1994.
kraft
den
trädde
i
LSS,
vice till vissa funktionshindrade
som
bestämmelser
Denna lag innehåller
om insatser för särskilt stöd och service
Till
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Socialtjänstens

administration

Kommunerna
personer med svåra funktionshinder.
svarar inte för alla insatser
enligt LSS. Vissa av insatserna svarar landstingen för. Ledningen av kommunerenligt LSS utövas av en eller flera nänmder som kommunfullnas verksamhet
mäktige utser 22 §.

2.2

Tillsyn,

uppföljning

och

utvärdering

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen SoS har enligt SoL ansvar för tillsyn, uppföljning
och utvärdering av socialtjänsten
på nationell nivå 13 kap. 1 §. Till SoS åtaganden hör
också att bidra till att vidareutveckla
SoS skall i detta arbete lägga
socialtjänsten.
tyngdpunkten
på att följa upp och utvärdera socialtjänstens verksamhet.
I denna
uppgift

ingår att producera och publicera verksarnhetsstatistik
inom socialtjänsten. Till ledning för socialtjänstens
verksamhet
skall Socialstyrelsen
också
utfärda allmänna råd.

Länsstyrelserna
Länsstyrelsen är regeringens företrädare och statens samordningsorgan
i länet.
Länsstyrelsen
är således en länk mellan den nationella och den lokala nivån och
har till uppgift att tydliggöra,
genomföra och följa upp den nationella politiken
och att samordna och driva utvecklingsfrågor
i länet.
Länsstyrelsen har enligt SoL ansvar för tillsyn, uppföljning
och utvärdering
inom sitt län 13 kap. 1 §. I detta arbete skall länsstyrelsen
av socialtjänsten
lägga tyngdpunkten vid tillsyn av socialtjänstens verksamhet.
Till länsstyrelserhör också att informera
i frågor
nas uppgifter
om och ge råd till allmänheten
med råd i deras verksamhet.
som rör socialtjänsten samt att biträda kommunerna
Hem för vård och boende står också under länsstyrelsernas tillsyn. Länsstyrelserna meddelar för övrigt tillstånd
Länsstyrelserna
utövar slutligen
26 §.

2.3

Statens

till

inrättande

också tillsyn

av hem för vård och boende.
över verksamheten
enligt LSS

institutionsstyrelse

Statens institutionsstyrelse
för de hem
SiS är en central förvaltningsmyndighet
med särskilda bestämmelser
vård
som avses i 12 § lagen 1990:52
om
av unga
särskilda
ungdomshem
samt 22 och 23 §§ lagen 1988:870
om vård av missbrukare i vissa fall LVM—hem.

Socialtjänstens

SiS skall

särskilt

planering,

svara för

ledning

och drift

men och LVM-hemmen,
anvisning av platser till
ekonomisk

styrning,

metodutveckling,
Myndighetens
tion

tör SiS.

administration

av samt tillsyn

ungdomshem-

hemmen,

resultatupptöljning

forsknings-

arbetsuppgifter

över de särskilda

och kontroll,

och utvecklingsarbete.

regleras

i förordningen

1993:877

med instruk-
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personregister

Socialtjänstens

3

Allmänt

1

3
.

De flesta kommuner
stöd

Syftet

sig idag av personregister
som förs med
verksamhetsområden.
något av socialtjänstens
olika administrativa
är främst att underlätta

i landet använder

av ADB för åtminstone
med ADB-användningen

att bevaka och följa upp ärenden inom
rutiner inom socialom det i första hand är administrativa
så har under senare år nya
tjänstens verksamhetsområden
som har datoriserats,
också utvecklats inom service-, vård- och behandlingsoch effektiva ADB-stöd
rutiner.

Kommunerna
Även
socialtjänsten.

områdena.

I flertalet

måste ha möjlighet

av landets

är således personregistrering

kommuner

fullgöra
för att kommunerna
av ADB en förutsättning
socialtjänsten.
enligt
ansvar
Även Statens institutionsstyrelse
SiS och ett fåtal privata vårdutövare
personregister
ADB-baserade
vänder
som stöd för sin verksamhet.
skall

stöd

Beskrivningen
samhet enligt

av socialtjänstens

socialtjänstlagen

personregister

1996:000SoL,

i detta

kunna

kapitel

lagen l990:52

med
sitt

an-

gäller verkmed särskilda

och lagen 1988:70
om vård av missom vård av unga LVU
enligt
Vidare jämställs med socialtjänst verksamhet
brukare i vissa fall LVM.
LSS,
funktionshindrade
ärentill
vissa
service
och
stöd
lagen 1993:387
om
bedrivs
inom
familjerätten som
den om tillstånd till riksfärdtj änsten, verksamhet
asylsökanFB
enligt föräldrabalken
samt ärenden om bistånd
i kommunerna
bestämmelser

de m. fl. och om introduktionsersättning
ningar.

för flyktingar

och vissa andra utlän-

Socialtjänstens
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3.2

personregister

inom

personregister

Kommunernas

socialtjänsten
hand som stöd för handläggningen
av de uppoch som stöd för de beslut
gifter där socialtjänsten har en utredningsskyldighet
Även under verkställighetsfasen
används personuti.
utredningen
mynnar
som
arbetsplaner,
handläggningen
vid
stöd
register som administrativt
genomav
utbetalningar
förandet av olika insatser, hanteringen av färdtjänstriksfärdtjänst,
används

Personregistren

i första

bistånd, hanteringen av egenavgifter inom barn- och äldreomsorg
av ekonomiskt
än i mindre omfattning
används personregistren
Därutöver
m.m.
- som
- om
verksamhet.
socialtjänstens
och utvärdering
underlag för tillsyn, uppföljning
av
underlättar

Registren

för den officiella

också rapporteringen

av uppgifter

till

SoS som underlag

statistiken.

lagras som regel individrelasom byggts upp i kommunerna
inom socialtjänsten.
terade person-, ärende-, beslut- och verkställighetsuppgifter
uppgifter om familjesannnanPå personnivå finns
ex. folkbokföringsuppgifter,
finns uppgifter om ärendetyp, öppsättning, inkomster
m.m. Pâ ärendenivå
I de ADB-system

administrativt
tjänstenummer,
handläggare,
beslutsdatum,
beslutstyp,
uppgifter
finns
beslutsnivå
område m.m. På
t.ex.
om
insatstyp samt hela beslutsbeslutsfattare,
giltighetstid,
datum för framställan,
finns uppgifter
På verkställighetsnivå
i form av ärendeblad.
underlaget
om
bistånd m.m. I ADB-systearbetsplan, placering, utbetalningar
av ekonomiskt
avslutandedatum,

nandedatum,

förekomma
som en del av sysmen kan också enkla ordbehandlingsmöjligheter
knutna till den
är
för
ärendeanteckningar
främst
används
som
temet. Dessa
enskilde.
områdesvis av socialtjänstens perI det följande ges en närmare beskrivning
Ärenderegistren beskrivs dock först för hela socialtjänsten.
sonregister.

Ärenderegister
Ärenderegistren är ofta sådana att de systemtekniskt

är en direkt

förutsättning

delsystem. Detta gäller
skall kunna
för att uppgifter
och familjeomsorgsframför
allt individsamt äldreomsorgsverksamheterna,
rör ärenden enligt SoL. Ärenderegistren, eller
där merparten av handläggningen
registreras

akt- och ärenderegistren

register

som finns

inom

i andra

s.k.

som de också benämns, är nära kopplade till de beslutsAtt ett ärende öppnats
de olika verksarnhetsgrenarna.

enligt
fattat beslut om utredning
som regel också att socialtjänsten
Ärenderegistren är s.k. sarnmanställningsregister
10 kap. l § SoL 1996:000.
efter
enligt 11 kap. 1 § SoL genom att det är möjligt att lista personerärenden
innebär

som gjorts i systemen. Registren
avseenden. Dels kan själva förekomsten

den ärendeindelning
ter i flera

innehåller
i registren

känsliga

uppgif-

uppfattas

som

Socialtjänstens

personregister

integritetskänslig
klart

oftast att det
av den enskilde, dels innebär ärendeuppdelningen
att enskild person t.ex. uppbär socialbidrag eller är föremål för
av något slag.

framgår

utredning

Barnomsorg
I personregistren

inom barnomsorgen
finns uppgifter om barn som står i kö till
eller är placerade i kommunens eller av kommunen subventionerad
barnomsorg.
Vidare förs register över barnens föräldrar
och deras inkomster.
Uppgifterna

används

för att få ett så effektivt
platsutnyttjande
för att hantera
som möjligt,
och debitering av avgifter samt för uppföljning
och statistik. Kommutaxa hämtar i många fall uppgifter
ner som har en inkomstrelaterad
om sjukinkomst från socialförsäkringssystemet
penninggrundande
för att användas som

beräkning

jämförelse

vid kontroll

I barnomsorgsregistren
till

barnomsorg,

av de inkomstuppgifter
lagras vissa ömtåliga

nödvändiga

insatser,

som föräldrarna

uppgifter

önskemål,

länmat.

som t.ex. anledningen
till avgiftsbeslut,

bakgrund

uppsägning

och olika kategoriindelningar.
De ömtåliga
av barnomsorgsplats
lagras inte primärt för att kunna sammanställas
betraktas
utan
mer
Det är dock i många fall möjligt
eller
att genom listuttag
som aktmaterial.
i olika sökbilder
presentation
redovisa dessa uppgifter
samlade för mer än en
person. Det är även möjligt att använda en del av uppgifterna
som sökbegrepp

uppgifterna

vid

sådana sammanställningar.

Vård

och

för äldre

omsorg

inom

I personregistren

och personer

med

detta verksamhetsområde

funktionshinder
finns

om äldre och
funktionshindrade
och deras anhöriga som fått eller ansökt om bistånd enligt
SoL i form av hemtjänst, serviceboende,
färdtjänst m.m. eller om riksfärdtjänst
enligt lagen 1993:963
kommunal
riksfärdtjänst
samt om funktionshindrade
om

och

deras

anhöriga

avlösarservice,
Vidare

uppgifter

avgiftsberäkning.
sorgen,

nyttjande

LSS

i form

kontaktperson,
av ledsagarservice,
hemmet,
assistent
personlig
utom
etc.
det att de kommuner
som använder en inkomstberoende
från Riksförsäkringsverket
ocheller
Riksskatteverket
för

korttidsvistelse

förekommer

taxa hämtar

enligt

uppgifter

Uppgifterna

lagras av samma skäl som beträffande
barnomadministrationen
och få ett så effektivt
resursutmen också för att hantera beräkning och debitering av

dvs. för att underlätta
som möjligt,

avgifter

m.m.
Det kan förekomma

både känsliga och ömtåliga uppgifter

i dessa personregis-

ter. För att kunna ge en så adekvat omvårdnad
som möjligt behöver
lagras om t.ex. den enskildes behov av rehabilitering,
dagsjukvård
med hygien

m.m.

uppgifter
och hjälp
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Socialtjänstens

Individ-

personregister

och familjeomsorg
beslut
här uppgifter om
a. socialbidragsberäkningar,
.
andra beslut enligt SoL i form av t.ex. kontaktperson,

omfattar

Personregistren

bistånd,
om ekonomiskt
placeringar i familjehem

eller

i hem för vård eller boende,

beslut

inom

famil-

i form

beslut om
av faderskap, underhållsbidrag
m.m.
av fastställande
flyktingersättning,
asylbidrag m.m. Vidare lagras uppgifter om olika betalningar
som är kopplade till ärendehandläggningen.

jerätten

Registren
flera olika

gifter

individ-

inom

avseenden.

och familjeomsorgen

Socialbidragsberäkningar

om bidragsaktuella

hushålls

inkomster

innehåller
omfattar
och

känsliga
t.ex.

utgifter.

uppgifter

detaljerade
Dessa

i

upp-

uppgifter

Uppgifterna kan sålunda inte
mer som ett aktmaterial.
Dock används
så att mer än ett hushåll
gången kan identifieras.
sammanställningar av uppgifter för statistik och Verksamhetsupp-

dock i allmänhet

betraktas

sammanställas
avidentiñerade

följning.
Vid

registrering

också särskilda

av beslut om socialbidrag använder
orsakskoder
eller bakgrundsvariabler

ett stort antal kommuner
som en form av märkär att kunna följa orsaker-

av de beslut man fattar. Syftet med märkningen
Användningen
bakom
i första hand socialbidragsutvecklingen.
av orsakskoder
na
och utkan alltså ses som ett första steg i tillskapandet
uppföljningsett
av
inriktade
insatser.
Flera
för socialtjänstens
individuellt
värderingsinstrument

ning

uppföljning,
är i färd med att utveckla modeller för en mer förfinad
eftersom kraven på redovisning
av olika insatsers effekter ständigt ökar.
transaktioner
De ekonomiska
som registreras inom individ- och familj

kommuner

socialbidrag eller kostnader i samband
gen kan t.ex. avse institutionskostnader,
med en placering. Transaktionerna
utgör också underlag för den ekonomiska
ekonomisystem.
redovisningen och överförs därför regelbundet till kommunens
Till

individ-

sträckning

bidrag och pensioner.
för kontroll

inhämtas också i stor utpersonregister
ersättningar,
Riksförsäkringsverket
om utbetalade
används
sker ofta dagligen. Uppgifterna
Denna överföring

och farniljeomsorgens

uppgifter
i samband

från

med utredning

om rätt till

socialbidrag

och sparas under

högst tre månader.

3.3

SiS personregister
håller för närvarande
att byggas upp. Registret kommer
vid SiS:s institutioner.
användas
i
samband
med
placeringar
att
och för framtill kommunerna
skall också användas för fakturering

SiS personregister
i första

Registret

hand

av avidentifierad
kommer
Personregistret

ställning

na skall via ADB

statistik.

De olika institutioneratt föras vid SiS huvudkontor.
få tillgång till de uppgifter som berör den egna institutionens

Socialtjänstens

verksamhet.

Endast

aktuella

placeringar

som ömtåliga
innehålla
följande.
kommer
att
medborgarskap,
grundsfaktorer,
Såväl

känsliga

utskrivningsorsak,
utskrivningsdatum,

uppgifter

blir

tillgängliga

kommer

Personnummer,

för hemmen.

att finnas
nanm,

avvikelser,

tillfällig

i registret,

intagningsorsak,

val
differentieringsgrunder,
intagningsdatum,
lagrum,
placeringsdatum,
§ 27-placeringar

47

personregister

som
bak-

av institution,
vistelse före,

frånvaro,

flyttning

Det kommer också att finnas ett fritextfált
och utskrivning.
mellan avdelningar
den
där anteckningar
om ärendets gång skall föras av den person som placerar
sluts
avtal
de
liksom
osv.
socialsekreteraren
med
enskilde
som
om
samtal
och SiS.
mellan den enskilde och SiS samt mellan kommunerna
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4

Socialtjänstens
verksamhetsområden

Vid

våra överväganden

beträffande

tjänstens personregister

vilka

har utgångspunkten

gälla för dokumentationen

uppgifter

som bör få finnas i socialvarit de bestämmelser
som föreslås

inom

Dokumentationsskyldigheten

socialtjänsten m.m.
föreslås omfatta all verksamhet

inom socialtj änst-

en som bedrivs av en kommun,
en privat yrkesutövare som står under länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § socialtjänstlagen
1996:000SoL,
ett kommunalförbund
enligt kommunalförbundslagen
eller av SiS. Härmed
1985:894
förstås

verksamhet

enligt

lagen 1990:52

1988:

dels enligt

det nya lagförslaget
med särskilda bestämmelser

om socialtjänst
men också
om vård av unga och lagen

70

i vissa fall.
om vård av missbrukare
järnställs med socialtjänst verksamhet enligt lagen 1993:387
och service till vissa funktionshindrade
LSS,
ärenden om tillstånd
Vidare

färdtjänsten,

verksamhet

föräldrabalken

FB

introduktionsersättning

om stöd
till riks-

inom

familjerätten
enligt
som bedrivs i kommunerna
asylsökande m.fl. och om
samt ärenden om bistånd
för flyktingar och vissa andra utlärmingar.

De grundläggande
bestämmelserna
om socialtjänstens skyldigheter och rättigheter enligt det nya lagförslaget finns i vårt huvudbetänkande
SOU
1994: 139
Ny socialtjänstlag.
Barnomsorgen
regleras i ett eget kapitel iden nya lagstiftningen 4 kap. medan bestämmelserna
insatser har
om övriga individinriktade
samlats

i kapitel

5.

51

inom

Dokumentation

5

socialtjänsten

bestämmelser

Gällande

5.1

m.m.

i viss omsom ålägger den som verkar inom socialtjänsten att
1980:620
finns i 51 § socialtjänstlagen
sin verksamhet
fattning dokumentera
Även
förvaltallmänna
1981:750.
socialtjänstförordningen
§
och
14
av
SoL

Bestämmelser

ningsrättsliga

följ er en skyldighet att i behövlig utsträckning dokumenRäckvidden
inom socialtjänsten.
av denna dokumentations-

principer

tera verksamheten
skyldighet får för socialtjänstens
direkt

kan hänföras

het är löpande

del betydelse för sådan verksamhet
som inte
verksamsådan
ärende.
på
Exempel
ett
av

till handläggning

kontakter

med enskilda,

och annan kurativ
Del A s. 433.

behandlingsarbete

om socialtjänsten
1985-12-18,
har i rapporten Barn i familjehem
regler följer
slagit fast att det av allmänna förvaltningsrättsliga
dnr 29879-1985
verksamhet som inte kan hänföras
för
sådan
också
dokumentationsskyldighet
en
till handläggning
av ärende.
Enligt 5 l § SoL skall vad som har kommit fram vid en utredning och som har
på ett betryggande sätt. Den
betydelse för ett ärendes avgörande tillvaratas

verksamhet

se prop.
Justitieombudsmarmen

197980:1
JO

gäller alltså i socialtjänstens utredande verksamhet. Dokumentatiobeslut som rör den enskilde.
nen är avsedd att utgöra underlag för att fatta ett
Det är härvid fråga om sådan verksamhet
som innefattar myndighetsutövning.
i förvaltär vissa bestämmelser
I ärenden som innefattar myndighetsutövning
har
rätt
bl.a.
innebörd,
med
att ta del
part
att
tillämpliga
1986:223
ningslagen
motiveskyldig
regel
i
är
och
att
myndigheten
ärende
det som har tillförts
ett

skyldigheten

av

ra sitt beslut i ärendet.
14
I socialtjänstförordningen
vid hem för vård
journalföring

dokumentationsskyldighet
privat

regi,

såsom enskilda

26-29
eller

föreligger
förskolor

§§

boende.

finns
Denna

vidare

bestämmelser

även för viss verksamhet
och fritidshem.

om
att
i
bedrivs
som

bestämmelse

innebär

52

Dokumentation

inom

socialtjänsten

m.m.

Tryckfrihetsförordningens

TF
och sekretesslagens 1980:100
bestämmelser
hos socialger den enskilde rätt att i princip alltid
ta del av de handlingar
tjänsten som rör honom själv om han begär det. Denna rätt föreligger
oavsett
ingår i ett ärende eller inte. 152 § SoL finns vidare en rekomom handlingarna
mendation

ningar
Hur

för socialtjänsten

att hålla den enskilde

underrättad

om de anteck-

som förs om honom.
länge handlingar
som ingår

i socialtjänstens
personakter
skall bevaras,
60
§
Sol..
Gallringsplikten
innebär
skall gallras
av
att personakterna
sedan fem år har förflutit
från det den sista anteckningen
utfördes av socialtjänsten. Undantag har gjorts för handlingar
som bl.a. rör adoption och fader-

framgår

skap 62

§ första

ningens behov
sistnämnda

SoL.

stycket

62

Undantag

§ andra stycket

undantaget

gäller

har vidare gjorts av hänsyn till
SoL och 51 § socialtjänstförordningen.

dels handlingar

som finns hos kommuner
län, dels handlingar
i fråga om personer som är födda vissa datum.
Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd och föreskrifter
som berör
tjänstens dokumentation
enligt följande.

Handläggning

och

dokumentation

inom

socialtjänsten

forskDet
i vissa
social-

allmänna

råd,

1994:3

Socialstyrelsens

föreskrifter

om personregister

inom socialtjänsten

SOSFS

1981:126

Socialstyrelsens
vård eller

föreskrifter

boende

Socialstyrelsens
fritidshem

5.2

SOSFS
föreskrifter

SOSFS

Uppgifter

om enskilda
till dessa, i olika

samtal

med

råd om journalföring

vid hem för

och allmänna

råd om enskilda

förskolor

och

1990:2

Socialtjänstens

bilagor

och allmänna
1983:63

dokumentation

i dag

finns i dag i socialtjänstens
och
protokoll
personer
register som förs inom socialtjänsten
och framför allt
i personakterna.
Akterna
innehåller
en mängd olika uppgifter
om enskilda
Som regel finns det löpande anteckningar
personer och deras anhöriga.
om
den enskilde

och
som förts löpande i samband med planerade
förs såväl i samband med
m.m. Sådana anteckningar
handläggning av ärenden som under tiden för verkställighet
av beslut. Exempel
på det sistnämnda är de löpande anteckningar som förs på ett behandlingshem.
För att socialtjänsten
skall kunna genomföra
ett beslut på ett ändamålsenligt
genomförda

insatser

sätt förekommer

det att en plan upprättas tillsammans
med den enskilde.
Det
sådana
benämns
planer
olika
på
individuella
sätt,
av
t.ex.
som
planer, överenskommelser,
handlingsplaner,
omvårdnadsplaner,
vårdplaner och
behandlingsplaner.
En upprättad plan tillfogas i en del fall personakten.
Personfinns

olika

akterna

typer

innehåller

även andra handlingar

av skiftande

natur.

Där förvaras

ut-

Dokumentation

socialtjänsten

av beslut i tidigare ärenden, kopior av yttranden till andra
med
anmälningar och rapporter, läkarintyg, skriftväxling
inom socialtjänsten samt med arbetsförmedling,
länsstyrelse,

inkomna

myndigheter,

andra myndigheter

Som sökregister

myndigheter.

till personakterna

finns

ofta ett slag- eller
Sökregistret och därtill

som är upplagt på namn och personnummer.
akter bildar enligt definitionen
i S0L:s förarbeten

sökregister
hörande
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och kopior

redningar

m.fl.

inom

prop.

l97980:1,

i datalagens mening om det förs med stöd av ADB.
s. 435 ett personregister
den som har egen eller med arman gemensam
I ett sådant register förekommer
personakt.
verksamhet

Socialtjänstens

datoriseras

alltmer.

Detta har i första

hand gällt

av avgifter
av utbetalningar
av bistånd, fakturering
o.dyl., men även sökregistren till personakterna förs numera i de flesta kommufortsatt genom att
har utvecklingen
ner med stöd av ADB. I många kommuner

registren

ADB

för administration

även för registrering

används

och för bevarande

av löpande anteckningar

och beslut.

5.3

dokumentation

i nuvarande

Brister

bristande dokumentation
såväl av utJO har i ett stort antal beslut framhållit
i
beslut
den
12 februari
samtal,
vidtagna
åtgärder
redning som av
osv., t.ex.
där det förutom annat förelåg bristande dokumentation,
1993, dnr 1080-1992,
skedde
där dokumentationen
samt i beslut den l mars 1993, dnr 3709-1992,
riktats
Kritik
har
här
också
enbart som stödanteckningar
bagatellkaraktär.
av
enskildes
dokumentationen
medfört
den
I ett
integritet.
kränkningar
mot att
av
befanns utredningen inte ha bedrivits
annat ärende som gällde barnmisshandel
på ett godtagbart sätt eftersom det saknades löpande anteckningar och dokumentationen också i övrigt var bristfällig.
har medfört att beslut kommit att fattas på ett otillBrister i dokumentationen
eller felaktigt

räckligt

verkställighet

beslutsunderlag.

medfört

av denna inte kommit
detta är att målen med insatserna
enskildes
Flera

Vidare

har brister

i dokumentation

att den enskildes vård eller behandling
att fylla kraven i kvalitetshänseende.

rättssäkerhet

varit

inte uppnåtts.

Inte heller

under

och uppföljningen
En konsekvens
har kraven

av
på den

uppfyllda.

i socialtjänstens
som grundar sig på uppgifterna
insatser för finska barn i Sverige samt
om socialtjänstens
har också visat
ramen för SoS:s projekt Aktiv uppföljning,

sammanställningar

personakter,

bl.a.

olika

studier

inom

stora

variationer

mellan

tjänstens verksamheter.

olika

kommuner

Dokumentationens

i det som dokumenteras

omfattning,

utformning

om socialoch innehåll

och ärendetyp.
samt verksamhetsinnehålDet har i olika sammanhang också framförts att dagens dokumentation
för
alltid
helt
relevanta
alltför
inte
löpande
anteckningar,
ler
är
mycket
som

varierar

även beroende

på handläggare
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Dokumentation

handläggningen

redovisas

Andra

m.m.

Studier

gjort inom ramen for
som Socialstyrelsen
har t.ex. visat att påfallande många anteckningar
De beskriver nästan uteslutande vad socialsekreteraren

uppföljning

är av dagbokskaraktär.
gjort och vilka kontakter

dragits

socialtjänsten

av ärendet.

Aktiv

projektet

inom

brister

eller bedömning

som tagits.
mer sällan.

däremot

Vilka

eller

bedömningar

slutsatser

som konstaterats är att det inte görs någon utredning
av barnets behov vid utredningar som görs utifrån

som

om barnet
föräldrars

behov

av behandling.
När det gäller dokumentationen

inom äldre- och handikappomsorgen
har man
att det inte alltid framgår vad den enskilde ansökt om. Skillnad görs inte
alltid mellan ansökan och beslut. Många beslut är också otydliga och talar inte
om vad den enskilde har beviljats och vad han fått avslag på. Inte heller framgår
det alltid vilken motivering
som beslutet grundar sig på.
funnit

Vidare

är personakterna

ofta

svåröverskådliga.

En

enhetlig

struktur

och

samordning

saknas i många fall, liksom en koppling mellan
av dokumentationen
mål och redovisningar
vad
av
som uppnås. Inte heller finns någon enhetligt
utformad
vilket försvårar
slutanteckning,
användningen av materialet.

5.4

på dokumentation

Kraven

Dokumentation
redovisas

inom

socialtjänsten

de viktigaste

finns

på dokumentationen

5.4.1

Rättssäkerhet

Ett huvudändamål
rättssäkerhet.

ändamålen

behövs
for

av flera olika skäl. I det följande
dokumentationen
och vilka krav som

for varje ändamålsgrupp.

for dokumentationen

Behov

finns

är att tillgodose kraven på den enskildes
allt som kommit fram i
av att dokumentera
och som har avgörande betydelse för socialtjänst-

därför

om den enskilde
i ärendet. Det är också viktigt att dokumentationen
ens ställningstagande
omfattar de uppgifter
skall kunna ge den enskilde
som krävs för att socialtjänsten
Av hänsyn till den enskildes integritet bör antecken god vård och behandling.

utredningen

ningarna
betydelse

om den enskilde samtidigt begränsas till det som är nödvändigt
för ärendets handläggning.

och har

Det finns också ur rättsäkerhetssynpunkt
behov av att dokumentera verkställigav beslutet. Den enskilde måste ha samma rätt till insyn i anteckningar

heten

som görs om honom under pågående vård och behandling som i utredningen.
För insatser enligt SoL krävs den enskildes samtycke, vilket gör det naturligt
att underrätta
i sådana fall

den enskilde
där insatser

om de uppgifter som dokumenteras
genomförs
enligt lagen l990:52

Även
om honom.
med särskilda be-

inom

Dokumentation

socialtjänsten
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eller lagen 1988:870
om vård av missom vård av unga LVU
om
finns behov av att hålla den enskilde informerad
brukare i vissa fall LVM
genomförande.
under
insatsens
dokumenteras
de uppgifter som
har dokumentationen
stor betydelse för
För personalen inom socialtjänsten
medför
att det är den
tjänsteansvaret
deras rättsliga ställning. Det individuella
enskilde tjänstemännen som är ansvarig för innehållet i de anteckningar som han
gör om varje enskild person. Det är därför viktigt att även utifrån personalens
för en rättvisde uppgifter som är nödvändiga
rättsliga ställning dokumentera
handläggning.
såväl av det enskilda ärendet som av ärendets
ande bedömning
måste alla uppgifter
som är
För att kunna uppnå god kvalitet i beslutsfattandet
Dokumentationen
dokumenteras.
ställningstagande
socialtjänstens
för
väsentliga
har således stor betydelse som underlag för ett korrekt beslut.
stämmelser

i kläm. För
kommer dock ofta dokumentationen
I en pressad arbetssituation
information
om kraven på
detta behövs bättre och mer utförlig
att undvika
dokumentationsregler
dokumentation,
m.m. men också utbildning av personalen
i frågor

som rör dokumentation.

5.4.2

Tillsyn,

uppföljning

och

utvärdering

föreslås att
SOU 1994: 139 Ny socialtjänstlag
för
förutsättning
En
verksamhet.
sin
utvärdera
och
skall följa upp
socialtjänsten
Dokumentalöpande.
dokumenteras
verksamheten
att detta skall kunna ske är att
som till
egen uppföljning
tionen skall kunna ge underlag såväl till kommunens
statens tillsyn, uppföljning och utvärdering.
bild av verksamhetens
utskall ge en översiktlig
uppföljning
Kommunens
avvikelser
för
uppmärksamma
att
veckling och kunna tjäna som signalsystem
Uppföljning innebär att grundläggande uppgifter
gentemot tidigare verksamhet.
samlas in och ställs samman. Den är en förutsätteller fakta om verksamheten
och att åtaganden och
verkställda
ning för kontroll
av att fattade beslut blivit
överblick
över situationen
men
Uppföljningen
ger en
uppdrag blivit fullgjorda.
Uppföljningen
uppkommit.
resultat
vanligen inte hur eller varför ett
förklarar
eller verkoch på aggregerad nivå, t.ex. målgruppsgörs både på individnivå

I kommitténs

huvudbetänkande

samhetsnivå.
är att följa upp att den enskilde
han
är berättigad till enligt beslutet
erhåller den vård, service och omsorg som
och normer.
kvalitetskriterier
samt att arbetet utförs i enlighet med fastställda
aggregerad nivå syftar till att ge underlag för uppföljning
sammanställningar

Syftet med den individuella

av olika
och innehåll.

och utvärdering

omfattning

uppföljningen

verksamheter

i förhållande

till

verksamhetens

mål,

av socialtjänsten
I statens uppgifter med tillsyn, uppföljning och utvärdering
i
utvecklas
beskriva hur verksamheten
ingår att regelbundet och fortlöpande
efterfrågeförändringar
samt
och
behov
ekonomi,
mål,
till nationella
förhållande
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utveckling

och effektivitet.
För staten finns det ett intresse av
av produktivitet
att offentlig service fördelas på ett likvärdigt sätt över hela landet och att
servicenivån
inte varierar alltför mycket mellan kommunerna.
SoS som svarar för den nationella tillsynen har i första hand till uppgift
att
systematiskt
följa och analysera utvecklingen
i landet och rapportera till riksdag
och regering om hur verksarnhetsmålen
i lagstiftningen
uppfylls,
vilka brister
finns
i
måluppfyllelsen,
hur
resultatet
verksamheten
som
i termer av utförda
av
prestationer
och kvaliteten
på dessa tjänster utvecklas i olika kommuner.
Den officiella

statistiken

utgör basen i det systern för fortlöpande uppföljning
Detta system fungerar också som ett signalsom SoS utvecklat.
systern och skall kunna slå larm vid behov av ytterligare
och fördjupad uppgiftsinsamling i form av olika specialstudier.
Sådana studier görs ofta på urvalsbasis. Detta kan t.ex. ske länsvis inom ramen för Socialstyrelsens projekt Aktiv
och utvärdering

uppföljning,

eller i andra urval,

information

för t.ex.

olika

och avse engångsrapportering
utvärderingsprojekt.

av viss fördjupad

Länsstyrelserna

som svarar för den regionala tillsynen har till uppgift att följa
tillämpning
har också en
av SoL inom länet. Länsstyrelserna
ganska stor rådgivande
roll. Länstyrelserna
skall nu också mer systematiskt
utöva tillsyn i form av kontroll
och kvalitet.
av laglighet, rättssäkerhet
Den regionala tillsynen omfattar dels individrelaterad
tillsyn, dels verksam-

socialtjänstens

hetstillsyn.

Den individrelaterade
tillsynen initieras ofta av den enskilde själv
framför
klagomål över hur kommunen har handlagt hans ärende. Även JO
som
kan begära att länsstyrelsen granskar kommunens
handläggning av ett enskilt
ärende. Initiativet
kan också tas av länsstyrelsen själv för fall
som t.ex. uppmärksammats
i pressen. När det gäller verksamhetstillsynema
kan dessa exempelvis initieras utifrån de verksamheter
som enskilda riktar sina klagomål mot.
Som underlag
för de regionala
tillsynerna
begär länsstyrelserna
utdrag ur
socialtjänstens
personregister
från aktuella kommuner.
Med utvärdering
avses enligt huvudbetänkandet
att analysera och värdera
kvalitet, effektivitet
och resultat av en verksamhet i relation till de för verksamheten fastställda

målen. Detta kräver ofta komplettering
och fördjupning
av de
rutinmässigt insamlade uppgifterna genom specialinriktade
undersökningar.
Uppgifter
för detta ändamål gäller
som behöver dokumenteras
—

den enskilde,

dennes bakgrund samt situationen
före och efter insats,
slag av insats och mål med densamma,
arbetssättet,
typ av metod, institution
etc,

insatsen,

resursdtgdngen,
resultatet

personalinsatser,

av insatsen, vilka
och hur nästa steg ser ut.

mål som uppnåddes,

varför

insatsen

upphörde

Dokumentation

inom

socialtjänsten
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I stort sett sammanfaller
de uppgifter som behöver dokumenteras
för uppföljning
och utvärdering av socialtjänsten med sådana uppgifter som behöver dokumenteras för att tillgodose

5.4.3

den enskildes

rättssäkerhetsintressen.

Kvalitetssäkring

I huvudbetänkandet

definieras kvalitetssäkring
som den process i vilken persoi en viss verksamhet
och
fortlöpande
mäter och
systematiskt beskriver,
värderar
kvaliteten
i den egna verksamheten
i relation
till uppställda
mål.
Utifrån
detta arbete skall kvaliteten
vid behov kunna förbättras.
Detta innebär
nalen

eller
en inifrån
arbetets kvalitet.

underifrån

kommande

kontroll

och värdering

av d.et egna

Uppgifter som behöver dokumenteras för detta ändamål gäller utförda tjänster,
inkl. verksamhetens
arbetsprecessen
organisation
och uppnådda
tillgänglighet,
resultat.
för

I förhållande

detta

ändamål

till tidigare
viss

tillkommer
behov av dokumentation
och
tillgänglighet
om verksamhetens

nämnda

dokumentation

organisation.

5.4.4

Officiell

Dokumentationen
tistikens

statistik,

statistik

och

forskning

ovan bör utformas

och socialforskningens

verksamhetsområden.
beskrivas

måste kunna

övrig

så att den även motsvarar
socialtjänststasyften att beskriva läge och utveckling på olika

Socialtjänstens

insatser

och situationen

på varje område

och
så att det blir möjligt att analysera informationen
avseende försöksverksamheter
och utvecklingsarbete.

nya områden
Väsentliga
frågor att kunna
avgränsa

besvara är t.ex. vem eller vilka som tar socialresurser i anspråk, vad som utgår och vilket resultatet blir, om resurssätt och vad man får ut av medlen.
erna används på ett ändamålsenligt
Statistikändamålet
ställer egentligen inte några nya krav på dokumentation

tjänstens

de som tidigare nänmts. Det som behövs är en systematisk och enhetlig
dokumentation
insatserna,
och resultatet
resursåtgången
av den enskilde,
av

utöver

insatserna.
hetens

För

utveckling,

hetsindelning
relateras

till

att kunna ta fram olika jämförelsetal
som beskriver
kostnader,
resultat m.m. krävs också en enhetlig
nivå så att insatserna

på en övergripande
och kostnader.
personalinsatser

verksamverksam-

eller prestationerna

kan

En arman aspekt på dokumentationen
är att det i dag saknas en enhetlig terminologi inom socialtjänsten.
Detta försvårar
användningen
som
av de uppgifter
eftersom jämförelser
är aktuella för statistiken och den nationella uppföljningen
ofta behöver
olika

göras mellan

olika

kommuner

i fråga om servicenivå,

resultat

av

insatser

Tillgång

m.m.
till en väldeñnierad,

entydig och kontrollerad

terminologi

är en viktig
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Dokumentation

förutsättning

för

inom

socialtjänsten

att kunna

m. m.

för socialbygga upp bra dokumentationssystem
säker
och
kostnadseffektiv
vård
och befå en god,

tjänsten och för att kunna
Härigenom
att summera uppgifter på ett korrekt
ges också möjlighet
och jämförbar
statistik kan tas fram. Datoriseringen
sätt så att en samordnad
kravet på en nationell och entydig
inom socialtjänsten
skärper även ytterligare

handling.

terminologi.
pågår redan ett omfattande arbete med att utveckla
for
och att bygga upp termdatabaser
terminologi
en entydig och kontrollerad
detta ändamål både internationellt
och i Sverige, bl.a. av Spri. Termdatabaser
Inom hälso- och sjukvården

mellan olika
vid dokumentation
och annan kommunikation
är ett hjälpmedel
används
inom
därvid
samla
och
enheter m.m. Det gäller
begrepp
termer som
att
området och att sedan beskriva, strukturera och organisera dem på ett samordnat
sätt. Ett motsvarande

arbete bör också påbörjas

För den sociala forskningen
rättssäkerhetsintresset
större

informationsmängd

Sammanfattningsvis
målen

utgör de uppgifter

för socialtjänsten.

för
som behöver dokumenteras
behöver dock ofta en betydligt

en bra bas. Forskarna
än andra användargrupper.
kan sägas att behovet av dokumentation

i stor utsträckning

sammanfaller.

för de olika

ända-
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6

Offentlighet

6.1

Allmänt

om

och

sekretess

offentlighetsprincipen

har rätt att ta del av allmänna
innebär att medborgarna
och vid
domstolsförhandlingar
vid
de
har
och att
rätt att närvara
handlingar
församlingar.
sammanträden
i beslutande statliga och kommunala
finns i 2 kap.
offentlighetsprincipen
De grundläggande bestämmelserna
om

Offentlighetsprincipen

tryckfrihetsförordningen

TF.

om vilka slag av handden
tillhandahållas
sådana
skall
och hur

Där finns bestämmelser

som är att anse som allmänna
som vill ta del av dem. Vidare finns i 2 § samma kapitel angivet vilka begränsEn av dessa begränsningar som får göras i allmänna handlingars offentlighet.
ningar är hänsyn till skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållan-

lingar

den.

om begränsningar
i sekretesslagen 1980:100.

bestämmelser

Närmare

handlingar

finns

6.2

Allmänna

Av 2 kap. 3 § TF framgår

lingar

förstås

framställning

eller

i rätten

att ta del av allmärma

handlingar
Med handvad som avses med allmärma handlingar.
i skrift eller bild samt upptagningar
som kan läsas,
Det
hjälpmedel.
sätt uppfattas endast med tekniskt

på annat
innebär att begreppet handling omfattar bl.a. ADB-upptagningar.
Enligt det ovarmämnda lagrummet är en handling allmän, om den förvaras hos
anses upprättad hos eller är
en myndighet och enligt särskilda bestämmelser
inkommen till myndigheten. En ADB-upptagning
anses förvarad hos en myndigmed tekniskt hjälpmedel
för
myndigheten
tillgänglig
het, om upptagningen
är

avlyssnas

i sådan form att den kan läsas,
som myndigheten själv utnyttjar för överföring
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. Detta gäller dock inte upptagning som
eller särskilt
ingår i personregister,
om myndigheten enligt lag eller förordning

Enligt
som grundar sig på lag, saknar befogenhet att göra överföringen.
själv
hjälpmedel
förarbetena
som myndigheten
avses med begreppet tekniskt

beslut,
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och sekretess

utnyttjar

datorkraft.
En ADB-upptagning
i allmänhet anses förvarad dels hos
den myndighet där själva upptagningen
finns, dels hos den myndighet som har
till datorn. Begreppet datorkraft
terminalanslutning
omfattar även de tekniska
hjälpmedel som finns hos en servicebyrå som myndigheten anlitar eller hos
en
sido-, över- eller underordnad
myndighet. Ifrågavarande begrepp omfattar även
den utrustning
som på annat liknande sätt som nämnts ovan står till myndighetens förfogande.
Rätten att ta del av ADB-upptagningar
avser således de
handlingar som myndigheten kan framställa med datorutrustning
som myndigheten själv utnyttjar. Tidigare kunde man ställa datorkapacitet till
en myndighets
förfogande och begära bearbetningar med hjälp av denna under åberopande av

offentlighetsprincipen.
möjligt.

En enskild

eget datorprogram
Den information

Efter

grundlagsändringar
år 1991 är detta inte längre
på motsvarande
sätt kunna begära att ett
används av myndigheten
prop.
19909l:60.
i allmänna handlingar i ett ADB-system som är tillgänglig
för
skall

inte heller

inte
en myndighet skall på begäran lämnas ut till allmänheten, om informationen
är sekretessbelagd.
Detta gäller även om ADB-mediet
i tekniskt
hänseende
hanteras av någon annan. En upptagning som myndigheten kan ta del
av i läsbar
form genom terminalåtkomst
hos annat organ är alltså allmän handling hos

myndigheten.
När det gäller
heter i princip

rätten

att få tillgång

till

uppgifter

är allmänheten

och myndig-

likställda.

Detta gäller oavsett om myndigheten faktiskt själv har
gjort en sammanställning
eller inte och oberoende av om inforav informationen
mationen behövs för myndighetens
verksamhet.
Om informationen
är tillegen
gänglig genom rutinbetonade
åtgärder, skall den på begäran lämnas ut. En tänkt

sammanställning

kan alltså vara att anse som allmän handling,
av uppgifter
även om det tidigare inte har existerat någon sådan sammanställning.
Tekniken
kan dock begränsa möjligheterna
tillgång till sarnmanställatt
ningar av uppgifter
potentiell
finns
i myndigheternas
handling
ADB- en
- som
Det
kan
också
finnas
rättsliga begränsningar.
system.
Vad avser personregister
kan dock myndighetens befogenheter att göra upptagningar tillgängliga för
egen
räkning begränsas genom lag, förordning eller särskilda beslut. Detta gäller
oberoende
omfattas av sekretess eller inte. Med personav om uppgifterna
register förstås register enligt 1 § datalagen 1973:289,
eller andra
förteckning

anteckningar

uppgift som avser enskild person och som kan
som innehåller
denne. Rättsliga begränsningar
kan ske genom föreskrifter
om
användningen
i
sökbegrepp
Sådana föreskrifter
personregister.
redovisas
av
närmare i avsnitt 10.18.

hänföras

till

Oflentlighet

6.3

Sekretess

6.3.1

Allmänt

och sekretess

61

Enligt sekretesslagen förstås med sekretess förbud att röja uppgifter,
oberoende
eller genom att en allmän handling lämnas ut eller det
om det sker muntligen
sker på annat sätt 1 kap. 1 §. Förbudet att röja uppgifter
gäller således varje
form av röjande. En sekretessbelagd uppgift får alltså inte heller röjas genom
som inte är allmän lämnas
Sekretesslagen gäller för all verksamhet

att en handling

statliga,

dvs.
som bedrivs av det allmärma,
och landstingskommunala
myndigheter. Lagen innehåller

kommunala

bestämmelser
Vidare

om sekretess
finns det föreskrifter

en och samma

samhetsgrenar

ut.

i förhållande

till

enskilda

och mellan

myndigheter.

inom
om sekretess mellan skilda verksamhetsgrenar
myndighet l kap. 3 §. Vad som avses med självständiga verkhar inte närmare klargjorts
i förarbetena.
Utgångspunkten
är

dock

uppgift skall hållas inom en så snäv personkrets
att en sekretesskyddad
En omständighet
Ledning får hämtas av skilda omständigheter.
som möjligt.
av
betydelse kan vara att en enhet inom myndigheten
får vidta faktiska åtgärder
självständigt
ningar

till

och på eget ansvar
prop. 197576:l60.

6.3.2

Sekretess

inom

bet.

KU

197980:37

och där gjorda

hänvis-

socialtjänsten

Bestämmelser
Inom

om sekretess inom socialtjänsten finns i 7 kap. 4 § sekretesslagen.
gäller ett s.k. omvänt skaderekvisit.
Det innebär att en
inte får lämnas ut om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att

socialtjänsten

uppgift

den enskilde

eller

bedömningen
för

uppgiften.

vid
någon som står honom nära lider men. Utgångspunkten
av om en uppgift skall lämnas ut är alltså att sekretess skall gälla
Sekretessen gäller dock inte beslut om omhändertagande
eller

beslut

lämnas

till

om vård utan samtycke. Utan hinder av sekretessen får uppgift
enskild
som uppnått myndig ålder om förhållanden
av betydelse
denne skall få vetskap om vilka hans biologiska föräldrar

för

I paragrafen

socialtjänsten.

lämnas
Med

också en upplysning om vilka
förstås verksamhet
socialtjänst

verksamheter

enligt

att

som ingår

lagstiftningen

om
om vård av unga och av missbrukare utan samtycke samt verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnänmd. Den lagstiftning
1980:620SoL,
som främst avses är socialtjänstlagen

socialtjänst

lagen

och den särskilda

l990:52

med

lagstiftningen

särskilda

bestämmelser

om vård av missbrukare
Inom kommunal
familjerådgivning

1988:870
lämnat

i förtroende

eller

om

vård

av unga

och

lagen

i vissa fall.

gäller sekretess för uppgift

som har inhämtats

i samband

som enskild
med rådgivningen.

har

i

och sekretess

Ojfentlighet

till

förstås

socialtjänst

Med

socialnärrmd,
barn,

t.ex.

ärenden

också annan verksamhet
som enligt lag handhas av
och underhållsbidrag
fastställande
faderskap
om
av

socialtjänst

och narrmbyte. Till

vårdnad

räknas också verksamhet

hos

beslut eller särarman myndighet som innefattar omprövning
av socialnämnds
invandskild tillsyn över nämndens verksamhet samt verksamhet hos kommunal

rarbyrå.

ärende om bistånd åt asylsökande
och
introduktionsersättning
för flyktingar
om
till
eller
parkeärenden om tillstånd till riksfärdtjänst
med socialtjänst

jämställs

Slutligen

och andra

ärenden

utlänningar,

vissa andra utlänningar,

enligt lagen 1993:387

ring för rörelsehindrade
service

till

samt verksamhet
LSS.
vissa funktionshindrade

om stöd och

Paragrahar införts en bestämmelse om tystnadsplikt.
I 71 a § SoL 1980:620
får den som är eller har
fen trädde i kraft den 1 juli 1993. Enligt bestämmelsen
varit

verksam

ser enligt

inom yrkesmässigt

enskildas

personliga
SoL 1996:000.
I specialmotiveringen

enskild

bedriven

inte obehörigen

socialtjänstlagen

förhållanden.

verksamhet

röja vad han därvid

Bestämmelsen

motsvaras

som avser insathar erfarit om

av 12 kap.

12 §

199293: 159 om stöd och service
prop.
anförts
bl.a. följande. 69 § tredje
199-200
har
s.
stycket SoL, i dess nuvarande lydelse, föreskriver
att den som är eller har varit
verksam i hem för vård eller boende inte obehörigen får röja vad han därvid
till

till paragrafen

vissa funktionshindrade

erfarit

om enskildas personliga förhållanden.
har behandlat förslag till lagändringar

Lagrådet

i kommunal

verksamhet.

I samband

därmed

för att främja ökad konkurrens
lagrådet att åtskilligt talar

uttalade

för att det behövs effektivare
regler om sekretess och tystnadsplikt för anställda
som faller utanför den i l kap. 6 § sekretesslagen angivna personkretsen.
detta förslag till en ny, mer generellt gällande, sekretessbestämmelse,
för den som
införs tystnadsplikt
föreslås
ersätta det nämnda stycket i 69
som
enskild
verksamhet
bedriven
yrkesmässigt
är eller har varit verksam inom
som
avser insatser enligt SoL. Det kan t.ex. vara fråga om ett privat företag, som
kommer
enligt avtal med kommunen ombesörjer viss hemtjänst. Tystnadsplikt
Genom

sådant som de genom sin
då att gälla för de anställda hos företaget beträffande
skall bedrivas
Att verksamheten
verksamhet
får veta om olika hjälptagare.
i allmänhet
och
kontaktpersoner
innebär
familjehem
exempelvis att
yrkesmässigt
l sådant fall kan dock föreligga
inte omfattas
ett sådant
av bestämmelsen.

uppdragsförhållande

mellan

kommunen

och en person

att denne omfattas

av 1

kap. 6 § sekretesslagen.
En motsvarande
I det allmännas
och tystnadsplikt.

regel finns
verksamhet

i LSS.

gäller sekretesslagens

regler om handlingssekretess

och sekretess

Ofientlighet

6.3.3

hälso-

inom

Sekretess

sjukvården

och

till skydd för
om sekretess inom hälso- och sjukvårdsverksamhet
Enligt
paragrafen
sekretesslagen.
i
§
intressen
finns
7
kap.
1
den enskildes
hälsotillenskildas
gäller sekretess inom hälso- och sjukvården för uppgifter om
Bestämmelser

stånd
Med

främst

Tandvård

hälsovården.
är tillämplig

Bestämmelsen

sjukvård
som
hör också den före-

den öppna och slutna
Hit

1982:763.

och sjukvårdslagen

hälso-

enligt

byggande medicinska
vård.

förstås

och sjukvård

hälso-

bedrivs

förhållanden.

andra personliga

eller

också i hälso- och sjuk-

innefattas

på sådan hälso-

som bedrivs i
kriminalvården,
försvars-

och sjukvård

t.ex. inom skolan, socialtjänsten,
i det allmännas verksamhet.
och företagshälsovård

andra förvaltningar,
makten

i fråga om socialtjänsten ett
Det innebär att en uppgift inte får lämnas ut, om det
s.k. omvänt skaderekvisit.
kan röjas utan att den enskilde eller någon som är
inte står-klart
att uppgiften
är alltså för sekretess.
närstående till honom lider men. Presumtionen
Här
För hälso- och sjukvård som drivs i enskild regi gäller inte sekretesslagen.

gäller liksom

För hälso- och sjukvårdssekretessen

för personal
om åligganden
inom hälso- och sjukvården. I lagen anges vem som omfattas av lagen. l lagen
Den som tillhör
anges även vad som avses med hälso- och sjukvårdspersonal.
eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen får inte obehörigen röja vad han

gäller

i stället

i sin verksamhet

har erfarit

1994:953

i lagen

föreskrifterna

om en enskilds

hälsotillstånd

eller andra personliga

röjande anses inte att någon fullgör uppgiftsskyl8 §.
eller
förordning
lag
av
i
sekretesslagen och om tystnadsplikt
Bestämmelserna
sjukvårdssekretess
om
enligt lagen om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården gäller inom
Som obehörigt

förhållanden.

dighet

som följer

finns inte någon
I sekretesslagen
som anges i bestämmelserna.
uppgifter som härrör från läkare eller
bestämmelse som ger sekretess
hälso- och
utanför
är tillgängliga
när uppgifterna
annan sjukvårdspersonal,
sjukvården samt angränsande områden. Frågan om sekretess för sådana uppgif-

den verksamhet
allmän

ter beror

på i vilket

ärende uppgifterna

förekommer.

Som exempel kan nämnas

hos allmän
om enskilds hälsotillstånd
omfattas av bei ärende enligt lagen om allmän försäkring
försäkringskassa
§
I avsnitt
i
sekretesslagen.
7
7
kap.
stämmelserna
socialförsäkringssekretess
om
sekresekretess
när
överföring
för
frågan om
6.3. 10 lämnas en redogörelse
av
att uppgifter

tessbelagda

6.3.4

från hälso-

uppgifter

Sekretess

och sjukvården

lämnas

inom

ut till

en annan myndighet.

socialförsäkringen

finns i 7 kap. 7 § sekretesslagen.
om socialförsäkringssekretess
hos allmän försäkringskassa,
tillämpliga
Enligt paragrafen är bestämmelerna
i ärende enligt lagstiftningen
och domstol
Riksförsäkringsverket
om allmän
Bestämmelser

63

64

och sekretess
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försäkring
förmån

eller

arbetsskadeförsäkring

för enskild.

andra personliga

Sekretessen

eller

ekonomisk
om annan jämförbar
gäller för uppgift om någons hälsotillstånd
eller

förhållanden,

rör eller
om det kan antas att den som uppgiften
någon som är närstående till honom lider men om uppgiften
röjs. Samma sekretess gäller annan myndighet
ärende enligt
som har till uppgift att handlägga
den nämnda lagstiftningen.
är utformad

Paragrafen

så att den gäller

ärenden både enligt den angivna lagoch annan nu gällande eller framtida reglering
av samma karaktär.
Den är tillämplig
hos de uppräknade myndigheterna
och hos de myndigheter
syftar på. För
som skall handlägga ärenden enligt de regler som paragrafen

stiftningen

myndigheter
som har till särskild uppgift att verka for arbetarskydd gäller dock
bestämmelserna
paragrafen.
om sekretess i arbetarskyddet i den efterföljande
Till skillnad
från sjukvårdsoch socialtjänstsekretess
gäller för socialförsäkringssekretess
Detta innebär att sekretessen gäller
ett s.k. rakt skaderekvisit.
bara om det kan antas att den enskilde eller någon som är närstående till honom
lider men, om uppgiften röjs. Bedömningen
kan därför göras inom relativt vida
ramar. Skadebedömningen
i själva uppgiften. Frågan

kan i dessa fall i huvudsak

göras med utgångspunkt

om huruvida sekretess gäller eller inte behöver därför
i första hand inte knytas till en skadebedömning
i det enskilda fallet. Det avgörande skall i stället vara om uppgiften
är av sådan art att ett utlämnande

typiskt
normalt

Uppgifter
sett kan vara ägnat att medföra men för den enskilde.
kan betraktas som harmlösa faller därför utanför sekretessen.

6.3.5
När

Sekretess
det gäller

inom

arbetarskyddet

sekretesslagen.

Sekretess

gäller

som

arbetarskyddet
finns

bestämmelser

enligt

paragrafen

särskild

om sekretess
hos myndighet,

i 7 kap.

8 §

som har till
lagstiftningen
om

uppgift att verka för arbetarskydd,
i ärende enligt
arbetsskadeförsäkring,
arbetsmiljön
eller reglering av arbetstid eller i annat fall
i ärende om arbetarskydd,
för uppgift om enskilds hälsotillstånd
eller andra
personliga förhållanden.
De myndigheter det främst gäller är Arbetarskyddsstyrelsen

och yrkesinspektionerna.

En förutsättning
om en uppgift
ringssekretess

röjs.

för sekretess
Inom

är att det kan antas att den enskilde lider men
arbetarskyddet
gäller liksom i fråga om socialförsäk-

Ett viktigt undantag är dock beträffanett s.k. rakt skaderekvisit.
de arbetstagares
anmälan i ärende om arbetarskydd.
Då gäller nämligen
en
absolut sekretess hos de myndigheter
med
paragrafen.
som avses
Med

enskild

arbetsgivare

avses arbetstagare
som blir kända inom

och

personliga

arbetarskyddet.

förhållanden

avseende

en

Ofientlighet

6.3.6

i myndighets

Sekretess

personalsociala

65

och sekretess

verksamhet

finns föreskrifter
11 § sekretesslagen
om sekretess inom myndigheterverksamhet.
nas personaladministrativa
den del av denna verksamhet
Paragrafen reglerar inledningsvis
som utgörs av
verksamhet.
För det första gäller sekretess i myndighets persopersonalsocial
I 7 kap.

nalsociala

eller
undersökning
som avser psykologisk
För det andra gäller sekretess i sådan verksamhet också för uppgift
för uppgift

verksamhet

behandling.

förhållanden
personliga
om enskilds
någon annan sådan befattningshavare

hos psykolog,

någon som står honom nära lider men.
företagshälsovård
inom myndigheternas

Sekretessen

personalkonsulent

eller

som särskilt har till uppgift att bistå med
råd och hjälp i personliga angelägenheter.
I båda fallen gäller sekretessen, om
det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller

enligt

är densamma som sekretess
1 § sekretesslagen.

7 kap.

inom myndigheternas
om sådana uppgifter
verksamhet om enskildas personliga förhållanden
personalsociala
som förekom§
första stycket
i
ll
hos
andra
de
7
kap.
nämns
befattningshavare
än
som
mer
finns

Dessutom

bestämmelser

sekretess.
gäller en mindre omfattande
den
bara
det
kan
uppgiften
gäller nämligen
antas att
avser
som
om
eller någon som står honom nära lider men om uppgiften röjs.
Paragrafen reglerar härefter den sekretess som gäller inom andra delar av
Sekretess gäller för uppgifter om
myndigheternas personalsociala verksamhet.
För

sekretesslagen.

sådana uppgifter

Sekretess

en enskilds hälsotillstånd.
höriga till denne. Sekretess

Uppgifterna

kan gälla såväl den anställde

gäller dessutom

som anom enskildas personlieller pensionering
av anställda.

för uppgifter

som hänför sig till omplacering
för sekretess i de nu nämnda fallen är att det kan antas att den
enskilde eller någon som står honom nära lider men om uppgiften röjs.
för offentliga
I paragrafen finns också en bestämmelse
om sekretessskydd

ga förhållanden
En förutsättning

om tjänstemäns personliga
till deras bostäder, som myndigverksamheten
kan skyddas av
till i den personaladministrativa

funktionärers

personliga

förhållanden,

t.ex.

heten har tillgång
sekretess.

Detta

förhållanden.

De uppgifter

adresser och telefonnummer

gäller under förutsättning

att det kan antas att tjänstemannen
att utsättas för våld eller annat allvar-

eller någon som står honom nära riskerar
ligt men om uppgifterna i fråga röjs. Genom denna bestämmelse får de anställda
hos kommunen,
hos en myndighet,
ett skydd mot hot och
t.ex. en socialnänmd
andra trakasserier.

6.3.7

Sekretess

för

personuppgift

i personregister

om sekretess för personuppgift i personregister finns i 7 kap. 16 §
sekretesslagen. Enligt paragrafens första stycke gäller sekretess för personuppgift i personregister
om det kan antas att
som avses i datalagen 1973:289,

Bestämmelser

66

och sekretess

Ojfentlighet

utlämnande
i strid

skulle medföra

att uppgiften används för automatisk databehandling
Förbudet gäller oberoende av på vilket sätt uppgifterna
eller genom utskrifter
på vanligt papper. Bestämut, på ADB-medium
har dock störst praktisk betydelse när det gäller utlänmande
på ADB-

med datalagen.

länmas
melsen
medium.

En motsvarande

bestämmelse

finns i 11 § datalagen

för personregister

som inte förs hos det allmänna.
Om det kan antas att uppgiften skall användas för ADB, krävs för ett utlänmande att mottagaren
har författningsstöd
eller tillstånd av Datainspektionen
att
föra ett personregister med de uppgifter som skall länmas ut. Uppfyller mottagamyndigheten i vilken form utlänmren dessa krav bestämmer den utlämnande
ande skall ske. Denna befogenhet
föreskrifter
kan

i lag eller
11

nämnas

§

att själv bestämma kan dock inskränkas genom
Som exempel på sådana föreskrifter
annan författning.
1980:343,
7 § tullregisterlagen
skatteregisterlagen

11 § lagen 1990:1536

1990:137,

lagen 1993:747

6.3.8

Sekretess

vid

I 9 kap. 4 § sekretesslagen

17 och 18 §§

om folkbokföringsregister,
hos de allmärma

om sjukförsäkringsregister
11
och
14 §§ lagen 1994: 1517
soma samt

försäkringskas-

om socialförsäkringsregister.

framställning

av

statistik
Sekretessen

regleras den s.k. statistiksekretessen.

förhållanden
som avser enskilds personliga eller ekonomiska
hos mynoch som kan hänföras till den enskilde, i sådan särskild verksamhet
regeringen
dighet som avser framställning
av statistik samt, i den utsträckning

gäller för uppgift

undersökning
det, i annan därmed jämförbar
som utförs av myndigoch är därför absolut.
är inte beroende av någon skadeprövning
Regeringen har med stöd av paragrafen meddelat föreskrifter
om sekretess i 3 §
i fråga om Sociologiska, psykologiska,
peda1980:657
sekretessförordningen
föreskriver

het. Sekretessen

gogiska

eller

andra beteendevetenskapliga

hos utbildningsanstalter

eller

samhällsvetenskapliga

studier

och forskningsinrättningar.

finns sex undantag från regeln att sekretessen skall
vara absolut. I dessa fall fär uppgifterna lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften avser eller någon som står honom
nära lider skada eller men. Två av undantagen gäller uppgifter
som behövs för
19 kap. 4 § sekretesslagen

Ett annat undantag gäller uppgifter
som inte
förhållande
eller
därmed
är
identitetsbeteckning
jämförligt
genom namn, annan
enskilde.
förhållande
jämförbart
direkt
till den
Med uttrycket
hänförliga

forsknings-

eller statistikändamål.

åsyftas bilnummer,

telefonnummer,

anställningsnummer,

fastighetsbeteckningar

men inte uppgifter som genom s.k. bakvägsidentifikation
viss person. För det fall alla identitetsuppgifter
har ersatts
o.d.

kodbeteckningar,
vilka

personer

kan hänföras
med

siffer-

till
eller

få fram uppgifter om
kan det ändå vara möjligt att bakvägen
kan
erinras om tryckdetta
sammanhang
I
avser.

beteckningarna

frihetsförordningens

och datalagens definition

av personregister.

Därvid

förstås

Ofientlighet
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och sekretess

som förs med hjälp av ADB och
På vilket sätt uppgifterna
med uppgifterna.
som kan hänföras till den som avses
inte.
till
denne
skall vara hänförliga
anges

register,

förteckning

eller andra anteckningar

Utlämnande

6.3.9

andra

av

sekretessbelagda

uppgifter

till

myndigheter

att i princip gäller sekretess mellan myndigheter och
inom samma myndighet.
mellan olika självständiga verksamhetsgrenar
I vissa fall är dock sekretessen begränsad. Enligt 1 kap. 5 § sekretesslagen
hindrar sekretess inte att en uppgift lämnas ut, om det är nödvändigt för att den
Av förarbetena
utlänmande
myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet.

Av det föregående

framgår

framgår

att bestämmelsen

skall tillämpas

och att den inte får åberopas
sin verksamhet.

restriktivt

att hjälpa en annan myndighet att fullgöra
I 7 kap. 1 § sekretesslagen finns en bestämmelse rörande hälso- och sjukvårdssekretess om att uppgifter får lämnas från en kommunal eller landstingskommusådan verksamhet
nal myndighet som bedriver
som avses i paragrafens första
av statistik eller
stycke till arman sådan myndighet för forskning, framställning
Vid sekretessprövning skall då tillämpas ett s.k. rakt skaderekviadministration.

för

får länmas ut. Bakgrunsit, dvs. det föreligger
en presumtion för att uppgiften
uppgifter
hanteringen
är att
om patienter inom
av
den till denna bestämmelse
med
hjälp
sker
utsträckning
av ADB, varhälso- och sjukvården numera i stor
informationssystem.
andra
lagras i s.k. patientdatabaser eller
vid uppgifterna
men också för forskning
Registren används i vården och vårdadministrationen
och statistikregister
Till regionala forskningsoch framställning
av statistik.
Till
och
kommuner.
landsting
flera
inom
hämtas uppgifter från sjukvårdsorgan
från
uppgifter
samthämtas
de centrala registren, som förs av Socialstyrelsen,
som inte ingår i landsting.
liga landsting och från de kommuner
finns
ytterligare bestämmelser
som begränsar
sekretesslagen
1-3
§§
I 14 kap.
sekretessen

mellan

myndigheter

och

andra

självständiga

verksamhetsgrenar

en myndighet.
SekreSekretess hindrar inte att uppgift lämnas till regeringen eller riksdagen.
uppgiftsskyltess hindrar inte heller att uppgift lämnas till annan myndighet, om
fråga
dock
måste
§.
Det
förordning
om föreeller
vara
l
lag
dighet följer av
föreskrifter
sådana
Från
lämnas
skall
ut.
skrifter
som innebär att uppgifterna
enligt vilka en myndighet får lämna en uppgift till
måste man skilja föreskrifter
får länmas till en arman myndighet
en arman myndighet. Frågan om uppgifter
med
tillämpning
fall
särskilt
för
varje
av sekretessbestämmelsens
måste bedömas
Att generalklausulen
3
i
kapitlets
och den s.k. generalklausulen
skaderekvisit
inom

har

begränsad

följande.

tillämpning

vad

gäller

socialtjänstsekretessen

framgår

av det
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Som exempel på föreskrifter
nämnas

57 § SoL 1980:620,

allmänna

försäkringskassorna

till

till andra myndigheter
kan
om uppgiftsskyldighet
socialnämnden
har
stadgar
rätt
att
att
som
av de
få uppgifter om ekonomisk hjälp som har lämnats

enskilda,

som har ärenden hos nämnden. Ett annat exempel är förordningen
1980:995
att lämna särskilt
om skyldighet för de allmänna försäkringskassorna
i förordningen
angivna uppgifter till bl.a. Socialnämnd.
finns

Det

uppgifter

också

bestämmelser

andra myndigheter.

till

att lämna
om skyldighet för socialnänmden
Ett exempel är 65 § SoL. Enligt den bestäm-

på begäran av en annan myndighet till den lämna
ekonomisk
hjälp, om syftet är att undvika felaktiga utbeutgiven
om
från det allmänna eller en felaktig taxering.
Andra exempel på betalningar
stämmelser
för
socialnänmden
lämna
till andra
uppgifter
skyldighet
att
om
melsen

skall

socialnänmden

uppgifter

myndigheter

är bestämmelserna

förordningen

1981

i 63, 64 och 66 §§ SoL samt föreskrifterna
i
att lämna statistis: 1370 om skyldighet för socialnärrmderna
ka uppgifter ur socialtjänstens
personregister,
som innehåller
namn eller andra
uppgifter om enskilda personer.
Sekretess

inte att uppgifter

hindrar

lämnas till en annan myndighet, om uppbeslut
eller åtgärd av den myndigheten där
av
Detsamma
kap. 2 § första stycket 2 sekretesslagen.

giften behövs där för omprövning
förekommer

uppgiften
gäller

om uppgiften
förekommer
uppgiften

14

behövs

för tillsyn

eller

revision

hos den myndighet

där

3. Som ett exempel på en sådan tillsynsmynpunkten
i
SoS som enligt 67 § SoL har tillsyn över socialtjänsten
till
riket.
Vidare
i
2
§
sekretesslagen
möjlighet
14
kap.
sjunde
stycket
ges
inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten i vissa situatiouppgiftslämnande
kan nämnas

dighet

som gäller på dessa områden skall inte hindra att
lämnas
eller om den som är missbrukare
uppgifter
om barn och ungdomar
mellan myndigheter
inom hälso- och sjukvården
samt socialtjänsten,
om det
behövs för att den enskilde skall
nödvändig vård, behandling eller annat stöd.
ner.

Den stränga

sekretessen

gäller om det behövs en nödvändig insats för ett väntat barn.
Ett mycket vittgående undantag från sekretessen myndigheterna emellan finns
i den s.k. generalklausulen
14 kap. 3 § sekretesslagen.
Enligt den får myndig-

Motsvarande

het lämna

inom

lämnas

giften

Generalklausulen
inte tillämplig

Enligt
eller
lämna

till

myndigheten,

har företräde

gäller

dock

på sekretessen

inte i fråga om all sekretess. Den är exempelvis
och sjukvården eller socialtjänsten.

inom hälso-

14 kap. 4 § sekretesslagen

delvis

medger

en annan myndighet eller annan verkdet
är uppenbart att intresset av att uppom
framför det intresse som sekretessen skall skydda.

uppgifter

sekretessbelagda

samhetsgren

efterges

av den enskilde

ut sekretesskyddade

uppgifter

kan sekretess

själv.
till

det. Ett sådant samtycke behöver

till

skydd för en enskild
att en myndighet

Det innebär

helt
kan

en annan myndighet, om den enskilde
Även ett
inte alltid vara uttryckligt.

och sekretess

Ofientlighet

tyst,

s.k.

samtycke får godtas. Det presumerade
presumerat
av den enskildes beteende eller förväntningar.

framgå

Överföring

6.3.10

en

Enligt

sekretess

av

när

uppgifter

69

kan

samtycket

lämnas

till

myndighet

annan

1937 års sekretesslag

sekretessen en hemlig handling,
oavsett var
den nya sekretesslagen
gäller motsatt princip.
Sekretessen följer inte en hemlig uppgift, om det inte finns en särskild regel om
detta. Sekretess som till följd av en sådan regel förs över till en annan myndigbefann

handlingen

het kallas för sekundär
dära sekretessen

följde

sig. Enligt

sekretess hos den mottagande
att en handling

Den sekun-

myndigheten.

hos en myndighet också
är hemlig hos den myndigheten som tar emot handlingen. Den sekundära sekretessen gäller också i fråga om handling till vilken har förts över uppgift från den
överlämnade
I 11-13
I ll

innebär

handlingen.
finns

kap. sekretesslagen

3 och 4 §§ regleras

kap.

riksdagen,

som är hemlig

JO och JK.

Enligt

om överföring
av sekretess.
sekretess i vissa fall hos regeringen,

bestämmelser

sekundär

12 kap.

1 § skall

sekundär

sekretess

gälla

hos

domstolarna,

till skydd för samma
om det inte finns en sekretessbestämrnelse
på uppgifter hos domstolen.
som ändå är tillämplig
i 13 kap. är av mera allmän karaktär.
Bestämmelserna
Enligt kapitlets 1 §
gäller sekundär sekretess hos en myndighet, om den i verksamhet
som avser
intresse

från en annan myndighet får uppgift som är sekretessbelagd
från en annan myndighet får
där. Om en myndighet i sin forskningsverksamhet
uppgift som är sekretessbelagd där, gäller enligt 3 § sekretessen också hos den

tillsyn

eller revision

mottagande

ring.

Sekundär

myndigheten.

het för sekretessbelagda

Undantag

uppgifter

från föreskrifterna

sekretess gäller enligt 4 § hos arkivmyndigsom länmas till arkivmyndigheten
om sekundär sekretess görs i 6

för arkiveSekundär

ändå
inte gälla om en sekretessbestärnrnelse
När en sekretesspå uppgiften hos den mottagande myndigheten.
är tillämplig
skall den därvid tillämpa
regel redan gäller hos den mottagande myndigheten,

sekretess

skall enligt den paragrafen

sin egen sekretess. Detta gäller oberoende om denna sekretess är starkare eller
svagare än den sekretess som gäller för den myndigheten
som har lämnat
uppgiften.
till ett annat finns inte. Om
som överför sekretess från ett vårdområde
eller från en myndiglämnas
från
kommunal
socialförvaltning
ut
en uppgift
en
blir alltså
het inom hälso- och sjukvården
till en allmän försäkringskassa,
Som
för
bestämmelserna
gällande
uppgiften.
socialförsäkringssekretess
om

Regler

av det föregående
rådet än inom socialtjänsten

framgått

är sekretessen

resp. hälsogift lämnas ut från folkbokföringsmyndighet

svagare inom
och sjukvården.
till myndighet

socialförsäkringsomOm däremot
inom

en uppsocialtjänsten
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blir

sekretessen

och sekretess

i stället

till
folkbokföringen
inom folkbokföringen
enskilde

starkare. Detsamma gäller om uppgiften
lämnas från
socialförsäkringsonxrádet.
Förutsättningen
för sekretess
är nämligen att det av särskild anledning kan antas att den

eller någon som står honom nära lider men av att uppgiften

15 § sekretesslagen.

röjs 7 kap.
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Vissa

internationella
och

överenskommelser

jämförelser

Europarådets

7.1

dataskyddskonvention

m.m.

till skydd för enantog år 1980 en konvention
s.k. dataskyddsden
databehandling
skilda vid automatisk
av personuppgifter,
trädde i kraft den 1 oktober 1985 och har tillträtts
Konventionen
konventionen.
ministerkommitté

Europarådets

är att stärka dataskyddet, dvs. att säkerav Sverige. Syftet med konventionen
ställa respekten för grundläggande fri- och rättigheter, särskilt den enskildes rätt
till personlig integritet i samband med automatisk databehandling
av personupp-

gifter.
gäller för automatiserade

Konventionen

i allmän

personregister

och enskild

undantag

från

Den centrala

några enskilda bestämmelser.
innehåller
delen av konventionen

databe-

Varje konventionsi tillämpeller utvidgningar

av personregister
stat kan dock göra vissa allmärma inskränkningar
i dess helhet. Därutöver
ningsområdet för konventionen

handling

och automatisk

verksamhet.

finns viss möjlighet

bestämmelser

skaffenheten
som undergår
av de personuppgifter
skall
hämtas in
Kraven innebär bl.a. att uppgifterna
sätt och vara relevanta med hänsyn till ändamålet.
databehandling,
inte undergå automatisk
om inte

automatisk

till

om krav på bedatabehandling.

och behandlas på ett korrekt
Vissa typer av uppgifter får
lagen ger ett
den nationella
åsikter,
religiös tro
politiska
uppgifter
gäller
Det
ändamålsenligt
skydd.
om ras,
säkerhetsåtgärder
Lämpliga
brott.
sexualliv
samt
eller annan övertygelse, hälsa,
eller otillåten
skall vidtas för att skydda personuppgifter gentemot oavsiktlig
vissa ytterligare skyddsåtgärder för registreregistrerade i ett personregister skall ha
alla
är
bl.a. att
rade personer,
som
rättade.
till insyn i registret och möjlighet
att få felaktiga uppgifter
möjlighet
För
beskaffenhet.
Vissa undantag får göras i fråga om kraven på uppgifternas

förstörelse

m.m.

Vidare

föreskrivs
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Vzssa internationella

överenskommelser

och jämförelser

sådana avvikelser

krävs dels att de har stöd i nationell lagstiftning,
dels att de
i ett demokratiskt
samhälle för att skydda statens säkerhet e.d.
eller för att skydda den registrerade
personen eller personers fri- och rättigheter. Rätten till insyn och rättelse får också i vissa fall inskränkas
i fråga om
personregister
för statistikändamål
eller vetenskapliga
forskningsändamål.
är nödvändiga

Europarådets

arbete

konventionen

lett till

med

integritetsfrågor

rekommendationer

har förutom

beträffande

olika

den nu behandlade
delfrågor till med-

lemsländerna.
Sådana rekommendationer

rättsdata,

forsknings-

ringsregister,

har tagits fram

och statistikregister,

polisregister,

personuppgifter

beträffande

medicinska

direktreklamregister,
som används

databaser,
socialförsäk-

för anställningsända-

mål och utlämnande

av uppgifter från offentliga register.
rekommendationer
är i och för sig inte bindande.
Genom att anta
rekommendationerna
medlemsländerna
utan reservationer
emellertid
i
anses
Dessa

princip

ha åtagit

sig att följa dem samt att om så behövs anpassa sin nationella
dessa regler. Sverige har utan reservation
åtagit sig att följa
rekommendationerna.

lagstiftning

7.2

till

OECD:s
om

rekommendation

och

riktlinjer

dataskydd

Inom

Organisationen för ekonomiskt
samarbete och utveckling,
OECD, har en
utarbetat vissa riktlinjer
expertgrupp
för integritetsskyddet
och persondataflödet
över gränserna.
Riktlinjerna
antogs år 1980 av OECD:s råd tillsammans
med
till medlemsländernas
regeringar
en rekommendation
i
att beakta riktlinjerna
nationell

lagstiftning.
Sverige och övriga medlemsländer
har godtagit rekommendationen
och därmed åtagit sig att följa rekommendationen.
Enligt rekommendationen
skall medlemsländerna
i sin lagstiftning
beakta de

principer

grundläggande rättigheter som
om personlig integritet och individens
i
riktlinjerna.
anges
Av riktlinjerna
skall här nänmas åtta grundläggande principer rörande skyddet
för den personliga integriteten.
Insamlingen

skall vara begränsad och uppgifter
skall
av personuppgifter
in på lagligt och korrekt
sätt samt
det är skäligt
när
med
den
registrerades
kärmedom eller samtycke.
hämtas

Personuppgifter

skall vara relevanta för de ändamål för vilka de skall
ani den utsträckning
det behövs för dessa ändamål
och
riktiga
vara
fullständiga samt hållas aktuella.
De ändamål för vilka personuppgifter
samlas
skall vara preciserade
senast vid insamlingen. Den efterföljande användningen skall vara begränsad till
dessa ändamål eller sådana ändamål som är förenliga
att uppfylla
med urvändas och

4. Personuppgifter
ändamål

andra

medgivande

eller

5. Personuppgifter
för

förlust

eller

och jämförelser

och som preciseras vid varje förändring.
eller på annat sätt användas
får inte röjas, göras tillgängliga
än de preciserade,
om det inte sker med den registrerades

sprungsändamålen
för

överenskommelser

internationella

Vissa

med stöd av författning.
skall genom rimliga

otillåten

tillgång,

säkerhetsåtgärder

förstörelse,

användning,

skyddas mot risker
eller
förändring

röjande.

otillåtet

skall råda en hållning av öppenhet i fråga om
och policy. Det skall vara möjligt att få veta existensen
tillämpning
utveckling,
för vilka de anpersonuppgifter
och beskaffenheten
samt huvudändamålen
av
vänds. Det skall också vara möjligt att få uppgift om vem som är registeran6. Beträffande

personuppgifter

och om var denne finns.
eller annan, få reda
7. Den enskilde skall ha rätt att av den registeransvarige,
eventuella pertillsänt
sig
få
honom,
personuppgifter
att
på om denne har
om
rimligt
kostnad,
sätt och i
på
alltför
tid, utan
inom rimlig
sonuppgifter
stor
skälen
och ha
form, att vid avslag på en begäran om uppgifter få veta
begriplig

svarig

att överklaga samt att ifrågasätta uppgifter som gäller honom och, om
rättade eller kompletterade.
få dessa utraderade,
så är nödvändigt,
eller
skall
ha
Den registeransvarige
ansvaret för att de lagstiftningsåtgärder

möjlighet

andra

åtgärder

som vidtas

för

att genomföra

de tidigare

angivna

principerna

följs.

7.3

Dataskyddsdirektiv

inom

EU

om skyddet
antog i september 1990 ett förslag till direktiv
och om
personuppgifter
behandlingen
avseende
på
med
av
personer
och
EuropaMinisterrådet
i
Efter
behandling
det fria flödet av sådana uppgifter.
287,
422 fmal-SYN
COM 92
parlamentet har ett nytt förslag till direktiv,
1995
I februari
1992 antagits av EG-kommissionen.
och i oktober
utarbetats

EG-kommissionen
för enskilda

förslaget. Förom en gemensam ståndpunkt beträffande
1995
har
i
juni
yttrat sig över
slaget har överlärrmats till Europaparlamentet
som

enades Ministerrådet

förslaget
på såväl automatisk databehandling
av personuppsom är tillämpligt
behandling
sådan
för
inte
gäller
behandling,
manuell
viss
gifter som
av personoch inte heller för
straffrätten
t.ex.
uppgifter
som faller utanför EG-rätten
sådan behandling
som sker för personligt bruk.
Direktivet

KommitDen 24 juli 1995 har Ministerrådet antagit förslaget till dataskyddsdirektiv.
tén har av tidsskâl inte haft möjlighet att närmare studera den slutliga utformningen av
dataskyddsdirektivet.
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Vissa

internationella

överenskommelser

och jämförelser

Direktivet
skall vara genomfört
i nationell lagstiftning
senast tre år efter det
innan
påbörjats
sådan
lagstiftning
att det antagits. Databehandling
trätt i
som
kraft får tre års övergångstid.
För manuellt behandlade uppgifter är övergångstiden 12 år.

Syftet med förslaget

är att skapa en gemensam skyddsnivå för behandlingen
för att möjliggöra ett fritt utbyte av sådana uppgifter mellan

av personuppgifter
medlemsländerna.

Direktivförslaget

är indelat

i sju kapitel.

De materiella

enskilda

personers integritet finns i det andra kapitlet.
införliva
dessa regler i nationell lagstiftning.
att
erna
Enligt de principer som gäller uppgifternas kvalitet

till

reglerna
Det åvilar

skydd för

medlemsländ-

skall personuppgifter

behandlas
samlas

på ett korrekt och lagligt sätt,
in för särskilda,
uttryckligt
angivna

och berättigade

ändamål samt
på ett som är förenligt med dessa ändamålen,
vara adekvata, relevanta och inte omfatta mer än vad som är nödvändigt
med hänsyn till de ändamål för vilka de har samlats in och för vilka de
användas

senare behandlas,
och om nödvändigt
aktuella samt om de är felaktiga
vara riktiga
raderas eller rättas, dessutom
ofullständiga,
inte förvaras
identifiera
I sex fall

längre tid än nödvändigt

på ett sätt som gör det möjligt

att

den registrerade.

är det tillåtet

den registrerade
eller

eller

att behandla

otvetydigt

personuppgifter,

har lämnat

nämligen

om

sitt samtycke,

om behandlingen
för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder på begäran
innan ett sådant avtal ingås,
av den registrerade
är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
som åvilar den registerär nödvändig

ansvarige,
behövs

för att skydda intressen

registrerade

som
av grundläggande betydelse för den
när den registrerade är oförmögen
att ge sitt
medicinska
fall,

exempelvis

samtycke i allvarliga
är nödvändig för att utföra en arbetsuppgift
av allmänt intresse eller som
eller
ett led i myndighetsutövning
som utförs av den registeransvarige
tredje man till vilken uppgifterna har lämnats rör den offentliga
sektorn,
är nödvändigt för ändamål som rör berättigade intressen hos den registeransvarige eller tredje man om inte den registrerades intressen inte tar över
rör
Utöver

den privata

sektorn.

dessa sex fall kan medlemsländerna

tillåta

för att tillgodose yttrandefriheten.
Särskilda regler gäller för känsliga uppgifter.

behandling
Till

av personuppgifter

denna kategori

räknas,

ras,

politiska
ursprung,
fackförening
i
medlemskap
etniskt
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och jämförelser

övertygelse,
tro eller filosofisk
Sådana
sexualliv.
och
hälsa
rör
som
medges
undantag
kan
Emellertid
behandlas.
inte
religiös

åsikter,

och uppgifter

får enligt huvudregeln

uppgifter

överenskommelser

internationella

Vissa

om
och nationell
samtyckt till behandlingen
inte anger att förbudet att registrera inte kan upphävas genom

uttryckligen

registrerade

den

lagstiftning
samtycke,

att skydda den registrerades eller någon
grundläggande intressen och den registrerade är fysiskt eller
för

är nödvändig

behandlingen

annan persons
rättsligt förhindrad

att ge sitt samtycke,
med ett politiskt, filosofiskt,
behandlingen
äger rum hos en sammanslutning
verksamheten
berättigade
i
den
led
syfte
eller fackligt
religiöst
som ett
lämnas
samtycke
inte
uppgifterna
och
utan
väsentligen rörande medlemmar
ut till

Ytterligare
melser

tredje

man.

undantag

meddelade

Medlemsländerna

kan ges genom

av myndighet.
skall föreskriva

registrerade bl.a. om ändamålen
om rätten till insyn och rättelse.

nationell

lagstiftning

eller genom

bestäm-

att den registeransvarige skall informera den
med behandlingen,
vilka mottagarna är samt
från någon annan skall
in
Samlas uppgifterna

jämte bl.a. uppgift om uppgifternas art, lämnas till den
registrerade då uppgifterna registreras eller senast i samband med att uppgifterna
upphör när den registrerade
lämnas ut till tredje man. Informationsskyldigheten
finns även
informationsskyldigheten
Undantag från
känner till informationen.
sådan

information,

under vissa omständigheter

vetenskapliga

när behandlingen

sker för statistiska,

historiska

eller

forskningsändamål.

registrerade skall ha rätt att få tillgång till uppgifter om sig själv och
Detta skall ske
vilken logik som används vid den automatiska databehandlingen.
kostnader.
och
tidsutdräkt
utan hinder och med rimliga intervall samt utan större
uppgifter rättade.
Den registrerade skall också bl.a. kunna
den registrerade rätten att göra invändskall tillförsäkra
Medlemsländerna
uppgifter om honom när han har avgörande och
ningar mot behandlingen
Den

berättigade

skäl till

av
detta och nationell

lagstiftning inte föreskriver
kan komma
när uppgifterna

något annat.
att användas

också ha rätt att invända
Den registrerade skall vidare inte behöva bli föremål
marknadsföring.
direkt för
avsedda
automatisk behandling
av uppgifter,
för beslut som enbart grundas
dock.
finns
undantag
att bedöma personliga egenskaper. Vissa
Han skall

Medlemsländerna
behandlas

under

skall

tillförsälcra

även

sekretess

och

med

den

lämpliga

registrerade
tekniska

och

att uppgifterna

organisatoriska

skyddsåtgärder.
Direktivförslaget
bl.a.

innehåller

härutöver

regler i syfte att skydda integriteten

76

Vissa

internationella

ett omfattande
förhandskontroll

åtgärder

överenskommelser

och jämförelser

anmälningsförfarande,
beträffande

för at ge offentlighet

7.4

De nordiska

7.4.1

Danmark

vissa typer

av behandlingar,
behandlingarna.

grannländerna

Allmänt
Den danska lagstiftningen

på dataskyddsområdet
består av två lagar, en för den
och en för den offentliga sektorn, lov om private registre
m.v.
nr 293 af 8 juni 1978 och lov om offentlige myndigheters registre nr 294 af
8 juni 1978, omtryckt genom Justitsministeriets
lovbekendtgörelse
nr. 654 af
20. september 1991. Båda lagarna trädde i
den 1 januari 1979. Samtidigt

privata

sektorn

kraft

inrättades

myndighet, Registertilsynet.
en särskild övervakande
I detta sammanhang är endast loven om offentlige myndigheters registre
av intresse. Därför
länmas en kort beskrivning av den lagens bestämmelser.

Ofientliga

register

Loven om offentlige myndigheters
registre tillämpas endast på register
med hjälp av elektronisk
databehanling EDB
för offentlig förvaltning
innehåller

personuppgifter.

registertilsynet

Vederbörande

minister

kan dock

som förs
och som
efter hörande av

utvidga lagens tillämpningsområde

till vissa andra verksamheter
samt till att avse även manuella register. Lagen har bl.a. utvidgats
till att omfatta ett flertal manuella register, i huvudsak förda
av Sundhetsstyrelsen motsvarar närmast Socialstyrelsen i Sverige.
Lagen gäller inte för de polisiära och militära underrättelsetjänsterna
samt för
och områden

vissa myndigheter

på Färöarna och Grönland.
får inrättas genom beslut av
som skall föras av en statlig myndighet
vederbörande
minister
som före beslutets fattande skall samråda med finansministern
och hämta in yttrande från Registertilsynet.
Register

Ett register
skrifter

känsliga uppgifter får inte tas i bruk innan föresom innehåller
finns för dess uppbyggnad och användning. Sådana föreskrifter
beslutas

minister
efter hörande av Registertilsynet.
av vederbörande
Rätten att fatta
beslut om föreskrifter
kan delegeras till en underordnad
myndighet. Om Regis-

tertilsynet

skulle

sådan myndighet

förklara

sig inte kunna

måste saken underställas

biträda

föreskrifter

vederbörande

föreslagna

minister

av en
har
att
som

besluta

om föreskrifter.
Det finns inte någon

skyldighet

att anta föreskrifter

för sådana register

som

Vissa

överenskommelser

internationella
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och jämförelser

inkl. personnumIdentifikationsupplysningar,
offentlig
myndighet, kan
från
till
och
en
om betalningar
mer och upplysningar
myndighet som
statlig
fastställs. En
enligt lagen registreras utan att föreskrifter
skall inom fyra veckor efter inrättandet
inrättar
ett register utan föreskrifter
skall innehålla uppgift om reAnmälan
anmäla registret till Registertilsynet.

känsliga uppgifter.

inte innehåller

personer som registreras, arten av registrerade uppgifter
anser att det finns skäl för
av registret. Om Registertilsynet
för ett sådant register.
det kan det faställa föreskrifter
generellt förordna att det
hört Registertilsynet
ha
efter
kan
att
J ustitieministern
föreskrifter.
Detta gäller dock
några
utfärdas
inte behöver
för vissa registertyper
vilka

gistrets ändamål,
och omfattningen

inte

uppgifter

som innehåller
och kriminalitet.

register

religion

av rent

privat

natur,

såsom

t.ex.

ras,

myndigheter gäller i stort sett
som förs av kommunala
fattas i dessa fall av resp.
inrättande
Beslut
bestämmelser.
motsvarande
om
kan även delegera sådana avgöranden till
Kommunstyrelsen
kommunstyrelse.
Föreförvaltningen.
nämnder eller andra organ i den kommunala
kommunala
Vad

register

gäller

myndighet efter
eller vederbörande
av kommunstyrelsen
kunna biträda
sig
inte
Om Registertilsynet
anser
hörande av Registertilsynet.
Befinansministern.
fattas det slutliga beslutet av
ett förslag till föreskrifter
och
så
inte behöver fastställas
sådana register för vilka föreskrifter
träffande
fastställs

skrifter

inte heller

har skett, åligger

det kommunstyrelsen
att varje kvartal upprätta och
Översikten
skall
register.
sådana
översikt
över
en

ge in till Registertilsynet
innehålla uppgift om registrens ändamål,
ternas innehåll och registrens omfattning.
finns

skäl

för

register.
Motsvarande

det kan tilsynet

regler

gäller

faställa

också

de personer som registreras, uppgifFör det fall Registertilsynet
anser det
kommunalt
för ett sådant
föreskrifter

samkörning

som inte uteslutande

görs

för

ändamål.
eller vetenskapligt
huvudregeln i lagen får endast sådana uppgifter registreras som klart är
Särskilt känsliga
av resp. myndighets uppgifter.
av betydelse för fullgörande
förhållanhälsomässiga
och
sexuella
religion,
uppgifter såsom uppgifter om ras,
registertill
med
hänsyn
nödvändigt
får registreras endast om det är
den

statistiskt

Enligt

m.m.
ändamålet

endast om de är offentfår
De känsliga uppgifter som inte får registreras i Danmark
ligt tillgängliga.
inte hämtas in för att registreras utomlands.
skall på begäran få tillgång till de upplysningar
De registrerade personerna
är att rätten till insyn kan utnyttjas
som finns registrerade om dem. Huvudregeln
kan dock vägras, om
all eller viss information
en gång per halvår. Tillgång till
mindre än
avgörande
bedöms
uppgifterna
vara
den registrerades intresse att
register
för
finns
även
Undantag
offentligt eller privat intresse.
ett motstridande
för statistiskt bruk.
som förs uteslutande
föreskrivas
att den registreföreskrifter
I de
som fastställs för ett register kan
och upplysningar

om politiska

förhållanden
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Vissa

internationella

rade skall

överenskommelser

och jämförelser

informeras

Efter hörande av Registertilsynet
om registreringen.
kan
föreskriva
den
registrerade
skall informeras
att
om innehållet
i ett register med känsliga uppgifter
inom fyra veckor från inrättandet
av ett
sådant register.

justitieministern

Myndigheterna

får inte lämna ut personuppgifter
från sina register till privatDet finns dock flera undantag från denna regel. Utlämn-

eller företag.

personer
ande av känsliga

uppgifter
får bl.a. ske om detta följer av lag eller upplysningeller den registrerade
arna redan tidigare är offentliga
har gett sitt samtycke.
Uppgifter
som inte anses som känsliga kan även lämnas ut när uppgifterna
tidigare
har offentliggjorts
eller där mottagarens
intresse av att få uppgiften
klart överväger de intressen
som utgör grund för uppgiftens sekretess. Även för
forskningsändamål
kan uppgifter lämnas ut under vissa i lagen angivna förutsättningar. Registertilsynet
kan också i särskilda fall medge utlämnande
av uppgifter.
Även i förhållande
till andra myndigheter
är huvudregeln
att utlämnande
av
personuppgifter
inte får ske. Även här finns dock undantag angivna i lagen.
Utöver bl.a. de fall som har nämnts
ovan gäller att uppgift till annan myndighet
får ske enligt bestämmelse i lag eller
om uppgiften är av väsentlig betydelse för
den mottagande myndighetens
verksamhet eller beslut som denna myndighet
har
att fatta.
Beträffande
utlämnande från statistik- och forskningsregister
gäller att Registertilsynet måste ge tillstånd till utlämnande av uppgifter
som kan hänföras till
viss person.

Lagen

Vissa
Vid

innehåller

också bestämmelser

om kontroll,

säkerhet

och straff.

erfarenheter
sekretariatets

besök i Köpenhamn
framkom
vad gällde kommunernas
Administrationsatt Finansministeriet,
fram
og Personaledepartmentet
till januari
1993 med stöd av loven om offentlige
myndigheders
registre hade
utfärdat ett flertal föreskrifter
avseende register som var inrättat att föras
av
kommunala
myndigheter
avseende flera kommuner
for FaellesForskrifter
kommunale
registre.
De flesta föreskrifterna
avsåg föreskrifter
till sociala
register

register.

Vidare

registreringen,
till

föreskrifter

Registertilsynet
kommunerna
Vi

fick

framgick

att Registertilsynet
ansåg sin viktigaste
kontroll
av
avsåg den offentliga verksamheten,
bestå i att ge förslag
för registren.
Vad avser kommunernas
register framkom
att
hade utarbetat vissa standardföreskrifter
för dessa register, vilka

såvitt

använde.

även ta del av Köpenhamns

kommuns

föreskrifter

för registren

Bi-

ståndsberäkningutbetalningssystemsarntKontroll-ochuppföljningsunderlaghos
kommunens
loven

ADB-central.

om offentlige

Förevarande

myndigheders

föreskrifter

registre.

hade utfärdats

Föreskrifterna

med stöd av
bl.a. be-

innehöll

Vissa

internationella

överenskommelser

och jämförelser
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registrens

innehåll, användning
registerändamål,
om registeransvar,
och gallring, säkerhet, registrerade personers tillgång till upplysningar om sig
själv samt utlämnande av upplysningar till enskilda och till offentliga myndigstämmelser

heter.

Finland

7.4.2

För
47187.
om dataskydd i personregisterlagen
och ett särskilt
har inrättats en tjänst som Dataombudsman
lagens övervakning
Datasekretessnämnden.
beslutsfattande
organ,
förordningar
som
i april 1987 och samtidigt utfärdades
Lagen fastställdes

I Finland

anslöt

regleras

frågor

sig härtill.

trädde till största delen i kraft den 1 april 1988.
Personregisterlagstiftningen
till den
verksamhet
De registeransvariga fick dock ett år på sig att anpassa sin
1989.
1
januari
lagens krav, varför lagen i sin helhet trädde i kraft den
nya
Dataombudsmarmens

i oktober 1987.
sin verksamhet
och lagen tillämpas
datasekretess
gällande
lag
allmän
är en
Personregisterlagen
Regleringen
enskilda.
såväl
myndigheter
som
i fråga om register som förs av
kortsysäven
med
ADB
utan
omfattar inte bara persondatasystem som upprättas
Utanför
manuellt.
och andra sedvanliga register som förs
tem, förteckningar
bruk.
som är avsedda för personligt
lagen faller endast förteckningar
personuppgifter
utlämna
och
använda
registrera,
Det är tillåtet att inhämta,
endast i de fall som anges i lagen och med iakttagande av god registersed.

byrå inledde

åläggs den registeransvarige en skyldighet
inledningskapitel
i övrigt förfara så att den
att vara aktsam och iaktta god registersed samt även
inte otillbörligt
eller
rättigheter
intressen
registrerades personliga integritet,
I registerlagens

är den grund
eller att statens säkerhet äventyras. Denna aktsamhetsplikt
på vilken hela lagen bygger.
med hänsyn till
sakligt motiverad
Användningen
av personregister skall vara
gäller såväl
Kravet
och administration.
verksamhet
den registeransvariges
användning.
registrens
allmänhet
i
behövlighet
som
registreringens
kränks

ålägger också en planeringsändamålet
skyldighet för registerverksamheten. Ett personregisters innehåll och
i
liksom frågor gällande var och hur personuppgifterna
för dess användning
och till vilket ändainformationskälloma
huvudsak samlas in de huvudsakliga
överlämnas
de normala
mål de registrerade personuppgifterna i regel skall
för
innan man hämtar in personuppgifter
bör definieras
dataöverföringarna,
endast får föras för
Det innebär att personregister
i registret.
Definitionen

rörande personregistrens

användning

registrering

presicerat ani
hans
för den registeransvarige
senare verksamhet.
och som förts in i registret får i
som hämtats in för personregister
av
användas endast for detta ändamål. En ny beskrivning

som har bestämts
vändningssyfte är bindande
ändamål

Uppgifter
registerverksamheten

på förhand.

Ett sålunda

på förhand
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ändamålet

internationella

överenskommelser
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är möjlig,

och det
om detta behövs till följd av ändrade förhållanden
angivna ändamålet inte väsentligt avviker från det ursprungliga.
Oberoende av hur ett personregisters ändamål och användning har definierats,
har den registeransvarige rätt att använda uppgifterna för vetenskaplig forskning
sålunda

och framställning
av statistik.
Över personregister
som förs med ADB

skall den registeransvarige
göra upp
en registerbeskrivning
som anger registrets ändamål och vilka slags data det
innehåller.
Registerbeskrivningen
skall hållas allmänt tillgänglig.
För att förhindra
hämtas
att personuppgifter
och registreras obehörigen har
ställt
vissa
krav
på anknytning och relevans på registerverksamheten.
man
upp

Anknytningskravet
innebär att det i ett personregister
endast får införas uppgifter om sådana personer som på grund av kund- eller tjänstgöringsförhållanden, medlemsskap eller därmed jämförbart förhållande
har en saklig anknytning till den registeransvariges
verksamhet.
Vissa undantag finns för bl.a.
koncerners

registrering av kunder och anställda vid andra enheter inom konkan registret
cernen. Utan hinder av anknytningskravet
även föras om det
bygger på den registeransvariges lagstadgade åligganden eller den registrerades
samtycke. I lagen uppställs inte, förutom när det gäller känsliga uppgifter,
några
särskilda krav på samtyckets form.
För

kreditupplysningsverksamhet,

direktreklam,

telefonförsäljning,
annan
marknadsundersökningarsamt
för vetenskaplig
forskning och statistik gäller inte anknytningskravet.
Om
användning av sådana personregister
och om de uppgifter får föras in i dem

direkt marknadsföring,

finns

bestämmelser

Relevanskravet

adresstjänst, opinions-och

i en särskild personregisterförordning.
innebär att endast sådana personuppgifter

som behövs för
registrets användningsändarnål
får föras in.
Även i de fall där anknytningsoch relevanskraven
inte är uppfyllda
kan Datasekretessnärnnden
s.k. undantagslov,
något
vägande
skäl talar
ge tillstånd,
om
för detta och det kan förhindras
intressen eller
att den registrerades integritet,

rättigheter

eller statens säkerhet äventyras. Sådan dispens kan beviljas för
en
tid eller tills vidare och till beslutet kan fogas särskilda föreskrifter.
Känsliga uppgifter får registreras endast i de fall som räknas upp i lagen. Med
känsliga uppgifter avses personuppgifter
som beskriver ras eller etnisk ursprung,
samhällelig eller politisk uppfattning, religiös övertygelse,
sexuellt beteende,
hälsotillstånd
och handikapp, brottsliga gärningar samt socialvårdstjänster
som
den registrerade fått. Inhämtande och registrering
känsliga
dock
uppgifter
är
av
tillåtet, om den registrerade har samtyckt eller om inrättandet
av registret följer
direkt av den registeransvariges
lagstadgade åligganden.
Vidare anges i lagen
vissa fall där registrering av känsliga uppgifter är tillåtna. Vissa personuppgifter
och hälsovården får registreras. Kommusom gäller åtgärder inom socialvården
nala myndigheter
och försäkringsbolag
får dessutom föra vissa slag av register
över anställda resp. försäkringstagare.
Det är vidare tillåtet att för en individuabestämd

Vissa

internationella

överenskommelser
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vetenskaplig undersökning registrera känsliga uppgifter. Närmare stadgskall enligt lagen
anden om forskningsregister
som innehåller känsliga uppgifter
föreskrivs
att ett sådant forskningsI förordningen
utfärdas genom förordning.

liserad

inom två
register skall utplånas eller överföras till arkivering
högst
dock
tid,
i bruk. I vissa fall kan det bevaras en längre
uppgifter
också vara tillåtet att hämta in och föra in känsliga
har gett tillstånd därtill.
om Datasekretessnänmden
med iakttagande av öppenhet. Den
skall
föras
Personregistren
den registrerade om för vilket
är bl.a. skyldig att informera

år sedan det togs
fem år. Det kan
i personregister

registeransvarige
ändamål

register-

används och vanligen länmas ut.
till
och en har rätt till insyn i de uppgifter som gäller honom själv. Rätten
står dock i sin
en gång per år. Vissa register
insyn kan utnyttjas avgiftsfritt
och register
bl.a.
polisregister
är
helhet utanför rätten till insyn. Sådana register
framställning
av statistik.
vetenskaplig forskning eller
som används endast för
kan den registeransvarige
Under vissa i lagen särskilt angivna förhållanden
uppgifter.
vägra att länma ut
i registret är fria från
Den registeransvarige är skyldig att se till att uppgifterna
skall
rättas.
föråldrad
uppgift
eller
bristfällig
fel. En oriktig,
rättelse av en felaktig
Den som vägras få ett registerutdrag eller som inte får
denne vägrat
uppgift kan begära att få ett intyg av den registeransvarige över att
Den registeransvarige
och han kan föra saken vidare till Dataombudsmarmen.
på grund av
registrerade
den
drabbat
är vidare skyldig att ersätta de skador som

uppgifterna
Var

att en oriktig registeruppgift har använts.
är det möjligt att lämna ut personuppUtan tillstånd av Datasekretessnämnden
Samtycke
förutsättningar.
gifter endast under vissa i personregisterlagen angivna
utlämnliksom
även
utlämnande
från den registrerade är en av grunderna för
Massutlänmande
av personoch framställning
av statistik.
ande för forskning
känsliga sticksker
personuppgifter
genom
utlänmande
som
uppgifter samt
av
särskilt stadgande eller på att mottagaren
prov får endast grundas på samtycke,
inte ävenoch användningen
utlämnandet
och
har rätt att registrera uppgifterna
eller
statens
rättigheter
och
intressen
tyrar den registrerades integritetsskydd,
lämnats
har
ur
säkerhet. Den registeransvarige skall anteckna när personuppgift

registret.
Sambearbetningar

i syfte att övervaka
skall vara tillåten

den registrerade har begränsats

i lagen.

krävs den registrerades samtycke eller
För att samköming
eller ett i lag stadgat åliggande och rätt för
tillstånd från Datasekretessnärnnden
de uppgifter som samden registeransvarige att för visst ändamål få använda
för sedvanlig uppdatesker
den
tillåten,
kan också vara
om
körs. Samkörning
och om det är
registrering
dubbel
undvika
ring av adressuppgifter eller för att
intressen
integritetsskydd,
uppenbart att det kan ske utan att den registrerades
och
forskning
eller rättigheter äventyras. Också samkörningar för vetenskaplig

framställning

av statistik

omfattas

av dessa bestämmelser.
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Förhandskontrollen
Vissa register
anmälas

till

bygger på ett anmälningsförfarande.
av personregister
och verksamheter
som kan äventyra integriteten skall på förhand
Dataombudsmarmen.

Registeranmälan
skall göras när avsikten
vändas för direktreklarn,
telefonförsäljning

är att uppgifter
i registret skall aneller annan direkt marknadsföring,
adresstjänst eller opinions- eller marknadsundersökningar,
om registret innehåller uppgifter
Även vissa
om personer som inte uppfyller
anknytningskravet.
personregister
databehanling och för vilka uppgifter
som förs med automatisk
hämtas in genom massutlänmande
och känsliga stickprov måste
Anmälan

måste också

landet.

Möjlighet

i vissa fall
finns

ske vid utlämnande

att genom

förordning

av personuppgifter
föreskriva
undantag från

till

ut-

anmäl-

ningsskyldigheten.
Anmälan
införda

skall

göras senast en månad före de personuppgifter
som avses bli
hämtas in eller verksamheten
påbörjas eller någon
vidtas.
som medför anmälningsplikt

i personregistret

arman åtgärd
Utgånspunkten

är att Dataombudsmarmen
det skall kunna styra registerverksarnheten
att den är laglig.

Dataombudsmarmen

skall

i samband med anmälningsförfaranpå det sätt som behövs och övervaka

utöva tillsyn

över att inhärntande, registrering,
ansker så, att syftena med personav personuppgifter
registerlagen uppnås. Denne kan ge handledning avseende enskilda register och
är skyldig att ge anvisningar och råd som gäller personregister
samt upplysningi personregisterlagstiftningen
ar om innehållet
och praxis vid tillämpningen.

vändning

och utlämnande

Dataombudsmarmen

kan ge instruktioner
när det gäller olika register samt
beträffande
vissa i lagen särskilt
angivna frågor.
Anvisningar
kan ges om när personuppgifter
får länmas ut i form av massutlämnande och känsliga stickprov,
när personregister
får samköras utan tillstånd
av
Datasekretessnänmden
skall skyddas mot utomståensamt om hur personregister
de. Dessa anvisningar
är dock inte bindande.
allmänna

Efter

anvisningar

ansökan

registeransvarige
fel i registret
inom

kan Dataombudsmarmen
av en registrerad
skall tillgodose den registrerades rätt till

rättas.

Sådan föreskrift

förfaller

dock,

föreskriva

att den
insyn och se till att
om den registeransvarige

viss tid meddelar

att han motsätter sig den.
Dataombudsmannen
har också rätt att
uppgifter och att granska personregister. Myndigheten
till lokaler i vilka personuppgifter
äger tillträde
behandlas
eller personuppgifter
förs.
Dataombudsmarmen

skall i första hand försöka förmå den
som agerar i strid
med personregisterlagens
bestämmelser
ändra sitt beteende. Vid
att frivilligt
behov kan Dataombudsmannen
föra saken till Datasekretessnämnden
eller
anmäla den för åtal.
Före åtal väcks för brott mot bestämmelser i personregisterlagen,
skall allmänDomstolen
na åklagaren höra Dataombudsmarmen.
skall vid behandlingen av ett
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Vissa

tillfälle
att bli hörd.
från samtliga personundantagslov
dispens
kan ge
Datasekretessnämnden
för detta och det kan
talar
skäl
bestämmelser
registerlagens
om något vägande
eller statens
rättigheter
intressen eller
förhindras
att den registrerades integritet,

sådant

mâl bereda

Dataombudsmarmen

säkerhet hotas.
Datasekretessnänmden

av Dataombudsmannen

kan efter ansökan

och under

även av den registrerade, utfärda föreläggande och förbud
vissa förutsättningar
Föreläggande och förbud kan av nämnden förenas
för den registeransvarige.
med vite. Nämndens beslut kan överklagas hos Högsta Förvaltningsdomstolen.

Vissa
Vid

erfarenheter
sekretariatets
bl.a.

framkom

besök

följande

i Helsingfors
och Hälsovårdsministeriet
område
socialtjänstens
inom
personregister

hos Socialbeträffande

Enligt uppgifter från förfrågan som Delegationen
KATKO
gjorde år 1991 hade majoDatateknik
bruk inom socialvården.
i
ADB-program
Finland
i
riteten
av kommunerna
gjort
Dataombudsmannen
med
har tillsammans
en redogörelse över
KATKO
Under KATKO
Finland.
i
och dataskyddets tillämpning
personregisterlagens
delegationer,
t.ex. Delegationen för socialvårdens
arbetar olika funktionella

kommunerna.
i de finländska
för Kommunalförvaltningens

Denna delegation har gett ut en promemoria om grundbegrepp inom
informationssysoch hälsovårdens
område. Enheten försocialsocialvårdens
för Social- och Hälsovården
och Utvecklingscentralen
tem vid Forskningsdragit följande
STAKES
har bl.a. med stöd av ovannämnda informationskällor
slutsatser.
inom socialnär det gäller ADB-program
Det finns ca 20 prograrnleverantörer
kan
dataskyddsfrägor
beaktar
Vad gäller hur programleverantören
vården.

datateknik.

och
informationsväxling
att dataskyddet hittills har setts som hinder i
dataskyddet har inte heller förstätts ur kundens synpunkt. Centrala Befolkningsligger till grund för
tillhandahåller,
registret, som Centrala Befolkningsbyrån
och
omarbetas
Detta personregister
personregister.

konstateras

programleverantöremas
anpassas

register

därefter
för

social-

till

kommunernas

och hälsovårdens

behov

och registrets

personregister.

innehåll

Om kommunen

utgör

bas-

inte har

får kommunen samma uppgifter
informationsbehandlingssystem,
ADB-baserade
varvid särskilt uppform. Registrets innehåll har nyligen fömyats,
i manuell
uppgifter skulle få registreras.
märksammades
att endast nödvändiga
programdelar, i vilka
är gemensamt för alla socialvårdens
Detta personregister
behandlas

personuppgifter.

Dessutom

finns

det olika

programdelar,

dvs. funk-

av vissa tjänster.
tionella
register, som används
När kunden skall
att använda registret.
I praktiken finns det två möjlighter
dels lämna den information
som finns i programregistreras, kan datorprogram
dels
så kan socialarbetakunden,
från
uppgifter
enligt
met och som sedan rättas
i samband

med utförandet
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ren grunda
sistnämnda

den nya registreringen
genom att skriva uppgifterna på bildskärmen.
registreringssätt
har rekommenderats,
särskilt med beaktande
av
klientens synpunkt. Denna hantering medför vissa problem. Det
är t.ex. möjligt
att registrera sekretessbelagda uppgifter såsom vilka socialtjänster
kunden får.
De funktionella
register som används inom socialvården
skilda
utgör
register.
Gör man s.k. samservice,
dvs. socialarbetaren
tar hand om olika funktioner
under samma eller skilda klientbesök, har han tillgång till
motsvarande
register.
I praktiken,

särskilt med beaktande av att det finns många små kommuner
i
och då det i en sådan kommun finns endast
en socialarbetare, har han
till samtliga personregister inom socialvården, oberoende vilken teknik

Finland
åtkomst

registren

arbetar

med.

KATKO,

som har gett ut en rekommendation
gällande innehållet i förevarande
basregister, har föreslagit att utredningar inom socialvården
skulle få registreras
i registret. Hos STAKES
registrerar
utredningar
inom socialvården,
man
särskilt social- och hälsovårdens
klientberättelser.
I ett projekt hos STAKES,
där
experter

från kommuner,

samkommuner

och statliga myndigheter

ingår, utarbe-

tas standardiseringar

samlas

personregister.

dataskyddsfrågor

beaktas

7.4.3

Denna information
av berättelsedata.
Dataombudsmarmen
deltar i arbetet, varvid

därefter

från början.

Island

Island har sedan den l januari 1990
en ny dataskyddslag, lagen om registrering
och behandling av personupplysningar
nr 121 av 28 december 1989. Dessförinnan har Island sedan år 1982 haft två tidsbegränsade
dataskyddslagar.
Tillsynen över lagen tillkommer
en särskild nämnd, tölvunefrtd.

Lagen

gäller

både elektroniskt
och manuellt förda register,
vilka innehåller
om fysiska och juridiska personers privata eller ekonomiska förhållanden samt sådana andra upplysningar
om personliga förhållanden
som skäligen
bör vara undandragna offentligheten.
Den omfattar såväl register som förs
av
företag, näringsidkare, föreningar och institutioner
som av myndigheter.
Lagen omfattar inte vissa biografiska registreringar
och registreringar
som
görs i släktforskningssyfte
eller för att användas i personhistoriska
verk.
Lagen innehåller
specialbestämrnelser
direktom kreditupplysningsföretag,
reklam
adressbyråer,
opinionsoch marknadsundersökningsföretag
samt

uppgifter

servicebyråer.

Registrering får endast ske av uppgifter som är ett led i den löpande verksamheten och endast omfatta dem
som har viss anknytning till denna, t.ex. kunder,
anställda eller föreningsmedlemmar.
Registrering av vissa känsliga uppgifter får
endast ske med stöd av lag eller samtycke. Tölvunefnd
kan under vissa förutsättningar också ge tillstdnd att registrera sådana känsliga uppgifter.
Utan den registrerades

samtycke får känsliga personuppgifter

inte lämnas

ut,

i

Vissa

internationella

följer
om inte utlänmandet
till
tillstånd
utlänmande.
ge
i den omfattning

samtycke
heten.

överenskommelser

och jämförelser
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kan tölvunefnd
av lag. Under vissa omständigheter
Andra uppgifter får lämnas ut utan den registrerades
detta utgör

en naturlig del av den normala verksambeträffande
regler gäller
uppgifter om mer än fyra år gamla
Utlämnande
av uppgifter är tillåtet, om dessa inte kan spåras till

Särskilda

förhållanden.

någon bestämd
Varken

fysisk eller juridisk

manuell

eller elektronisk

ske utan tillstånd
av tölvunefnd.
kräver dock inget sådant tillstånd.

person.
av register får
adresser och dylikt

sambearbetning
Uppdateringar

av nanm,
från vissa medicinska

Upplysningar

kan också utan tillstånd vidarebefordras
Systematisk insamling och registrering

samkörning

till behandlande

register

läkare eller tandläkare.

i syfte att bevara eller
av personuppgifter
elektroniskt
databehandla
dem i utlandet förutsätter
tillstånd
av tölvunefnd.
Justitieministern
kan dock förordna om undantag från tillståndsplikten.
innehåller

även bestämmelser
rätt till insyn och
om den registrerades
föreskrifter
i stort sett
Dessa
felaktiga
registeruppgifter.
motsvarar
av
dem som gäller enligt de danska registerlagarna.
Liksom i den danska lagen om
från insyn.
offentliga
register undantas vissa statistikregister

Lagen

rättelse

Företag

som ägnar

sig

direktreklam

kreditupplysning,

och opinions-

och

för sin verksamhet.
En
måste ha licens av tölvunefnd
får endast registrera och bearbeta vissa uppgifter,
om den har

marknadsundersökningar
dataservicebyrå
erhållit

licens

verksamheter.

av tölvunefnd.

Lagen

innehåller

får t.ex.

Adresseringsbyråer

såsom namn, adress, person- och firmanummer
inhämtas från offentliga register. J ustitieministern

begränsningar

för vad sådana byråer

för

specialstadganden

endast

registrera

vissa

och sådana uppgifter
kan också meddela

kan registrera.

sådana

uppgifter
som kan

ytterligare
har även

Den registrerade

rätt att förbjuda att uppgifter om honom eller henne används vid direktreklam.
också bestämmelser
och straff.
Lagen innehåller
om datasäkerhet
Tölvunefnd
består av fem medlemmar
vilka utses av justitieministern.
0rdföranden

och viceordföranden

skall

vara lagfarna domare. Ytterligare
en av
medlemmar
skall vara jurist.
En medlem skall vara specialist i
och utnämnd
databehandling
dataföreningen.
av den isländska

nämndens
elektronisk
Nämnden

utses för fyra år.
Nämnden kan kräva in upplysningar

där register
Nämndens
dock

och äger tillträde

till

lokaler

fors.

avgörande

talan väckas

7.4.4

om register

kan inte överklagas.

vid domstol

Under

som då kan pröva

vissa

förutsättningar

kan

ett nämndavgörande.

Norge

Den

norska

juni

Nr.

kunglig

lagen

48, 1978,
resolution

dataskyddsområdet, lov om personregistre
m.m. Lov 9
i kraft den 1 januari 1980. Lagen kompletteras av en

trädde

av 21 december

1979 samt föreskrifter

utfärdade

av Justisde-
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partementet
samma dag.
Lagen omfattar
personregister

och annan användning
i
av personuppgifter
för
eller
kommun
och
i
privat
näringsverksamhet,
eller
föreningar
stat
organ
stiftelser.
Den gäller för både dataregister och manuella register, vilka innehåller uppgifter

För övervakning
om fysiska och juridiska
personer.
av lagens
har inrättats en särskild myndighet, Datatilsynet.
Lagen är uppdelad i tre avdelningar,
varav den första är en allmän del med
bestämmelser
som rör alla system inom lagens ram. Den andra avdelningen

bestämmelser

innehåller

regler

för personregister
och den tredje särskilda
beom tillstånd
tillstånd
för
kreditupplysningsverksamhet,
företag
sköter
om
som
databehandlingsuppdrag,
adress- och distributionsverksamhetsamt
opinions-och
stämmelser

marknadsundersökningsverksamhet.
Det

krävs

tillstånd,

elektroniske

koncession,

elpmidler.

för att få föra personregister
behövs också för manuellt

Koncession

register

med hjälp

av
förda personDet är fråga

vissa angivna särskilt känsliga uppgifter.
som innehåller
eller religiös uppfattning,
brottsliga
gärningar,
om uppgifter
om ras, politisk
hälsotillstånd,
missbruk,
sexuella förhållanden
och vissa släktförhållanden.

Tillståndsplikten
gäller dock inte statliga och kommunala register, som inrättas
med stöd av lag, men Datatilsynet
kan ge tillämpningsföreskrifter.
Justisdepartementet
kan också undanta vissa typer av register från tillståndsplikten.

Sådana undantag

vissa uppgifter
och låntagare,

register

har bl.a. gjorts för register som enbart innehåller
medlemmar,
kunder, abonnenter,
leverantörer,
försäkringsom
Även manuellt
hyresgäster och tidningsprenumeranter.
förda

över vissa patienter,

koncessionsplikten.

advokatklienter

har undantagits

från

verksom används i journalistisk
samhet samt förlagsarkivregister
vid
utgivning
används
vissa
slags
som
av
lexika har också av J ustisdepartementet
undantagits från koncessionsplikten.
En
krav

personregister

följer de villkor
är att den registeransvarigé
de olika registertyperna
i Justisdepartementets

för koncessionsfrihet

förutsättning
och

Pressens

och anställda

som uppställts

för

föreskrifter.
Koncession

beviljas

Vid prövningen
av Datatilsynet.
av ansökan skall behovet
de
synpunkter
talar
för att registret inrättas.
vägas mot
som

av integritetsskydd
Om Datatilsynet
föreskrifter

beslutar

bevilja

koncession,

skall beslutet

innehålla

närmare

eller villkor

om hur registret skall föras och användas. Föreskrifter
skall alltid utfärdas om vem som är ansvarig för registret, vilka typer av uppgifter som registret får innehålla och vilka ändamål registret får användas för. I
föreskrifterna

skall

dessutom

fastställas

sådana villkor

som har betydelse för
med detta. I
av registret och som kan begränsa olägenheterna
detta sammanhang skall särskilt övervägas om det bl.a. behövs föreskrifter
för
och kontrollen
och
dem,
insamlingen
uppgifter,
behandlingen
lagringen
av
av

användningen

möjligheterna
nummer

till

samkörningar

och utlänmandet

med andra register,

av uppgifter.

användningen

av födelse-

Vissa
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och känsliga
som kräver koncession
utlandet.
till
utlämnas
tillstånd
Datatilsynets

Register

Registrering
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får inte utan

personuppgifter

skall vara sakligt grundad
av personuppgifter
i det organ eller företag
och verksamheten

med hänsyn

till

som företar redet
är nödvändigt.
får
bara
registreras
om
gistreringen.
lagrade om
finns
de
uppgifter
del
Registrerade personer har rätt att ta
som
av
Insynsrätten gäller dock inte register som enbart används
dem i dataregistren.
och inte heller uppeller allmänna planeringsändarnål
forskning
för statistik,
administrationen

Vissa känsliga uppgifter

eller till närstående inte är tillrådsom det av hänsyn till hälsotillståndet
fråga
I
kännedom
ligt att den enskilde får
om statliga och kommunala
om.
också
insynsrätten för manuella
organ samt den registrerades arbetsgivare gäller
register. Denna insynsrätt omfattar dock inte sådana interna handlingar som inte

gifter

förvaltningslagen.
utvidga insynsrätten till att även avse
kan genom föreskrift
Justisdepartementet
stiftelser
föreningar,
vissa manuella register förda i privat näringsverksamhet,
personal- och löneregister. Datatilsynet
Så har skett beträffande
eller liknande.

är offentliga

enligt

kan undanta

vissa register

från insyn. Så har bl.a.

skett beträffande

vissa polis-

register.
som behandlas särskilt i lagen kreditupplysoch
och opinionsdirektreklamföretagen
servicebyråerna,
ningsföretagen,
från Datatilsynet
måste ha särskilt tillstånd
marknadsundersökningsföretagen
De fyra

verksamhetsområden

liksom direktreklamföretagen
Kreditupplysningsföretagen
personlig
uppgifter
art. För servicebyråerna
får inte registrera vissa känsliga
av
till annat än
verksamhet
sin
gäller att de inte får använda de uppgifter de får i
som inhämtas i opinions- eller markatt fullgöra sina uppdrag. Personuppgifter
kan
får inte lämnas vidare i sådan form att uppgifterna
nadsundersökningar
sin verksamhet.

för

ändamål.
person och de får inte heller brukas för annat
eller
henne anhonom
Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifter om
och liknande.
vänds vid direktreklam
eller som inte längre har någon beofullständiga
oriktiga,
är
Uppgifter som
kompletteras,
avföras
eller
tydelse skall rättas,
om bristen kan ha betydelse för

hänföras

till

enskild

den registrerade.
som har lämnat ut oriktiga eller vilseledande
skada som de registrerade lidit.
uppgifter är skyldig att ersätta den ekonomiska
med sju medlemmar
leds av en direktion
som utses av regeringDatatilsynet
En kreditupplysningsverksamhet

en.
och regler som gäller
att de lagar, föreskrifter
för personregister följs och att de fel eller brister som uppstår rättas till. Dataav antilsynet skall vidare hålla sig informerat
om den allmänna utvecklingen
användningen
med
vändningen av personregister och om de problem som följer
i frågor om skydd för den enskilav sådana register samt ge råd och vägledning
till dem som planerar att upprätta personoch om datasäkerhet
des integritet

Datatilsynet

skall

kontrollera
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Vissa

internationella

register.

frågor
bruk

Slutligen

överenskommelser

skall Datatilsynet

på begäran eller ex officio lämna besked i
eller i allmänna frågor som gäller
av personregister

om användningen
av personuppgifter.

Datatilsynets

och jämförelser

beslut

kan överklagas

till

Justisdepartementet.

Datatilsynet

kan kräva att få de upplysningar som myndigheten behöver för att
kunna fullgöra
sina uppgifter.
Den har tillträde
till de utrymmen
där personregister och tekniska hjälpmedel
finns och rätt att genomföra
sådana prov och
kontroller
som det finner nödvändigt.

Datatilsynet

skall föra en offentlig
förteckning
över personregister
som är
koncessionsplikt.
Av förteckningen
skall framgå vem som är
ansvarig for registret, vilka uppgifter registret innehåller och till vilka ändamål
får användas.
uppgifterna
kan utfärda närmare
Regeringen
föreskrifter
om
förteckningen
och bevilja undantag från rätten till insyn, om detta är nödvändigt
underkastade

för rikets

Vissa
Vid

försvarsberedskap

eller säkerhet.

erfarenheter
sekretariatets

besök

hos det norska

Socialdepartementet
i Oslo framkom
har med stöd av loven om personregistre
m.m. och
den kungliga resolutionen
beslutat att ge kommunens
vård- och omsorgsverksamhet tillstånd
till att föra klientregister.
Tillståndet
gäller registret för vårdoch omsorgsverksamhetens
hembaserade
insatser.
Datatilsynet
har därvid
bl.a.

följande.

Datatilsynet

fastställt

följande

personal

som behandlar personupplysningar
för den som begär det.

gängligt

Ansvarig
att sörja
tillståndet

föreskrifter

för registret
för

för tillståndet.

är verksamhetens

att bestämmelserna
i fråga följs.

Föreskrifterna
för registren,

skall

chef. Den registeransvarige

i personregisterloven

tillkännages

och eller

med

vara tillär skyldig

föreskrifter

och

Registret omfattar klienter som får hembaserade tjänster.
Registret kan föras
både manuellt och med hjälp av ADB.
Registret får endast innehålla upplysningar
för att utföra
som är nödvändiga
tjänsterna i verksamhetens
målsättning. Härvid får klientens namn, fodelsenumcivilstånd
och närmast anhörig registreras.
mer, adress, telefonnummer,
Vad gäller

sjukvården
behov

medicinska
får sensoriskt

och sociala upplysningar
och motoriskt

tillstånd

som är nödvändiga för hemsamt fysiska och psykosociala

registreras.

Vad

för hemavser sociala upplysningar
som är nödvändiga enligt riktlinjer
tjänst får ekonomi, bostadbosituation,
hjälpmedel och kod för service och den
hjälp som mottagaren erhåller registreras.
Födelsenummer

inte anges utanpå postförsändelse.
patienter
på institution
om
som verksamheten
register
och behandlas i förhållande
som ett eget

Upplysningar
skall

föras

skall

har ansvar för
reglerena
i

till

Vissa

överenskommelser

internationella

och jämförelser

läkarlagen.

andra

av de hembaserade tjänsterna,
statistik.
När
registret skall användas för
av
inhämta nytt tillmåste den registeransvarige

får endast användas för administration

Registret

och för framställning

för planering
ändamål

än ovannämnda,

stånd från Datatilsynet.

själv
till registret kan endast hämtas in från den registrerade
Upplysningar
kan också hämtas in från
Upplysningar
från källor som anses offentliga.
sig detta. Andra källor som det
inte motsätter
anhörig
om den registrerade
användas
endast
för, kan
gäller tystnadsplikt
om den registrerade har samtyckt
eller

härtill.
får inte samköras

Registret

hetens övriga

register,

kopplas

eller när tillåtelse

med andra personregister
till samkörning

än verksam-

följer av bestämmelser

m.m.
om personregistre
är inte tillåtet utom i följande fall.
av personupplysningar
samtycke.
gäller har gett skriftligt
person upplysningarna

med stöd av loven

i lag eller

Utlämnande
Närden

i lag
enligt bestämmelse
ske när tystnadsplikt
föreskrift
eller
med
stöd
lag
inte utgör hinder härför ocheller
mottagaren
av
sker.
som har utfärdats med stöd bestämmelse i lag kan kräva att utlänmande
upplysningar
skall ta bortavidentiñera
Den registeransvarige
som inte längre
eller förandet av registret upphör, kan Datatilhar betydelse. När verksamheten
fall kan utlämnande

2. I övriga

att upplysningarna
skall
Den registeransvarige

förstörs

synet kräva

som är oriktiga
för den registrerade.

upplysningar
betydelse
I övrigt
het, straff,

eller makuleras.

rätta, utesluta eller komplettera
eget initiativ
har
eller ofullständiga,
om felen eller tillägget

Datatilsynets ifrågavarande tillstånd föreskrifter
om säkerbestämmelse samt förbehåll
rätt till insyn enligt personregisterlovens

innehåller

om ändringar

av tillståndsvillkoren.
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8

Datalagstiftning

8.1

Allmänt

personliga
bestämmelsen
om skyddet för den enskildes
föreskrivs
RF.
Där
regeringsformen
tredje
stycket
2
§
i
1
finns
kap.
integritet
familjeliv.
och
privatliv
enskildes
den
att det allmärma skall värna
i den utsträckning
Enligt 2 kap. 3 § andra stycket RF skall varje medborgare

Den

grundläggande

kränks
hans personliga integritet
som närmare anges i lag skyddas mot att
databehandautomatisk
med
hjälp
registreras
honom
av
genom att uppgifter om
till skydd för
Detta innebär att det skall finnas en datalagstiftning
ling ADB.
i samband med ADB och att den närmare omfattintegriteten
den personliga
ningen av det skyddet får regleras i vanlig lag. Enligt 2 kap. 20 § första stycki fråga om detta skydd.
med svenska medborgare
et 2 RF likställs utlärmingar
i brottsföreskrifterna
är
integritetsskyddsomrádet
på
Av generell betydelse
detta
i
Särskilt
betydelsefulla
sammanbalken och sekretesslagen 1980:100.

hang är de bestämmelser

datalagen

till

skydd för den personliga

integriteten

som finns

i

1973:289.

att skydda den enskilde mot
intrång i den personliga
sådant otillbörligt
som kan bli följden av
Med
eller hos enskilda.
dataregistrering
av personuppgifter hos det allmärma
eller andra anteckpersonregister enligt datalagen avses register, förteckning
personuppgift
innehåller
och
ADB
hjälp
med
som kan
ningar som förs
som
av
hand
första
i
identifieras
En
med
uppgiften.
hänföras till den som avses
person
innehåller
identitetsuppgiften
särskilda
eller den
genom att personuppgiften
inte
förarbetena till datalagen krävs emellertid
Enligt
eller
personnummer.
nanm
som är entydig eller unik eller
att ett register innehåller
en identitetsuppgift
i lagens
skall
registret
för
känt
att
anses som ett personregister
mera allmänt
vilken
förstå
Även
den
invigde
för
att
person
mening.
om det är möjligt endast
där alla
register
Ett
bestämmelser.
lagens
omfattas
registret
av
som avses,
e.d.
kodbeteckningar
har ersatts med löpande nummer,
identitetsuppgifter
maskinellt
eller
manuellt
antingen
hänförs till kategorin personregister, om man
I datalagen

finns

bestämmelser

som syftar till

integriteten

92

Datalagstiftning

kan översätta

siffer-

eller

kodbeteckningarna.

För att inrätta och föra särskilt integritetskänsliga
personregister
som innehåller uppgifter om enskilda personer krävs normalt tillstånd av Datainspektionen.
Kravet på tillstånd gäller dock inte personregister
som inrättas genom beslut av
riksdagen eller regeringen, s.k. statsmaktsregister.
skall

Datainspektionen
saknas

3 § och skall

§. Inspektionen

5

Av förarbetena

har också möjlighet

att meddela

föreskrifter

om inhämtande
föreskrifter
gäller
regeringen

inte

till datalagen framgår

otillbörligt

registret

inrättas

makterna

prop.

Datalagens
text

kan
att frågan huruvida ett personregister
bedöms efter likartade grunder, oavsett om
efter tillstånd
eller efter beslut av statsav Datainspektionen
1973:33 s. 120.

integritetsintrång

definition

identifierbara

löpande

om risk för integritetskränkningar
om bl.a. ändamålet med registret

sådana bestämmelser.

medföra

av

tillstånd
föreskrifter

6 §. Denna rätt att meddela
av uppgifter
för det fall riksdagen eller
statsmaktsregister

samt utlämnande
även beträffande
har beslutat

meddela

meddela

av personregister kan synas omfatta
dvs. även datoriserad

all ADB-hantering

personuppgifter,

innehåller

som t.ex.

personnamn.

Av

ordbehandling

förarbetena

till

av
datalagen

framgår dock att syftet med ADB-hanteringen
är av betydelse i detta sammananförde i denna del följande prop.
1973:33 s. 118.
hang. Departementschefen
direkt
För att ett register skall anses föreligga
måste det emellertid
eller
indirekt vara fråga om behandling
från informationssynpunkt
faktiska
av
uppkan således inte anses upprättat bara genom att löpande
gifter. Ett ADB-register
exempelvis för att sättning skall kunna ske med
text lagras i ett datamedium,
Den närmare gränsdragningen
hjälp av ADB-teknik.
när det gäller att bestämma
innebörd

registerbegreppets

Sedan detta uttalande

ningar använder
elektronisk

post,

Som anfördes

gjordes har det blivit

kontorsinformationssystem
s.k.

arkivhantering,

har gjort

utveckling

får göras i praxis.

det svårare

vanligt att man inom olika förvaltmed funktioner
som ordbehandling,

fria

att tillämpa

Denna
textsökningssystem
m.m.
personregisterbegrepp.

datalagens

i proposition

199091:60
integritet och ADB föll
om offentlighet,
dir.
översyn av datalagen
ramen för datalagsutredningens
fick
i avvaktan på resultatet av den utredning1989:26.
Enligt propositionen
är att anse som ett personregister
en - frågan om ett kontorsinformationssystem
enligt datalagen eller inte bedömas från fall till fall efter datalagens nuvarande

denna

fråga

definition
Inom

känsligt

inom

39.

Datalagsutredningen

den offentliga
innehåll

sektorn

är vissa

forfattningsreglerade

beskrivs
större
i större

närmare

i nästa avsnitt.
med

personregister
eller mindre

integritets-

mån. Som exempel

197 om allmänt kriminalregister,
lagen 1965 294 om
1980:343,
1969:38,
skatteregisterlagen
polisregisterkimgörelsen

kan nämnas lagen 1963:

polisregister,

skatteregisterförordningen
sökningsregisterförordningen

1980:556,
1986:678,

utsökningsregisterlagen
förordningen

1986:

1986:617,
ut104 om register-

Datalagstzfining

föring

vid

allmänna

registerlagen

domstolar

1990:137,

1991:876
ningen 1992:

med hjälp

av automatisk

databehandling,

lagen 1990:1536

om folkbokföringsregister,
för betalningsföreläggande
och handräckning,

om register
1027 om register för strafföreläggande,

föreläggande

om arbetsförmedlingsregister
säkringsregister.

8.1.1

och lagen 1994:1517

Datalagsutredningen

Datalagsutredningen

Ju

tull-

lagen
förord-

av ordnings-

bot, m.m.
lagen 1993:747
hos de allmänna
om sjukförsäkringsregister
,
ringskassorna,
förordningen
1993:982
om bostadsbidragsregister,
1994:459

93

försäk-

lagen

om socialför-

m.m.

1989:2,

som har haft till uppgift att se över datalagen
betänkande SOU
1990:61
Skärpt tillsyn - huvuddrag i en reformerad
datalag redovisat vissa principiella utgångspunkter
för en
framtida datalag. Utredningen föreslår bl.a. att det nuvarande tillståndsförfaran-

1973:289

har i ett första

det slopas och att Datainspektionen

att meddela bransch- eller
ges möjlighet
till
de
komplettering
bestämmelserna
grundläggande
i
som
datalagen. En viss anmälningsskyldighet
skall dock finnas.
I en andra etapp i arbetet, som redovisas i betänkandet SOU 1991:21
Personinom arbetslivs-,
registrering
och massmedieområdena,
forskningshar utredningen behandlat frågor som rör personregistrering
inom forskning och statistik,
sektorsföreskrifter

massmedier

och arbetslivet.

I ett tredje

betänkande

integritetsskydd
greppen

Utredningens
datalag.
i dag.

1993.

behandlar
SOU

I detta betänkande
innehåller

förslag

Vissa

särskilda

utredningen

frågor

beträffande

definitionen

av be-

och registeransvarighet.

slutbetänkande

Förslaget

Utredningens

1991:62

på ADB-området

personregister

februari

SOU

1993:10

stora förändringar

ansluter

En ny datalag överlämnades
i
lagt fram förslag till en ny
i förhållande
till vad som gäller

har utredningen

sig nära till det förslag

till EG-direktiv
som EG1992 och som har beretts av en arbetsgrupp under Ministererrådet,
se avsnitt 7.3.
I prop. 199394: 1 16 om normgivningsfrágor
på dataskyddsområdet,
m.m. har
regeringen anfört att utredningens
förslag till en ny datalag bör anstå till dess

kommissionen

EU tagit

presenterade

i oktober

ställning

på integritetsskyddsområdet.
I propositionen
tar regeringen
behandlas
i
till
förslaget
som
en ny datalag. Regeringen
därvid att det område inom vilket riksdagen enligt 8 kap. 7 § regeringsi lag kan bemyndiga regeringen att utfärda föreskrifter
utvidgas. Försla-

upp en grundlagsfråga
föreslår
formen

efter bemyndigande
i lag skall till Datainspektionen
get innebär att regeringen
kunna delegera normgivningskompetens
avseende skyddet för den personliga

integriteten

vid hantering

I maj 1994 beslutade

med stöd av ADB.
av personuppgifter
riksdagen prop. 199394:116,
bet. 199394:KU36,

rskr.

94

Datalagstiflning

i bl.a. 8 kap. 7 §
att som vilande anta förslag till lag om ändring
för
Konstitionsutskottet
RF. Det vilande beslutet anmäldes till riksdagen
av
1994 i
beslutade
i december
Riksdagen
beslut i bet. 199495:KU7.
slutligt
199394:359

med

enlighet

i regeringsformen

ändring

trädde

i kraft

199495

rskr.

anmälan

Konstitionsutskottets

den 1 januari

: 13.

Lagen

om

1995.

i det
att det är angeläget att vidta en del ändringar
anser regeringen
datalag
En reformerad
nuvarande systemet och har därför i prop. 199394:217
branschgenerella
utfärda
möjlighet
föreslagit bl.a. att Datainspektionen
att
ges
l
för detta ändamål.
och föreslår grundlagsändringar
och sektorsföreskrifter
Däremot

regeringen

l 7 föreslår
prop. 199394:2
positionen
att regeringen

i enlighet

med den nämnda grundlagspro-

Datainspektionen
att
att bemyndiga
ges möjlighet
verksamheter
bestämda
inom
personregister
om
och att register som inrättas och förs i enlighet med sådana regler skall undantas
Vidare föreslås några åtgärder som inte är beroende
från tillståndsplikt.
av
såsom att skyldigheten att begära Datainspektionutgången i grundlagsärendet,

utfärda

generella

föreskrifter

personregister
som
ens yttrande enligt 2 a § datalagen inför inrättande av ett
Datainspektionen
avskaffad.
bli
skall
regeringen
eller
riksdagen
beslutas av
och förbud med vite. Vidare föreslås
föreslås få möjlighet
att förena föreskrifter
till regebeslut enligt Datalagen inte längre skall överklagas
att inspektionens
utan till allmän förvaltningsdomstol.
till en delegerad normgivningskompeRegeringen poängterar
att möjligheten
ininte
kommer
integritetsskyddsområdet
att påverka den nuvarande
tens på
integritetskänsliga
för
riktningen
på att ta fram särskilda registerförfattningar

ringen

199091:60
i prop.
till uttalanden
om
bör
l a. prop s. 58 uttalas att en målsättning
särskilt känsligt innehåll
vara att register med ett stort antal registrerade och ett
skall således
for datainspektionen
skall regleras i lag. Normgivningskompetens
utan som ett kompleinte ses som en ersättning för dessa registerförfattningar
propositionen
rörande
En
beslutat
behandlat
och
har
Riksdagen
till
dem.
ment
och hänvisar

personuppgifter
offentlighet,

reformerad
Riksdagen

integritet

datalag

härvid

och ADB.

bet.

prop.199394:2l7,

har därvid

antagit

regeringens

rskr.
vad gäller

utom
till
överklagas

199495:35.
förslaget

regeringen

att
till

utan
skall
fortfarande
anser att regeringen
om det är en statlig myndighet som är registeransvavara överklagningsinstans,
förslaget i fråga.
riksdagen
rig. I övrigt antog
komRegeringen har den 15 juni 1995 beslutat att tillkalla
en parlamentarisk

Datainspektionens
allmän

mitté

beslut

inte längre

skall

l9945:KU10,

förslag

förvaltningsdomstol.

för att göra en allmän

Riksdagen

översyn

av datalagen

dir.

1995:91.

Datalagstifining

8.2

Registeransvar

8.2.1

Datalagen

I datalagen

finns

95

föreskrifter

om skyldigheter för den som är ansvarig för ett
Den ansvarige skall iaktta att hanteringen av registret inte leder

personregister.
till

otillbörligt
Därvid skall särskilt iakttas att registret förs
integritetsintrång.
för ett bestämt ändamål, att inte andra uppgifter
registreras än som står i överensstämmelse
med registrets ändamål, att uppgifter inte utan medgivande av den
registrerade,
försäljs annat än i enlighet med lag, förordning
av myndigheter
eller

särskilt

används

gäller

beslut

att uppgifter inte samlas in, länmas ut eller
av regeringen,
än i överensstämmelse
med registrets ändamål eller vad som
lag eller arman författning
eller i enlighet med den registrerades

annat

enligt

medgivande

samt att uppgifterna skyddas mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse eller mot otillåten förstörelse eller mot otillåten ändring eller spridning 7 §.
Hos den registeransvarige skall det vidare finnas en förteckning över de person-

register

som han är ansvarig för 7 a §. Den ansvarige skall normalt rätta en
personuppgift
som är oriktig eller missvisande 8 §, komplettera en uppgift som
är ofullständig
9 §, på begäran snarast länma den registrerade besked om de
uppgifter
finns
l0§
och förstöra
de uppgifter
i
som
om honom i registret
registret som inte längre är nödvändiga med hänsyn till registrets ändamål 12§.
Med

registeransvarig

personregistret

förs,

avses enligt 1 § datalagen den för vars verksamhet
om han förfogar över registret. Detta innebär att servicesysslar med bearbetningar
som helt osjälvständigt
av ett

byråer och andra
register utesluts från ansvar. Detsamma gäller enligt förarbetena
till datalagen
de som använder sig av registret utan att kunna bestämma över dess innehåll
1973:33 s. 19
prop.
Enligt förarbetena
skall man anses förfoga över ett
register
läsbar

i den mån man har befogenhet och möjlighet att överföra
a. prop. s. 76, 119. Departementschefen
anförde

form

registret

till

nämligen

att
borde ges samma innebörd som de samtidigt med datalai 2 kap. 2 § tredje stycket och 9 § första stycket
gen föreslagna bestämmelserna
TF.
tryckfrihetsförordningen
Dessa bestämmelser
avsågs närmast att göra

begreppet

förfogande

tryckfrihetsförordningens

bestämmelser

också på ADB-upptagningar.

om
Som huvudregel

allmänna

handlingar

tillämpliga

skulle

gälla att en upptagning
är
allmän när den förvaras hos myndigheten.
Detta var emellertid
inte tillräckligt.
Departementschefen
pekade på att det förekom att databehandling utfördes för
myndigheters
räkning vid privata företag eller vid organisationer
som inte är att
betrakta som myndigheter.
Sådana upptagningar borde givetvis inte vara undan-

dragna offentligheten.
en bestämmelse
het och därmed
upprättats

Han förordade

därför

att huvudregeln

kompletterades

med

av innebörd att upptagning skall anses förvarad hos en myndigbetraktas som allmän även i fall då den har kommit in till eller

hos annan myndighet,

under förutsättning

att myndighet

förfogar

över
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fördes in som ett tredje stycke i 2 kap. 2 § TF.
Bestämmelsen
i vad mån en myndighet förfogar över en upptagning som finns hos ett
företag e.d. fick enligt departemenschefen avgöras med ledning av de

upptagningen.
Frågan

privat

För att en myndighet skall anses förfoga över en ADBsom träffats.
upptagning borde det enligt departementschefen normalt förutsättas att myndigavtal

heten hade rätt att föra över upptagningen till visuellt läsbar form.
skall
i TF om när en ADB-upptagning
Det kan här nämnas att bestämmelsen
hos en myndighet sedermera har ändrats. I 1976 års ändanses vara förvarad

ringar

i TF fördes

andra

stycket.

bestämmelserna

Detta

i 2 kap. från 2 § tredje stycket till 3 §
199091:64,
ändrats år 1991 prop.

härom

stycke har därefter

Enligt styckets nya lydelse innebär
hos myndighet, om upptagförvarad
bestämmelserna
att upptagning skall anses
ningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten
i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller
själv utnyttjar för överföring
KUll,

199l92:KU2,

160,

rskr.

annat sätt uppfattas.

Detta gäller

rskr.

3.

dock

inte upptagning

som ingår i ett personeller genom beslut, som

om myndigheten enligt lag eller förordning
Med personregister
grundar sig på lag, saknar befogenhet att göra överföringen.
innebär
uppgift som
eller andra anteckningar
förstås register, förteckning
som

register,

avser enskild

8.2.2

person

och som kan hänföras

Europarådets
vid

konvention

till

denne.

om

databehandling

automatisk

skydd
av

för

enskilda

personuppgifter

databekonvention
om skydd för enskilda vid automatisk
till
den
2
registeransvaret
knyts
personuppgifter
d
som i
artikel
av
dataregistret,
ändamålet
besluta
enlighet med inhemsk lag är behörig att
med
om
vilka slags uppgifter som skall lagras i registret och vilkaoperationer
som skall
utföras med uppgifterna.

Enligt

Europarådets

handling

8.2.3

Dataskyddsdirektiv
till

I det förslag

EG-direktiv

inom

EU

angående skydd för enskilda

vid behandling

av
i oktober
överlämnade
som EG-kommissionen
1995 antog som gemensam ståndpunkt finns en
1992 och som rådet i februari
är den
i artikel 2d
bestämmelse
om vem som är ansvarig. Registeransvarig
för
beoch
medlen
ändamålen
bestämmer
fysiska eller juridiska person som
till Ministerrådet

personuppgifter

handlingen
Förslaget
att garantera
spegelbilder

se avsnittet 7.3.
av personuppgifter,
till direktiv innehåller flera föreskrifter
de registrerades
av

den

rättigheter.

registeransvariges

som ålägger medlemsstaterna
Dessa rättigheter är i många avseenden
enligt datalagen,
skyldigheter
t.ex.
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att rätta felaktiga

skyldigheten

eller missvisande

uppgifter

och den registrerades

insyn.

rätt till

8.2.4

frågan om registeransvar
registerförfattningar

Hur

har

lösts

i några

register varit
i några stora offentliga
På senare tid har frågan om registeransvar
registren för betalningsförenämligen tullregistret,
föremål för överväganden,

registren

och handräckning,

läggande

för

föreläggande

strafföreläggande,

av

bostadsbidragsregistret,
sjukförsäkringsregistret,
Registren utgör stöd
och socialförsäkringsregistret.
arbetsförmedlingsregistret
ärenden
och
på såväl
myndigheter
rör
mängd
för handläggningen
stor
av en
lämnas
lokal
nivå.
I
det
följande
fall
också
nivå
i
vissa
central som regional

ordningsbot,

en kort

m.m.

redogörelse

samt

av hur registeransvarsfrågorna

har lösts i dessa fall.

Tullregistret
Enligt

med instruktion

1984:988

förordningen

för Tullverket

omfattar

Tull-

1 §.
samt en regional och lokal organisation
tas succeEtt datasystem för hantering av olika typer av tullklareringsärenden
finns
i 3 a §
En bestämmelse om tulldatasystemet
sivt i drift inom Tullverket.

verket

Generaltullstyrelsen

Datasystemet
tar över en stor del av den hantering av
kan
och exportörer
manuellt.
utfördes
Importörer
tidigare
som
med
få lämna de uppgifter som behövs för klareringen
med särskilt tillstånd
förfarande
i stället för på papper 12 a §.
hjälp av ett elektroniskt
Uppgifter
som lärrmas på papper kommer att matas in i datasystemet av en
tulltj änsteman. I datasystemet bearbetas de uppgifter som har lämnats. De olika

tullagen

1987:1065.

tullhandlingar

fungera som ett enda
sådant
sakligt och logiskt
i systemet
Uppgifterna
ett
innehålla
även enligt datalagen anses
ett enda
att tulldatasystemet
Registret kommer att innehålla en stor mängd uppgifter och beröra

delsystemen

i tulldatasystemet

skall administrativt

har i allt väsentligt

tullmyndigheter.
och det skall

Registret
förses

skall även betjäna andra myndigheter

med uppgifter

från andra myndigheter.

register.
samband

register.

samtliga

med uppgifter,

De flesta uppgifter

avseende
personer,
men det kommer även att finnas uppgifter
fysiska personer i registret. Registret är därför i sin helhet ett personregister.
Uppgifter i registret som avser fysiska personer kan vara av integritetskänslig
Av denna anledning och
natur, som kan spridas i en inte obetydlig omfattning.
avser juridiska

av registrets betydelse i övrigt har riksdagen reglerat registret i en
rskr.
198990:40,
bet. 198990:SkU19,
prop.
lag, tullregisterlagen
och
mellan näringsidkare
Kommunikationen
198990: 188, SFS 1990: 137.
Regeringen eller den
förutsätts gå via en mottagningsfunktion.
tulldatasystemet

på grund
särskild
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myndighet

bestämmer

som regeringen

till

en juridisk
person
från tullregistret.

att förmedla

får enligt 9 § tullregisterlagen

överlämna

i elektroniska

till

uppgifter

dokument

och

Inledningsvis
reglerades inte registeransvaret
särskilt i tullregisterlagen,
trots
förordat en sådan reglering.
I ett remissyttrande
över det
att Datainspektionen
utredningsförslag
uttalade
som låg till grund för förslaget till tullregisterlag
Datainspektionen
frågan
i
att
om vem som varje särskilt fall är registeransvarig
eller delregisteransvarig
normalt borde utredas med utgångspunkt
från definitioi datalagen. Endast om lagstiftaren
nen registeransvarig
lösning
borde denna enligt
på
ansvarighetsfrågan
gens

specialförfattning.

frångå datalai

regleras

Den lösning

nämligen att
som farms i utredningsförslaget,
och tullmyndigheterna
skulle vara registeransvariga,
torde

Generaltullstyrelsen
enligt

önskade

inspektionen

Datainspektionen

att datalagens reglering
tillämpningssvårigheter.

mottagningsfunktionen

följa

redan av datalagen.

Inspektionen

uttalade

vidare

många gånger bereder
av frågorna om registeransvar
Enligt inspektionen var det inte alldeles självklart
att
och de enskilda exportörerna
eller importörerna
inte var
ansåg vidare att man borde beakta
i tulldatasystemet
skulle medföra

Inspektionen
att anse som registeransvariga;
risken för att en framtida teknisk förändring
att frågan

fördelning fick ett annat svar än som från början
om registeransvarets
Om
och tullmyndigheterna
avsetts.
man avsåg att endast Generaltullstyrelsen
skulle vara registeransvariga,
borde detta enligt inspektionen
därför regleras i

tullregisterlagen.
gisterlag

m.m.

I sitt yttrande
vidhöll

enligt 2 a § datalagen
denna uppfattning.

över

förslag

till

tullre-

inspektionen

Enligt departementschefen

borde registeransvaret för tullregistret
vara fördelat
Han konstaterade
på det sätt som följer av datalagens bestämmelser.
att utredningens förslag byggde på en tolkning av innebörden i dessa bestämmelser
och farm att det därför inte var nödvändigt att reglera frågan även i tullregisterlagen a. prop. 198990:40
s. 22.
I propositionen
199091 :75 om importrutiner
i ett datoriserat
tullförfarande,

föredragande
m.m. uttalade emellertid
med tulldatasystemet
hade framkommit

statsrådet
att andra

att det i det fortsatta arbetet
skulle bli
än tullmyndighet

ansvariga för tullregistret

i vissa fall och att frågan därför måste regleras särskilt
a. prop. s. 36. På grund härav infördes i tullregisterlagen
bestämmelser
på sätt
om registeransvar i en ny paragraf, 2 a
som utformades
hade föreslagit. Enligt den paragrafen är Generaltullstyrelsen
Datainspektionen
i tullregisterlagen

registeransvarig
registeransvariga
myndigheten.

för tullregistret.
när

det gäller

Vidare

föreskrivs

uppgifter

att andra tullmyndigheter
i tullärenden
som handläggs

är
hos
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för betalningsföreläggande

Registren

med instruktion

1988:784

I förordningen

och handräckning
för exekutionsväsendet

avses med
1 kap. 1 §.

och kronofogdemyndigheterna
chefsmyndighet inom exekutionsväsenär Riksskatteverket
Vidare föreledning av och ansvar för verksamheten.
det med övergripande
för frågor om
skrivs
är central förvaltningsmyndighet
att Riksskatteverket
2 kap. 1 §. l
och andra författningar
enligt utsökningsbalken
verkställighet
exekutionsväsendet

Enligt

Riksskatteverket

förordningen

3 kap. 5 §. Kronofogdemyndigheten
varje län finns en kronofogdemyndighet
och
enligt utsökningsbalken
är regional myndighet för frågor om verkställighet
3 kap. 1 §.
andra författningar
förändringar
I maj 1990 beslutade riksdagen om genomgripande
av den sumbetalningsmål
lagsökning,
mariska
dvs. handläggningen
om
av
processen,

Reglerna om den summariska processen samoch
i en enda lag, lagen 1990:746
om betalningsföreläggande
1992 se SFS 1991:877.
Lagen trädde i kraft den l januari
handräckning.
till
Reformen
innebär att den summariska
processen flyttas från tingsrätterna
föreläggande

och handräckning.

lades härigenom

blir enklare och mera enhetlig
och att handläggningen
kronofogdemyndigheterna
skall
jämfört med tidigare är att ansökningar
En stor förändring
än tidigare.
Regeringen eller den myndighet som regeringen
kunna göras på ADB-medium.
får nämligen föreskriva
bestämmer
att ansökan
om undantag frän huvudregeln
andra
Enligt
meningen.
§
9
i den summariska
processen skall vara skriftlig
får ett
och handräckning
1991:1339
om betalningsföreläggande
6 §, och undantaget får innebära
sådant undantag medges av Riksskatteverket
tillstånd
att ansöka på ADB-medium.
med anledning av den nya
Riksdagen har vidare beslutat om följdlagstiftning

förordningen

summariska

prop.
processen
Registerfrågorna

l99091:126,

bet.

199091:LU34,

rskr.

av målen i den nya
1991:876
särskild
lag,
lagen
i
reglerats
summariska
har
om
en
processen
i kraft den
trädde
Lagen
och
handräckning.
för
betalningsföreläggande
register
hos
Enligt lagen skall för handläggning
1992 se SFS 1991:878.
l januari

1990912332.

beträffande

handläggningen

och
kronofogdemyndigheterna
av mål enligt lagen om betalningsföreläggande
med hjälp av ADB föras ett register för varje kronofogdemyndighet, dvs. 24 register. Registret får användas även för tillsyn, planering och
uppföljning
samt för framställning
av statistik 1 §. Registret
av verksamheten

handräckning

får främst

innehålla

den i målen

uppgifter om parterna, uppgifter om yrkanför dessa, uppgifter om utslag och beslut i målen
art 3-7 §§.
av teknisk och administrativ
över199091: 126 som ligger till grund för registerlagen

grundläggande

och grunderna

m.m. samt uppgifter
prop.
I förarbetena

att det i ett system där varje kronofogför den summariska
processen till en början
och registerförfoganderätt
skall
ha
kronofogdemyndighet
varje
är självklart att
ansvar i datalagens mening för sitt register.

vägdes

registeransvaret.

demyndighet

Där

anförs

har sitt eget register
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Frågan

befattning med registren i den summariska
om Riksskatteverkets
prooch
med
målen
i
bör föranleda att även Riksskatteverket
övrigt
tilläggs
cessen
för kronofogdemyndigheternas
ett registeransvar
register måste enligt propositiobedömas
mot bakgrund av vilka uppgifter Riksskatteverket
skall ha i det nya
nen
systemet.
Avsevärda
rationaliseringsvinster
kan uppnås, om Riksskatteverket
lämnar

kronofogdemyndigheterna
service inom ramen för ADB-systemet
i olika moment
i målens handläggning
dels vid mottagandet
dels i
av mål via ADB-medium,
samband med olika beslut som kronofogdemyndigheterna
fattar vid handläggningen av målen, dels vid gallring av målen. I propositionen
anförs att det bl.a.
tekniska
skäl
är
ändamålsenligt
ADB-medium
ansökningar
på
lämnas
mest
av
att
centralt till Riksskatteverket
för vidare befordran till kronofogdemyndigheternas
register. Genom att Riksskatteverket
tillför registret nya mål påverkar Riksskatteverket

enligt

samband

med mottagandet

innehållet
i registret.
Riksskatteverket
skall i
ansökningarna
före
överföringen
till
kronofogdeav
myndigheternas
register göra dels en maskinell
kontroll
av att det mottagna
materialet
möjligt
är
dels lämna förslag till diarienummer
att överföra,
hos
myndigheten.
Vad avser Riksskatteverkets
befattning i övrigt med målen i den
summariska

ringsvinster

propositionen

förutse att stora rationaliseprocessen kan man enligt propositionen
kan uppnås, om förelägganden
och utslag som beslutas hos krono-

fogdemyndigheterna

kan framställas

och expedieras centralt genom medverkan
Denna befattning med målen kräver att Riksskatteverket
får
av Riksskatteverket.
tillföra
registren bekräftelser
beställda
att de av kronofogdemyndigheterna
åtgärderna har utförts.
Den befattning
sålunda

med målen i den summariska

bör ha, medför

enligt

och i olika

processen, som Riksskatteverket
på olika sätt
att Riksskatteverket
kommer att kunna påverka innehållet

propositionen

skeenden av handläggningen
i kronofogdemyndigheternas
register,
utan att man rubbar det grundläggande
förhållandet
att själva handläggningen
själva.
av målen sker hos myndigheterna
Det framhålls
starka
effektivitetsskäl
talar för att denna ordning genomförs
att

och att det med hänsyn till den förfoganderätt
över registren som Riksskatteverkets befattning innebär är nödvändigt
att ge Riksskatteverket
ett registeransvar
i datalagens mening för kronofogdemyndigheternas
register.
Av nu nämnda skäl föreslogs en bestämmelse om gemensamt registeransvar
för Riksskatteverket
och kronofogdemyndigheterna.
Enligt 2 § lagen om register
för betalningsföreläggande
och handräckning
är varje kronofogdemyndighet

registeransvarig

för sitt register

och Riksskatteverket

registeransvarig

för alla

registren.
I förordningen

och handräckning
finns bestämmelom betalningsföreläggande
befattning med målen. Ansökningar
på medium för
ser om Riksskatteverkets
ADB ges
till Riksskatteverket,
vidarebefordrar
i dem till de
uppgifterna
som
register som kronofogdemyndigheterna
för 8 §. Om kronofogdemyndigheten
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om föreläggande, utslag gallring
åtgärden 14
verkställa
får Riksskatteverket

har beslutat

av ordningsbot,

föreläggande

strafiiireldggande,

för

Register

eller någon annan åtgärd i ett mål,
§.

m.m.

åklagare
Allmänna
om åklagare finns i 7 kap. rättegångsbalken.
får
åklagare
allmän
Hos
distriktsåklagare.
statsåklagare
samt
är Riksåklagaren,
under
regeringen
är
åklagare 1 §. Riksåklagaren
också finnas biträdande

Bestämmelser

högste åklagare och har i denna egenskap ansvaret för och ledningen
har statsåklagararna,
väsendet i riket 2 §. Under Riksåklagaren
inom

sitt verksamhetsområde,

riket

2

ansvaret

för och ledningen

av åklagarvar och en

av åklagarväsendet

i

§.

Rikspolisfinns i polislagen 1984:387.
om polisverksamheten
för polisväsendet och har tillsyn över
styrelsen är central förfaltningsmyndighet
Den ansvarar för polisär länets högsta polisorgan.
detta 7 §. Länstyrelsen
verksamhet
den
i länet och har tillsyn över
verksamheten
som bedrivs av polisI varje polisi länet 6 §. Länen är indelade i polisdistrikt.
myndigheterna
inom
för
polisverksamheten
distrikt
finns en polismyndighet
ansvarar
som
Bestämmelser

§.

4

distriktet

1992:

I förordningen

1027

föreläggande av
om register för strafföreläggande,
att det med hjälp av ADB skall föras olika register

ordningsbot, m.m. föreskrivs
1 §. Regleringen
och föreläggande
över strafföreläggande
av ordningsbot
lokal
åklagarmyndighet
Vid
varje
centrala
register.
både lokala och
omfattar
§. Riksåklagaren
2
skall det således föras ett register över strafföreläggande
för samtliga register medan den lokala åklagarmyndigheten
är registeransvarig

för sitt register 9 §. För hela landet skall det vidare föras
är registeransvarig
strafförelägganden
alla
över
register
som har utfärdats inom åldagarväsendet
ett
för detta register medan den lokala
registeransvarig
är
Riksåklagaren
4 §.
är ansvarig för uppgifter i ärenden som handläggs hos mynåklagarmyndigheten

digheten 9 §. En motsvarande ordning i fråga om registerföring och registeran3, 5 och
som utfärdas inom tullväsendet
svar gäller för strafförelägganden
9 §§För hela landet skall det föras ett register över förelägganden av ordningsbot
är registeransvarig.
delat. Rikspolisstyrelsen
6 §. Även här är registeransvaret
för uppgifter
är registeransvariga
och lokala tullmyndigheter
Polismyndigheter
som handläggs

i ärenden

hos resp. myndighet

9

§.

.S‘]u1g‘Zrscikringsregistren
Riksdagen

sjukförsäkringen
SfU19,

inom den allmänna
om att registerhanteringen
bet. 199293:
199293:193,
nivå lagregleras prop.

har i maj 1993 beslutat

rskr.

på lokal

1992931366.

Så har registerfrågorna

beträffande

handläggning
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av ärenden inom den allmärma sjukförsäkringen
m.m. reglerats i en särskild lag,
lagen 1993:747
hos de allmärma försäkringskassorom sjukförsäkringsregister
na. Lagen trädde i kraft den l juli 1993. Enligt lagen får ett sjukförsäkringsföras

register

med hjälp

inom den allmärma
hand

av ADB

för varje

lokalkontors

försäkringskasseorganisationen

verksamhetsområde

1 §.

Registren

får i första

användas

av försäkringskassoma
som ett stöd vid handläggningen
av
sjukpenningärenden
och vissa andra sjukförsäkringsoch sjuklöneärenden
samt
för försäkringskassornas
rehabiliteringsverksamhet
enligt lagen 1962:381
om
allmän försäkring 2-4 och 6 §§. Registren skall också
användas för tillsyn,

uppföljning

och utvärdering

framställa

verksamhet
av försäkringskassornas
över den verksamheten
5 §. Ett lokalkontors

statistik

ringsregister

skall

i huvudsak

inskrivning

hör till

genom
Försäkringskassan

bara få innehålla

lokalkontoret

8-10

uppgifter

och för att
sjukförsäk-

om försäkrad

som

§§.

skall vara registeransvarig
för det eller de sjukförsäkringsförs
inom försäkringskassans
område 7 §.
som
I lagen anges vidare vilka uppgifter som får tas in i ett register. Förutom
den
försäkrades namn, personnummer
och adress får ett register innehålla ett flertal

register

andra

uppgifter

om

mycket kortfattade.
15

den försäkrade

Uppgift

§§.

l l-14

Dessa

skall vara
får inte registreras

uppgifter

om diagnos och sjukdomsorsak

§.

Lagen

innehåller

föreskrivs
komst

till

Lagen

bestämmelser

till

skydd för den enskildes

att endast det lokalkontor
registret 16 §.
innehåller

vidare

som för registret

skall

integritet.

Bl.a.

få ha terminalåt-

bestämmelser

på ADBom utlämnande av uppgifter
§, gallring av uppgifter ur registret 20 §
för den registeransvariga
samt informationsskyldighet
försäkringskassan 21 §.
I förarbetena
prop. 199293: 193 som ligger till grund för lagen om sjukförmedium

17-18 §§,

säkringsregister
den rörande
föras

sökbegrepp

hos de allmänna

registeransvaret.

för varje lokalkontors

kassa och

19

försäkringskassorna

gjordes vissa övervägan-

Där anförs

skall få
att ett sjukförsäkringsregister
verksamhetsområde
inom en allmän försäkringstill ett sjukförsäkringsregister
endast skall få

att terminalåtkomst
hos det lokalkontor
kommer således att
som för registret. Ett lokalkontor
självständigt föra registret och därmed också vara det organ inom försäkringskassan som kommer att ha förfoganderätt
över registret. I praxis har datalagens
finnas

registeransvarighetsbegrepp
så att registeransvaret

tolkats

för
åvilar

personregister

myndigheten

i det

allmärmas

verksamhet

i fråga. Som Datainspektionen

anfört i sitt remissyttrande
kan således ett organ inom en myndighets
förvaltningsorganisation
inte vara registeransvarigt,
oavsett att registret bara förs i
I linje härmed bör, som Utredningen
organets verksamhet.
om socialförsäk-

ringsregisterlag
ringsregistren

SFRL-utredningen

har funnit,

registeransvaret

för sjukförsäk-

läggas på försäkringskassan.

Med hänsyn till

att endast det lokalkontor

som för ett sjukförsäkringsregister
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skall

ha terminalåtkomst

slutanderätten
vid

tjänsteman

till

har SFRL-utredningen
nivå,
till lämplig

registret

i registerfrâgor

delegeras

lokalkontoret.

det registerförande

förordat

t.ex.
Datainspektionen

till

att been viss
har

i sitt

remissyttrande förklarat sig dela denna mening men har samtidigt erinrat om att
Detta
inte kan delegeras utan åvilar försäkringskassan.
registeransvaret
överträdelse
för
straffrättsliga
det
ansvaret
innebär enligt inspektionen
att
av
i princip ligger hos den eller de personer
datalagens bestämmelser
som är
dvs. ledningen.
ansvariga för kassans verksamhet,
och Datainspektionen
SFRL-utredningen
i
vad
instämde
Departemenschefen

själva

med den som har valts för de
Enligt 4 § lagen 1990: 1536 om folkbokföringslokala folkbokföringsregistren.
för det eller de lokala
i länet registeransvarig
register
är Skattemyndigheten
verksamhetsområde.
inom
myndighetens
förs
folkbokföringsregister
som
anfört.

Den

förordade

lösningen

överensstämde

Bostadsbidragsregistret

Registerfrågornabeträffandehandläggningen

av ärenden om bostadsbidrag enligt
1993:982
förordningen
förordning,
trädde i kraft den 1 september och

har reglerats i en särskild
Förordningen
bostadsbidragsregister.
om
skall för handläggning
1996.
Enligt förordningen
till
år
utgången av
av
gäller
och de allmänna
Riksförsäkringsverket
ärenden enligt lagen om bostadsbidrag
1-2 §§. Remed hjälp av ADB föra ett bostadsregister
försäkringskassorna

lagen 1993:737

gistret får även användas för tillsyn,
Registret får i huvudsak
av statistik.

uppföljning,
innehålla

utvärdering

uppgifter

och framställning

om den som ansöker

om
och person som ingår i hans hushåll, grundläggande personuppbostadsbidrag
utbetalning
inkomster,
bidragsgrundande
bostadskostnad
gifter,
av
m.m.,
och de
beslut i ärenden om bostadsbidrag
försäkringskassans
bostadsbidrag,
samt
tidpunkter för registrerade förhållanden
som har tillämpats,
uppgifter, om uppgifterna behövs för att tillgodose
och administrativa
innehåller
även bestämmelser
ändamålet med registret 3-8 §§. Förordningen
om registret till de bidragsav uppgift, gallring och information
om utlämnande
sökande.
.
199293: 174 som ligger till grund för administrationen
prop.
I förarbetena

bestämmelser
tekniska

rörande
m.m. gjordes vissa överväganden
remissinstanser
de
anförs
bl
Där
som
.a. att
bostadsbidragsregister
samt insärskilt
tagit upp frågan om ett ADB-baserat
och taxeringen är
hämtande av uppgifter från bl.a. det centrala skatteregistret
i
och Länsrätten
Riksförsäkringsverket
Riksskatteverket,
Datainspektionen,
till barnfamiljer
av bostadsbidragen
bostadsbidragsregister.
ADB-baserat

Norrbottens
verksamheten
lokalkontor,

register.

län.

Datainspektionen

med bostadsbidragen

förordar
inrättas

där varje försäkringskassa

Inspektionen

blir

till stöd för
att personregister
som lokala register hos kassornas

registeransvarig för sitt eller sina
av registren är nödvän-

anser att en författningsreglering
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dig och sambearbetning bör inte få ske med kontrolluppgifter.
Även övriga
remissinstanser
som har nämnts ovan ställer sig avvisande till att försäkringskassorna skall
tillgång till kontrolluppgifter.

Departementschefen

uttalade

härvid

att enligt vad han erfarit

saknas tekniska

förutsättningar att inom den tidsram som gäller för administrationsöverflyttningen inrätta lokala register hos försäkringskassorna. Riksförsäkringsverket har
under

hand framhållit

att man redan inför administrationsöverflyttningen
inte
registerhanteringen på annat sätt än genom ett rikstäckande
ADB-

kan. lösa
system.
Starka

skäl talar för att man i rådande läge löser registerfrågan
på så sätt att
inrättar ett rikstäckande
genom förordning
register som bör begräntill dess frågan om det framtida ADB-stödet
för bostadsbidragsre-

regeringen
sas i tiden

gistret

ytterligare

kunnat

övervägas.

Arbetsförmedlingsregister
I 15 § lagen 1994:459

om arbetstörmedlingsregister är länsarbetsnämnden
registeransvarig för arbetsförmedlingsregister, om registret förs inom
en läns-

arbetsnänmds

lingar

eller

ansvarsområde.

Om registret

arbetsmarknadsinstitut

inom

ansvarsområden

är varje länsarbetsnämnd

som registreras
ansvarsområden.

eller

bearbetas

törs gemensamt för arbetsförmedeller flera länsarbetsnämnders

två

registeransvarig

hos förmedlingar

beträffande

och institut

inom

uppgifter
nämndens

För Arbetsmarknadsstyrelsens
centrala
statistikregister
är
styrelsen registeransvarig. Den lösning som har valts beträffande registeransvaret i lagen om arbetsförmedlingsregister överensstämmer
med den
valts för
de lokala

som

folkbokföringsregistren

och för sjukförsäkringsregistren.

socialförsäkringsregistren
Utredningen

om socialförsäkringsregisterlag SFRL-utredningen
har i mars
slutbetänkande
SOU
1993:11
socialförsäkringsregister
lämnat
förslag till registerlag och förordningar rörande de centrala personregistren
inom
försäkringskassorna
och Riksförsäkringsverket.
I slutbetänkandet
redovisas
överväganden
och förslag rörande
främst registerändamål,
registerinnehåll,
1993

i sitt

registeransvar,

sökbegrepp, utlämnande

av uppgifter och gallring. I förslaget till
finns också en bestämmelse om informationsskyldighet för den som är registeransvarig.
Regeringen har i juni 1994 överlänmat
Lag om socialförsäkringsregister
prop. 199495:8
till riksdagen. Riksdagen har
i december 1994 behandlat och beslutat i enlighet med
regeringens förslag i den
överlämnade
propositionen
prop.
199495:8,
bet.
199495:SfU
:3, rskr.
199495 :60. Lagen 1994:1517
socialförsäkringsregister
träder i kraft den
om
1 juli 1995.

socialförsäkringsregisterlag
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skall lagen tillämpas
på personom socialförsäkringsregister
Riksförsäkringsoch
försäkringskassorna
allmänna
som förs hos de
innebörd
har samma
personregister
Begreppet
som i datalagen

Enligt

lagen

register
verket.

är sådana som
som lagen skall tillämpas
och andra
socialförsäkringsförmåner
ärenden
om
av
i
1962:381
lagen
förmåner.
Till stor del gäller det förmåner som regleras
om
registerFör att ifrågavarande
och angränsande författningar.
allmän försäkring
De personregister

1973:289.

för handläggning

behövs

krävs att det skall vara fråga om handläggning
som
vara tillämplig
författning
ankommer på de allmänna försäkringskassorna
enligt lag eller annan
Lagen gäller således en synnerligen
eller Riksförsäkringsverket.
stor mängd
ärenden, som på olika sätt rör nästan alla som bor i riket. Vilka ärenden som

lag skall

det kan bli fråga om avgörs av de materiella regler som reglerar förmånerna
området. Lagen gäller inte personregister
som förs hos kassorna och verket
ändamål

och personaladministrativa

löne-

sådana personregister

§ första

för vilka

stycket.

för vissa personregister.

görs undantag

Från lagens tillämpningsområde
undantas

1

på
för

det inte krävs tillstånd

Först

enligt datalagen.

att lagen inte gäller personregister
som inte kan medföra
Utanför lagens
integritet.
i
enskildas
personliga
någon särskild risk för intrång
faller vidare personregister
tillämpningsområde
som har inrättats med stöd av

Undantaget

innebär

i annan lag. En sådan lag är lagen 1993:747
om sjukförsäkbeslut
riksdagens
Uttrycket
hos de allmänna försäkringskassorna.
stöd i lag. Ett tillstånd
innebär att registret skall ha ett uttryckligt

beslut

riksdagens
ringsregister

i annan lag
enligt datalagen

Bestämmelserna

ring

till

skillnad
mellan

konflikt

uppfyller

således inte detta krav

1

§ andra stycket.

utgör en speciell reglei lagen om socialförsäkringsregister
Vid en
den allmänna reglering
som finns i datalagen.
bestämmelse
i
lagen
och
datalagen
bestämmelse
i
om
en
en
från

socialförsäkringsregister

har

den

sistnärnna

bestämmelsen

företräde.

Detta

på ett
dock inte att datalagen i andra hänseenden ändå är tillämplig
inte
I den mån lagen om socialförsäkringsregister
socialförsäkringsregister.
skall
datalagen
föreskrifter
i
nämfinns
vilket
det
förhållande
reglerar ett
om
Även detta följer
för
tillämpas.
ligen dessa föreskrifter
av nämnda princip

hindrar

normgivningen.

Som

exempel

på regler

i datalagen

som skall

tillämpas

på

om den registeransvariges
I 2 § andra stycket sägs att lagen inte inskränker Datainspektionens
skyldigheter.
kan
enligt datalagen. Sådana föreskrifter
befogenhet
att meddela föreskrifter
174-175.
a. SOU 1993:11 s.
t.ex. avse ADB-säkerhetsfrågor

socialförsäkringsregister

nämns

bestämmelserna

följande se
omfattar sammanfattningsvis
om socialförsäkringsregister
När det gäller att avgöra
bet. 199495:SfU:3.
1993: 1 prop 199495:8,
och vad som i övrigt
personuppgifter
som skall få föras i ett ADB-register

Lagen
SOU
vilka

måste en noggrann avvägning göras mellan hänsynen till
och försäkringskassornas
integriteten
den personliga
resp. Riksförsäkringsför en rättssäker och
på ADB-medium
verkets behov av tillgång till uppgifter
skall gälla för registret
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effektiv handläggning.
i vårt land är uppbyggt på ett
Socialförsäkringssystemet
sätt som i realiteten förutsätter
ADB-stöd,
skall uppfylla
handläggningen
om
grundläggande krav på rättssäkerhet och snabbhet. I lagstiftningen
om socialförfinns omfattande
säkringsförmåner
och många gånger invecklade
regler om

samordning

mellan

förmåner

av olika slag. Dessa regler skulle inte kunna
tillämpas, om handläggningen var baserad enbart på uppgifter på papper.
SFRL-utredningen
anser därför att all registrering på ADB-medium
av känsliga personuppgifter
säkringsförrnåner

som behövs för den handläggning
av ärenden om socialföroch andra förmåner
eller arman författning
enligt
lag
som
och Riksförsäkringsverket
bör regleras i
på försäkringskassorna

ankommer

författningsform.

i lag skulle

av registren

Utredningen
synpunkt

gränserna

kan

sedan

bestämma

uppgifter

vilken

det får innehålla.

skrifter

ändras ständigt,

behöva

har därför

viktiga

Regeringen
närmare

Rättsområdet

varför

en fullständig

valt att föreslå en lag som anger de från
för personregistrering.
inom

de i lagen angivna

gränserna

Genom

möjligheter

sig till

integritets-

i förordningar

ett register får inrättas för och vilka
Någon möjlighet för regeringen att meddela förei registret som går utöver dem som anges i lagen

handläggning

t.ex. om innehållet
finns inte. Regeringens möjligheter
inskränker

reglering

undergå ständiga förändringar.

att meddela föreskrifter
2 §.
verkställighetsföreskrifter

i fråga om innehållet

utlärrmande,
sökatt lagen också innehåller regler om terminalåtkomst,
och gallring stärks skyddet för de registrerades personliga integritet.

Register

eller för att framställa
statistik
som inrättas för forskningsändamål
omfattas inte av författningsförslagen
199495:8
prop.
s. 26.
En arman viktig begränsning gäller sådana känsliga uppgifter som avses i 4 §
och 6 § andra stycket datalagen 1973:289.

[lagförslaget
anges i elva punkter
sådant
får
förekomma
i
uppgifter av
slag som
ett socialförsäkringsregister.
I övrigt får inte några sådana uppgifter antecknas i registret. De uppgifter
som

vilka

får förekomma

skall antecknas så kortfattat
Försäkringskassas,
som möjligt.
och domstols beslut får registreras såvitt avser utgången,
Riksförsäkringsverkets
och huruvida beslutet har överklagats
tillämpade bestämmelser
6-10 §§.
För ett socialförsäkringsregister
som förs gemensamt för försäkringskassorna
skall registeransvaret
delas mellan kassorna och Riksförsäkringsverket.
För ett
eller särskilt
socialförsäkringsregister
som förs särskilt för en försäkringskassa
för

Riksförsäkringsverket

Den

skall

berörd

kassa resp.

de ärenden för vilka
som handlägger
således att vara registeransvarig
12 §.

registret

verket
skall

ha registeransvar.
användas

kommer

Vad avser socialförsäkringsregister
som förs gemensamt för alla försäkringsblir frågan om registeransvar
mer komplicerad.
sådant
Ett
förs främst för att försäkringskassorna
skall
socialförsäkringsregister

kassor

kunna handlägga
förmåner
A

ärenden om rätt till och utbetalning av olika socialförsäkringsDet är för att tillgodose
detta syfte som uppgifterna

och bidrag.

i
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verksamhet
förs alltså för försäkringskassornas
för registerden ena av datalagens förutsättningar
är
för att någon skall vara registeransvarig
ansvar. Den andra förutsättningen
detta
sammanhang
att denne förfogar över uppgifterna. Med förfogande förstås i

registret
och

får antecknas.

de uppfyller

Registren

därmed

registret till läsbar form. I begreppet
i
ligger
förfogande
att i rättslig mening påverka innehållet
också
uppfyller
försäkringskassorna
Det råder ingen tvekan om att
registret.
bör således kunna läggas på försäkringsEtt registeransvar
denna förutsättning.

befogenhet

och möjlighet

att överföra

också möjligheten

Kassans ansvar bör gälla behandlingen
av uppgifter hos kassan. Med
inte bara hanteringen av uppgifter när de har registredetta menar utredningen
och registreringen
utredningen också insamlingen
räknar
behandling
Till
rats.
kassorna.

samt själva registerhållningen.
av uppgifterna
En särskild fråga är om det vid sidan av försäkringskassorna

bör finnas

någon

som också skall vara registeransvarig.
påverkar rent faktiskt
och försäkringskassorna
Både Riksförsäkringsverket
tillför
registren personoch
uppgifterna i de nuvarande centrala dataregistren
i dessa ärenden. Vilken betydelse detta skall ha för regleringen
av
uppgifter
har utredningen
för de nu aktuella socialförsäkringsregistren
Riksförsäkmellan
tillämpas
ansvarsfördelning
och
arbetsutgått från den
som
förändringbeaktat
de
också
har
Utredningen
ringsverket och försäkringskassan.
uttalanden
och
de
inrättas
ar som föranleds av att lokala sjukförsäkringsregister
för socialförsäksom har gjorts om den framtida organisationen av datasystemen
understryker
att deras överväganden
om
ringsadministrationen.Utredningen
enligt
registeransvarige
åvilar
den
de
skyldigheter
gäller
registeransvaret
som

registeransvaret

datalagen och inte hur ansvars- och arbetsfördelningen
och försäkringskassorna.
Riksförsäkringsverket

i övrigt

skall vara mellan

tillför de centrala datasom försäkringskassorna
försäkringskassan
dock
Det är
registren personuppgifter.
som i ett enskilt ärende
eller
ett bidrag och fattar
beslutar om rätten till och storleken av en förmån
andra beslut som rör en enskild person. I praktiken går det till så att försäki det centrala ADBringskassan fattar sitt beslut och matar in grunduppgifter
Såväl Riksförsäkringsverket

eller bidraget. Beräkningen
av förmåsystemet för utbetalning av ersättningen
och i
automatiskt
i
datasystemet
ofta
däremot
storlek
görs
nens eller bidragets
Utbetalningen
beslutsmeddelandet.
kan även ingå utformning
datarutinerna
av
av förmånen
har beviljats

eller bidraget sker i regel med ADB-rutiner.
sker också de löpande månadsutbetalningarna

Sedan t.ex.

pension

regelmässigt

genom

pensionen och vissa andra förHärvid sker samordning
ADB-systemet.
utan åtgärd från
I vissa fall sker hela ärendehanteringen
måner automatiskt.
mellan

sida, t.ex. vid beviljande av ålderspension från 65 år, men
försäkringskassans
Vidare görs indragning
beräkning
fall
vid
av
flertalet
i
även
av pensionspoäng.
försäkringsfrån
åtgärd
initierats
någon
har
detta
av
en beviljad förmån utan att
utan
görs även andra förändringar
I dataregistren
kassan, såsom vid dödsfall.
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försäkringskassans

direkta

medverkan.

uppgifter.

Datasystemet tillförs

föranleder

automatisk

kan även omräkning

omräkning
till

följd

På detta sätt införs

t.ex. folkbokföringsändrade
basbelopp,
något som
om
pensioner m.m. I det enskilda fallet

även uppgift
av olika

av lagändring

göras

utan direkt

medverkan

av

försäkringskassan.
I de fall

försäkringskassan

inte aktivt

tar del i alla led i ett ärende kan vissa
led
i
datahanteringen.
I regel sker det genom
som ett
dataprogrammens utformning.
Vissa uppgifter tillkommer
genom samkörningar
med andra dataregister.
Sådana samkörningar
sköts i praktiken
av Riksförsäkringsverkets ADB-avdelning.
Det gäller främst folkbokföringsuppgifter.

uppgifter

tillföras

registret

Riksförsäkringsverket
men.

Verket

har ett stort inflytande på utformningen
av dataprogramför den centrala dataanläggningen
och svarar för

är huvudman

systemutveckling

och programmering.
Verket har dessutom ett lednings- och
inom
tillsynsansvar
socialförsäkringsadministrationen.
Verkets
för
ansvar
och programmering
systemutveckling
innebär att s.k. kravspecifikationer,
innehållande
beskrivningar av vad ett dataprogram skall utföra, upprättas av
en
försäkringsavdelning
hos verket. Representanter
för försäkringskassorna
deltar
ofta i utformningen
Till följd av sitt ledningsav kravspecifikationer.
och
tillsynsansvar kan verket utfärda föreskrifter
och
får
härigenom
ett stort
m.m.
inflytande även på utfornmingen av datarutinerna.
Det finns inte några författningsbestärnmelser
att försäkringssom föreskriver
kassoma

skall

använda sig av Riksförsäkringsverkets
datasystem i sin ärendeEn försäkringskassa kan alltid stoppa en planerad utbetalning via
datasystemet och kan även göra ändringar av löpande utbetalninganFörsäkringskassan kan dock inte ändra själva beräkningsmetodiken
i datasystemet utan

handläggning.

Även om kassan kan göra manuella utbetalningar
får
är tvungen att följa de rutiner som följer av
man anse att kassan i praktiken
datasystemet.
Enligt datalagen läggs inte registeransvar på servicebyråer och andra
som helt
osjälvständigt handhar bearbetningar av ett register och sådana som använder
sig av registret utan att kunna bestämma om dess innehåll
1973:33
prop.
endast faktaunderlaget.

s. 19

Av

det ovan anförda framgår att Riksförsäkringsverkets
nuvarande
med registret är av en mer omfattande och komplicerad karaktär och
att den därför inte svarar mot en sådan beskrivning.
I framtiden
torde försäkringskassoma komma att
ett större inflytande på utformningen
av datasysteskall visserligen ha ansvaret för de lokala och de
men. Riksförsäkringsverket
centrala systemen och för utvecklingen av dessa och
se till att systemen överensstämmer med gemensamma
standarder.

befattning

Riksförsäkringsverkets
befattning med datasystemets innehåll består främst i
att utforma och tillhandahålla
de program som är nödvändiga för att försäkringskassorna skall kunna använda sig av uppgifterna
i registret. Som framgår av det
föregående konstituerar
detta enligt datalagen inte ett registeransvar.
Genom

109

Datalagstiftning

med andra register,

samkörning

bl.a.

tillförs

folkbokföringsregistret,

registret

försorg uppgifter om enskilda personer. Detta får
genom Riksförsäkringsverkets
räkning. Inte heller samkörningar av detta slag
anses ske för försäkringskassans
för Riksförsäkringsverket.
medför därför enligt datalagen registeransvar
med socialförbefattning
tydligt att Riksförsäkringsverkets
är av sådan
försäkringskassorna
för
förs
säkringsregister
gemensamt
som
registeransvarig
åvilar
karaktär och omfattning
att en del skyldigheter
en
som
del. Till detta kommer att verket enligt
bör gälla även för Rikförsäkringsverkets
nämligen tillsyn,
skall få använda registret för vissa ändamål,
lagförslaget
Det är emellertid

utvärdering

uppföljning,

av statistik. Verket måste svara för
i övrigt
dessa ändamål och att användningen

och framställning

inte går utöver
att användningen
integritetsintrång.
inte leder till otillbörligt

Eftersom

har tillgång

verket

till

uppgifterna måste det också se till att lämpliga åtgärder vidtas för att skydda
liksom mot otillåten ändring eller
eller otillåten förstörelse
dem mot oavsiktlig
delas mellan försäkringskassorna
Av dessa skäl bör. registeransvaret
spridning.
Riksförsäkringsverket
när det gäller socialförsäkringsregister
som förs
del
i
denna
överensstämmer
Förslaget
försäkringskassor.
för
alla
gemensamt
registren för betalningsföremed de lösningar som har valts för tullregistret,

och

läggande

och handräckning

samt registren

för strafföreläggande

och ordnings-

bot,

m.m.
Bland de viktigaste

är att se till
skyldigheterna som åvilar en registeransvarig
med
in och registreras annat än i överensstämmelse
I
prakmissvisande
eller
rättas.
uppgifter
och att felaktiga

inte samlas

att uppgifter
ändamål

registrens

kommer dessa delar av registeransvaret att ligga på försäkringskassan
Uppgifterna i socialförsäkringsregister
inte på Riksförsäkringsverket.
som
ärenden
i
de
ingå
kommer
nämligen
försäkringskassorna
att
gemensamt för
kassan har att handlägga, och inte någon annan än kassan bestämmer vad

tiken

skall

antecknas

Som framgår
mål kommer

och
förs
som
som

där.

bestämmelser
av socialförsäkringsregisterlagens
Statens löne- och pensionsverk och Kommunernas

om registerända-

pensionsanstalt

Detta
ett socialförsäkringsregister.
dessa.
för
övervägs
att något registeransvar
hör en skyldighet att på begäran snarast lämna den regiTill registeransvaret
strerade besked om de uppgifter om honom som finns i registret 10 § datalai fråga
gen. Av praktiska skäl bör denna skyldighet åvila Riksförsäkringsverket
allmärma
för
de
som förs gemensamt
om uppgift i socialförsäkringsregister

att i begränsad utsträckning
förhållande
bör inte leda till

försäkringskassorna.

få använda
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8.3
Inom

Elektronisk
flera

dokumenthantering

samhällssektorer

pågår en utveckling
mot ett ökat användande
i myndigheternas
verksamhet.
IT definieras

informationsteknologi
IT
regeringens IT-kommission

av

av
och metoder

som ett brett spektrum av möjligheter
utveckla
och
förmedla
kunskap.
Med hjälp av IT kan väsentliga
beatt
bättre
sparingar,
kvalitet
och bättre service uppnås i verksamheten.
Detta är
möjligt genom en övergång till elektronisk dokumenthantering,
där den pappersför

baserade
niska

dokumenthanteringen

ersätts med elektroniska

dokument

och elektro-

akter.

Elektronisk

innebär att IT används i hela ärendeprocessen,
dokumenthantering
från det att ärendet aktualiseras
tills dess att det helt avslutas. Användandet
av
och exekusionsen sådan teknik kommer att ske inom beskattningsverksamheten
väsendet.

Riksdagen

har nyligen

ningsverksamheten

prop.

fattat beslut om utökad användning
av ADB i beskatt1994195293, bet. 199495:SkUl5,
rskr. 188495: 158.

De nya bestämmelserna
ger möjlighet att ersätta den pappersbaserade ärendehanteringen inom skatteförvaltningen
med elektroniska
dokument och elektroniska
akter.

Akterna

skall kunna innehålla

i elektronisk
som upprättats
baserade handlingar.
De rättsliga

förvaltningen

konsekvenserna

ändringar

som elektroniska

av en elektronisk

likställda

avbildningar

ärendehantering

fattat

har tagits fram.

beslut

Utifrån

dessa förslag

den enskildes behov av skydd mot otillbörligt
av den utökade användningen av ADB. Detta sker genom
vad gäller terminalåtkomsten
och sökbegreppen vid bearbetning
akterna.

Vidare

har en bestämmelse

inte behöver

införts

tas med i ett registerutdrag enligt
För exekutionsväsendet
har riksdagen nyligen

den pappersbaserade
niska dokument

har

skall

målhanteringen

och elektoniska

begränsningar

av de elektrovissa slags uppgifter

om,att
10 § datalagen

1973:289.

även fattat beslut om att ersätta
vid kronofogdemyndigheterna
med elektro-

akter prop.

199495:

168, bet. 199495:LU27,

199495:305.

Datoriseringen
TF:s

skatte-

vara
som skall
till
integritetsintrång

följd

rskr.

inom

dokumenten
rättsligt
om att de elektroniska
med pappersbaserade
dokument.
Bestämmelser
har införts

tillgodose

niska

av pappers-

utretts av Finansdepartementet
Ds 1994:80, Elektroinom skatteförvaltningen.
Förslag om de författningsvid en övergång till elektroniska
dokument och elektro-

som behövs
akter inom skatteförvaltningen

riksdagen

i ett ärende, såväl dokument

har särskilt

nisk dokumenthantering
niska

form

alla handlingar

reglering

i samhället
av allmänna

frågan om IT-material
omfattas av
Som ett resultat av en strävan att definiför data infördes begreppet upptagning i 2 kap. 3 §
har aktualiserat

handlingar.

era ett handlingsbegrepp
första stycket TF Detta begrepp har tagits
även i datalagen
.
patientjournallagen
m.fl. författningar.
1986:562

1973:289

och
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Rättsfrågorna
lingar
SOU

en datoriserad
om vilken rättslig

vid

till frågan

punkter

ärendehandläggning

anses ha. Dessa frågor
1989:20
och Datastraffrättsutredningen

skall

anknyter

på många

handnatur data som ersätter traditionella
har närmare utretts av TDL-utredningen
SOU

1992:110.

genomgång av gällande rätt på området visade att det finns
Dessa utredningars
skall
till följd av vilka skyddsintressen materialiseringarna
olika utvecklingslinjer
har gått från ett i det
Utvecklingen
tillgodose
på de skilda rättsområdena.
närmaste
Genom

handlingsbegrepp

enhetligt
ändringar

år

1990

till

i tullagen

en mer splittrad bild.
har begreppet eleldronisla

dokument

som en upptagning vars innehåll och utställare
har nu förts
förfarande.
Denna definition
visst
tekniskt
genom ett
självdeklara1990:325
lagen
in i lagen 1994:448
om
om pantbrevsregister,
m.fl. lagar inom skatteontrådet.
tion och kontrolluppgifter
och socialtjänstregister
I vårt förslag till ny lag om dokumentation
m.m. har
införts.

Begreppet

har definierats

kan verifieras

Vi har använt
skall vara teknikneutrala.
att de nya bestämmelserna
socialtjänsthandling
med
även
och
föreslagit
upptagning
begreppet
att
oss av
uppfattas
eller
avläsas,
sätt
på
avlyssnas
skall avses upptagning som kan
annat
gör det därför möjligt att
endast med tekniska hjälpmedel. Dessa bestämmelser

vi föreslagit

använda

elektroniska

dokument

inom

socialtjänstens

verksamhetsområden.
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arkiv-

Allmänna

9

och

gallringsbestämmelser

Grunden

arkivväsendet

det offentliga

för

TF

förordningen

att alla medborgare

är principen

i 2 kap.

tryckfrihets-

skall ha rätt att ta del av allmänna

hand-

lingar.
juli

Den första

1991 trädde

arkivlagen

1990:782

i kraft

prop

198990:72;

bestämrnelges grundläggande
bestämmelser
och
kommunala
myndigheter samt
om
ser om arkiv hos statliga
vad som ingår i en myndighets arkiv, vården av arkivet och gallring av arkivet.
från
bildas enligt arkivlagen av de allmänna handlingarna
Ett myndighetsarkiv

bet. 198990:KrU29,

myndighetens

rskr.198990:307.

verksamhet

Ilagen

som avses i 2 kap. 9 § TF
eller koncept och som myndigheten
Som allmän handling räknas även

och sådana handlingar

vissa myndighetsanteckningar

och utkast

tas om hand för arkivering.
och sekretess under avsnitpå ADB-medium,
se kap. 6 Offentlighet
6.2
Allmänna
handlingar.
tet
gallras. Sådan gallring skall
får allmänna handlingar
Enligt 10 § arkivlagen
dock alltid ske med beaktande av att arkiven utgör en del av det nationella

beslutar

skall

upptagning

och utföras på ett sådant sätt att det återstående arkivmaterialet
och förvalträttskipningens
rätten att ta del av allmänna handlingar,
ningens behov av information
samt forskningens behov. Undantag från huvudrefinns
görs för de fall att det i annan lag eller i förordning
geln om gallring
kulturarvet

tillgodoser

avvikande

regler

bestämmelserna

Arkivlagens
om gallring.
i 12 § datalagen 1973:289

Saknas författningsföreskrifter

bestämmelser
om gallring

gäller

dock

framför

av personuppgifter.

s.k. statsmaktsregister,
om gallring beträffande
och är
eller
beslut
regeringen,
enligt
av riksdagen

som inrättas
registret sådant som avses i 2 a § första stycket andra meningen datalagen kan
besluta om sådana föreskrifter
Datainspektionen
som därvid kommer att gälla
är som framgått
Huvudprincipen
enligt arkivlagen
före arkivlagen.
av det
dvs.

register

anförda

skall bevaras.

olika

föreskrivs

att allmärma handlingar
register
integritetskänsliga

I de författningar

i regel att materialet

som reglerar
skall förstöras
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Allmänna

arkiv-

och gallringsbestämmelser

efter viss tid, om det inte finns direkta föreskrifter
om bevarande. I proposition
198990:72
s. 50 ff anfördes som skäl att denna omvända princip var rimlig
med hänsyn till de integritetsaspekter

som kan föreligga på de särskilda registeratt undantag från gallringsskyldigheten
som
förestavas av hänsyn till insynsaspekten, myndigheternas informationsbehov
och
rättssäkerhetsaspekter
som regel bör tas in direkt i den särskilda registerlagen.

lagarnas område.

Vidare

anfördes

När det däremot

gäller konkreta avgöranden av vilka handlingar
som bör bemed
till
behov
bör
detta
i
överlåtas
hänsyn
forskningens
princip
på fackvaras
vid
kunniga
I propositionen
arkivmyndigheten.
statliga
angavs att beträffande
arkiv borde i lag slås fast att, utöver de undantag från gallringsmyndigheters
undantag får föreskrivas
som anges direkt i lagen, ytterligare
av regeeller den myndighet
regeringen
bestämmer.
Dessa bemyndiganden
som
förutsättas bli använda enbart för att bevara material
enligt propositionen

plikten
ringen
fick

med hänsyn

till

forskningens

behov

och då främst

ett representativt

urval

av

material.
I propositionen

datumurval,
datumurval

redovisades
intensivdataområden
två urvalssystem,
resp.
skulle
olika
Beträffande
tillgodose
forskningsbehov.
typer av
som
anfördes att sådant hade diskuterats
när det gällde personuppgifter

där det är väsentligt

i underlaget,
att hela landet är representerat
ekonomiskt
orealistiskt
hela
materialet.
Det
att
som
spara
för ett urval som svarar mot ungefär 10 % av materialet,
dvs. tre
innebär
per månad. Urvalet enligt intensivdataområdesmodellen
från vissa områden,
s.k. intensivdataområden,
sparas fullständigt,

bedöms

gallras

i landet i övrigt.

Som intensivdataområden

men där det
mesta talade

födelsedagar
att materialet
medan det

kan väljas län och kommuner

som i kombination

kan antas ge en någorlunda representativ
bild av landet. I
delade
vilken
propositionen
kombination
är
angavs att uppfattningarna
om
som
behövs, men som exempel nänmdes tre-fyra län av skilda karaktärer jämte ett
storstadsområde.
Datumurvalen
i första hand till att
syftar enligt propositionen

möjliggöra
landet.

studier av en population som är representativ för hela
intensivdataområde
kan inte sägas vara representativt
ett

longitudinella

Material

från

i samma mening, utan ger underlag för att i första hand kombinera
information
från olika samhällssektorer.
Det kan gälla såväl individrelaterade
data som andra

Urvalsprinciperna
torde kunna tillämpas på arkiv där det
typer av uppgifter.
intresset av informationen
huvudsakliga
förhållanknyter sig till de kvantitativa
den som kan utläsas av de samlade arkiven men där dokumentationen
av det
individuella

ärendet

i sig är av underordnat

intresse.
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10

Överväganden

10.1

Behov

av

nya
dokumentation

och

förslag

lagbestämrnelser

om

införs.
Nya generella lagbestänunelser om dokumentation
förslag
kommitténs
tidigare
i
utgångspunkt
fram
med
Förslaget har tagits
i 10
Därav följer att bestämmelserna
SOU 1994: 139 Ny socialtjänstlag.
51,
l996:000SoL
kap. 3 och 4 §§ samt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen
52 och 59 §§ nuvarande SoL måste ändras respektive upphävas.
Vårt

förslag:

Skälen för

van förslag:

dokumentationen
som behandav de brister i den hittillsvarande
funnit att det krävs en allmän skyldighet
las i ett tidigare avsnitt har kommittén
inom socialtjänsten.
verksamheten
dokumentera
utsträckning
i
behövlig
att
i
författning
inte
reglerad
utan anses följa av
Någon sådan skyldighet är idag
principer. Avsaknaden av en reglerad dokumentaallmärma förvaltningsrättsliga
Mot bakgrund

inom socialtjänsten
gäller dock endast sådan verksamhet
tionsskyldighet
som
i
också
ärende.
saknas
Det
stor
utinte direkt kan hänföras till handläggning
av
sin
dokumentera
rättssubjekt
ålägger
privata
bestämmelser
att
sträckning
som
verksamhet.
är också en
om dokumentation
I detta föreskrivs
att socialtjänstens
följd av våra förslag i huvudbetänkandet.
inom socialtjänsten
insatser skall vara av god kvalitet och att all verksamhet
och planmässigt. Insatserna skall också följas upp och
skall bedrivas målinriktat
och utvecklas och för
skall kunna förbättras
utvärderas.
För att verksamheten
Vårt

förslag

till

generella

lagbestärnmelser

sätt krävs att verksamheten
på föreskrivet
att arbetet skall kunna bedrivas
bör därför enligt vad
dokumentationsskyldighet
Socialtjänstens
dokumenteras.
och
preciseras
utvidgas
genom ny lagstiftning.
som sägs i huvudbetänkandet

Överväganden
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och förslag

Nya regler behövs

också för att underlätta statens tillsynsarbete.
Ett annat skäl för att reglera dokumentationsskyldigheten
är att dokumentatioregistreras i socialtjänstens
nen är väsentlig
som källa till vad som skall

personregister.

Syftet
tillgodose

med

den nya lagstiftningen
den enskildes rättssäkerhets-

fattas och att den enskilde
lätta tillsyn,
uppföljning
sådan privat

verksamhet

dokumentationen
nella

statistiken

är sammanfattningsvis

får en god och säker hjälp. Syftet är också att underoch utvärdering
verksamhet
och
av socialtjänstens
under
står
länsstyrelsens
Därutöver
skall
tillsyn.
som

ge underlag till arbetet med kvalitetssäkringen,
och till forskningen.

Det finns i dag betydande skillnader

förutsättningar

för att bedriva

eller

lämpligt

mellan

socialtjänst.

fattning

kommunerna

till

den natio-

såväl i behoven

som
inte vara önskvärt
hur dokumentationen
skall utföras

bedöms därför

Det

att i detalj reglera
eller vilka uppgifter som skall dokumenteras.
regler i form av riktlinjer
och minimikrav

praktiskt

att bättre kunna
så att rätt beslut

och integritetsintressen

Däremot
för

är det angeläget

att ange
form, om-

dokumentationens

och innehåll.

10.2

De

nya

bestämmelsemas

tillämpningsområde

Vårt

förslag:

inom

socialtjänsten

kommunalförbundslagen

SiS.

institutionsstyrelse
lagförslaget

om socialtjänst
och av missbrukare

Med socialtjänst
och service

riksfárdtj

all verksamhet

som bedrivs av kommun, sådan privat yrkesutövare
tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL, kommulänsstyrelsens

som står under
nalförbund
enligt

LVU

skall omfatta

Dokumentationsskyldigheten

till

jämställs

Härmed

förstås

verksamhet

och de särskilda

lagarna

eller

enligt

av Statens
det nya

om vård

av unga

LVM.
verksamhet

vissa funktionshindrade

änsten, verksamhet

1985:894

om stöd
ärenden om tillstånd
till
som bedrivs i kommuner-

enligt lagen 1993:387
LSS,

inom familjerätten

FB
asylsökande
samt ärenden om bistånd
na enligt föräldrabalken
m.fl.
och om introduktionsersättning
för flyktingar
och vissa andra
utlärmingar.

överväganden

och förslag
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vårt förslag:
är det
För att kunna tillgodose de tidigare redovisade kraven på dokumentation
inom socialtjänsten
väsentligt
att all verksamhet
som bedrivs av kommun om-

Skälen för

av den föreslagna dokumentationsskyldigheten.
att fullgöras
uppgifter har under senare år också kommit
Socialtjänstens
bestämmelserna
genom verksamhet som bedrivs i privat regi. Med undantag av

fattas

saknas bestämmelser
1981:750
i 14 § socialtjänstförordningen
som ålägger
förvaltningsi
Regelverket
verksamhet.
sin
dokumentera
rättssubjekt
att
1980: 100 omoch sekretesslagen
tryckfrihetsförordningen
lagen 1986:223,

privata
fattar

inte heller

privat

verksamhet.

För

att kunna

tillgodose

rättssäkerhets-

utvärdering
på underlag för tillsyn, uppföljning,
man. finns
även skall omfatta den verkstarka skäl för att dokumentationsbestämmelserna
samhet inom socialtjänsten som bedrivs i privat regi och som står under länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL.
uppgifter kan också fullgöras av s.k. kommunalförbund
som
Socialtjänstens

kravet,

kraven

eller landsting
är en sammanslutning
av kommuner
kommunalförbund
Samverkan
i
flera angelägenheter.

för att ha hand om en eller
innebär att de samarbetan-

Uppgifttill förbundet.
för över de gemensamma uppgifterna
angelägenheter för varje kommun eller landserna skall dock vara kommunala
ting som deltar i samarbetet. Även uppgifter som är att anse som myndighetshandhar
kommunalförbund.
När ett kommunalförbund
utövning kan anförtros
bestämmelser
blir
de
som
specialreglerade uppgifter, t.ex. myndighetsutövning,
de kommunerna

i stället
gällande för kommunalförbundet
Mot denna bakgrund bör de föreslagna
för de kommuner
som ingår i förbundet.
gälla även för kommunalförbunden.
dokumentationsreglerna
för sådana hem som avses i 12 § lagen
SiS är central förvaltningsmyndighet

finns

beträffande

uppgiften automatiskt

och i 22 och
om vård av unga LVU
SiS leder
i vissa fall LVM.
23 §§ lagen 1988:870
om vård av missbrukare
i
bedrivas
skall
Vården
hem.
vid
dessa
verksamheten
har
över
tillsyn
och
socialtjänst.
samråd med kommunens
hos SiS är enligt vår bedömning
att betrakta som socialtjänst.
Verksamheten
med särskilda

1990:52

bestämmelser

i SoL som gäller de ansvariga för socialtjänsten
anser vi vara
i SoL finns också i
till bestämmelserna
tillämpliga
även på SiS. Hänvisningar
med
förändringen
samband
i
inte
ändrades
LVM.
Dessa
och
LVU
av huvudomfattas
skall
också
verksamhet
SiS
därför
Vi anser
av våra
marmaskapet.
att
socialtjänsten.
inom
förslag till författningsreglering
av dokumentation
De bestämmelser

Personer

enligt

LSS.

med funktionshinder
Om den enskilde

kan erhålla hjälp och stöd såväl enligt SoL som
LSS personkrets kan han begära att an-

tillhör

prövas anenligt LSS. Om inte LSS är tillämplig
sökan som begäran om bistånd enligt 6 kap. SoL. De insatser som kommunen
med de insatser som kan
i stor utsträckning
beslutar enligt LSS överensstämmer
båda lagarna kan t.o.m.
de
enligt
besluten
Verkställigheten
SoL.
enligt
av
ges
sökan

i första

hand prövas

överväganden
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ske vid samma anläggning med gruppboende,
servicebostad
etc., för vilken
kommunen
har en gemensam Verksamhetsuppföljning.
De krav på dokumentation
inom socialtjänsten
i avsnitt 5.4
som redovisas
gäller i stor utsträckning
även den verksamhet
beslutats
enligt LSS och
som
som kommunen
het enligt LSS

ansvarar för. Vi anser därför att dokumentationen
av verksambör inrymmas i de bestämmelser
som nu föreslås för social-

tjänsten.
Rätten till personlig

assistans regleras i LSS. Av lagen framgår att kommunerhar
grundläggande
ett
na
ansvar för denna insats. För den som behöver mer än
20 timmars assistans per vecka tillkommer
ytterligare en lag lagen 1993:389
LASS.
Ansökan om sådan assistansersättning
om statlig assistansersättning

görs av den enskilde hos den försäkringskassa
han är inskriven
Försäkringskassan har för sin bedömning av assistansersättningen lagt upp akter för varje
person. I dessa finns en beskrivning
av bl.a. funktionsnedsättningensart och
konsekvenser,

beslut.
samt försäkringskassans
personens sociala förhållande
skall enligt bestämmelserna
Försäkringskassan
i LASS också sända en kopia
till den kommun inom vilken den enskilde
av beslutet om assistansersättning
är bosatt.

I de fall

den enskilde

även erhåller insatser enligt LSS bör beslutet
läggas in i den personakt som kommunen har upprättat.
om assistansersättning
Oberoende av om den enskilde erhåller andra insatser från kommunen
enligt
LSS eller inte är det vanligt att kommunen är arbetsgivare till den assistans
som
försäkringskassan
beslutat om. Genomförandet
av insatsen bör i sådana fall
dokumenteras
av kommunen.
Det

familjerättsliga

inom socialtjänsten
regleras både i FB, t.ex.
och
faderskap
och i SoL, t.ex. beunderhållsbidrag,
av
samarbetssamtal.
Enligt vår bedömning bör hela familjerättsområdet

beträffande

arbetet

fastställande

träffande
omfattas

av de nya dokumentationsbestämmelserna
ning som verksamheten
bedrivs.
Till socialtjänst
hänförs också socialtjänstens

lagen

1964:167

kortslagen

med särskilda

1977:377,

En asylsökande

bestämmelser

namnlagen

har rätt till

1982:670

ekonomiskt

efter vilken

oavsett

avgivande

av yttrande
lagöverträdare,

om unga
och alkohollagen

bistånd

enligt

lagstiftenligt
kör-

1994:1738.

lagen 1994:137

om
Enligt lagen är det Statens invandrarverk
av asylsökande m.fl.
SIV
bidrag till asylsökande. SIV
som beslutar om och betalar ut ekonomiskt
kan dock uppdra
någon annan att svara för själva utbetalningen.
För närva-

mottagande

rande

svarar

asylsökande
prövas

SIV

skall bistånd

munen.
I det sistnämnda

prövningen
tjänstens

själv

får vistas

föreslås

för

beslutas
fallet

all

utbetalning.

För personer som utan att vara
medan deras ansökan om uppehållstillstånd
om och betalas ut av socialtjänsten i vistelsekom-

här i landet

där vistelsekommunen

att de dokumentationsregler
skall gälla också här.
socialbidrag

även svarar för själva biståndssom blir aktuella för social-

överväganden
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för
om introduktionsersättning
dessa personer
flyktingar och vissa andra utlänningar också möjlighet att bevilja
både
kommunerna
Eftersom
socialbidrag.
i stället för
introduktionsersättning
verksamdenna
också
bör
beslutar om och betalar ut introduktionsersättningen
för socialbidragen.
gäller
dokumentationsregler
de
som
het omfattas av
anknytning till socialmed
verksamheter
statliga
andra
Det finns också vissa
är
vårdartjänst
ett statligt finansierat
som
tjänsten som staten ansvarar för, t.ex.
har
till vårdartjänst
Rätt
värdartjänst.
stöd som administreras
av Nämnden för
och
eller folkhögskolestudier
som
den som genomgår eftergymnasial utbildning
hjälp
praktisk
personlig
beroende
skälet
är
det
och
rörelsehinder
av
har ett
av
Eftersom denna tjänst är helt statlig och inte har
i det dagliga livets funktioner.
skall omfattas av de
någon koppling till SoL eller LSS, anser vi inte att den
Det är dock angeläget att även staten dokumenterar
föreslagna bestämmelserna.
sätt som det som nu
områden till socialtjänsten på ett liknande
har enligt

Kommunerna

lagen

1993:

1068

angränsande
föreslås

för socialtjänsten,

länsstyrelsens

står under

Dokumentationens

10.3

Värt

förslag:

och

SiS samt för den som bedriver privat verksamhet
tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL.

Dokumentationsreglerna

omfattning

omfattar

verksamhet

inom social-

enskild
av ett ärende som rör
m.m. som avser handläggning
den enskildes stöd,
av beslut om genomförandet av
person, verkställighet
samt vissa yttranden.
vård och behandling
vård och behandling
avses inte
verkställighet
Med
av stödinsatser,
§ SoL.
enligt 4 kap. 5 § eller färdtjänst enligt 5 kap. 1
barnomsorg

tjänsten

Skälen

för

vart förslag:
verksamheter

Skyldigheten att dokumentera avses gälla alla situationer eller
ärenden samt genomförandet
handläggning
innehåller
av individuella
verkställighet av beslut.
enskildes stöd-, värd- och behandlingsinsatser
och integritetsaspektema
till detta är att det är där som rättssäkerhetsgör sig gällande och därmed

Handläggning

också behovet

som
av den
Skälet
främst

av regler.

av ärenden

Dokumentationsreglerna
avser handläggning

gäller

all verksamhet

socialtjänsten
m.m. som
person. Detta innebär ingen

inom

enskild
av ett ärende som rör
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förändring jämfört

med nuvarande lagstiftning. För denna dokumentation
svarar
kommunalförbund
eller SiS.
Ett ärende kan uppstå genom
en ansökan, en anmälan eller på annat sätt, t ex
på initiativ
av myndigheten själv. Handläggningen är den procedur som börjar
med ärendets anhängiggörande
och som efter utredning och dokumentation
utmynnar i ett beslut. Ett ärende avgörs således alltid genom ett beslut.
Skyldigheten
att dokumentera
handläggningen av ärendet skall gälla alla
socialtjänstärenden
i frågor om beviljande av insatser. Enligt SoL kan insatsen
ges antingen som bistånd 6 kap. eller utifrån kommunala
riktlinjer.
Alla beslut
som rör enskild person skall dokumenteras
oavsett om det är ett biståndsbeslut
enligt SoL eller LSS eller ett beslut enligt kommunala riktlinjer. Även

kommun,

ingripan-

den mot enskilda

med stöd av LVU

na.
Faktiskt

handlande

handlande

utförs

och LVM

skall omfattas

av bestämmelser-

är inte samma sak som handläggning
av ärenden. Faktiskt
under verkställighet
av beslutet och är t.ex. information,
kurativ verksamhet
och uppföljning
av fattade beslut.
Verkställighet
av beslutet eller genomförande
av insatserna är således inte
något ärende. Under genomförandet
kan dock nya ärenden initieras.
Nämnden
kan t.ex. under pågående vård
se att andra åtgärder kan vara nödvändiga. Då
kan på nämndens initiativ
ett nytt ärende uppkomma.
Nedan ges exempel på beslut inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.
Barnomsorg: Beslut om anvisning av plats enligt 4 kap. 9 § SoL eller i andra
särskilda
fall, beslut i övrigt om placering i barnomsorgen enligt 4
kap. 5 §
samma lag.
Várd och omsorg för äldre och
personer med funktionshinder SoL:
Beslut om
färdtjänst, hemtjänst, dagverksamhet
inskrivna personer,
bostad i särskilda
boendeformer
och personligt
stöd.
Stöd och service till vissa fimldionshindrade
LSS: Beslut om personlig assistans, ledsagar- eller avlösarservice,
kontaktperson, korttidsvistelse,
korttids-

tillsyn

och boende

i familjehem

Individ-

och familjeomsorg:
behandling utanför hemmet,

eller bostad med särskild service.
Beslut om personligt stöd i olika former,

försörjningsstöd

vård och

samt annat ekonomiskt
bistånd,
behov av stöd och service.

sysselsättning, samarbetssamtal
samt särskilt
Familjerätt:
Fastställande
av faderskap och underhållsbidrag.

Verkställighet

av beslut

Med verkställighet
omfattar.
ellt

Insatser

behovsprövade

av beslut menas genomförandet
av de insatser som beslutet
som skall dokumenteras under genomförandet
är de individu-

stÖd-, vård- och behandlingsinsatsema.
I förhållande
till
reglering socialtjänstförordningen innebär detta
För
en utvidgning.
dokumentationen
under genomförandefasen
svarar kommun, kommunalförbund,
nuvarande

överväganden

SiS och den som bedriver sådan privat
sens tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL.

verksamhet
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som står under
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länsstyrel-

Verksamheter

samt vissa öppna verksamheter
som rådgivning och information
omfattas
de
dokumentationsreglerna.
I det följande
att
av
nya
de överväganden
vad
gjorts
gäller avgränsningen
som
av dokumenta-

kommer

inte

redovisas

tionsskyldigheten

inom

de olika

verksamhetsområdena.

Barnomsorg
Utförandet

fysiska,

av barnomsorg
som beslutats enligt 4 kap. 9 § SoL Barn
som av
eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling
skall

psykiska

anvisas

plats i förskola,

barnets

behov

fritidshem

eller

integrerad

av sådant stöd kan tillgodoses
fall dokumenteras
av socialtjänsten

särskilda

skolbarnsomsorg,
om inte
eller i andra
något annat sätt
och sammanställs
i barnets perso-

nakt.
När det gäller

den övriga

verksamheten

inom barnomsorgen

anser kommittén
behov av att ålägga socialtjänsten någon dokumentationsskyldighet. I det löpande arbetet vid de enskilda förskolornafritidshemmen
förs som

det inte finnas

regel inte heller

några anteckningar

beträffande

det enskilda

barnet.

Den dokumentation

som görs på respektive förskolafritidshem
avser främst
barnets vistelsetid,
konom föräldrarnas
namn och telefonnummer,
tid och hur barnet hämtas. Denna dokumentation
behövs för plane-

uppgifter
trakterad
tation

Varje förskola avgör själv hur denna dokumenav arbetet vid förskolan.
skall utformas.
omfattas av sekretesslagen 1980:100
och
Uppgifterna

härav

följer

ringen

att anteckningarna
dem.

till

tillgång
Även

barnens

fritidshem.

gällande

hälsodeklarationer

vid

lagstiftning

förvaras

misstänker

till socialtjänstens

förskolan

Vård

och

förvaras

omsorg

för

på ett betryggande sätt.
att ett barn far illa skall information

individ-

äldre

så att inga obehöriga

och familjeomsorg.

och personer

kan få

som regel på respektive förskola
kommitténs
och enligt
uppfattning

kan då ett nytt ärende uppkomma

I och med genomförandet
vård

förvaras

Dessa måste också både enligt

Om personalen
vidare

måste

inom

med

Ädelreformen
av den s.k.
äldre och funktionshindrade

På initiativ

om detta föras
av personalen

socialtjänsten.

funktionshinder
består insatserna

SoL
vad gäller

och omsorg för
av såväl service- och omvårdnadsinsatser
har således
Socialtjänsten
som hälso- och sjukvårdsinsatser.
för delar av denna verksamhet,
nämligen
även ett hälso- och sjukvårdsansvar
för personer som bor i särskilda boendeformer
och för personer som vistas i
sådan dagverksamhet
som omfattas av SoL. Detta ansvar kan efter särskild
överenskommelse
med landstinget också omfatta hemsjukvården
i eget boende.

överväganden
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skall dock godkärmas av regeringen. Idag har cirka
träffat överenskommelser
med landstinget
landets
kommuner
om ett
av
i eget boende.
Övertagande av hemsjukvården
hälso- och sjukvårdsinsatsen
skall enligt prop. 19909l:14
Den kommunala
En sådan överenskommelse

hälften

m.m.
om ansvaret för service och vård till äldre och handikappade
för socialtjänsten i en gemensam
med den befintliga
organisationen
tion.

hälso-

Kommunens

ligger

I kommunen

kvar på landstinget.

organisa-

inte läkarinsatsen

som
medicinskt
en
för kontakterna
med

skall dock alltid

finnas

sjuksköterska,

det.
Den

innefattar

den s.k. masen, som bl.a. svarar
eller arman hälso- och sjukvårdspersonal
när en patients tillstånd

ansvarig
läkare

och sjukvårdsansvar

integreras

kommunala

och sjukvården

hälso-

omfattas

kräver

av hälso- och sjuki hälso- och
bestämmelserna
också

Masen skall t.ex. enligt
vård
säker och ändamålsenlig
ansvara för att patienterna får
och behandling
Masen har också ett ansvar för att en omvårdav god kvalitet.
1985:562.
förs enligt 3 § patientjournallagen
nadsjournal

1982:763.

vårdslagen

sjukvårdslagen

antecknas

I omvårdnadsjoumalen

som behövs för att
också
Vanligt är
att även den omi omvårdnadsjoumalen
så att hel-

de omvårdnadsåtgärder

en god och säker vård skall kunna uppnås.
vårdnad som bedrivs enligt SoL antecknas
finns
heten i den enskildes omvårdnadssituation

samlad

på ett ställe.

som enbart bedrivs enligt SoL förs också löpande
plan upprättas tillsammans
person. En individuell

För den omsorgsverksamhet

anteckningar om varje enskild
med den enskilde. I denna noteras uppgifter om aktuella insatser, när insatserna
och för att
behövs för planeringen
görs m.m. Dessa uppgifter
av hemtjänsten
en god service och omvårdnad för de äldre och för personer med
ofta var
funktionshinder.
En omprövning
av planen görs med jämna mellanrum
samlas
fjortonde dag. I de fall kommunen också har ansvaret för hemsjukvården
i den dokumentation
omvårdnadsuppgifter
ofta även medicinska
som förs.
kunna uppnå

enligt ovan inom hemtjänsten följer som
till dess
och
är
att betrakta som arbetshandling
personen
insatserna
över
att insatserna avslutas. Då görs som regel en slutanteckning
som
ofta
tillsammans
med avslutandet
av insatserna och skälet till avslutningen,
Den individuella

plan som upprättas

regel med den enskilde

dödsfall,

Enligt

tillförs

personakten.
skall

vår bedömning

inom denna verksamhet.

joumalen
tjänsten.

inte behöva

göras

omfattas av dokumentationsreglerna
dessa gälla och ta över de bestämmelser
om
avsnitt
10.5
föreslås
för
socialtjänsten
se
som
Även i de fall dagliga anteckningar
och innehåll.

Om verksamheten

dokumentationsskyldigheter
om aktuella

dokumentation

så föreslås

i patientjournallagen,
Dokumentationens

någon dubbel

struktur

enligt SoL, när dessa görs m.m., antecknas i omvårdnadspå nytt inom socialskall dessa uppgifter inte behöva dokumenteras
insatser

Länsstyrelsen

nalanteckningar

förutsätts

som dokumenterats

i sin tillsynsverksamhet

ha tillgång

enligt patientjournallagen.

till jour-

överväganden

insatserna

behovsprövade

Dokumentationen

verksamhet.
insatserna

omfattar

dokumentationsskyldighet

till

Förslaget
dividuellt

som görs

med undantag

är viktig

detta område

inom

för

genomförandet
för färdtjänsten

den fortlöpande

och för
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av de intaxiföretags

uppföljning

en god och säker

kvalitet

av
i

stödinsatsen,

omsorgen och vården.
som inte kommer att omfattas av någon dokumentationsskyldighet
behovsprövad,
är sådan öppen service som inte är individuellt
t.ex. dagverkför social gemenskap. Något behov
samhet som bedrivs i form av träffpunkter
Verksamhet

av att göra anteckningar om den enskilde personen finns inte här. Det är dock
viktigt att även kunna följa upp verksamhet
av detta slag. För detta måste då
andra vägar sökas.

Stöd

och service

till

vissa

Dokumentationsbestéimmelserna

skall

stöd- och serviceinsatser,

innebär

vilket

omfatta

som ges enligt LSS skall dokumenteras.
enligt LASS för de fall där kommunen

alla individuellt

behovsprövade

att genomförandet
av alla de insatser
Detsamma gäller för personlig assistans
är arbetsgivare

till

assistansen.

och familjeomsorg

Individ-

Genomförandet
och sjukvård
för

LSS

funktionshindrade

vård

av den enskildes
bör dokumenteras,

och boende.

som inte är hälsooch vid hem
vid familjehem

stöd, vård och behandling
bl.a.

verksamhet

Dokumentationen

vid familjehemmen
av verksamheten
vid hem för vård
medan verksamheten

socialsekreterare
sköts av kommunens
och boende dokumenteras
av personalen vid dessa hem.
Även genomförandet
vissa
öppenvårdsinsatser
som personligt stöd, dvs.
av
omfattas av de nya bestämstöd och i gruppform
det som ges som individuellt
och
melserna. Detsamma gäller för verkställighet
av beslut om försörjningsstöd
varierar dock för
bistånd. Omfattningen
annat ekonomiskt
av dokumentationen
de olika

ärendetyperna.

gäller verksamheter
Ett av undantagen från att dokumentera
och information,
t.ex. vid alkohol- och narkotikarnottagning
givning.

En sådan frizon

är motiverad

som rådgivning

samt familjerådatt den enskilde ofta
av tidiga insatser för att
insatser i form av om-

med hänsyn till

av detta slag. Behovet
vara anonym vid rådgivning
behovet av mer omfattande
och motverka
förebygga
är stort och har också särskilt
händertagande och institutionsvård
SOU 1994: 139 Ny socialtjänstlag.
huvudbetänkande
kommittens
vill

viktigt

att enskilda anonymt skall kunna vända sig till
Om möjligheter till anonymitet och frihet

rådgivningar.

är risken

i

Det är därför
och narkotika-

från dokumentation

personer tar kontakt med rådgivningarna.
som förs vid alkohol- och narkotikarådgivningarna

stor för att färre

finns,
Även de öppenvårdssamtal

alkohol-

framhållits

inte

överväganden
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och som har till syfte att förhindra
behandlingsåtgärder
mer omfattande
enligt vår uppfattning
kunna undantas från de föreslagna bestämmelserna

bör

om
finansieras
om rådgivningarna
utan att de enskilda skall behöva ansöka om bistånd enligt SoL för samtalsterapin. Det är angeläget att en sådan verksamhet så långt som möjligt kan erbjuda
anonymitet.

dokumentationsskyldighet.

I de fall rådgivningen

Detta är helt möjligt

i någon form av behandling inom socialtjänsten,
stöd, omhändertagande
eller institutionsvård,
t.ex. personligt
måste dock ett
beslut fattas om detta. Såväl beslutet som den utredning som föregått beslutet
skall då dokumenteras.
Det

övergår

finns

ett behov av att även kunna följa upp och utveckla
metoder för
insatser som ges i form av rådgivning
och information.
För detta måste då
andra vägar sökas. Inom farniljerådgivningen
i Stockholms
kommun har man
löst det på det sättet att en beskrivning
på
av varje ärende görs i kodform
särskild
blankett
ärendet
avslutas.
när
denna
I
antecknas
bl.a.
en
parternas
ålder, antalet barn och deras ålder, relationens
längd, uppgivet skäl vid an-

t.ex.

mälan,

fokus

blankett
denna

handling

samtalen

även

blankett

enskildes

Vissa

för

fylls

i efter

är helt

ålder,

kön,

och resultatet
avslutad

avidentifierad

och innehåller

problemformulering,

har avslutats

och resultatet

En motsvarande
av rådgivningen.
Även
vid alkoholrådgivning.

behandling

uppgifter

behandlingstid,

om bl.a. den
orsak till att be-

av behandlingen.

yttranden

Socialtjänsten

har också

myndigheter.

Exempel

adoptions-

och nanmärenden,

se och yttrande

Utredningar

hetsutövning
utredningar

till

till

uppgift

på ärenden

domstol

att i vissa fall avge yttranden till andra
där socialtjänstens
yttrande inhämtas
är

körkortsfrågor,
i påföljdsfrågor

ärenden angående åtalsunderlåtelför bl.a.

ungdomar.
som ligger till grund för sådana yttranden och som utgör myndighos domstol
eller annan myndighet skiljer sig inte från andra

inom

socialtjänsten.
De dokumentationsregler
som nu föreslås för
handläggning av ärenden skall också gälla yttranden. Utredning måste dock vid
behov genomföras
oavsett samtycke från den enskilde i de fall socialtjänsten
enligt

lag är skyldig

att avge yttrande.

överväganden

10.4

Dokumentationens

Vårt

förslag:

form

och

och förslag
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hantering

Dokumentationen

skall utföras genom att handlingar
uppi en personakt.
Både handlingar som upprättas vid dokumentationen
inom socialtjänsten
och handlingar
i sådan verksamhet
föreslås med ett
som kommer
rättas och sammanställs

gemensamt begrepp benämnas socialtjänsthandlingar.
En personakt skall upprättas för varje person. Om ett ärende omfattar
flera personer i samma hushåll, får dock socialtjänsthandlingarna
i ärendet sammanställas
i en gemensam personakt.
När en anmälan inkommit till socialtjänsten och socialtjänstmyndigheten
inte finner anledning inleda utredning,
får anmälan inte tillföras
en personakt.
Bestämmelserna

teknikneutrala.
Som socialtjänsthandling
avses
eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas
eller på annat sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.
Detta innebär att personakten helt eller delvis kan utgöras av ADB-,
video- eller

framställning

är

i skrift

diktafonupptagningar.
En socialtjänsthandling

skall innehålla uppgift om vem som har gjort
viss
och
datum
för anteckningen.
anteckning
I socialtjänsthandlingen
en
skall även anges vilka uppgifter
inhämtats
från
som
annan.
Varje socialtjänsthandling
som upprättas skall vara skriven på svenska

språket samt vara tydligt utformad och så långt möjligt förståelig för den
enskilde.
En nationell
och entydig terminologi
föreslås utvecklas
för

socialtjänsten.

Ett arbete bör påbörjas

med att samla och definiera
beFör alla socialtjänsthand-

grepp och termer som används inom området.
lingar skall också gälla följande.
-

De skall

hanteras

och förvaras

så att obehöriga

inte får tillgång

till

dem,
-

-

eller en avskrift eller kopia av handlingen
om en socialtjänsthandling
har lämnats ut till någon bör det antecknas i personakten
vem som
fått handlingen,
avskriften
eller kopian och när den har länmats ut,
får inte utplånas eller göras oläsuppgifter i en socialtjänsthandling

liga,
-

vid rättelse av en felaktig uppgift i en socialtjänsthandling
när rättelsen har skett och vem som har gjort den.

skall anges

överväganden
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Skälen för

vårt förslag:

handlingar

Personakt,
Alla

och förslag

m.m.

t.ex. utredning, beslut och
som upprättas vid dokumentation,
till socialtjänsten
i samband med
anteckningar, och som kommer

handlingar

löpande

verksamhet

denna

bör

i en
med vad som sker i dag sammanställas
föreslås med ett gemensamt
begrepp
Löpande anteckningar
görs såväl under ut-

i likhet

dessa handlingar

Samtliga

personakt.

socialtjänsthandlingar.

benämnas

rednings-

som verkställighetsfasen.
Personakten är grunden för all dokumentation

i ett enskilt ärende. Den upprättas för varje person men om ett ärende omfattar flera personer i samma hushåll
i ärendet i en gemensam personakt.
sammanställs
socialtjänsthandlingarna
Enligt vår mening är samtliga socialtjänsthandlingar
som ingår i en personakt
och förvaras

TF,

duell

plan

1980:

100 bestämmelser

o.dyl.

vissa kommunala

De

in till

är

allmänna

socialtjänsten

handlingar

dock med undantag för utkast,
således

underkastade

TF:s

och sekretess.
om offentlighet
bolag av dessa bestämmelser.

koncept,

enligt
indivi-

sekretesslagens

och
Numera

omfattas

även

i 2 kap. TF och är en handling som upprättas
Handlingen
kommit
in till myndigheten.
anses ha
som
befattningsdit
eller
kommit
behörig
den
anlänt
myndigheten när
definieras

handling

En allmän

hos myndigheten
kommit

inom

hos myndighet

tryckfrihetsförordningen

eller

En handling anses upprättad hos myndigheten
eller när det ärende till vilket handlingen hör har slutbe-

havare till handa 2 kap. 6 § TF.
när den har expedierats
handlats.

plan o.dyl.

individuell

Koncept,

är inte allmärma

handlingar

och tillförs

därför

inte personakten. De blir allmänna om de expedieras utanför myndigheten eller
arkiveras,
dvs. om de inte rensas bort i samband med att ett ärende avslutas.
från ett
Handlingar
t.ex. anteckningar
ett ärende sakuppgifter,
som tillför
blir
allmänna
och
eller
telefonsamtal,
tjänsteanteckningar
besök
är
personligt
ett
eller på annat sätt färdigställts.
som upprättats eller kommit in till den som bedriver sådan privat
verksamhet
som står under länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL bibehålsin karaktär av enskild handling så länge de förvaras
ler även fortsättningsvis
när de justerats

handlingar

Handlingar

Till

där.

enligt

skydd

12 kap.

för

den enskilde

gäller

inom

sådan verksamhet

tystnadsplikt

12 § SoL.

integritet föreslås ett undantag från bestämmelsen
skall tillföras
alla
socialtjänsthandlingar
att
en personakt. Undantaget avser
om
fall där en anmälan kommer in till en myndighet inom socialtjänsten och myndigheten beslutar att anmälan inte föranleder en utredning. Sådana anmälningar
Av hänsyn till den enskildes

bör

då inte förekomma

relevant

i personakten

för annan pågående utredning.

under

förutsättning

Om beslutet

däremot

att beslutet inte är
är av intresse för

överväganden och förslag

en annan
upprättats

Exempel

pågående

utredning

för aktuell

bör det tillföras

den personakt

som redan
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har

person.

på sådana undantag är anmälningar

enligt lagen 1976:511
om omberusade
s.k.
LOB-anmälningar,
av
personer m.m.
som lämnas
utan åtgärd. Beslutet att inte inleda utredning kan dokumenteras
på den inkommande handlingen.
Ett annat exempel gäller de beslut från försäkringskassan

händertagande

assistanom personlig assistans enligt LASS där kommunen inte tillhandahåller
och
inte
föranleder
någon
från
kommunens
åtgärd
sida.
Dessa
skall då
sen
som
registreras enligt bestämmelserna
i 15 kap. sekretesslagen,
eftersom personakt
inte skall

läggas upp.
Personakten
kan som tidigare

som upprättats
socialtjänsten.

inom

nämnts

socialtjänsten

innehålla

både socialtjänsthandlingar

och socialtjänsthandlingar

som getts in till
går det av naturliga skäl inte att ställa
Det finns dock vissa krav som vi anser
upp krav på innehåll och utformning.
bör gälla i hanteringen av samtliga socialtjänsthandlingar
se nedan.
Beträffande

Teknikneutrala

de sistnämnda

bestämmelser

Dokumentationsbestämmelserna

föreslås

Detta innebär

bli teknikneutrala.

att

med socialtjänsthandling

och upptagningar
avses alla former av framställningar
de
utförts
sig
manuellt, mekaniskt eller elektroniskt.
En socialtjänsthandvare
ling kan alltså helt eller delvis utgöras av ADB-, video- eller diktafonupptag-

ningar.

Bestämmelserna

skulle härmed gälla både för
om socialtjänsthandlingar
i pappershandlingar
konventionellt
och för uppgifter på andra
slag
av
informationsbärande
medier.

uppgifter

Språket

i en socialtjänsthandling

Det grundläggande

språkliga kravet på dokumentationen
måste vara att antecki en socialtjänsthandling
förs på svenska. Detta hindrar dock inte att
kan
och i vissa fall bör
till ett annat
en socialtjänsthandling
- översättas
språk.
ningarna

Socialtjänsthandlingarna
skall vara fullt låsbara så att man inte behöver gissa
sig till innehållet.
I annat fall skulle hela syftet med dokumentationen
motverkas. Vi

föreslår

upprättas
utformade
Som

att det i en bestämmelse
anges att de handlingar
som
eller
inom
myndighet
verksamhet
privat
skall vara tydligt
av en
och så långt möjligt förståeliga för den enskilde.

tidigare

därför

redovisats

entydig och kontrollerad

i avsnitt

terminologi

5.4.4

är tillgången

till

en väsentlig förutsättning

en väldefinierad,
för ett dokumen-

tationssystem och för att kunna få en god, säker och kostnadseffektiv
vård och
Vi vill därför understryka
behandling.
angelägenheten
och
av att en nationell
entydig terminologi
utvecklas för socialtjänsten
och att arbete påbörjas med att

överväganden och förslag
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samla och definiera

begrepp och termer som används inom området.
En socialtjänsthandling
som upprättats inom socialtjänsten skall också innehåluppgift om vem som gjort en viss anteckning och datum för anteckningen.
Bestämmelsen
innebär att uppgifter om identitet och yrkeskompetens
avseende
den som gjort en anteckning
uppgifter
är väsentliga.
När uppgifter
liksom

med

i personakten.

från annat håll till personakten

Vi

anser

att sådana

skall detta antecknas,

källan.

Förvaring
Enligt

inhämtats

finns

m.m.

nuvarande

hållanden

lagstiftning

skall handlingar

förvaras

så att den som är obehörig
bör finnas även i den nya lagen.

bestämmelse

som rör enskildas personliga förinte får tillgång till dem. Denna

Vi lämnar också förslag vad gäller utlämnandet
En
av socialtjänsthandlingar.
regel som föreslås är att när en socialtjänsthandling
lämnas ut bör anteckning
göras i personakten om vem som fått handlingen och när den lämnats ut. Denna
regel skall gälla både vid utlämnande
och av kopior.
Syftet med
av original
denna regel är att motverka slentrian vid utlärrmandet av socialtjänsthandlingar.
Till begreppet allmän handling är kopplat viktiga rättsverkningar
som avser
allmänhetens

möjligheter

till insyn och kontroll

verksamhet.
av myndigheternas
inte utan vidare ändras. En uppgift som förs in
i en allmän handling får aldrig raderas bort. Om man rättar en uppgift,
måste
den felaktiga uppgiften fortfarande
klart
avläsbar.
Detta
allgäller
även
vara
En allmän

handling

märma handlingar

kan därför

i form

I datalagen 1973:289

uppgifter

av ADB-upptagningar
se prop.
finns också särskilda bestämmelser

i personregister

är riktiga

och fullständiga.

199091:60

s. 36.
för att garantera att
Vi föreslår mot den bak-

grunden

i personen bestämmelse
som anger hur rättelser skall genomföras
aktens handlingar.
Enligt bestämmelsen får den gamla texten inte göras oläslig
vid rättelsen. Det skall även anges när rättelsen skett samt vem som gjort den.
Bestämmelsen

tjänsten,

skall

även för

gälla

trots att socialtjänsthandlingar

privata

verksamhetsutövare

inom

social-

hos dessa inte är att anse som allmänna

handlingar.

Förstöring
Kommittén

av personakt
har övervägt

att införa

en bestämmelse om att länsstyrelsen i vissa
att personakten helt eller delvis skall förstöras
om den
enskilde
eller någon annan som omnämns i en personakt ansöker om detta.
Motsvarande
bestämmelse finns i patientjournallagen
1985:562
om förstöring
fall

skulle

förordna

av journaluppgifter.
Skälet till att införa

sådana bestämmelser

skulle

vara

att bevarandet

av en

i

I

överväganden

personakt

eller

vissa anteckningar

för den enskilde
i personakten
Att införa
tionen

inom

och därför
helt eller

socialtjänsten
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kan innebära

skulle

delvis

bestämmelser

i personakten

och förslag

det vara möjligt att
skulle kunna förstöras.

en klar belastning
prövat om uppgifterna

som gör det möjligt att förstöra delar av dokumentamedför dock svårigheter av flera olika slag. En stor

del av dokumentationen
I dessa fall är bevarandet
avser ärendehandläggningen.
handlingarna
intresse
för
kunna
tillgodose
även
andra behov än sådana
att
av
av

gäller

förhållandet

mellan den enskilde
och socialtjänsten,
t.ex. inom
i mål hos domstolarna
etc. Vidare kan det mot intresset
ramen för tillsynen,
hos den enskilde som vill förstöra akten också stå andra enskilda intressen, t.ex.
som

i ärenden

eller barnmisshandel.
som rör vårdnadstvister
Om en möjlighet
till förstoring av delar eller hela personakten skulle införas
måste detta i sådant fall föregås av en noggrarm prövning.
Vidare bör stor
restriktivitet
tillämpas vid prövningen. Intresset för att
personakter förstörda
antas dock bli rätt stort. Detta innebär
börda skulle
läggas på de allmänna

prövningen

skulle

dock troligen

med stor sannolikhet

förvaltningsdomstolarna.

att en tung arbetsResultatet
av

bli att endast ett fåtal av ansökningarna

bevilja-

des.
En diskussion

har förts i kommittén
om att eventuellt införa särskilda bestämVi
har dock funnit att tillräckligt
förstöring
personakter.
underlag
om
av
saknas för att kunna föreslå en sådan bestämmelse.
Tiden har inte heller med-

melser

gett en närmare utredning
av denna fråga. Vi har i stället
bestämmelse
utvidgning
om en
av den enskildes inflytande
dokumentationen.

10.5

Dokumentationens

struktur

valt

och

över

att införa en
innehållet
i

innehåll

Vårt förslag:
Dokumentationen
skall innehålla de uppgifter
som behövs
för att tillgodose den enskildes rätt till en säker handläggning
av ärendet
och en insats av god kvalitet på den vård, behandling och stödinsats som
han erhåller.
Uppgifter
fallet skall
som har betydelse i det enskilda
dokumenteras.

Uppgifter
som avser vård och behandling behöver inte dokumenteras
i de fall behovet av dokumentation
i stället kan tillgodoses
genom regler1985:562.
na i patientjournallagen
En enhetlig
dokumentationen

struktur
inom

med utgångspunkt

socialtjänsten.

i ärendeprocessen

föreslås

för

överväganden och förslag
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vårt förslag:

Skälen för
För

att komma

principer

behövs

Relevanta

och

En viktig

princip

huvuduppgift
information.

till

rätta

och strukturer

sakliga

som finns i dagens dokumentation
skall göras.
dokumentationen
för hur

med de brister

uppgifer

skall kunna fylla sin
att dokumentera
att skyldigheten
väsentlig och korrekt
innehåller tillräcklig,
är att dokumentationen
Vad detta innebär kan dock variera starkt mellan olika verksamför

heter och ärendetyper.

Däremot

inte variera

bör dokumentationen

mellan

olika

anger de grundsom räknas upp i bestämmelserna
skall dock
dokumentationen.
Uppgifterna
ställas
bör
på
anser
enskilda
fallet.
i
det
har
de
endast ingå i den mån
betydelse
Uppgifter om den enskildes identitet skall alltid finnas med. Med identitets-

handläggare.
krav

De uppgifter

som vi

den enskildes nanm, adress och personnummer.
uppgifter
avses i allmänhet
motiverad med hänsyn till att den verksamhet
är
Uppgift
om personnummer
ofta är av känslig art och att det därför är av
inom
socialtjänsten
bedrivs
som
bör då
Personnummer
stor vikt att det inte finns risk för personförväxlingar.
enskilde.
kunna användas för att tillförsäkra
av den
en säker identifiering
blir både objektiv och saklig. En
Det är också väsentligt att dokumentationen
kritik
håller

mot socialtjänstens
som framförts
subjektiva och ibland nedsättande

dokumentation

har varit

att den inne-

om den enskilde. Uppgifter
respekt för den enskilskall grundas
omdömen

som antecknas i en socialtjänsthandling
de. En grundläggande princip är att uppgifterna

skall
i en socialtjänsthandling
karaktär.
nedsättande
och
inte
korrekt
underlag
bygga på ett
vara av
värderingar
Ibland kan det dock vara nödvändigt
att dokumentera
om den
kan vara av betydelse även om de kanske inte uppfattas
enskilde.
Uppgifterna
kan uppfattas på olika sätt
så av den enskilde. Vad som är integritetskränkande
subjektiv
för
uppgifter
krav
olika
Ett
art skall få förekomma
att
av
personer.
av
bebör vara att de grundas på ett korrekt underlag och att de
av verklig
framgå
skall
också
klart
Det
av
tydelse för socialtjänstens ställningstagande.
när den enskilde har en annan uppfattning om det som sagts
eller noteras, se vidare avsnitt 10.7 Insynsrätt. Däremot skall den enskilde inte
görs eller vilka handlingar
kunna avgöra hur dokumentationen
som skall tas in

dokumentationen

i personakten.
Det
om tredje person undvikas så långt det är möjligt.
och
bevård
detta.
En
god
helt
förbjuda
långt
för
gå
att
vara att
det
vilket
sammanhang,
gör
i
sitt
enskilde
den
förutsätta
kan
handling
att
ses
återbetydande
En
till
honom.
anhöriga
nästan ofrånkomligt
att även beröra
hållsamhet
bör dock iakttas när det gäller uppgifter om andra personer än den
Vidare

skulle

bör uppgifter

dock

som är aktuell inom socialtjänsten.
Mot denna bakgrund föreslår vi en bestämmelse

om att en socialtjänsthand-

överväganden

ling

skall

så långt

upprättas

möjligt

efter

samråd

och förslag

med den enskilde
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och med

beaktande

av hans integritet se vidare avsnitt 10.7. När det gäller utredningar
samtycke kan
utan vårdnadshavarens
som görs till skydd för den underåriga
dock den vuxnes integritet
få stå tillbaka för barnets skydd.

Struktur
För att kunna skapa ett system för dokumentation
arbetet med
som underlättar
och utvärdering föreslås en enhetlig struktur av handlingartillsyn, uppföljning
Härigenom
över personakten,
na i personakterna.
ges också en bra överblick
vilket

är angeläget.

tationen

Med utgångspunkt

i ärendeprocessen

struktureras

dokumen-

enligt följande.

Handläggning
-

av ärende
Anhängiggörande

Utredning

Beslut
Verkställighet

av beslut
och avslutning

Uppföljning
Detta

o.dyl.

kan ske t.ex. genom användning
av dagboksblad,
eller genom att socialtjänsthandlingarna
sammanställs

registerförteckning
under olika

avsnitt

i personakten.
I verksamhet

som avser handläggning

av följande uppgifter:
1 Anhängiggärandet:
.

och på vilket

av ett ärende

skall dokumentation

uppgifter

sätt ansökan,

som bör dokumenteras
anmälan, muntlig information

är när ärendet
eller

ske
kom in

egna iakttagel-

vilken person ansökan avser i form av nanm, perser, begäran om yttrande,
och adress samt uppgift
är t.ex. den
sonnummer
om vem initiativställaren
enskilde själv, anhörig, polis, skola, barnomsorg,
hälso- och sjukvård, åklaga-

socialtjänsten
själv eller allmänheten.
re, domstol,
2-4. Utredningen:
uppgifter som har betydelse för socialtjänstens
tagande

bör dokumenteras

2. Anledning

till

försörjningsproblem,

samt datum då beslut
utredning: t.ex. den enskildes
missbruk,

psykiska

som är relevant för ärendet.
3. Den enskildes aktuella situation:
förhållande
5-7.

att inleda utredning.
framställan,
funktionshinder,

besvär eller liknande

i fråga om t.ex.

beroende

familjesituation,

på vad
bostads-

och inkomst.

4. Bedömning

av den enskildes behov av insatser och förslag
Av beslutet bör följande framgå och när det fattades.

5. Beslut

ställnings-

fattades

och de bestämmelser

till

insatser.

som har tillämpats.
bör
skrivas
i förhållande
till den enskildes framställan
som
så att det klart framgår vad som bifallits respektive avslagits, samt i vilken form
6. Skäl för beslut,

överväganden
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och i vilken

och förslag

skall utgå.

insatser

omfattning

7. Om ett beslut har överklagats.
Om beslutet är ett omprövningsbeslut

av dokumentationen.
vård och
I verksamhet
av beslut om stödinsats,
som består av verkställighet
Vid dokumentationen
ske av följ ande uppgifter.
behandling skall dokumentation
skall detta framgå

delas upp i två delar, nämligen genomav dessa uppgifter kan verkställigheten
och avslutning av insatser.
förande av insatser samt uppföljning
Genomförande
1 -3. Verkställighet:
av insatser den egentliga verkställigheten
Uppgifter om den enskilde som har betydelse för utförandet
av stödinsatsen, vården

och behandlingen.

vården och behandlingen.
om mål och syfte med stödinsatsen,
hur de görs och av vem, tidpunkt
Uppgifter
om vidtagna insatseråtgärder,
då varje insats inleds och avslutas.

Uppgifter

4-6.

och avslutning

Uppföljning

4. I vilken

mån målen enligt

2 har uppnåtts,

vad insatsen

tatet av insatsen.
Orsak till att en beslutad åtgärd inte vidtagits.
Anledning till att stödinsatsen, vården och behandlingen
personen tar vägen,
och familj.

personens

aktuella

situation

i resul-

utmynnade

har avslutats,

ifråga om t.ex.

bostad,

vart
arbete

för de olika delarna i ärendeprocessen
av dokumentationen
och ärendetyp. Endast de uppgifter som har
på verksamhetsbetydelse med hänsyn till verksamhetens
art och det enskilda fallet skall dokuinsatser kan dokumenteras
menteras. Mindre
mer summariskt.

Omfattningen

varierar

Mindre

beroende

omfattande

inom hemtjänsten,

dokumentation

kan exempelvis

bl.a. fönsterputsning,

matdistribution,

ske av vissa stödinsatser
snöskottning,
samt för

bistånd. Detta gäller särskilt vid dokuoch annat ekonomiskt
kan noteras i
uppgifter
där
verkställigheten,
mer summariska
av
fråga om punkterna 2 och 4 ovan.
vård och omsorg för äldre och funktionshindrade
Inom verksamhetsområdet

försörjningsstöd
mentationen

med den enskilplan tillsammans
under verkställigheten
en individuell
l
omfattning verkställighet
de, se avsnitt 10.3 Dokumentationens
av beslut.
aktuella
insatser,
när
den individuella
planen görs löpande anteckningar
om
planen kan ses som en arbetshandling
insatserna görs m.m. Den individuella

upprättas

och behöver

inte tillföras

personakten.

De löpande

anteckningarna

i den in-

dividuella
planen
som sammansom utkast till slutanteckningar
bör innehålla en kort sammanfattning
ställs för personakten. Slutanteckningarna
åtgärder som
om sådana vidtagna insatser
av vad som gjorts, dvs. uppgifter
kan betraktas

av betydelse för den enskildes vård och behandling.
Under verkställigheten
av ett beslut kan en omprövning ske av pågående insats
Detta är vanligt i hemtjänsten som ofta ges under
på initiativ
av socialtjänsten.
varit

en längre period och därför

måste anpassas till förändrade

förutsättningar.

Detta

överväganden och förslag
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Mindre
av insatserna.
och innehåll som inte föranleder
ett nytt
i insatsernas omfattning
förändringar
plan som upprättats för den enskilde.
i den individuella
beslut dokumenteras
Om omprövningen
mynnar ut i ett nytt ärende och ett nytt beslut skall detta
ställer

på fortlöpande

krav

uppföljning

och förändring

I sådant fall
enligt vad som föreskrivs för ärendehandläggningen.
avslutas den tidigare insatsen.
i samband med att förändringar
Om den enskilde själv begär ny bedömning
fattas om vilka insatser som
beslut
och
skall
göras
utredning
nytt
uppstår
ny
avslutas den tidigare insatsen och ny individuell
skall ges. Vid ett bifallsbeslut
plan upprättas för de nya insatserna. Vid ett avslagsbeslut sker den fortsatta
dokumenteras

dokumentationen

i den individuella

plan som upprättats

för de pågående insats-

erna.

föreskrifter

Ytterligare

om dokumentationens
av ytterligare föreskrifter
och hantering utöver vad som nu föreslås i lagförslaget.
innehåll,
utformning
Vi föreslår därför att det bör ankomma på regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela sådana verkställighetsföreskrifter.
att finnas

Det kommer

10.6

behov

Ansvaret

för

dokumentationen

som avses i 1 kap. 7 § SoL svarar för att personaSamma skyldighet
verksamheten.
dokumenterar
len inom socialtjänsten
enligt kommunalförbundslagen
gäller även för ett kommunalförbund

Vårt

förslag:

Nämnd

SiS samt för den som bedriver privat verksamhet
länstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL.

1985:894,
under

Skälen för

och står

vårt förslag:

inom socialtjänsten kan inte kopplas till ett yrkesfinns
inom hälso- och sjukvården, eftersom någon
det som
ansvar motsvarande
inte finns.
lagreglering
om behörighet att utöva ett yrke inom socialtjänsten
inom socialtjänsten avgörs enligt vår uppfattning bäst
Dokumentationsfrågorna

Dokumentationsskyldigheten

Ansvaret föreslås därför åvila
av den som är ytterst ansvarig för verksamheten.
juridiska personen eller den
verksamhet
den
myndigheten i fråga eller i privat
enskilde.

överväganden
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och förslag

När det gäller

socialtjänst
i kommunal
regi är det nämnd som avses i 1 kap.
kommer
för
att svara
fullgörs.
att dokumentationsskyldigheten
som
Detta ansvar kommer i praktiken
att innebära ett ansvar för att ge personalen
instruktioner
i fråga om dokumentation
och sedan genom uppföljning
och
7 § SoL

kontroll

följs.
se till att instruktionerna
Ett kommunalförbund
kan enligt kommunalförbundslagen

olika

antingen

sätt,

med förbundsfullmäktige
enbart förbundsdirektion.
I fullmäktigeformen

av förbundsftnllmäktige.
sen och övriga nämnder

organiseras

och förbundsstyrelse
utövas förbundets

på två

eller

med

beslutanderätt

Förvaltning

och verkställighet
utövas av förbundsstyrelsådana
finns.
I förbund med direktion
finns bara ett
om
Det innebär att inom
organ som både beslutar och ansvarar för verkställigheten.
ett kommunalförbund
och ansvarig nämnd om sådan
svarar förbundsstyrelsen
finns eller direktionen
för att personal inom socialtjänsten
dokumenterar
sin
verksamhet.

10.7

Insynsrätt

Vårt

förslag:

handlingar.
privat

Den enskilde
Denna

rätt skall

skall ges rätt till insyn vad avser socialtjänstockså gälla för verksamhet
som bedrivs i

regi och som står under

länsstyrelsens

tillsyn

enligt

12 kap. 3 §

SoL.
En socialtjänsthandling
med den enskilde
tionen

Skälen för

Enligt

skall

skall

upprättas

och med beaktande

framgå

om den enskilde

så långt

möjligt

efter

samråd

av hans integritet. Av dokumentahar en avvikande
mening.

vdrt förslag:

nuvarande

bestämmelser

bör

den enskilde

hållas underrättad
om de
som förs om honom. Socialtjänsten
har dock kritiserats
för att den enskilde varit ovetande om de anteckningar
som
förs om honom. Detta är viktigt
bl.a. för den enskildes förtroende
för socialtjänsten att han får insyn i de anteckningar
som görs om honom. Enligt kommitténs uppfattning
bör därför rätten till insyn förstärkas i det nya lagförslaget.
Huvudregeln
är att en utredning inte skall inledas annat än med den enskildes
samtycke. Utredningen skall också i så stor utsträckning
som möjligt genomföÄven
i
samråd
med
den
enskilde.
i
de
fall
där
inleds utan den
utredning
ras
enskildes samtycke skall den enskilde ges möjlighet
att ta del av de uppgifter
som dokumenteras
om honom.

journalanteckningar

Vi föreslår

och andra anteckningar

att en bestämmelse

införs

om att dokumentationen

skall

upprättas

överväganden och förslag

så långt

efter

möjligt

enskildes

integritet.

handläggaren
framgå

samråd

och med beaktande

I de fall den enskilde

har antecknat

i vilka

med den enskilde

skall

har en annan uppfattning
detta anges. Av dokumentationen

avseenden

som den enskilde
noterats.
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har en avvikande

av den
än den som
skall klart

uppfattning

om

vad som sagts eller
Enligt nuvarande praxis

bör socialtjänsten inte annat än undantagsvis
inhämta
den
enskilde
från
inte
den
enskilde
lämnat
sitt
samtycke
om
annan om
därtill.
Vi vill understryka
inte är
att den nya bestämmelsen
om insynsrätt
avsedd att förändra denna praxis. Undantagen gäller endast i sådana fall där
kan antas mynna ut i ett beslut om tvångsvård eller i ärenden som
utredningen
rör intressekonflikter,
och barns intrest.ex. mellan föräldersvårdnadshavares

uppgifter

sen.
Den

enskilde

ha samma rätt till insyn vad gäller uppgifter
som rör
honom oavsett om verksamhet inom socialtjänsten bedrivs i privat eller offentlig
regi. Vi föreslår därför en utvidgning av den bestämmelse som reglerar den
enskildes
relsens

skall

insynsrätt till att även avse privat
tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL.

10.8

Vårt

Bevarande

förslag:

av

verksamhet

som står under länssty-

socialtjänsthandling

De bestämmelser

om bevarande och gallring av handlingar
i stort sett utan
som föreslagits i 11 kap. 2 § SoL överförs
någon ändring i sakfrågan till den nya lagstiftningen.
Den enda skillnai personakt

den som föreslås är att de särskilda
personregister
utgår.
De föreslagna

privat
SoL.

verksamhet

Undantagen

sådan privat

bestämmelserna

bestämmelser

skall

från gallring

i

även gälla hos den som bedriver
länstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 §
skall dock inte gälla hos den som bedriver

och står under

verksamhet

som avser uppgifter

som angetts ovan.

Överväganden
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vårt förslag:

Skälen för

Enligt

och förslag

finns inget skäl för att ändra nuvarande bestämmelser
om
även fortsättHuvudregeln
och gallring av socialtjänsthandlingar.

vår bedömning

bevarande

med vissa undantag skall gallras
inom socialtjänsten
är att uppgifter
gjordes i personakten.
efter det den sista anteckningen
sedan fem år förflutit
och handi
adoptionsärenden
Undantagen gäller faderskapsärenden, handlingar

ningsvis

om placerade barn. Dessa handlingar är undantagna av rättssäoch för att vissa personer skall ha möjlighet
att ta reda på sitt
sociala
och
biologiska
ursprung.
behov undantas
skall vissa handlingar
Därutöver
av hänsyn till forskningens
s.k.
urval av kommuner,
från gallring.
Detta undantag görs i ett respresentativt

lingar

i ärenden

kerhetsskäl

i Östergötlands, Gotlands och
som utgörs av kommunerna
län samt av Göteborgs kommun. Inom dessa områden bevaras
samtliga personakter. I övriga kommuner undantas från gallring handlingar för
och
urval av personer
ett representativt
som är födda den femte, femtonde
intensivdataområden,

Västernorrlands

i varje månad.
forsknings- och utveckFör SiS som särskilt skall svara för metodutveckling,
och LVM-hemmen
särskilda
ungdomshemmen
de
lingsarbeten när det gäller
ger
detta urval en alltför liten population i ärenden om tvångsplaceringar
av vuxna

tjugofemte

missbrukare

vid LVM-hemmen.

från gallringsbestämmelserna.

placerade
eftersom

barn vid de särskilda

i dessa ärenden är inte undantagna
gäller enbart handlingar i ärenden om
Detta är ett problem för SiS
ungdomshemmen.

Handlingar

Undantaget

man anser sig ha behov

av att kunna följa

alla sina fall

i mer än fem

år.

gäller för
Ett annat mer praktiskt problem är att andra gallringsbestämmelser
handlingar som upprättas inom vård- och omsorgsverksamheten
de medicinska
För de medicinska handlingarna gäller bestämän för socialtjänsthandlingarna.
1985:562.
Enligt denna lag skall en journalmelserna i patientjournallagen
handling
lingen.
möjlighet

bevaras

minst

Regeringen

eller

att föreskriva

tre år efter

det den sista uppgiften

fördes

i hand-

som regeringen bestämmer har dock
skall bevaras minst tio
att vissa slags joumalhandlingar
den myndighet

år.
kan föreInnan en gemensam reglering av gallringen
av socialtjänsthandlingar
slås måste enligt vår bedömning en särskild utredning göras av konsekvenserna
av ett sådant förslag vad avser t.ex. samordning med sjukvården och forskningens behov. Detta har inte kunnat göras inom ramen för vårt uppdrag.
Bestämmelserna
om gallring skall även gälla hos den som bedriver sådan prisom står under länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL.
inte gälla hos den som beskall enligt vår uppfattning
undantagen
De angivna
driver sådan privat verksamhet
som angetts ovan. Detta är helt i överensstäm-

vat verksamhet

melse med nuvarande

gallringsbestänunelser

som trädde

ikraft

den 1 juli

1991.

överväganden

Något

av att utvidga

behov

undantagen
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och förslag

från gallringsbestärnmelserna

bedöms

inte föreligga.

Omhändertagande

10.9

och

återlämnande

av

personakt

Vårt

förslag:

bedriver

kap.
-

Länsstyrelsen

privat verksamhet

får besluta att en personakt hos den som
och står under länsstyrelsens tillsyn enligt 12

3 § SoL skall tas om hand i följande

fall,

nämligen

skäl kan antas att personakten inte handhas
om det på sannolika
i denna lag, eller
enligt föreskrifterna
akterna ansöker om detta
om den som ansvarar för hanteringen av
och det finns ett påtagligt behov av att akterna tas om hand.

personakt skall återlämnas om det är möjligt och det
En omhändertagen
skäl
inte finns
att anta att personakten inte kommer att handhas på föreÄven i denna fråga skall beslut fattas av
skrivet sätt efter återlämnandet.

länsstyrelsen.

Skälen för

vart förslag:

saknas bestämmelser om omhändertagande och återlämhos den som bedriver
Personakterna
nande av personakt i privat verksamhet.
kan uppfattas som ett
privat verksamhet
som står under länsstyrelsens tillsyn
ned sin verksamhet,
lägger
yrkesutövaren
den
private
praktiskt problem när
Med hänsyn
återkallas.
tillstånd
eller
när ett
t.ex. på grund av dödsfall, konkurs
utsträckning
möjliga
i
största
till detta bör en reglering komma till stånd som
sätt. Eftersom personaksäkrar att personakter förvaras på ett tillfredsställande
viktigt ur integritetsterna också kan innehålla känsliga uppgifter är det även
dessa
frågor.
synpunkt med en reglering av
Denna reglering bör med hänsyn till syftet med den innebära att personakterna
Frågan om ett säkert förvarande
av personakför förvaring.
kan omhändertas
I nuvarande

lagstiftning

Det bör därför vara en naturlig uppgift
terna ser vi närmast som en tillsynfråga.
för socialtjänsten att handha
tillsynsmyndighet
för länsstyrelsen såsom regional
den
hos
som bedriver sådan privat
frågor som gäller hanteringen av personakter
verksamhet
som angetts ovan.
så
personakt skall också kunna återfås när förhållandena
omhändertagen
En

medger.

Detta

länsstyrelsens

gäller
tillsyn

som står under
t.ex. om en nedlagd privat verksamhet
ursprunglige
den
återupptas
3
§
SoL
enligt 12 kap.
av

överväganden
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och förslag

ägaren och den privata

verksamheten
därefter handhar vård eller behandling av
Prövning av återlänmande
vars akt har omhändertagits.
bör ske av
myndighet som prövar frågor om omhändertagande.

en enskild,
samma

10.10

Registreringen
personuppgifter

Vårt

forslag:

De från

personregistrering
innebär
skall

författningsregleras

integritetsskyddssynpunkt

viktiga

gränserna

J
5

för

område anges i lag. Regler som
och enskilda måste meddelas i lag.
reglera mera i detalj hur registerföringen

i

för kommuner

bör i förordning

utformas.

känsliga

på socialtjänstens

skyldigheter

Regeringen

av

i

i

Detta kan ske såväl i form

av verkställighetsföreskrifter
meddelade av regeringen med stöd av den s.k. restsom i föreskrifter
kompetensen.
Regeringen kan överlåta rätten att meddela föreskrifterna
till statliga förvaltningsmyndigheter.
I den mån utrymme bör lämnas för
lokala

lösningar,

lämpligt

Skälen för

2

kan det vara

vårt förslag:

Utvecklingen
kapitel

t.ex. i fråga om säkerhet och behörighet,
låta
kommunerna
själva reglera sådana frågor.
att

av administrativa

datahjälpmedel har, som redan framhållits
i
Bara för några år sedan var socialtjänstens ADBrenodlade
register
med kortfattade
fakta om ärenden,

gått mycket snabbt.

system i huvudsak
beslut om åtgärder m.m. ADB-baserade
hjälpmedel
med lättillgänglig
information används nu som en naturlig del i det dagliga arbetet vid handläggning
vid hantering
av ärenden. ADB används också i stor utsträckning
av aktuppgifter och textframställning.
dessutom
strävar
i
ökad
omfattning
Kommunerna
efter

att använda

ADB

tjänstens ADB-system

för

dokumentation

innehåller

om enskilda personer.
Den registrerade informationen
flera

olika

register.

Registren

mening och förs för flera olika

och uppföljningsändamål.

mot bakgrund

härav en stor mängd

Social-

uppgifter

betraktas,
utgör

oavsett hur den har samlats in, som
i datalagens 1973:289
personregister

ändamål.

För kommunernas
del är det- genesett - numera nödvändigt att föra register i syfte att underlätta administratiKommunerna
är också skyldiga att bevaka och följa upp ärenden
va rutiner.
inom socialtjänsten
och registren underlättar
rapportering
till SoS.
av uppgifter
Datorstödet
fyller sammanfattningsvis
en viktig funktion för det sociala arberellt

tets innehåll

och kvalitet.

Personregistrering

med stöd av ADB

måste därför

i

överväganden

ses som en förutsättning
enligt SoL.

normalfallet
sitt ansvar

Den

kommunala

för att kommunerna
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och förslag

skall

fullgöra

kunna

självstyrelsen

kommer till uttryck i 1 kap. l §
självstyrelsen
om den kommunala
förverkligas
genom
andra stycket RF. Där sägs att den svenska folkstyrelsen
kommunal
självstystatsskick
och
parlamentariskt
och
representativt
genom
ett
kompetens på alla områden grundar sig på delegering från
relse. Kommunernas

Principen

folket

genom

självstyrelse

riksdagen.
lämnas

inte

Någon

Där

i förarbetena.

av begreppet

definition

egentlig

kommunal

anges att utgångspunkten
former

är att
för att

samverkar på skilda områden och i olika
staten och kommunerna
mål. Med detta synsätt var den enligt vad som
samhälleliga
uppnå gemensamma
varken lämpligt eller möjligt att en gång för alla dra orubblisägs i förarbetena

kommunal
självstyrelsesektor.
ga och preciserade gränser i grundlag kring en
måste enligt
mellan stat och kommun
och befogenhetsfördelningen
Arbetssamhällsmed
takt
i
ändras
kunna
omfattning
vid
stället
i
ganska
i
uttalandet
in i den
skrivits
också
har
självstyrelse
kommunal
Principen om
utvecklingen.
I lagens inledningsparagraf
1991:900.
anges att kommunya kommunallagen
i lagen eller i särskilda
ner och landsting sköter de angelägenheter som anges
förarbetena
grund. Enligt
självstyrelsens
på den kommunala
författningar
handlar
i
grunden
det
bestämmelse
sådan
markerar
att
om en princip för
en
denna
princip gäller
och
nivån
kommunala
att
mellan staten och den
relationen
inför
konstaterande
Detta anges vara ett viktigt
för all kommunal verksamhet.
av självstyrelsen

den framtida

utvecklingen

Regler

normgivningsmakten

om

i RF

jfr

prop.

199091:117.

m.m.

dvs. rätten att
en ingående reglering av normgivningsmakten,
främst ut på
går
i
kapitlet
Regleringen
föreskrifter.
besluta om lagar och andra
Riksdagens
och
regeringen.
mellan riksdagen
att fördela normgivningsmakten
meddelas genom lag och regeringens föreskrifter
genom förordning.
föreskrifter
I 8 kap. RF finns

skall ligga
av normgivningen
riksdagsordningen
och
grundlagarna
Hit
hos riksdagen.
dvs.
normgivningen,
15-17 §§. Till riksdagen hör även den civilrättsliga
deras personliga och
föreskrifter
om enskildas personliga ställning samt om
En grundsats

ekonomiska
Föreskrifter

är att de centrala
hör främst de fyra

i kapitlet

ställning 2 §.
om förhållandet

mellan

delarna

enskilda

och det allmänna
i enskildas

som gäller
eller

personliga

åliggande för enskilda eller i övrigt avser ingrepp
3 §.
också riksdagens normgivningsområde
tillhör
förhållanden
ekonomiska
Enligt den paragrafen
viktig bestämmelse finns i 5
En i detta sammanhang
organisaför
kommunernas
grunderna
normgivningsområde
hör till riksdagens

överväganden

140

och förslag

tion och verksamhetsformer
skrifter

om
Bestämmelsen

regeringen

och för den kommunala

kommunernas

befogenheter

har betydelse för den kommunala

och de statliga

Regeringen
paragrafen

i övrigt

beskattningen
och

deras

om

självstyrelsen

samt före-

åligganden.

i förhållande

till

myndigheterna.

har genom
får regeringen

13 § fått egen normgivningskompetens.
Enligt
den
nämligen i förordning besluta dels om föreskrifter
om
av lag, dels föreskrifter
som inte enligt grundlag skall meddelas
Regeringens
kompetens i sistnänmda hänseende brukar kallas

verkställighet

av riksdagen.
regeringens restkompetens.
tens till underordnade

Regeringen

kan delegera sin normgivningskompeI kapitlet finns emellertid
också bestämmel-

myndigheter.

från denna grundläggande
fördelning
ser som medger avvikelser
mellan
dagens och regeringens normgivningsmakt.
Riksdagen kan nämligen

delegering

till

regeringen

givningskompetens

överlåta

vissa

särskilt

på det offentligrättsliga

angivna

området

7

riks-

genom
av sin normFlera ämnen för

delar
§.

sådan delegation

anges i paragrafen. Här skall blott några nämnas som kan ha
anknytning till kommunal verksamhet, nämligen skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, utformning
anläggningar
och bebyggelsemiljö,
av byggnader,

miljövård,

trafik

eller ordningen

på allmän

plats, undervisning
och utbildning.
de änmen som kan delegeras.
Skyddet för den personliga integriteten vid dataregistrering är inte ett ämne
vid en författningsreglering.
som i sig kräver lagform
En arman sak är att
kan krävas av andra skäl t.ex. genom att författningen
lagformen
innehåller
bestämmelser
Det kan
som ålägger enskilda eller kommuner vissa skyldigheter.

Socialtjänsten

vidare

inte bland

nämnas att riksdagen vid behandlingen

offentlighet,
gar bet.

Vilka

nämns dock

integritet

och ADB

199091:KUl1,

föreskrifter

rskr.

som

uttalade

av den nämnda propositionen
om
i särskilda registerla-

sig för reglering
l99091:160.

riktar

sig till

kommunerna

fordrar

lagens

form

Enligt

8 kap. 5 § RF skall grunderna

samhetsformer
rätten

för kommunernas
organisation
och verki lag. Inom vissa verksamhetsområden
kan emellertid
föreskrifter
med stöd av lagens 7 och 11
överlåtas
på

bestämmas

att meddela
regeringen och på kommun.

Socialtjänsten

för en sådan delegation.
Kommunerna
kan meddela

detaljbestämmelser

restkompetens.
tens.

Sådana bestämmelser

faller

är som tidigare

nämnts

inte ett ämne

med stöd av sin förut beskrivna
också inom regeringens restkompe-
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Verkställighetsföresküfter
i lag kan som redan framgått kompletteras
av verkställighetsstatliga förvaltden
eller
förordning
i
regeringen
meddelade av
föreskrifter
av
form får
verkställighetsföreskriftens
I
regeringen bestämmer.
ningsmyndighet
för
åliggande
inte beslutas om något som kan upplevas som ett nytt
emellertid
enskilda eller om något som kan betraktas som ett tidigare inte föreliggande
1973:90
förhållanden
prop.
ingrepp i enskildas personliga eller ekonomiska

Bestämmelser

s. 211.

Kvasibemyndiganden
själva har rätt att meddela närmare
och kommunerna
hindrar detta
och verksamhetsformer
organisation
kommunernas
om
har
Riksdagen
föreskrifter.
sådana
meddelar
som tidigare
inte att riksdagen
för
behörighet
§
RF
utgör
8
kap.
14
kompetens. Enligt
nämnts en övergripande
riksdagen
för
hinder
att
i ett visst ämne inte
regeringen att meddela föreskrifter

Även

om
föreskrifter

regeringen

i samma ämne.
genom lag meddela föreskrifter
Även
utgångspunkter är möjligt att reglera förankonstitutionella
från
det
om
under lagniområde genom föreskrifter
på socialtjänstens
det av personregister
Syftet med
lag.
föreskrifter
genom
vån, kan det finnas skäl att ändå meddela
är nämligen att värna de registrerades personliga integritet.
registerförfattningar
och ekonomi i förvaltmåste
vägas mot intresset av effektivitet
Detta intresse
till i lag. De från
ställning
riksdagen
ta
ningen. Hur avvägningen skall ske bör
bör framgå av lagen.
viktiga gränserna för registerföringen
integritetssynpunkt
regleras på
denna aspekt krävs dock inte att detaljerna i registerföringen
påverkas
En annan omständighet
att beakta är att en registerförfattning
registerförfattningen
område
det
bestämmelserna
som
av de materiella
komma att ändras
kan förväntas
bestämmelserna
Om de materiella
reglerar.
undvikas.
ofta, bör en detaljerad reglering i lag av registerföringen
viktiga gränserna för
Slutsatsen blir alltså att de från integritetsskyddssynpunkt

Utifrån

lagnivå.

område bör anges i lag. Regler som
och
för enskilda måste meddelas i lag.
kommunerna
innebär skyldigheterför
närmare reglera hur regisregeringen att i förordning
Det bör kunna lämnas
skall utformas mera i detalj. Detta kan ske såväl i form av verkstälterföringen
meddelade med stöd av restkompetensen.
lighetsföreskrifter
som föreskrifter
till statliga förvaltföreskrifterna
meddela
Regeringen kan överlåta rätten att

personregistreringen

på socialtjänstens

t.ex.
I den mån utrymme bör lämnas för lokala lösningar,
ningsmyndigheter.
kan det vara lämpligt att låta kommunerna
i fråga om säkerhet och behörighet,
själva reglera sådana frågor.
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och förslag

Författningsteknisk

Vårt

förslag:

lösning

En reglering

som de föreslagna

socialtjänstregistren

av socialtjänstregistren
dokumentationsbestärnmelserna.
föreslås

omfatta

bestämmelser

införs

i samma lag
i lag av

Regleringen

om registerändamål,

registerinnehåll,

sambearbetning, registeransvar,
direktåtkomst
till registrerade uppgifter,
sökbegrepp, informationsskyldighet,
utlämnande av
för andra ändamål samt gallring.
uppgifter
Flera av bestämmelserna
bli
kompletterade
i
till
anslutande
lagen
förordningar.
avses
Den föreslagna regleringen ersätter tillstånden
från Datainspektionen.

Skälen för

Många

vårt förslag:

faktorer,

inte minst uppgifternas
känslighet och registrens mångfald,
att
för
bildar
fastlregelverk
för
talar
ett
inom socialpersonregistreringen
man
tjänstens område, anpassat till dess särskilda behov och intressen. En reglering
förutsätter en avvägning mellan socialtjänstens
av socialtjänstregistren
behov av
och effektiv administration
å ena sidan och den enskildes krav på
en rationell
skydd för den personliga integriteten å andra sidan. Detta medför vissa problem
till.
som framställningen återkommer
Ett nytt regelverk kring personregistren
i socialtjänsten
rationella
att hindra användningen
kontorshjälpmedel
av

kan inte ha som mål
i socialtjänsten.
För-

fattningsregleringen
måste i stället inriktas på att reglera systemens användning,
förvaring av uppgifter, sammanställning,
skydd mot otillbörlig
åtkomst, kryptering m.m.
I socialtjänstens

register förekommer
regelmässigt uppgifter om åtgärder som
myndighetsutövning.
ADB-systemen kan ses som en blandning av
registeruppgifter,
från personakten
uppgifter
aktuppgifter
och olika slags
dokumentation
i ärendena. I dag används dessa system förutom till
rena registerändamål också till löpande handläggningsstöd och i ökande omfattning också
innefattar

för ren dokumentation.
moderna ADB-system

Kombinerat

med de nya sökmöjligheter

som finns i
det att begreppet sammanställningsregister
delvis
har förlorat
relevans. Det finns också en strävan inom socialtjänsten
att förbättra verksamhetsuppföljningen
såväl generellt som i enskilda ärenden.
Den befintliga
och i tidigare avsnitt behandlade regleringen
av socialtjänst-

registren

tillkom

innebär

inom
personregister
en tid när i princip all hantering
manuellt och kan i väsentliga avseenden betraktas som
otidsenlig. Gårdagens begränsade ADB-användning
och
var noga fördefinierad
handlade oftast om att framställa
listor över ärenden, fattade beslut, gjorda
under

socialtjänsten

utfördes

utbetalningar

etc.
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kapitel 3
med stöd av ADB kan, som tidigare framhållits
Personregistrering
sitt
fullgöra
skall
kunna
ansvar
för att fler intressenter
ses som en förutsättning
är en fortsatt
sätt för SiS. Samtidigt
enligt SoL. Detta gäller på motsvarande
ADB-stöd
direkt avhängig en ändautveckling
vederhäftig
av socialtjänstens
området,
lagstiftning
som förmår att förena remålsenlig och förutseende

spekten för den enskildes integritet med en effektiv,
verksamheter.
riktad handläggning
av socialtjänstens

Närmare

om

rättssäker

och servicein-

registerregleringen

innehålla föreskrifter
om regisav klassiskt mått brukar
terminalåtkomst,
registeransvar,
sarnbearbetning,
registerinnehåll,
terändamål,
sökbegrepp och gallring.
ADB-medium,
på
uppgifter
utlämnande
av
innebär något åliggande för
i en registerförfattning
I den mån en föreskrift
måste den som framgår av avsnitt 10.10 meddelas genom lag.
kommunerna
En reglering av personregistren på socialtjänstens område kan dock inte sägas
I en
organisation och verksamhetsformer.
avse grunderna för kommunernas
förein
inte heller bli fråga om att ta
bör det i normalfallet

En registerförfattning

registerförfattning

Här bör reglering i stället
några befogenheter.
som ger kommunerna
socialtjänsten. Däremot
för
bestämmelserna
materiella
ske inom ramen för de
olika slag
kan det bli aktuellt att ta in föreskrifter
som lägger skyldigheter av
kan innebära åläggande att föra personSådana föreskrifter
på kommunerna.
sätt.
detaljerat
innehåll
register med ett
som anges på ett mer eller mindre
lämna
ut
för
kommunerna
att
skyldigheter
innebära
kan
Andra föreskrifter
De
registren.
uppgifter
gallra
eller
att
ur
uppgifter ur registren på ADB-medium
kan dock betraktas
som
flesta bestämmelser
om förande av personregister
Sådana bestämdetaljbestämmelser på organisations-och verksamhetsområdet.
skrifter

Som allmän
kan regeringen meddela med stöd av sin restkompetens.
återhållsamhet
den
visar
som är
regeringen
emellertid
att
begränsning gäller
normal
reglering
En
av
påkallad med hänsyn till den kommunala självstyrelsen.
kan knappast leda till
de ämnen som brukar tas upp i en registerförfattning
självstyrelsen. Regeringen bör således ha ett
något ingrepp i den kommunala
Det är
på området genom förordning.
att meddela föreskrifter
stort utrymme
själva
kommunerna
att
regockså möjligt att lämna kvar en del av området
melser

lera.
står att vinna om
om översiktlighet,
handläggning
för
används
av ärengrundregleringen
av de personregister som
l0.1-10.9
avsnitt
i
för
de
den inom socialtjänsten också kan ges inom ramen
förslag till bestämmelI kommitténs
beskrivna dokumentationsbestärnmelsema.
inom socialtjänsten m.m. har regleringen av socialtjänstser om dokumentation
registren därför arbetats in i form av ett andra kapitel i lagen.

Åtskilliga

fördelar,

inte minst

i fråga
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Socialtjänstregistren

och

integriteten

återfinns sålunda bestämmelser
till reglering
av socialtjänstregistren
direktregisteransvar,
registerinnehåll,
sambearbetning,
om registerändamäl,
utlämåtkomst till registrerade uppgifter,
sökbegrepp, informationsskyldighet,

I förslaget

nande av uppgifter
rade i ett antal till
De register

Flera av bestämmelserna
samt gallring.
lagen anslutande förordningar.

avses bli komplette-

som kommer att föras med stöd av den föreslagna
som inte kräver tillstånd av Datainspektionen.

lagen är s.k.

Inspektionen

statsmaktsregister,
har dock,

enligt 6a och 18

att meddela

datalagen befogenhet

föreskrifter

till

om statsmakterna
i samma hänseende eller inspektionens
Utan hinder av vad som
åtgärd inte står i strid med beslut av statsmakterna.
meddelar,
har
regeringen
lagen om föreskrifter
sägs i den föreslagna
som
alltså kvar sin nänmda befogenhet att meddela föreskrifter.
Datainspektionen

skydd för den personliga
själva inte har meddelat

integriteten

för statsmaktsregister,

föreskrifter

Detta kan till exempel gälla bestämmelser
om ADB-säkerhet.
Även i övrigt kommer datalagens allmänna regler
att gälla
om personregister
i den mån inte särskilda regler ges
för de register som nu föreslås lagreglerade,
i den föreslagna

10.12

Vårt

lagen eller i de till

lagen anslutande

förordningarna.

Registerändamål

förslag:

Socialtjänstregistren

är administrativa

register

till

stöd för

och för verkställighet
av
av ärenden inom socialtjänsten
vård och behandling.
De kommer att omfatta en
om stödinsatser,
mängd uppgifter för vilka det kan finnas stort intresse utanför social-

handläggning
beslut

tjänsten.

Av

inte minst

integritetsskäl

föreslås

därför

att ändamålen

för

dessa register begränsas till att avse verksamhetinom socialtjänsten.
utvärdering
Registren får dessutom användas för tillsyn, uppföljning,
och framställning

av statistik.
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várt förslag:

Skälen för

för ett register ger den allmänna ramen för registrets
användning och innehåll. Registret får nämligen endast användas i överensstämom vad registmelse med sitt ändamål. Även om man ger utförliga föreskrifter
vilka
uppgifter som
för
betydelse
ändamålsbeskrivningen
har
ret får innehålla,
möjligheter
vilka
vidare
registret. Hur ändamålen bestäms avgör
får tillföras

Ändamålsbestämningen

att bearbeta

som finns

Socialtj änstregistren

registerinnehållet.
är administrativa

register.

De bildas för det primära

ända-

och
målet att tjäna som stöd för handläggning
av ärenden inom socialtjänsten
Registren
behandling.
och
vård
för verkställighet
av beslut om stödinsatser,
kommer att innehålla en mängd uppgifter för vilka det kan finnas stort intresse
talar därför för att ändamålen för
Starka integritetsskäl
utanför socialtjänsten.
inom socialtjänsten.
att avse verksamhet
är skyldig att se till att
personregister
för
ett
Datalagen innebär att den som
med
överensstämmelse
i
inga andra uppgifter registreras än sådana som står
ändamålet och att registret inte heller används i strid med detta. I linje med
avseende handläggning
av
med ett socialtjänstregister
detta bör ändamålet

dessa register

begränsas

till

verksamhetsområden
av beslut inom socialtjänstens
registrens användDärmed bestäms i författning
vara noga författningsreglerat.
ning och innehåll.
för tillsyn, uppföljning,
utMan bör också få använda ett socialtjänstregister
innebär
Detta
verksamheten.
statistik
över
en
och framställning
värdering
av
alltså ett
rätt att använda registren i enlighet med ett bestämt ändamål och är
till uppgifter i registren som behandvidare begrepp än rätten till direktåtkomst
ärenden

och verkställighet

las längre

uppgifter

fram

i avsnittet

skall användas

10.16.

Integritetsskäl

i så stor utsträckning

talar

för

som möjligt

att avidentifierade
vid framställning
av

statistik.

10.13

Vårt

Registerinnehâll

förslag:

som behövs
hetsområden

bör endast få innehålla de uppgifter
Ett socialtjänstregister
inom socialtjänstens verksamärenden
för handläggning
av
vård och behandling.
och för verkställighet
av stödinsatser,

endast
Uppgifter skall med andra ord få tillföras ett socialtjänstregister
Det är
verksamhet.
sådan
för
behövs
uppgifterna
under förutsättning
att
register
uppgifter
vilka
ett
inte lämpligt att i lag mer ingående reglera
närmare
Avsikten
är att regeringen i förordningar
skall få innehålla.
föreskriver

vilka

uppgifter

som får registreras.
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Skälen för

vårt förslag:
skydd för den personliga integriteten
inskränkas
så långt detta med hänsyn till
Till

bör innehållet

i ett socialtjänstregister

ändamålet är möjligt. Ett register bör
som behövs för den handläggning av
ärenden inom socialtjänstens
verksamhetsområden
och för verkställigheten
av
beslut om stödinsatser,
vård och behandling som avses i 2 kap. 1 § första
stycket. Uppgifter skall med andra 0rd få tillföras ett socialtjänstregister
endast
under förutsättning att uppgifterna behövs för sådan verksamhet.
därför

endast

få innehålla

Med hänsyn till

de uppgifter

behovet

och förekomsten
av flexibilitet
av ständiga förändär det inte lämpligt att i lagform mer ingående
reglera vilka uppgifter
ett register skall få innehålla. Detaljerade
registerlagar har
också under senare tid utsatts för kritik, inte minst i den
rapport som på Toppledarforums
uppdrag nyligen publicerats inom ramen för projektet Lexit ;Lexit
förstudie.
Förstudien
är avsedd att kartlägga förvaltningens
krav på legalt
förändringsarbete som ett led i en effektiv användning
av informationsteknologi
IT
i offentlig förvaltning.

ringar

inom

Avsikten

socialtjänsten

är, som tidigare
vilka uppgifter

föreskriva

integriteten

kräver

dock

omtalats,
får

att regeringen

i förordningar

närmare

skall

registreras.

Skyddet för den personliga
mening inte att föreskrifterna
om
att varje variabel anges. Med hänsyn till

som
enligt kommitténs

innehållet
ges en sådan detaljrikedom
den mängd uppgifter
det blir fråga om och till det mått
systemet
av flexibilitet
i sig kräver,
är det nödvändigt
att reglerna om innehållet
ges en mer allmän
utformning utan att översikten för den skull går förlorad.
Det väsentliga är att
den enskilde kan bibringas en klar bild
av vilka uppgifter
om honom myndigheter och andra aktörer har tillgång till
genom registret.

10.14

Sambearbetning

Vårt förslag:
Uppgifter
i ett socialtjänstregister
skall
kunna hämtas från ett annat sådant register. Regeringen
föreskrifter
i förordning
kunna begränsa möjligheterna

som huvudregel
bör dock gencm
till Sambearbet-

ning. Ett socialtjänstregister
kommer också av nödvändighet att behöva
från andra register,
uppgifter
inte minst vid handläggning

tillföras
olika

av

slags förmåner.

föreskrifter.

Som förutsättning

härför

krävs

dock

l
i

regeringens

i

överväganden
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och förslag
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vårt förslag:

fall göra handläggur olika personregister kan i många
innebära särskilningen rättssäker och effektiv. Samtidigt kan sambearbetningen
I förslaget tillåts att uppgifter i ett socialtjända risker från integritetssynpunkt.
får hämtas från ett annat sådant register. Oftast hindras sådan över-

Att bearbeta

uppgifter

stregister

bryter inte
och den aktuella bestämmelsen
av sekretessbestämmelser
som bryter sekretess myndigheter emellan
sådan sekretess. Där uppgiftsplikt
med den
så medger krävs emellertid
sekretessbestämmelserna
eller öppningar i
för
1973:289
att få
datalagen
enligt
tillstånd
inte
bestämmelsen
föreslagna
inom
register
andra
från
uppgifter
gälla
Detta kan
utföra sambearbetningen.
Hur
andra
kommuner.
i
förs
såväl som uppgifter från register som
kommunen
emellertid
avgörs
av regekommer att utformas
de olika socialtjänstregistren
kunna
förordning
i
föreskrifter
regeringen
hårav
bör
genom
ringen. På grund
sambearbetning.
till
begränsa möjligheterna
uppgifter från
Det är också nödvändigt att kunna tillföra ett socialtjänstregister
olika slags
register utanför socialtjänstområdet, inte minst vid handläggning av
härför måste dock gälla regeringens föreskrifter.
Som förutsättning
förmåner.
sambearbetningen
att sekretessbestämmelser
Även här förutsätter
naturligtvis
Detta löses normalt inom ramen för andra författinte hindrar utlänmandet.

föring

ningar.

10.15

Registeransvar

läggs på nämnd som enligt 1 kap. 7 §
Registeransvaret
och i Övriga fall den myndighet
SoL utövar ledningen av socialtjänsten
handläggningen
för
av de ärenden för
eller privata utövare som ansvarar
flertal i datalaföljer
ett
registeransvaret
vilka registret är inrättat. Med
angivna skyldigheter.
gen {1973:289

Vårt

förslag:

Skälen för vårt förslag:

Registeransvarig är enligt
återfinns idatalagen.
om registeransvar
förs,
om han förfogar över registlagens l § den för vars verksamhet registret
över ett register innebär enligt tydlig praxis en beret. Att ha förfoganderätt
till
innehållet
överföra
hörighet såväl att påverka innehållet i registret som att

Bestämmelser

läsbar

firm.

Dessa
ett flertal i datalagen angivna skyldigheter.
eller
nämnd
annan
innebär i huvudsak att den registeransvarige
bestämmelser
intrång i de
otillbörligt
till
leder
inte
registret
hanteringen
skall iaktta att
av
Med registeransvaret

följer

överväganden
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registrerades

och förslag

personliga

integritet.

Därvid skall särskilt iakttas att registret förs
inte
andra
att
uppgifter registreras än som står i överensstämmelse
med registrets ändamål, att uppgifter inte samlas in,
länmas ut
eller används annat än i överensstämmelse
med registrets ändamål eller vad
som
gäller enligt lag eller arman författning eller i enlighet
med den registrerades
medgivande samt att uppgifterna
i registret skyddas mot oavsiktlig eller otillåten
förstörelse
eller mot otillåten
ändring eller spridning.
Hos den registeransvarige
skall också finnas en förteckning
över de personregister för vilka han är ansvarig. Han är skyldig
att rätta en personuppgift
som
är oriktig eller missvisande,
komplettera
en uppgift som är ofullständig
samt
att, på någons begäran, så snart det kan ske länma den registrerade
utdrag över
de uppgifter
om denne som finns i registret.
för ett bestämt

ändamål,

Registeransvaret

bör i konsekvens
med datalagens bestämmelser
ligga på
som enligt socialtjänstlagen utövar ledningen av socialtjänsten
och i
övriga fall den myndighet eller privata utövare
för
handläggsom ansvarar
ningen av de ärenden för vilka registret är inrättat.
Det bör i sammanhanget noteras att-em den registrerade
tillfogas skada genom
att personregister
innehåller
oriktig eller missvisande uppgift
om honom, den
registeransvarige skall ersätta skadan 23 §. I datalagen 1973:289
finns även
föreskrifter
om straff och skadeståndsansvar
i andra fall 20-23
§§.
nämnd

10.16

Vårt

Direktåtkomst

förslag:

till

registrerade

uppgifter

Direktåtkomst

till uppgifter i ett socialtjänstregistef, dvs.
att ta fram innehållet
i registreghar-endast
den som är registeransvarig.
Från integritetsskyddssynpunkt är det dock angeläget
att
man inte låter direktåtkomsten
till uppgifter i ett socialtjänstregister
vara
vidare än som behövs med hänsyn till den verksamhet för
vilken registret
förs. Intressenter
utanför den aktuella grenen
av socialtjänsten får således
inte sådan tillgång. Ett undantag krävs dock för
myndigheter
i samma
kommun
där ansvaret inom ett sekretessområde
är uppdelat
på flera
nänmder.

möjlighet

Det är, beträffande

naturligt
minstone

SiS som ansvarar för ett stort antal institutioner,
på lokal nivå behöver direktåtkomst
till åt-

att institutionerna

i registret. Hos institutionerna
en del av uppgifterna
får man
endast tillgång till uppgifter
i registret som avser de
personer
som är föremål för vård vid institutionen.
emellertid

i

överväganden
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och förslag

vårt förslag:

avses rätt att - på de olika sätt som
ett ADB-register
tekniken medger -ta fram och se eller avlyssna innehållet i registret. Ett exemFrån
eller att ha terminalåtkomst.
pel härpå är att kunna läsa text på bildskärm
till
direktåtkomsten
inte
låter
angeläget
att man
är det
integritetsskyddssynpunkt
till
hänsyn
med
behövs
i ett socialtjänstregister
uppgifter
vara vidare än som
utanför
intressenter
för vilken registet förs. Detta innebär att
den verksamhet
få tillgång till uppgifterna.
den handläggning
som registret inrättats för, inte bör
till
ha direktåtkomst
registeransvarig
är
den
endast
får
Med ett undantag
som
inom
där
ett
kommuner
ansvaret
gäller
Undantaget,
som
ett socialtjänstregister.
våra
föranlett
är
av
sekretessområde
är uppdelat på flera myndigheternänmder,
Med

till

direktåtkomst

förslag

till

Principen

ändringar
som

i sekretesslagstiftningen.
emellertid
aktualiserar

sådan

frågor

särskilt

i ett fall.

SiS

institutioner.
Det register som förs för SiS verksamansvarar för ett stort antal
1973:289
het är emellertid
att anse som ett enda personregister i datalagens
bör ses som avvid de olika institutionerna
mening, trots att handläggningen
på lokal
institutionerna
naturligt
samtidigt
att
Det är
gränsad från varandra.
i
uppgifter
till
direktåtkomst
behöver
intagning,
fattar beslut
nivå,
om
som
skall fungera rationellt,
för att verksamheten
Detta är nödvändigt
registret.
skall kunna nås. Institutionerna
och rättssäkert och för att vårdmålen
effektivt
i konsekvens med den ovan angivna principen få direktåtkomst
bör emellertid
för vård
endast till uppgifter i registret som avser de personer som är föremål
vid den egna institutionen.
kunna hindRegeringen bör samtidigt i den till lagen anslutande förordningen
till vissa integritetskänsliga uppgifter i registret som saknar
ra direktåtkomst
väsentlig betydelse för vården vid institutionen.

10.17

Utlänmande

av

uppgifter

på

ADB-medium

får
av uppgifter från ett socialtjänstregister
eller
endast om det följer av lag eller förordning
ske på ADB-medium,
statistik.
framställning
eller
för forskning
av
om uppgiften skall användas

Vårt

förslag:

Utlämmande

Överväganden
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och förslag

Skälen för vdrt förslag:
Många av de uppgifter som kommer att finnas i ett socialtjänstregister omfattas
som tidigare angivits av socialtjänstsekretess
enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen
1980:100.
Vidare gäller bestämmelsen
i 7 kap.
om personregistersekretess
16 § sekretesslagen för uppgifterna.
Frågan om huruvida uppgifter
i ett socialtjänstregister
överhuvudtaget
får lämnas ut måste sålunda bedömas

gångspunkt

från

dessa

bestämmelser.

innebär

med utpersonregistersekretess
om
inte får lämnas ut, om det kan antas

Reglerna

från ett personregister
att uppgifter
skulle medföra
att utlärnnandet
att uppgiften

används i strid med datalagen
oavsett på vilket medium utlänmandet
sker.
Förbudet
har dock störst betydelse i fråga
på ADB-medium.
om utlämnande
Regeln innebär i princip att utlänmande på ADB-medium
kräver att mottagaren
har tillstånd av Datainspektionen
eller författningsstöd för att föra ett
personregister som skall innehålla uppgifter
som skall länmas ut. Om mottagaren
uppfyller dessa krav, får den utlämnande myndigheten bestämma i vilken form
utlämnande
skall ske. TF ger nämligen inte mottagaren
rätt att få uppgifterna
på maskinläsbart
medium.
Denna rätt att avgöra om utlämnandet
skall ske på
ADB-medium
kan dock inskränkas genom förskrifter
i lag eller annan författ-

1973:289.

Detta

förbud

gäller

ning.
Det kan förutsättas

att intressen utanför socialtjänsten kommer att vilja ta del
i ett socialtjänstregister
av vissa uppgifter
på ADB-medium.
Dessa intressen
kommer att göra sig gällande även
om registret har byggts upp enbart för att
tillgodose socialtjänstens behov. De som sysslar med forskning och statistik
intar härvid en särställning.
Med framställning av statistik
avses i detta sammanhang inte framställning av underlag för beslut i ärenden
utan den mer
allmänt utredande verksamhet
som inte har anknytning till något särskilt ärende.
För framställning
av statistik gäller de stränga reglerna om sekretess i 9 kap.
4 § sekretesslagen
1980:100.
Enligt dessa regler-är-sekretessen
absolut med
några särskilt angivna undantag. Ett
dessa
undantag
gäller
uppgifter
av
som
behövs för statistik-‘ och forskningsändamål.
För myndighetenas

forsknings-

verksamhet

gäller bestämmelsen

om sekretess i 13 kap. 3 § sekretesslagen. Om
i sin forskningsverksamhet
en myndighet
från en annan myndighet
erhåller
uppgift som är sekretessbelagd där, gäller enligt denna bestämmelse sekretessen
också hos den mottagande myndigheten. Då fråga uppkommer
om att lämna ut
uppgifter till en enskild forskare kan förbehåll enligt 14 kap. 9 §
sekretesslagen
göras. I ett sådant förbehåll
kan anges i vilken utsträckning
och på vad sätt

uppgifterna

får användas.
Med hänsyn till nu angivna regler
om sekretess
inte någon särskild reglering
för de fall
av utlänmande på ADB-medium
då uppgifter
skall lämnas ut för att användas för forskning eller framställning
av statistik.
behövs

Behovet
av uppgifter

ställer sig dock annorlundanär det gäller utlänmande
av föreskrifter
som skall användas för annat än forskning eller framställning
av

överväganden och förslag

andra

Med hänsyn till

åtgärder.

som underlag för beslut och
integritetsskyddsintressena bör det för social-

kan då komma

Uppgifterna

statistik.
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att användas

reglerar utsekretesslagen
som vid sidan av
Avgöranden
fallen.
åsyftade
i
de
ADB-medium
lämnandet
nu
av uppgifter på
bör de myndigheter
som omskall ske på ADB-medium
utlämnande
huruvida
utlämnande
Föreskrifterna
om
besörjer socialtjänsten inte få fatta på egen hand.
på detta medium bör därför meddelas i lag eller förordning.
i ett
som får förekomma
Enligt vårt förslag i avsnitt 10.14 bör uppgifter
innebär
Detta
register.
sådant
från
kunna hämtas
ett annat
socialtjänstregister
till det andra.
således att uppgifter får lämnas från det ena socialtjänstregistret
i övrigt skall utformas beror på vilka register som
Hur utlänmanderegleringen
enligt förslaget om inrättande av socialtj änstregisbeslutar
inrättas. Regeringen

tjänstregister

föreskrifter

finnas

bestämma för vilka ändater. Inom de ramar som lagen anger kan regeringen
skall föras och därmed vad det får innehålla.
mål som ett socialtjänstregister
sätt ange i vilka
Det är därför inte möjligt att i lagen pa något mer fullständigt
skall tillåtas.
ADB-medium
fall och i vilken utsträckning
som ett utlänmande på
registerförordningar
i
de
ske
främst
som
regleringen
Mot den bakgrunden bör
avses komplettera

10.18

den föreslagna

lagen.

Sökbegrepp

att med olika sökbebegränsning i möjligheterna
inte. Detta trots
föreslås
ur socialtj änstregistren
grepp hämta information

Vårt

forslag:

Någon

i integritetsskyddshänseende torde stå att vinna med
begränsningar härvidlag och trots att man för den löpande ärendehandmed
knappast behöver kunna söka information
läggningen i normalfallet
i
registren
Uppgifterna
och
personnummer.
andra begrepp än namn
av sökmöjligheterskyddas av sekretess och en långtgående inskränkning
fram uppgifter i den verksamna skulle medföra stora svårigheter att ta
och framställning
utvärdering
av
uppföljning,
het som avser tillsyn,
att vissa

statistik.

fördelar

Överväganden
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Skälen för

och förslag

vårt förslag:

Med

sökbegrepp avses sammanställningar
eller siffror med vars
av bokstäver
hjälp man kan ta fram information
register.
Ett
ett
sökbegrepp kan vara ett
ur
prefix, under vilket information
finns lagrad i registret,
exempelvis
ett diarienummer eller en handlings inkomstdag till en myndighet.
Ett sökbegrepp kan
också vara ett 0rd vars motsvarighet
man söker i informationsmängden,
s.k.
fritextsökning. Om sökmöjligheterna
är fullständiga och helt fria kan all registerinformation
med olika sökbegrepp tas fram, antingen den framtagna informationen
är helt nödvändig för handläggningen
av ett ärende eller saknar
intresse för denna.
Som

tidigare

framhållits
måste det få finnas åtskilliga integritetskänsliga
i ett socialtjänstregister.
Hit hör inte minst uppgifter
om socialbidrag,
missbruk och social misskötsamhet.
Registren kommer att användas för att fatta
ett mycket stort antal beslut, t.ex. utbetalningar
av socialbidrag.
Användning av sökbegrepp i ett register innebär således
att olika urval och
sammanställningar
information
kan
göras.
Detta
har
av
också betydelse för
frågan om vad som är allmänna handlingar i personregistret
och vad som
därmed kan bli tillgängligt
för utomstående.
Bara det faktum att tekniken
i
normalfallet
medger att informationen
i ett ärende kan tas fram på annat sätt än
genom sökning på namn eller personnummer
kan antas vara obehagligt, rent
av
kränkande, för somliga av de enskilda
i socialtjänstregistren.
som förekommer
Detta trots att uppgifterna till stor del är skyddade
av sekretess. Användningen

uppgifter

av sökbegrepp

har därför också rent allmänna integritetsaspekter.
att med enkla medel ta fram information
ur registren måste därför
vägas mot de integritetsrisker
systemet kan medföra.
Den information
i allmärma handlingar i ett ADB-system
för
som är tillgänglig
myndighet
skall
på begäran länmas ut, om informationen
en
inte är sekretessbelagd. Myndigheten måste använda sig
av alla tillåtna sökbegrepp och tekniska
möjligheter
som står till buds för myndigheten
när någon begär uppgifter
ur
myndighetens
ADB-register.
Myndighetens
skyldighet begränsas bara av att
uppgifterna
skall kunna tas fram med rutinbetonade
åtgärder. Att myndigheten
själv inte behöver en begärd sammanställning saknar härvid helt
betydelse. Det
är dock, efter ändringar i TF som trädde i kraft den 1 januari 1992 inte
längre
möjligt för den enskilde att ställa datorkapacitet till
en myndighets förfogande
och begära bearbetningar
med hjälp av denna med åberopande
av offentlighetsprincipen.
En enskild kan inte heller på motsvarande
sätt begära att hans
eget dataprogram används av myndigheten.
Det kan också finnas rättsliga begränsningar för myndighetens
och därmed
allmänhetens
sådana
- möjligheter att få tillgång till sammanställningar
av
uppgifter som finns i myndighetens ADB-system. Beträffande
kan
personregister
nämligen myndighetens befogenhet att göra upptagningar tillgängliga för
egen

Möjligheten

räkning

begränsas genom lag, förordning

eller särskilt

beslut

som grundar

sig
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omfattas av sekretess eller
på lag. Detta gäller oberoende av om uppgifterna
föreskrifter
om
begränsningar
inte. Rättsliga
av detta slag kan ske genom
innebär
begränsning
sådan
En
personregister.
i
användningen
av sökbegrepp
handling.
enligt 2 kap. 3 § TF att upptagningen i fråga inte är allmän
har ett primärt ändamål för vilket uppgifterna samlas in
Socialtjänstregistren
av beslut
nämligen handläggning av ärenden och verkställighet
och registreras,
åtgärder för
verksamhetsområden
men också förberedande
inom socialtjänstens
de befintanvända
kunna
behov
Härtill kommer ett
av att
sådan handläggning.
framställning
och
av
även för tillsyn, uppföljning, utvärdering

liga uppgifterna

ärendeFullgörandet av det primära ändamålet,
endast på nanm och personsökmöjlighet
kräver i normalfallet
handläggning,
motsatsvis helt andra sökmöjligheter.
De andra ändamålen förutsätter
statistik

över

verksamheten.

nummer.
Uppföljning

exempelvis ofta att ärendena
förutsätter
av en viss grupp ärenden
gäller framtagande
med en gemensam nämnare. Motsvarande
kan identifieras
av uppgifter till statistiken.
har givit vid handen att framtagande av uppgifter för de
Utredningsarbetet
isociom Sökmöjligheterna
övriga ändamålen till stor del skulle omöjliggöras
ärendehandläggaltjänstregistren skulle inskränkas till det behov som finns för

ningen.

Det går motsatsvis

särskilt

värdefulla

Enligt

inte heller

att ange något slag av uppgifter

som är

för dessa syften.

den föreslagna

dokumentations-

och socialtjänstregisterlagen

skall re-

inom socialtjänstgrundas på de uppgifter som skall dokumenteras
berörda s.k.
tidigare
den
utsträckning
skyddas i stor
av
en. Dessa uppgifter
har
Kommittén
skydd.
socialtjänstsekretessen
som ger dem ett mycket gott
gäller
såvitt
slutsats
följande
därför efter noggranna överväganden kommit till
i socialtjänstregistren.
användningen
av sökbegrepp

gistreringen

mot att använda vissa
som
Detta under beaktande av de fördelar
ställer sig inte rimligt.
sökbegrepp,
svårigheter
med
de
man
stora
kan nås i integritetsskyddshänseende jämfört
och
utvärdering
uppföljning,
den verksamhet
förorsakar
som avser tillsyn,
vidlåtas
i registren bör således inte
framställning
av statistik. Sökmöjligheterna
är tillåten som krävs dels för
sökning
sådan
endast
än att
större inskränkningar
och framställdels för att kunna lämna ut uppgifter för forskning
ändamålen,
bestämsärskilda
genom
Detta bör å andra sidan förtydligas
ning av statistik.
melser i lagen.

Någon

begränsning

i sökmöjligheterna,

dvs.

förbud

överväganden
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10.19

och förslag

Sekretessfrågor

Vår

bedömning:

inom

Uppgift

om enskild får lämnas till en annan myndighet
om samma sekretess blir gällande för uppgiften

kommun

samma
hos den mottagande

myndigheten,

behövs

den enskilde

stödinsats,

som avses i 1 kap.

skall

lagen 1996:000

och om uppgiften
vård eller behandling

om dokumentation

och socialtjänstregister

Ändringen gäller således sekretessen
dock

en kommuns

att

m.m.
socialtjänst,

inte familjerådgivning.

Skälen för

vár bedömning:

I våra direktiv
kommunernas

dir.

skilda

1993:72

bör belysa vilken betydelse
anges att kommittén
kommer
socialtjänsten
att få för integritetsskyddet
av
och sekretesslagen 1980: 100.

organisation

enligt datalagen
När

inom

där för

1973:289

delar

av t.ex. socialtjänsten tillhör olika nämnder i en kommun
de
från
varandra
skilda myndigheter
och sekretess gäller mellan de
anses
som
olika delarna. Samma förhållande
gäller om socialtjänsten i en kommun
har
delats in i flera distriktsnämnder,
delsnärnnder.

lagens
inom

De sociala

generalklausul
socialtjänsten.

heterna

får i stället

plikten

enligt

Kommunerna
att organisera

stadsdelsnämnder

nämnderna

14

3 §,

kap.

De olika

eller fördelats

på kommun-

har inte möjlighet
eftersom

kontakterna

att tillämpa
den bestämmelsen

mellan

de skilda

sociala

sekretessinte

gäller

myndig-

styras av att den enskilde lämnar sitt samtycke, anmälnings7 kap. 2-4
SoL, 1 kap. 5 § eller 14 kap. 2 § sekretesslagen.
har numera genom den nya kommunallagen
1991:9Ö0frihet
nämnderna
efter andra principerämde
som sekretesslagens

myndighetsbegrepp

bygger

på.

Sekretesslagens

myndighetsbegrepp

bygger

nämligen på en sektorprincip,

dvs. att en myndighet svarar för hela verksamheten: Sekretesslagen utgår från att
en myndighet sysslar med en verksamhet
och inte att flera sinsemellan
organisatoriskt
självständiga
myndigheter
är
verksamma på samma område. Om en myndighet bedriver olika slags verksamhet är den som regel uppdelad på skilda verksamhetsgrenar.
Om uppgifter
i de
verksamheterna
skyddas av olika regler i sekretesslagen får de ur lagens
synvinkel bedömas vara självständiga
i förhållande
till varandra jfr även Fri-

olika

kommunutredningens
renheter

ur försöken

nya kommunallagen
na, varvid regeringen
slutsatser
en friare

betänkande

SOU
1991:25
Frikommunförsöket
Erfafriare
med en
nämndorganisation.
I propositionen
till den
1990912117
behandlades sekretessfrågorprop.
s. 43

konstaterade med hänvisning till Frikommunutredningens
i och för sig ändå inte hindrar en ordning med
sekretessreglerna
att
skulle följas och att frågan
nänmdorganisation
men att utvecklingen
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om

skulle

tillämpning

sekretesslagens

övervägas

ytterligare

vid

en senare

tidpunkt.
och

datalagen

rörande

rättspraxis

Beträffande

har

sekretesslagen

kommunernas

regeringen

organisation
i december

i förhållande

till

avgjort

och

1994

i en kommun
av stadsdelsnämnder
i en annan kommun i ärenden enligt datalagen.
resp. socialnärnnder
i beslut medhar Datainspektionen
de
avgjorda ärendena Ju 934194
I ett av
föra personoch
inrätta
i
kommun
att
delat tillstånd för stadsdelsnämnderna
en

avslagit

flera

ärenden

efter

överklagande

Kommuninvånarregister.

Ändamålet

med registret

skulle

vara
de
kontroll
och
komplettering
för
som
underlag
personer
utgöra
av
att
försörjningsregister
och
förvaltningar
utgöra
kommunens
kom i kontakt med
ingåsociala informationssystem
till i socialtjänstens
avseende personuppgifter

registret

KIR

bl.a.

ende personregister.
den del av ansökan som avsåg registrering
är aktuell i ett ärende hos en
registrerade
den
att
som
av uppgifter
härför
skäl
kommunal
myndighet. Som
angavs i huvudsak följande.
Eftersom
personregistret skall innehålla uppgifter om personer som inte kan
anställda eller kunder hos de registeransvariga eller
betraktas som medlemmar,
till dessa, krävs enligt 3 a § datalasom har arman därmed jämställd anknytning
i registret
meddelas. Uppgifterna
skall
kunna
gen särskilda skäl för att tillstånd
någon
ärende
hos
i ett
kommer att ge upplysning
om att en person förekommer
socialnärrmderna,
t.ex att en person är aktuell inom
av de registeransvariga
sekretesslaomfattas
uppgifter
Sådana
tjänsten.
av sekretess enligt 7 kap. 4 §
ifrågavarande
uppgifter
sekretesskyddade
inte
tillåter
av
att
gen. Sekretesslagen
slag lämnas ut till andra än registeransvariga myndigheter utan sekretessprövning i varje särskilt fall. Även i de fall en uppgift om att en person är aktuell
hos en myndighet inte är sekretesskyddad kan det innebära risk för otillbörligt
intrång i registrerads personliga integritet om den registreras i ett register som
är gemensamt för flera myndigheter.
överklagade Datainspektionens beslut och yrkade, såvitt
stadsdelsnämnderna
I beslutet

avslog

Datainspektionen
utvisar

jämväl skall innefatta rätt att registrera uppgift om
nu är i fråga, att tillståndet
aktuell
hos en myndighet.
är
att den registrerade
Regeringen har som skäl för sitt beslut anfört bl.a. följande. Enligt 3 § datalaoch förande
till inrättande
meddela tillstånd
av
gen skall Datainspektionen
de
iakttagande
med
anledning
saknas
att,
av
det
anta
att
personregister,
om
intrång i registrerads
föreskrifter
som meddelas enligt 5 och 6 §§, otillbörligt
skall
uppkomma.
personliga integritet
gäller sekretess inom
i 7 kap. 4 § sekretesslagen
Sekretessbestärmnelsen
vilket innebär
med ett s.k. omvänt skaderekvisit,
prop.
till sekretesslagen
Enligt förarbetena
för sekretess.
en presumtion
skaderekvisit
vid
denna
typ
Del A, s. 81-82 har lagstiftningen
av
197980:2,
sekreföretas än beträffande
skadebedömning
förutsatt
att en mer individuell

socialtjänsten

och är utformad
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tessbestärnmelser

som är förenade med ett s.k. rakt skaderekvisit.
En sådan
torde därmed i princip förutsättas ske i varje enskilt fall och
inte tillåta ett generellt uppgiftsutlämnande.
Av 1 kap. 3 § sekretesslagen framgår att
som huvudregel gäller sekretess även
mellan olika myndigheter
och mellan olika verksamhetsgrenar
inom samma

skadebedömning

myndighet.

Socialtjänsten

i den aktuella

kommunen

har delats upp geografiskt
på olika
Varje nämnd är en egen myndighet.
Sekretess gäller
därför mellan de olika nämnderna
för uppgifter
inom socialtjänsten,
vilket i
förevarande
fall innebär att en nämnd måste beakta bestämmelsen
i 7 kap. 4 §
sekretesslagen innan uppgifter
lämnas ut till en annan nämnd.
Bestämmelsen
uppgiftsskyldighet
i 65 § SoL 1980:620
om
ger inte heller
stöd för att ett generellt uppgiftsutlänmande.
Med beaktande av att sekretessen enligt 7 kap. 4 § sekretesslagen
kommunala

nänmder.

principiellt

inte ger utrymme

för ett rutinmässigt utlämnande
av uppgifter efter en generell
skadeprövning fann regeringen att registrering av uppgifter
som utvisar att den
registrerade är aktuell i ett ärende hos en kommunal myndighet skulle innebära

otillbörligt

intrång

i personlig

integritet. Vad nämnderna anfört, bl.a.
om de
uppgiftsutlämnande
via dataregistret innebär och att
som
uppgifterna
endast blir tillgängliga
för handläggare inom kommunens
socialtjänst, utgör inte skäl för någon
arman bedömning. Stadsdelsnämndernas
överklagande skall därför i detta avssende avslås.
Var gränserna för sekretessen skall gå inom
nämndorganisation
en kommunal
har alltså kommit att bli beroende
den
organisatoriska
indelning kommunalav
fullmäktige bestämmer.
Detta måste enligt vår mening
vara mindre intressant
sett ur sekretesslagens intresse av att upprätthålla
ett fullgott integritetsskydd.
Det är således inte den enskildes skyddsbehov
för
som avgör var gränserna
sekretess skall gå utan fullmäktiges beslut,
dessutom
oftast har andra motiv
som
än vad sekretesslagen har.
Kommunernas
organisationsfrihet
enligt den nya kommunallagen
medför,
att
problem som har funnits och diskuterats sedan sekretesslagens tillkomst
har fått
Det beroende,
en ny dimension.
har av
som skilda delar av socialtjänsten
varandra för att socialtjänstens
intentioner
om helhetssyn skall kunna uppnås,
kan allvarligt
rubbas om sekretesslagen medför formaliserade
och starkt begränsade kontaktmöjligheter
när förändringar av kommunernas
organisation
är
önskvärd ur andra aspekter. Dessutom kan rättssäkerhetsskäl
anföras som skäl
för ändring av sekretesslagen vad
socialtjänst.
Det kan inte
avser kommunens
försvarbart
enskild
kan uppbära, t.ex. flera socialbidrag enligt SoL
anses
att en
för samma tid från två eller flera närrmder inom
samma kommun.
Vi anser därför att socialtjänsten i
kommun
bör
utgöra en helhet även från
en
sekretesslagens utgångspunkt oberoende av om och hur den är organisatoriskt
uppdelad.
administrativa

fördelar

i

l

överväganden
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och förslag

från sekregenom att komplettera de olika undantag
Även
om paragrafen i fråga blivit
tess som finns i 14 kap. 2 § sekretesslagen.
har
gjorts under åren faller det
de
tillägg
svåröverskådlig
relativt
som
genom
till deras begränsade räckmed
där
hänsyn
sig naturligt att reglera undantagen
kan åstadkommas

Detta

vidd.

Undantagen

sekretess

från

inom

myndigheter

mellan

samma

kommun

och
utom familjerådgivning
begränsade till socialtjänstverksamhet
kommun
inom
olika
myndigheter
mellan
samma
gäller överföring
av uppgift
behövs
och om utlämnandet
myndigheterna
båda
hos
gäller
sekretess
samma
om

föreslås

stödinsats,
att den enskilde skall få nödvändig
dokumentation
1996:000
lagen
i
1
kap.
om
avses

för

vård

eller

behandling

och personregister

som
inom

socialtjänsten

m.m.
vårt förslag

Genom

mellan

uppgifter

skapas bl.a.

socialtjänstens

möjligheter
olika

delar

till

kontakter

i en kommun,

och utlämnande

av
även om de skulle

vara organiserade under olika nänmder.
och statskommundelsunder distrikts-,
För de skilda socialförvaltningarna
underärende
bl.a.
överflyttning
ett
innebär vårt förslag
att
delsnärnnderna
av
till en
kommundel
lättas i sekretesshänseende
om en enskild flyttar från en
nämnd med hjälp av ADB skall
arman. Förslaget innebär också att en sådan
har uppburit t.ex. socialbidrag
eller
enskild
uppbär
kontrollera
kunna
om en
Om
kommunen inrättat en särskild
kommun.
från en arman nämnd inom samma
och
och familjeomsorg
nänmd för individen annan nämnd för barnomsorg
skall

de båda nämnderna

en enskilds
motiv
Liknande

hämta

kunna

få uppgifter

av varandra

utan att behöva

in-

samtycke.

att lämna uppgift till annan mynsom anförs för möjligheter
för att lämna uppgift till socialskäl
dighet inom en kommun kan anföras som
tjänsten i annan kommun. Denna fråga har varit föremål för övervägande men
bedöms

ligga utanför

10.20
De regler

kommitténs

direktiv.

Gallringsfrågor
för besvarande

även för socialtjänstregister.

och gallring

som föreslås

i avsnitt

10.8 skall

gälla

överväganden
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10.21

och förslag

Information

Vårt

förslag:

ansvarig

Informationsskyldigheten

bör ligga på den som är registerfullgöras genom muntlig information
till den
för handläggning, i trycksaker om verksamheten
eller på

och kan lämpligen

som är föremål
liknande sätt.

Skälen för

vart förslag:

Den

eller avses bli registrerad
som är registrerad
skall ges information
om
socialtjänstregistren.
Den registeransvarige
skall därför ge upplysning om vad
får innehålla
ett socialtjänstregister
och om ändamålet med registret.
Information skall också länmas om de sekretess- och säkerhetsbestämmelser
som
gäller och hur de tillämpas. Vidare skall upplysning länmas
om vilka rättigheter
den enskilde har enligt datalagen 1973:289.
Det gäller rätten enligt datalagen
att få registerutdrag
och möjligheten
at få rättelse till stånd om någon uppgift
i registret
skulle visa sig vara felaktig.
Informationen
skall också omfatta en
orientering
de
begränsningar
i
fråga
om
utlämnande
om terminalåtkomst,
av
uppgifter på ADB-medium,
sökbegrepp och bevarande av uppgifter som föreslås gälla för ett socialtjänstregister.
Informationsskyldigheten
bör ligga på den
som är registeransvarig och kan lämpligen full göras genom muntlig information
till den som är föremål för handläggning,
i trycksaker
eller
om verksamheten
på liknande sätt.

10.22

Övriga frågor

l0.22.1

Säkerhetsfrågor

Det har under utredningsarbetet
säkerheten
Vi vill

inte utförts

några analyser när det gäller

emellertid

peka på att Datainspektionen
under våren 1994 utförde en
där 100 socialtjänstförvaltningar
besvarade frågor om sina
personregister.
Spörsmålen rörde:

enkätundersökning
ADB-baserade
-

ansvars- och policyfrågor,
vilka system som används,
vilka uppgifter
som lagras,
hur förvaring
av lagringsmetoder
vilka

ADB-

för socialtjänstregistren.

säkerhetsåtgärder

sköts,

som har vidtagits.

överväganden

159

och förslag

över hela landet ingick i
i både små och stora kommuner
Sammanlagt beräknades över en halv miljon personer vara
undersökningen.
Svars100 förvaltningarna
de
registrerade hos
som ingick i undersökningen.

Socialförvaltningar

var hundra
Enkätundersökningen

frekvensen

procent.
visade bl.a.

följande.

är datoriserade.
Nästan alla förvaltningar
personregisterhantering
Säkerhetsnivån
inom socialtjänstens

-

kraf-

varierar

tigt.
har inte antagit någon ADB-Säkerhetspolicy.
40 av de 100 förvaltningarna
Ytterst få har en egen policy.
har aldrig genomfört sårbarhetsanalyser
Drygt hälften av förvaltningarna

-

eller

upprättat

Uppföljning

-

planer för ADB-säkerheten.
av registerhanteringen är allmänt

ras sällan.
Informationens

~

känslighet

underskattas.

känslig

Datainspektionen
-

-

att behandla

för

har

mycket

information.

Ett stort företag dåvarande Dialog
vara till socialtjänstverksarnheten.

-

av förvaltningarna

En minoritet

sina personregister.
integritetsklassat
ordbehandlingsprogram
vanliga
Ofta används

kontrolle-

Loggar

bristfällig.

konstaterade

är dominerande

leverantör

på grundval av resultatet

av program-

att

verkar okunniga
majoriteten av de undersökta kommunala förvaltningarna
och hur man gör
säkerhetsplaner
hur man upprättar
om ansvarsfrågor,
eller säkerhetsanalyser.
sårbarhetsbristfällig.
utomordentligt
efterkontrollen
av hur personregistren hanteras är

Datainspektionen

skäl att dels vidta fler inspektioner
av socialtjänstsäkerhetskrav.
för
dels införa en norm
måste säkerundersökning
resultaten från Datainspektionens

fann därför

ens personregister,
Mot bakgrund av

på
att det inte ankommer
Detta bör
kommittén
att föreslå några särskilda lagregler om säkerhetsskyddet.
mycket
samtidigt
Det
är
försorg.
Datainspektionens
ske
i stället kunna
genom
kommitténs
Enligt
avseende.
detta
i
tar sitt ansvar
angeläget att kommunerna
basis
omgående utföra en säkerhetsanalys och
uppfattning bör kommunerna

hetsskyddet

förbättras.

anser emellertid

Kommittén

av vad som därvid framkommer
I den man säkerhetsföreskrifter

en åtgärdsplan.
inte meddelas genom

upprätta

sådana

lag eller förordning
föreskrifter.
Det är

att meddela
följer upp dessa specifika frågor. I detta
att Datainspektionen
i december 1988 meddelat allmänna
kan nämnas att inspektionen
sammanhang
har också med
Datainspektionen
personregister.
för
ADB-säkerhet
råd om
tillämpningen
föreskrifter
meddelat
1993
av
om
verkan från den 1 oktober

ankommer
därför

det på Datainspektionen

naturligt

överväganden

160

datalagen

1993:4.

inte minst

frågor,

vid ändrad organisation

1973:289

vissa fall DIFS

och förslag

inom

kommuner

Det är angeläget att Datainspektionen

med stöd av sin föreskriftsrätt

enligt

och landsting

i

upp dessa

följer

datalagen.

Kryptering
innebär att lagrade uppgifter
med en algoritm
av ADB-information
förändras så att informationen
blir oläsbar för den som inte har tillgång till en
nyckel för att dekryptera eller på annat sätt forcera texten. Medel och metod för
kryptering och dekryptering kallas kryptosystem.

Kryptering

låg nästan hela hemligheten

Tidigare

med kryptering

och dekryptering

i själva

i princip vara öppna. Det som är
Numera kan kryptosystemen
läggs i en kryktonyckel
eller i kombinationer av flera sådana. En
kan bestå av ett antal siffor. Nyckeln kan finnas lagrad i ett
krypteringsnyckel
s.k. smart card. Det är också möjligt att bygga in nyckeln i systemet.
Säkerheten hos ett kryptosystem
vilar sammanfattningsvis
ytterst på nyckelhanteringen.
bör sammanfattningsvis
Kryptering
ses som en säkerhetsåtgärd

kryptosystemet.

hemligt

bland

andra.

10.22.2

Utbildning

och

kompetens

och andra inom socialtjänsten

Handläggare

behöver

god kompetens

i avseende

I samband med införandet
av
av integritets- och sekretessfrågor.
i detta avseende förstärks.
den nya lagen är det nödvändigt
kompetensen
att
Personalens
utbildningskompetens bör upprätthållas
genom återkommande

på hantering

insatser.
till

En utgångspunkt

bör också vara att man vid rekrytering
av personal
en hög kompetens
lägger ärmu större-viktdvid

i fortsättningen

socialtjänsten

i dessa frågor.

l0.22.3
Enligt

Kostnadsaspekter
regeringens

förslagen

från

statsinkomsterna.

liga sektorn

direktiv

kommittéerna

till

samtliga
inte

Det sägs vidare

öka

kommittéer
de offentliga

att varje möjlighet

och särskilda

utgifterna
att effektivisera

utredare
eller

får

minska

den offent-

bör tas tillvara.
förslag bygger

använder sina befintliga
datapå att kommunerna
kan därför inte bedömas uppkomma
system. Några påtagliga kostnadsökningar
i detta hänseende. I vad avser förslagen om dokumentationsskyldighet
m.m. kan
för kommunerna.
detta inledningsvis
medföra en viss ökad arbetsbelastning
Kommitténs

Detta

och
till stor del en fråga om utbildning
av handläggare
bör
också
rutiner
för
ADB.
Samtidigt
påpekas
förslagen
att
av nya

är emellertid

tillskapande

Överväganden och förslag

medför
ökade

flera

positiva

möjligheter

socialtjänsten

till

effekter

såsom bl.a.

uppföljning

förbättringar

och utvärdering.

kan på sikt också medföra

i rättssäkerheten

Effektivare

kostnadsbesparingar

rutiner

161

och
inom

för kommunerna.

ser därför inte att förslagen heller i denna del i längden bör föranlebedömEn utförligare
för kommunerna.
da några påtagliga kostnadsökningar
kräver en mycket ingående och tämligen tidskrävanning av kostnadsaspekterna
sig inte
ADB-rutiner.
Detta anser kommittén
de analys av bl.a. kommunernas
Kommittén

haft

möjligheter

att utföra

inom

ramen för sitt arbete.
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11

Författningskommentarer

11.1

Förslag

till

lag

dokumentation

om

socialtjänstregister
1 kap. Dokumentation
Inledande

och

m.m.

inom socialtjänsten

m.m.

bestämmelser

1 § Nämnd som avses i 1 kap. 7 § socialtjänstlagen 1996:000
svarar för att
personal inom socialtjänsten dokumenterar sin verksamhet enligt denna lag.
Samma skyldighet som anges i första stycket gäller även för ett kommunalförbund enligt kommunalförbundslagen
1985:894,
Statens institutionsstyrelse
samt
för den som bedriver privat verksamhet och står under länsstyrelsens tillsyn enligt
12 kap. 3 § socialtjänstlagen.
I paragrafen
viss privat

inom socialtjänst och
anges vem som svarar för att dokumentation
verksamhet
fullgörs. Av 10 § framgår vem som ansvarar för uppgif-

ter som har antecknats i en socialtjänsthandling.
I första stycket föreskrivs
att nämnd som avses i 1 kap. 7 § socialtjänstlagen
dokumenterar
sin
1996:O00SOL
svarar för att personal inom socialtjänsten
verksamhet.
handlats

framgår

kopplas
vården.

Vad som avses med nämnd i förevarande
sammanhang
har bei huvudbetänkandet
SOU
1994:139
590.
Som
Ny socialtjänstlag,
s.

kan skyldigheten
att dokumentera
av den allmärma motiveringen
till ett yrkesansvar motsvarande
det som finns inom hälso-och
Därför bör denna skyldighet inte vara personlig.

I paragrafens

andra stycke föreskrivs

nalförbundslagen
verksamhet

1985:894,

och står under

samma skyldighet
Kommunalförbund

länsstyrelsens

uppgifter

kan föras över till

tillsyn

enligt

12 kap.

3 § SoL

har

sin verksamhet

socialtjänst.
som kommunal
mellan kommuner
eller
sammanslutning

är en frivillig
och landsting.

eller

hetsutövning

enligt kommuatt ett kommunalförbund
SiS samt den som bedriver
privat

myndigheten

att dokumentera

landsting

inte

sjuk-

kommuner

Både frivilliga

och specialreglerade

Gäller samarbetet myndigett kommunalförbund.
den enda möjliga formen.
Ett förbund kan
är kommunalförbund

också ha hand om enbart vissa uppgifter
del av en specialreglerad
uppgift eller

inom ett förvaltningsområde,
en uppgift

som

är avgränsad

t.ex.
till

en
en
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Författningskømmentarer

Om kommuner
och ett landsting bildar kommudel av kommunen.
för både landstinget
måste samarbetsuppgiften
vara kompetensenlig

geografisk
nalförbund

och kommunerna.
2 § Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och
den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan samtycke
samt verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av nämnd enligt 1 § första
stycket. Med socialtjänst jämställs ärenden om bistånd åt asylsökande och andra
för flyktingar
och vissa andra
utlänningar,
ärenden om introduktionsersâttning
enligt lagstifttillstånd
till
riksfärdtjänst
verksamhet
utlänningar, ärenden om
samt
ningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

texten

Lagges en beskrivning
av socialtjänstens verksamhetsområden.
i stort sett med 7 kap. 4 § tredje stycket sekretesslagen
överensstämmer

1980:

100.

I paragrafen

Enligt

förstås

paragrafen

med socialtjänst

i första

hand den verksamhet

som
Verksamheten
se SOU 1994:139.
avses i vårt förslag till Ny socialtjänstlag
behöver inte bestå i handläggning
av ett ärende utan kan utgöras av rent faktisk
vård och
verksamhet
i form av verkställighet
av beslut om särskilt bistånd,

behandling.
Till

Enligt

om vård

stiftning

socialtjänst

övrigt

enligt

paragrafen

skall vidare

till

socialtjänst

lag åligger

avses socialtjänstens befattning med t.ex.
vårdnad, adoption och handräckning
och underhåll,
Härmed

avgivande
särskilda

nanmlagen

räknas

särskild

lag-

och av missbrukare
utan samtycke LVM.
mening hänförs också arbetsuppgifter
som i
nämnd som avses i 1 kap. l § första stycket SoL.

av unga LVU
i paragrafens

av yttranden
bestämmelser

ärenden

rörande

faderskap

föräldrabalken

enligt
samt
1977:477,
lagen 1964: 167 med
enligt körkortslagen
1994: 1738 och
alkohollagen
om unga lagöverträdare,

1982:670.

ärenden enligt lagen 1994:137
jämställs med socialtjänst
m.fl.,
1993:1068
lagen
mottagande
om introduktionsom
av asylsökande
och vissa andra utlänningar,
enligt
ersättning för flyktingar
om riksfärdtjänst
och lagen 1993:387
riksfárdtjänst
lagen 1993:963
om stöd
om kommunal
LSS.
Av paragrafen följer dock att speoch service till vissa funktionshindrade
i
och
vårdhem
6
7
lagen 1993:388
och
cialsjukhus
om införande
som avses
Enligt

paragrafen

inte skall
om stöd och service till vissa funktionshindrade
av lagen 1993:387
vilka
ärenden
beskrivning
En
utförligare
socialtjänst.
av
som skall
anses som
finns i den allmänna motiveringen under avsnitt 10.3 Dokumentadokumenteras
tionens

omfattning.

3 § All handläggning av ärenden som rör enskild samt verkställighet av beslut om
stödinsatser, vård och behandling enligt 2 § skall dokumenteras.
Skyldigheten enligt första stycket skall fullgöras genom dokumentation
av utredningar och beslut samt genom löpande anteckningar.
Med verkställighet
av stödinsatser, vård och behandling enligt första stycket
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avses inte barnomsorg
tjänstlagen 1996:000.

enligt 4 kap. 5 § eller färdtjänst
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enligt 5 kap. 1 § social-

skall utföras. All handläggning
när dokumentation
vård
verkställighet
av beslut om stödinsatser,
av ärenden som rör enskild och
nämnd
som avses
och behandling
samt vissa yttranden som enligt lag handhas av
Med handläggning
i 1 kap. 7 § SoL skall dokumenteras.
av ärenden avses

stycket

I första

föreskrivs

någon
av beslut. Härav följer att det inte föreligger
alkoholrådvid
med
rådgivning,
samband
i
t.ex.
skyldighet att dokumentera
verksamheter.
och motsvarande
givning, familjerådgivning
insatser enligt första
I andra stycket regleras skyldigheten att dokumentera

utredning

och fattande

av beslut. Dokumentaanteckningar.
genom att föra löpande
vård och
att med verkställighet
av stödinsatser,

stycket och det gäller utredning,
i fråga skall

tionen

I tredje

stycket

fullgöras
föreskrivs

beslut och verkställighet

enligt
enligt 4 kap. 5 § SoL eller färdtjänst
avses inte barnomsorg
och
förskoleverksamhet
i
fråga
följer
Härav
lag.
§
att
5 kap. l
om
samma
verksamhet
beslutsfattande
endast
skall
nämnda
paragraf
enligt
skolbarnsomsorg

behandling

dokumenteras.
barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl
eller
fritidshem
anvisas plats i förskola,
behöver särskilt stöd i sin utveckling
stöd
tillgodoses
sådant
behov
barnets
inte
integrerad skolbarnsomsorg,
av
om

Enligt

4 kap. 9 § SoL skall

skall både handläggning
denna verksamhet
av
på något annat sätt. Beträffande
socialdokumenteras
stödinsats
beslutet
av
ärendet och verkställighet
om
av

tjänsten.
doku4 § Med socialtjänsthandling
avses i denna lag handling som upprättats vid
mentation enligt 3 § och handling som har kommit in i sådan verksamhet.
upptagning
Som socialtjänsthandling
avses framställning i skrift eller bild samt
uppfattas endast med tekniska hjälpsätt
eller
på
avlyssnas
läsas,
annat
kan
som
medel.
i datalagens
I 2 kap. denna lag finns bestämmelser om personuppgifter
mening som förs med stöd av automatisk databehandling.
1973:289
Med socialtjänsthandling
stycket definieras termen socialtjänsthandling.
1 kap. 3 § SoL och
enligt
dokumentation
vid
upprättas
handling
som
avses
Av 1 kap. 1 och
verksamhet.
sådan
med
samband
i
handling som har kommit
dokumentationsskyldighten
10 §§ samma lag framgår vem som svarar för att
fullgörs
som har antecknats i en socialtjänsthandresp. ansvarar för uppgifter
I första

ling.
andra stycke anges att som socialtjänsthandling
anses framställeller
läsas,
annat
avlyssnas
kan
ning i skrift eller bild samt upptagning som
blir
härbestämmelser
sätt uppfattas endast med tekniska hjälpmedel. Lagens
igenom vad som kallas teknik-neutrala.
har valts på socialtjänsthandling
Samma definition
som gäller för handling
I paragrafens
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enligt 2 kap. 3 § TF. Med socialtjänsthandling
avses därför
framställningar
och upptagningar
vare sig de utförts manuellt,
elektroniskt.
ADB-,

En socialtjänsthandling

video-

eller diktafonupptagningar.

kan alltså

helt

eller

Bestämmelserna

alla former
mekaniskt

av
eller

delvis utgöras av
i detta kapitel gäller

således både uppgifter
i pappershandlingar
slag och uppgifter
av konventionellt
på andra informationsbärande
medier.
I den allmänna motiveringen
har redogjorts
för bestämmelserna
i 2 kap. 3 §
TF och vissa andra bestämmelser
däri. I nämnda kapitel av tryckfrihetsförord-

ningen finns nämligen ytterligare bestämmelser om allmänna handlingars offentlighet, bl.a. ges regler för när en handling har kommit
till en myndighet och
när den skall anses upprättad hos myndigheten.
Dessa bestämmelser
gäller
emellertid
i detta sammanhang endast sådan verksamhet
enligt 1 kap. 3 § SoL
För den som bedriver sådan privat verksamhet
som avser det allmärmas.
som
i
12
3
§
kap.
avses
bestärmnelser.
samma lag finns inte några motsvarande
Handlingar
sådan privat
som upprättats eller kommer in till den som bedriver
verksamhet
bibehåller
även fortsättningsvis
sin karaktär av enskild handling så
länge de förvaras där. För de fall sådana frågor skulle bli aktuella inom nämnda
privata verksamhet
torde TF:s bestämmelser
tjäna till ledning.
5 § Socialtjänsthandlingar
skall tillföras och sammanställas i en personakt så snart
de har upprättats eller kommit in enligt 4 § första stycket.
En personakt får endast omfatta en enskild person. Socialtjänsthandlingar
i ett
ärende som omfattar flera personer i samma hushåll får dock tillföras
en för dessa
personer gemensam akt.
I paragrafen

definieras
begreppet personakt.
I första stycket föreskrivs
skall tillföras och sammanatt socialtjänsthandlingar
ställas i en personakt så snart de upprättats eller kommit
in enligt 1 kap. 4 §
SoL. En beskrivning
av vilka avsnitt i akten som avses finns i den allmänna
motiveringen.
Akten innehåller
en eller flera socialtjänsthandlingar.
I andra

stycket

endast omfatta
akter.

första

meningen

en enskild

Av sekretesslagens

får lägga upp en personakt
sådan privat
som bedriver
innebär

anges som huvudregel att en personakt får
person. För en person kan det finnas flera person1980: 100 bestämmelser följer att en myndighet inte
gemensamt
verksamhet

med en annan myndighet eller med den
som avses i 12 kap. 3 § SoL. Vidare

bestämmelsen

i 12 kap. 12 § SoL att den som bedriver
om tystnadsplikt
som nämnts ovan inte får lägga upp personakter
gemensamt med en arman utövare av privat verksamhet.
I andra stycket andra meningen föreskrivs
i ett ärende
att socialtjänsthandlingar
sådan privat

som omfattar
personer
personer

verksamhet

flera

personer i samma hushåll dock får tillföras
en för dessa
gemensam personakt. Detta kan vara fallet när ett ärende omfattar flera
i ett hushåll, t.ex. sammanboende eller familjemedlemmar.
När endast

§
i
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en person i ett hushåll
läggas upp.

har ansökt

om bistånd

skall

dock

enbart

en personakt

6 § Nâr en anmälan kommit in till en myndighet inom socialtjänsten som myndigheten inte finner anledning att inleda utredning med anledning av, får anmälan
inte tillföras en personakt.
I förevarande
het inom

redning

får

vid

t.ex.

paragraf

socialtjänsten
anmälan

anmälan

personer

redandeiåtgärder
med den enskilde
inleda

lagen 1976:511

om omhändertagande
av berusade
som lämnas utan åtgärd. Vissa förbei en förhandsbedömning,
t.ex. att kontakt tas
som resulterar
för att klarlägga dennes behov av stödinsatser,
skall inte anses

LOB-anmälningar,

enligt 10 kap.
en utredning
5 § sekretessförordningen

Enligt
skildas

personakter

första

att när en anmälan kommit in till en myndigoch myndigheten inte finner anledning att inleda utinte tillföras
är tillämplig
en personakt. Bestämmelsen

enligt

s.k.

m.m.,

föreskrivs

registreras

ningar

inte skall tillföras

Dokumentationens

1980:100.

15 kap.

enligt

1980:657

är handlingar

från registreringsskyldighet

undantagna

stycket sekretesslagen

skall

1 § SoL.

Det innebär

1 § sekretesslagen,

som hör till
enligt 15 kap.

en1 §

att s.k. LOB-anmälningar
när ifrågavarande

anmäl-

någon personakt.

innehåll,

utformning

och hantering

7 § Dokumentationen
skall innehålla de uppgifter som behövs för att tillgodose
den enskildes rätt till en säker handläggning av ärendet och en insats av god
kvalitet på den vård, behandling och stödinsats som han erhåller. Uppgifter enligt
8-9 §§ dokumenteras om de har betydelse i det enskilda fallet.
En socialtjånsthandling
som har upprättats skall innehålla uppgift om vem som
har gjort en viss anteckning och tidpunkt för anteckningen.
I de fall uppgifter hämtas in från annan skall detta antecknas.
I paragrafens

första

dokumenteras
enskilde
vården,

stycke regleras generellt

och sammanställas

vilka

i personakten.

slag av uppgifter som skall
Ett primärt intresse för den

på
en säker handläggning av ärendet samt en god kvalitet
behandlingen och stödinsatsen. Denna föreskrift
gäller de myndigheter
är att

den som bedriver privat verksamhet som avses i 12 kap. 3 § SoL och
dokumentationen
rörande dokumentaUppgifterna
är då ett viktigt hjälpmedel.
tion skall först och främst kunna användas av socialtjänstens
respektive ifråga-

respektive

varande

verksamhets

privata

ella planeringen,
och

personal som ett arbetsinstrument
av ärendet, genomförandet

handläggningen

vården,
av ärendehandläggningen,
i fråga utnyttjas också i flera
Uppgifterna

uppföljning

insatsen.

viktiga

sammanhang,

framställning

t.ex.
statistik.
av

som underlag

för

för den individu-

verkställigheten

behandlingen
andra

kvalitetssäkring,

för

och

stöd-

socialtjänsten
forskning

och

168

Författningskommentarer

skall kunna fylla

För att skyldigheten
att dokumentera
innehåller
att en socialtjänsthandling
mation.

Vad

inom

ärendetyper
till

hänsyn

detta

innebär

socialtjänsten.

Endast

starkt

mellan

de uppgifter

art och det enskilda fallet
kan mindre omfattande dokumentation

verksamhetens

den bakgrunden

inom hemtjänsten,

försörjningsstöd

t.ex. fönsterputsning,
och annat ekonomiskt

krävs

och korrekt

infor-

väsentlig

tillräcklig,

kan variera

sin huvuduppgift

matdistribution,
bistånd.

olika

verksamheter

som har betydelse
skall dokumenteras.

och
med
Mot

ske av vissa stödinsatser
snöskottning,
samt för

Dokumentationen

skall

även

på rättssäkerhet.
om den enskildes identitet skall dock alltid finnas i samband med
Enskilda
kan aldrig vara anonyma när det gäller sådan verkdokumentation.
och lägga upp personakt.
samhet som omfattas av skyldigheten
att dokumentera
vid rådgivning,
Beträffande
undantag från skyldighet att dokumentera
se ovan
kraven

tillgodose

Uppgifter

l kap. 3 § och den allmänna

under

ldentitetsuppgifter

motiveringen.

är nöd-

kravet på en säker handläggning
för att tillgodose
av ärenden och en
stödinsatser
och
andra.
vård,
behandling
som den enskilde
av
allmänt
enskildes
redovisas
den
Numera
erhåller.
personnummer,
namn och
är
adress. Med hänsyn till att den verksamhet
som bedrivs inom socialtjänsten

vändiga

kvalitet

god

av känslig art, är det av stor vikt att det inte finns risk för personförväxlingar.
bör därför användas för en säker identifiering
Personnummer
av den enskilde.
skall
innehålla
uppgift
I andra stycket föreskrivs
att en socialtjänsthandling
Begjordes.
och när anteckningen
om vem som har gjort en viss anteckning
och yrkesidentitet
innebär att uppgifter
stämmelsen
om anteckningsförarens
finns är väsentligt,
Att sådana uppgifter
kompetens bör finnas i personakten.
arbete av att det går att utläsa av akten vem som
eller stödinsatav ärendet, vården, behandlingen

personalens
t.ex. underlättas
har tagit del i handläggningen
sen.
I tredje

stycket

detta antecknas

föreskrivs
i personakten.

hämtas in från arman skall även
att när uppgifter
Utöver lagbestämmelser kommer det att finnas

innehåll. Bl.a. kan vissa
om dokumentationens
av ytterligare föreskrifter
i fråga om vad de löpande
verksamheter
komma att behöva detaljregleras
skall innehålla.
Det
personakten
socialtjänsthandlingarna
anteckningarna,
resp.

behov

bör ankomma
meddela

på regeringen

eller den myndighet

som regeringen bestämmer

att

sådana verkställighetsföreskrifter.

8 § I verksamhet

som avser handläggning

av ett ärende skall dokumentation

av
anhångiggörande,
2. anledning till utredning,
den enskildes aktuella situation,
4. bedömning av den enskildes behov av insatser,
beslut och de bestämmelser som har tillämpats,

ske
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6. skäl för beslut samt i vilken form och i vilken
första stycket skall utgå, och
7. om ett beslut har överklagats.

omfattning
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insatser enligt 3 §

i verkparagraf reglerar vilka uppgifter som skall dokumenteras
ärenden, dvs. utredning och beslutsfattansom avser handläggning av

Förevarande
samhet
de.

I paragrafen
7

har,

i sju punkter

sthandling

enligt 1 kap.
som skall dokumenteras
i en socialtjänsom skall dokumenteras

utöver

de uppgifter

angetts

uppgifter

anteckning.
punkten

av ett ärende anges. Ett
Ett ärende uppkommer
flera
sätt.
på
hos socialtjänsten
ärende kan aktualiseras
färdtjänst,
socialbidrag,
alltid
då någon ansöker om en social tjänst, t.ex.
tjänst
social
hemtjänst eller plats på förskola. En ansökan kan antingen avse en
eller en begäran om bistånd enligt 6 kap. SoL. Ett
riktlinjer
enligt kommunala
anmälan. Enligt
ärende kan även anhängiggöras genom en skriftlig eller muntlig
till åtgärd hos
initiativ
åligger det socialtjänsten att själv ta
vissa författningar
bistå med utredning i ett ärende på begäran av arman
annan myndighet eller att
i FB.
myndighet, t.ex. 2 kap. med flera bestämmelser
anges. Dessa
Enligt punkten två skall uppgifter om anledning till utredning
och fattande
utgör ofta utgångspunkt för den kommande utredningen
Enligt

den första

skall

anhängiggörande

uppgifter

av beslut.
aktuella situation
Enligt punkterna tre till sju skall uppgifter om den enskildes
beslut och de
insatser,
behov
enskildes
av
av den
anges, liksom bedömning
och i vilken
form
vilken
i
skäl för beslut samt
bestämmelser
som har tillämpats,
skall
utgå och
socialtjänstens insatser enligt 1 kap. 3 § första stycket
omfattning
ifrågavarande uppgifter har närmare behuruvida
ett beslut har överklagats.
skrivits
i den allmänna motiveringen.
stödinsats, vård och
9 § I verksamhet som består av verkställighet av beslut om
ske
dokumentation
behandling skall
av
stödinsatsen,
uppgifter om den enskilde som har betydelse för utförandet av
vården och behandlingen,
behandlingen,
uppgifter om mål och syfte med stödinsatsen, vården och
.
åtgärder,
uppgifter om vidtagna
.
i vilken mån målen enligt 2 har uppnåtts,
.
orsak till att en beslutad åtgärd inte vidtagits, och
.
anledning till att stödinsatsen, vården och behandlingen har avslutats.
.
patientjoumallagen
I den mån behovet av dokumentation kan tillgodoses enligt
stycket.
första
enligt
dokumenteras
uppgifter
behöver inte
1985:562
i samband med
som skall dokumenteras
behandling.
och
vård
stödinsatser,
verkställighet
av beslut som består av
skall dokumentei
stycke
första
I paragrafens
anges sex punkter uppgifter som

Denna

paragraf reglerar vilka uppgifter
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ras, utöver den dokumentationsskyldighet
som framgår
allmärma motiveringen
har uppgifterna i fråga beskrivits.

I den
av 1 kap. 7
Beträffande
punkten
är denna uppgift av stor betydelse för uppföljning
sex, avslutningsanledning,
och
utvärdering av socialtjänstens verksamhetsområden.
En möjlighet att dokumentera ifrågavarande uppgift kan också medverka till successivt förbättrade
metoder
vid genomförandet
stödinsats,
vård
eller
behandling.
av en
I andra stycket föreskrivs
att i den mån behovet av dokumentation
kan tillgodoses enligt patientjournallagen
1985:562
behöver
inte uppgifter
dokumenteras enligt första stycket. Det kan t.ex. gälla vård och behandling
i servicehus. En personakt som lagts
enligt
denna
får
lag
dock
inte
läggas upp
upp
med en patientjournal
gemensamt
som förs med stöd av patientjournallagen.
Detta följer av bestämmelserna
i sekretesslagen 1980: 100.
10 § Den som antecknat uppgifter
3 § ansvarar för uppgifterna.

i en socialtjänsthandling

som upprättats enligt

I paragrafen

föreskrivs
att den som antecknat uppgifter i en socialtjänsthandling
har
upprättats enligt 1 kap. 3 § ansvarar för uppgifterna.
som
I l kap. l § anges vem som svarar för att dokumentation
inom kommunens
socialtjänst,
hos ett kommunalförbund,
hos Statens institutionsstyrelse
och viss
privat verksamhet fullgörs. Ledningsansvaret
inom kommunens,
kommunalförbundets, institutionsstyrelsens
socialtjänst respektive den som bedriver
privat
verksamhet
och står under länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap.3 § SoL innebär
då ett yttersta ansvar för att underställd
personal fullgör sina åligganden inom
ifrågavarande
verksamheter,
däribland dokumentera,
tillföra
och sammanställa
i en personakt.
socialtjänsthandlingar
I praktiken
kommer
detta ansvar att
till uppföljning
och kontroll
av att dokumentationsskyldigheten

inskränkas

fullgörs

och att personakt

läggs upp.

11 § En socialtjânsthandling skall upprättas så långt möjligt efter samråd med den
enskilde och med beaktande av den enskildes integritet.
Av dokumentationen skall framgå om den enskilde har avvikande mening.
I paragrafens

första

efter samråd

med den enskilde

Den

valda

stycke föreskrivs

definitionen

att en socialtjänsthandling
skall upprättas
och med beaktande av hans integritet.

på socialtjänsthandling

innebär

kan
att personakten
som upprättats inom socialtjänsten och inom sådan
privat verksamhet
som står under länsstyrelsen tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL
samt handlingar som har getts in dit, t.ex. från hälso- och sjukvården.
Beträffande de sistnämnda handlingarna är det inte möjligt att i SoL ställa
upp krav på
innehåll och utformning.
När det däremot gäller de socialtjänsthandlingar
som
inom socialtjänsten,
upprättas
dvs. hos kommunen,
ett kommunalförbund
respektive
SiS samt den privata verksamheten
i fråga kan sådana krav ställas.
Uppgifter
antecknas
i
och tillförs
som
en socialtjänsthandling
en personakt
innehålla

både handlingar
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Härmed förstås bl.a. att den
skall bygga på respekt för den enskildes integritet.
princip är således att
grundläggande
enskilde skall behandlas med aktning. En
underlag och inte
korrekt
skall vila på ett
i en socialtjänsthandling
uppgifterna
Hänsynen till den enskilde förutkränkande karaktär.
vara av nedsättande eller
när det gäller uppgifter om dennes privatliv.
sätter en betydande återhållsamhet
har vidtagits
m.m. omfattar de åtgärder som
Skyldigheten att dokumentera
vård
stödinsatser,
av
handläggning
beträffande
av ärenden samt verkställighet
som legat till grund
liksom de överväganden eller bedömningar
och behandling,
olika sätt av den
på
uppfattas
kan
integritetskränkande
för dessa. Vad som är
karktär aldrig
subjektiv
uppgifter
av
Man kan således inte kräva att
enskilde.
tillföras
därmed
få
och
en peri en socialtjänsthandling
skall få förekomma
fallet. Däremot
i fråga kan
sonåkt. Uppgifterna
vara befogade i det enskilda

på ett riktigt underlag som är av verklig betydelse för ställningsvärdeomdömen
om den enskilde
taganden inom socialtjänsten. Ovidkommande
får inte
karaktär
kränkande
eller
och hans anhöriga av allmänt nedsättande
bestämmelserna
med
Sådana omdömen kan även komma i konflikt
förekomma.
utredningar
gäller
det
När
som görs till skydd för
i brottsbalken.
om förtal
dock
den vuxnes integritet få
kan
samtycke
underåriga
utan vårdnadshavarens
till barnets integritet.
i förhållande
stå tillbaka
med denna paragraf är att erinra om betydelsen av att utforma
Avsikten
inte
på ett sådant sätt att den enskilde
i en socialtjänsthandling
uppgifterna
uppgifter om
känner sig kränkt av dem. Man bör således helt utelämna sådana
vården,
ärendet,
handläggningen
av
de inte har betydelse för ställningstaganden i

bör de grundas

eller

behandlingen
I paragrafens

uppfattning

stödinsatsen.

andra stycke föreskrivs

än den som handläggaren

att, i de fall den enskilde har en arman
har antecknat, detta skall anges.

12 § En socialtjänsthandling
som upprättas inom socialtjänsten
utformad och så långt möjligt
tydligt
på svenska språket, vara
enskilde.
I paragrafen
skrivna

ståeliga

att de socialtjänsthandlingar
språket, .vara tydligt utformade

föreskrivs

på svenska
för den enskilde.

Detta

hindrar

dock

skall vara skriven
förståelig för den

som upprättas skall
och så långt möjligt

vara
för-

inte att en socialtjänsthandling

språk.
till ett annat främmande
på
skall vara skrivna
socialtjänsthandling
i
anteckningar
på
Kravet
en
att
måste vara på
svenska innebär dock inte att varje ord eller term i handlingen
och
uttryckssätt
ord
svenska
använda
svenska. Möjligheterna
att i alla lägen
till
exakta
synonymer
begränsas i viss mån av att det svenska språket saknar
utländsk
fackuttryck på främmande språk. Termer av annan
olika vedertagna
inte finns i vårt
måste därför godtas när adekvata motsvarigheter
härstamning
orden
utländska
de
inte
får
finns,
språk. Om däremot inhemska motsvarigheter

kan översättas

eller

uttryckssätten

användas.
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Med

orden

tydligt

utformade
Om
avses handlingens tekniska utformning.
i en socialtjänsthandling
görs för hand skall skriften vara tydlig
och enkelt läsbar för var och en. Handskriven
text skall vara tydlig och bara
vedertagna förkortningar får förekomma
i en socialtjänsthandling.
Kravet på tydlighet gäller även olika former
och kopior.
av avtryck, avskrifter
Med uttrycket så långt möjligt föreståeliga för den enskilde
avses innehållet
och dess språkliga utfomming.
Alla enskilda har inte samma förutsättningar
att
förstå innebörden av en anteckning i
ioumalanteckning.
en socialtjänsthandling
en anteckning

Det är därför

av största vikt, att den som svarar för anteckningen lägger sig
om att utforma den enkelt och lättförståeligt. Ornständiga och svårtydda
anteckningar kan leda till missförstånd
och felbedömningar inom socialtjänsten

vinn

respektive

hos den som bedriver viss privat verksamhet.
Svåra och främmande
0rd bör så långt möjligt undvikas.
En socialtjänsthandling
inte enbart
är
avsedd för personalen
inom ifrågavarande verksamheter
utan även för den

enskilde,

tillsynsmyndigheternalänsstyrelsen och Socialstyrelsen samt domstolar
etc.
Det är att märka att kraven på socialtjänsthandlingar
i denna paragraf
avser
endast de handlingar som upprättas hos kommunens socialtjänst,
SiS respektive
hos den som bedriver viss privat verksamhet.
Med den valda definitionen
på
förekommer
socialtjänsthandling
inte sällan också handlingar som har upprätkommunens
tats utanför
socialtjänst,
institutionsstyrelsen
resp. den privata
verksamheten
i fråga, t.ex. av hälso- och sjukvården. Eftersom den
som upprätinte omfattas av skyldigheten
tar dessa handlingar,
i denna lag att föra socialtjänsthandlingar
är det inte möjligt att tillämpa kraven som gäller för socialtjänsthandling även på sådana handlingar. Den som upprättar en sådan handling
är

inte heller

alltid

medveten

om att handlingen

kommer

att tas in i en per-

sonakt.
13 § Uppgifter i en socialtjänsthandling
får inte utplånas eller göras olâsliga. Vid
rättelse av en felaktig uppgift i en socialtjänsthandling skall det
anges när rättelsen
har skett och vem som har gjort den.

Paragrafen

reglerar

att uppgifter i en socialtj änsthandling inte får utplånas eller
Vid rättelse av en felaktig uppgift i en socialtjänsthandling
skall
det anges när rättelsen har skett och vem
som har gjort den.
Föreskriften
innebär att samma krav på hur rättelse skall utföras kommer
att
gälla för både den offentliga socialtjänsten och för den
som bedriver viss privat
verksamhet.
Kravet innebär bl.a. att en rättelse i en socialtjänsthandling
alltid

göras oläsliga.

måste göras så, att den ursprungliga
texten klart framgår också efter rättelsen.
Det är således inte tillåtet att utplåna den ursprungliga
texten. För konventionella handlingar innebär detta att fullständig överstrykning,
målning eller radering
inte är tillåten.
För olika tekniska medier får jämförbara
ingrepp på mekanisk
eller elektronisk
väg inte företas.
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in i en allmän
om att en uppgift som förs
den felaktihandling aldrig får raderas bort. Om man rättar en uppgift, måste
allmänna
även
gäller
Detta
avläsbar.
fortfarande
vara klart
ga uppgiften
med där
36
s.
i form av ADB-upptagningar
se prop. 199091:60
handlingar
uppgiften
till bet. KU l98283:13
s. 22. Med den felaktiga
gjord hänvisning
och misstag.
missuppfattningar
till
upphov
bör förfaras så att den inte ger
och den
tryckfrihetsförordningen
bakgrund
skall tolkas mot
Bestämmelsen
av
skall
handling
när
Frågan
till denna.
en
rättspraxis
som utvecklas i anslutning
verksamaktualiseras även inom den privata
anses upprättad kommer således att
korrigeringarna
som upptäcks vid genomläsheten. För de vanliga
av skrivfel,
kan utföras fritt under
rättelser
sådana
ning av texten, anses därvid gälla att
samband med själva
förutsättning
att rättelsen har ett faktiskt och tidsmässigt
I detta

sammanhang

kan erinras

utskriften.
För
tiska

de socialtjänsthandlingar
problem uppkomma vid

som förs med hjälp
rättelse av uppgifter

av ADB-teknik
i handlingen.

kan prakFör

sådana

om rättelse i 8 § datagäller dessutom bestämmelserna
socialtjänsthandlingar
ske enligt 8 §
I dessa fall bör en rättelse i dataregistret
lagen 1973:289.
manuellt
och ursprungstexten
datalagen samtidigt
som den vidtagna rättelsen
till
denna
hänvisning
görs
registret
l
handling.
en
i en särskild
antecknas
uppgifter
vilka
reda
på
få
fall
enskilt
På detta sätt kan man i varje
handling.
och har funnits i en socialtjänsthandling.
finns
som
skall hanteras och förvaras så, att obehöriga inte
14 § Varje socialtjänsthandling
får tillgång till den.
eller en avskrift eller en kopia av handlingen har
Om en socialtjänsthandling
fått handlingen,
lämnats ut till någon, bör det antecknas i personakten vem som har
avskriften eller kopian och när denna har lämnats ut.
med 51 § andra stycket socialstycke överensstämmer
och ersätter vårt förslag i bet. SOU 1994:139 till uttjänstlagen 1980:620
1996:000.
socialtjänstlagen
formning
av 10 kap. 2 § andra stycket
vid utlämnande
gälla
skall
av
vad
reglerar
som
Paragrafens andra stycke

Paragrafens

första

socialtjänsthandlingar.
om damm och motpå anteckning i personakten iournalanteckning
bör gälla vid utlämnande
av en socialtjänsthandling
tagare vid ett utlämnande
kan
och kopior av dessa. Ett krav på anteckning
av både originalhandlingar
eller
socialtjänsthandling
slentrian vid utlämnande
motverka
av en
förväntas
eller en
lämnar
och
ut
Var
en socialtjänsthandling
hela personakten.
en som
bör således anteckna i personakten jourkopia eller avskrift
av handlingen
och när
kopian eller avskriften
handlingen,
nalanteckning
vem som har fått
givetvis
skall
lämnas
ut,
denna har lämnats ut. Innan en socialtjänsthandling
I tryckfri1980:100.
kan ske enligt sekretesslagen
prövas om utlärrmande
utlämnande
vid
av
finns bestämmelser
hetsförordningen
om vad som gäller
Kravet
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allmänna

handlingar,

bl.a.

anonymitetsskydd
2 kap. 14 § tredje stycket.
i en socialtjänsthandling torde dock innebära,
att den
som begär att få ta del av en sådan handling endast undantagsvis kan ha rätt till
anonymitet.
Sekretessen

Som

för uppgifter

framgår

ordalydelse gäller den inte det fallet då
av bestämmelsens
en
i sin tur kopieras eller skrivs
en avskrift
av. Att i dessa fall kräva
att en anteckning härom görs på den kopierade eller avskrivna handlingen skulle
föra för långt. Detta förfarande
torde också förekomma
endast undantagsvis.
I
de-fall det finns behov av en kopia eller avskrift bör denna
göras från originalkopia

eller

handlingen.
Bevarande av socialtjänsthandling
15 § Socialtjänsthandlingar
som ingår i en personakt skall gallras fem år efter det
sista anteckningen gjordes i akten.
Gallringen skall vara avslutad senast kalenderåret efter det
att gallringsskyldigheten inträdde.
Denna

paragraf

cialtjänstlagen

motsvarar

1980:620

med redaktionella
samt vårt

förslag

ändringar
i betänkandet

i huvudsak
SOU

60 § sotill

1994:139

utformning

av 11 kap. 2 § socialtjänstlagen 1996:000.
Dock har första stycke
meningen och andra stycke utgått. Paragrafens föreskrifter
om gallring
skall dock även gälla hos den
som bedriver sådan privat verksamhet
och står
under länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL.
andra

16 § Följande handlingar hos myndighet inom socialtjänsten får inte
gallras med
stöd av bestämmelserna i 15 § första stycket:
handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning
om
faderskap,
2. handlingar som kommit in eller upprättats i samband med utredning
om
adoption,

handlingar som kommit in eller upprättats i samband med
att en underårig
har placerats eller tagits emot i ett hem för vård och boende, i
ett familjehem eller
i ett annat enskilt hem som inte tillhör någon
av hans föräldrar eller någon annan
som har vårdnaden om honom.
Handlingar skalividare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 15 §
av
hänsyn till forskningens behov i ett representativt urval
av kommuner och i övriga
kommuner beträffande ett representativt urval
av personer.
Denna

paragraf motsvarar
med redaktionella
ändringar 62 § socialtjänstlagen
1980:620
samt vårt förslag i betänkandet
SOU 1994:139 till utformning
av
ll kap. 3 § socialtjänstlagen 1996:000.
De i paragrafens första stycke angivna
undantagen från gallring gäller inte hos den
som bedriver viss privat verksamhet. Det framgår av uttrycket myndigheter
inom socialtjänsten.
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Omhändertagande

och áterlämnande
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av personakt

personakt hos den som bedriver
17 § Om det på sannolika skäl kan antas att en
enligt 12 kap. 3 § socialprivat verksamhet och står under länsstyrelsens tillsyn
inte kommer att handhas enligt föreskrifterna i denna lag
tjänstlagen 1996:000
får länsstyrelsen besluta
eller enligt föreskrifter som meddelas med stöd av lagen,
att akten skall tas om hand.
personakt hos den
Länsstyrelsen får också besluta om omhändertagande av en
stycket,
första
i
om den som
verksamhet som avses
som bedriver sådan privat
finns
det
och
ett påtagligt
det
personakten ansöker om
ansvarar för hanteringen av
behov av att akten tas om hand.
det är möjligt och det inte
En omhändertagen personakt skall återlämnas, om
Beslut i fråga om återlämfinns skäl för omhändertagande enligt första stycket.
vid beslutet om omnande meddelas av länsstyrelsen efter ansökan av den som
händertagande ansvarade för hanteringen av personakten.

Paragrafen

anger
den som bedriver
återlärrmas.

situationer
viss privat

får besluta att personakter hos
då länsstyrelsen
får tas om hand och när dessa skall
verksamhet

meddelas om det
om omhändertagande
handhas enligt föreskäl kan antas att personakter inte kommer att
sannolika
stöd
av lagen. Härvid
som meddelas med
skrifter i lagen eller enligt föreskrifter
samt minsta tid för beom hantering och förvaring
avses främst bestämmelser
i 1 kap. 14återfinns
Dessa bestämmelser
varande av socialtjänsthandlingar.
16 §§.
bli aktuellt är
då ett omhändertagande enligt första stycket kan
En situation
Tas inte verksamheten
avlider.
viss privat verksamhet
när den som bedriver
ofta
att det kommer att
det
kan
antas
över av någon arman privat yrkesutövare
En
annan situation då ett
av personakterna.
brista i det framtida handhavandet
aktuellt
är när en privat yrkesenligt första stycket kan bli
omhändertagande
grund av konkurs eller när ett tillstånd
utövare lägger ned sin verksamhet
återkallas med stöd av 12 kap. SoL.
kan tas upp av länsstyrelEn fråga om omhändertagande enligt första stycket
eller ansökan behövs
anmälan
Någon formell
finns därtill.
sen när anledning
den som driver den verksamhet
inte. Ägaren till personakterna, vilket normalt är
i regel
förts, skall emellertid
i vilken socialtjänsthandlingarna och personakten
förvaltnings§
17
framgår
av
få tillfälle
att yttra sig innan beslut fattas. Detta
intevkan uppskjutas, kan
avgörandet
när
fall,
såsom
vissa
I
lagen 1986:223.
§ andra stycket sistnämnda
dock beslut meddelas utan att berörd part enligt 17
fallet när ansvarig privat
att yttra sig i ärendet. Så kan t.ex. vara
lag fått tillfälle
måste tas
socialtj
och
tid
rimlig
yrkesutövare inte kan nås inom
innehållet
förhindra
att
för
eller
att
skall bli förstörda
om hand för att de inte
tid får avgöras efter
rimlig
Vad
är
obehöriga.
till
som
sprids
i handlingarna
i respektive ärende.
omständigheterna

Enligt

första

stycket

får beslut
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I andra stycket öppnas
en möjlighet för länsstyrelsen att besluta att personakter skall tas om hand utan att det finns sådana skäl
som anges i första stycket.
För detta krävs dock att den
som ansvarar för personakterna
ansökt om att
aktema skall omhändertas.
Med den som ansvarar för personakterna
avses här den som ytterst ansvarar
för hanteringen av socialtjänsthandlingarna i personakten,
vilket inte alltid är
den samme som den som enligt l kap. 10 § är
ansvarig för uppgifterna
i en
socialtjänsthandling. Denna fråga har berörts närmare i 1 kap. l och 10
samt
i den allmärma motiveringen.
Avsikten
är,

är inte att varje
framhållits

som

i den

ansökan
allmänna

om omhändertagande

motiveringen,

den

skall
som

beviljas.

Det

i egenskap

av

arbetsgivare bedriver privat verksamhet och står under
länsstyrelsens tillsyn
enligt 12 kap. 3 § SoL som ansvarar för förvaringen
I vissa
av personakterna.
fall kan det dock vara motiverat att dessa
tas om hand för förvaring hos kommuI lagtexten har nämnda förhållande
nernas arkivmyndighet.
betonats genom
kravet på att det skall finnas ett påtagligt behov
att aktema
hand.
exempel

är när den som bedriver
avbryter sin verksamhet

tar eller
skall vara åtkomliga
landet.

för enskilda

sådan privat
och flyttar

av
verksamhet

utomlands.

Ett
tas om
som är i fråga avsluFör att handlingarna

och andra bör då en förvaring

ordnas

här i

Tredje

stycket reglerar när en omhändertagen personakt skall återlämnas.
En
förutsättning för detta är att ett återlämnande
alls är möjligt,
dvs. att
socialtjänsthandlingarna
inte har förstörts
efter utgången
av minsta tid för
första

bevarande

se l kap. 18 § andra stycket. Vidare förutsätts för beslut om återatt det inte finns skäl för omhändertagande
enligt första stycket.
Beslut i fråga om återlämnande
skall meddelas av länsstyrelsen efter ansökan.
Ansökan kan göras av den
som vid beslutet om omhändertagande av en personakt ansvarade för denna. Med den
som ansvarade för akten avses den samme
som i andra stycket.
länmande

18 § Personakter
arkivmyndigheten

som skall tas om hand enligt 17 § skall förvaras avskilda
i den kommun där personakterna finns.
Omhändertagna personakter skall bevaras i fem år från det
att de korn
arkivmyndigheten.

hos
till

I första stycket anges var Omhändertagna personakter
skall förvaras.
Vilka som
är arkivmyndigheter
i kommuner,
inte
bestämts
annat
om
framav fullmäktige,
går av 8 § arkivlagen
1990:782.
Fördelarna

med att material som undantas från gallring
överlämnas
till en
redovisades i prop. 198990:72,
s. 102 beträffande socialtjänstens material. [propositionen
angavs att en fördel är att socialnämndens
tillgång
till materialet
blir begränsat av sekretesslagens 1980:100
bestämmelser.
Den
sekretess som gäller för uppgifterna
hos socialnänmden
överförs
nämligen till

arkivmyndighet
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arkivmyndigheten
Eftersom

gälla även mellan

erhåller

för

uppgifternahandlingarna

myndigheter kommer
och socialtjänsten,
arkivmyndigheten

sekretesslagens
vilket

ligger

förvaring.
regler att
i linje med

Vissa andra
till äldre material.
syfte att begränsa tillgången
på ADB-medium
som undantas från gallring för forsk-

gallringspliktens
fördelar

den

när

sekretess gäller mellan

gäller uppgifter

behov och som sparas på sådant medium, bl.a. gäller inte bestämmel8 § om
i
2
7 a § om förteckning,
om tillstånd,
serna
a § datalagen 1973:289
anfördes vidare
till enskild. I propositionen
rättelse och 10 § om underrättelse
till och förvarat
hos
skall anses överlämnat
att, för att det sparade materialet
förvaras
i
det
torde
arkivmyndigdet
inte
nödvändigt
arkivmyndigheten,
att
vara

ningens

hetens egna lokaler. Det väsentliga torde vara att det avskiljs från socialtjänstens
i övrigt och att det är arkivmyndigheten
handlingar
som ansvarar för förvaringutlämnande.
inklusive
dess
frågor
en
om
Vidare anges i första stycket att Omhändertagna personakter skall hållas avskilDenna bestämmelse motiveras av att socialtj änsthandda hos arkivmyndigheten.
lingar i personakter som kommer från sådan privat verksamhet
som är i fråga
från
i personakter
som har överlämnats
Detta är av särskild vikt med hänsyn till de specielSekretessregler som enligt förslaget till ändring i sekretesslagen skall gälla för
uppgifter i Omhändertagna personakter.
inte blandas

samman

den offentliga

med handlingar

socialtjänsten.

I paragrafens

andra stycke anges minsta tid för bevarande av personakter som
för beräkningen
Utgångspunkten
enligt 1 kap. 17
av den-

har omhändertagits

Efter
då akten kom in till arkivmyndigheten.
na minsta tid är den tidpunkt
förstöras.
i personakten
utgången av i paragrafen angiven tid kan handlingarna
Något krav på gallring har dock inte införts utan det ankommer på arkivmyndigheten att avgöra om en handling i en personakt bör bevaras efter utgången av
den i paragrafen

angivna tiden.

19 § Ett beslut om omhändertagande av personakter får verkstâllas även om det
inte har vunnit laga kraft, om inte något annat har föreskrivits i beslutet.
Polismyndigheten
skall lämna den hjälp som behövs för att verkställa ett beslut
omhändertagande
om
av personakter.
20 § Länsstyrelsens beslut i fråga om omhändertagande
personakter får överklagas hos allmän ñrvaltningsdomstol.
I dessa paragrafer

dighetens

av

och polismynregler om dels omedelbar verkställighet
19
§, dels över1
kap.
verkställigheten
medverka
vid
att
återlärnnande
eller
av personakter 1
om omhändertagande

finns

skyldighet

av beslut
kap. 20 §. I 14 § lagen 1971:289

klagande

eller återlåmnande

stadgas
om allmärma törvaltningsdomstolar
föreskrivs
att talan skall väckas vid
att om det i lag eller annan författning
skall det göras vid en länsrätt.
eller överklagas till allmän förvaltningsdomstol,
Att den domstol som har att pröva ett sådant överklagande genom särskilt beslut

bl.a.
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kan hindra

den omedelbara

ningsprocesslagen
Oflentlighet

verkställigheten

inhibition

framgår

av 28 § förvalt-

1971:291.
och sekretess m.m.

21 § Om rätten att ta del av socialtjânsthandlingar
inom socialtjänsten finns bestämmelser i tryckfrihetsförordningen
och sekretesslagen 1980: 100.
En myndighet som har hand om en sådan personakt som omhändertagits enligt
17 § har, om uppgift ur akten begärs för särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den som varit ansvarig för akten före överlämnandet till myndigheten.
Bestämmelser
allmännas

om offentlighet
verksamhet,
främst

utan i TF och sekretesslagen

och sekretess
kommunernas

1980:100.

för

socialtjänsthandlingar
i det
finns inte i denna lag,
socialtjänst,
Bestämmelsen
i denna lag är endast

en hänvisning till dessa författningar.
I paragrafens andra stycke föreskrivs

att en myndighet som har hand om en
1 kap. 17 § har, om uppgift ur akten
omhändertagits
enligt
som
för
särskilt fall, samma skyldighet att länma uppgiften som den som varit
begärs
ansvarig för akten före överlämnandet
till myndigheten. Med den som ansvarat
sådan personakt

för personakten

haft ett ansvar för
avses här var och en som före överlämnandet
akten och det är inte knutet till den som hade ansvaret vid tidpunkten for överlärnnandet. Denna bestämmelse innebär framför allt att den sekretess som föreslås gälla för uppgift om enskilds personliga förhållanden
i Omhändertagna personakter och akter som kan ha överlänmats
till en myndighet för ett omhänderinte hindrar ett utlämnande
14 kap. l § sekretesslagen.

tagande,

i de fall

som här avses. Detta framgår

av

Att bl.a. en arkivmyndighet
har samma skyldighet att lämna uppgifter
som
den som tidigare
innebär t.ex. att en uppgift
i en
ansvarat för personakten
socialtjänsthandling i personakten som tillhört sådan privat verksamhet som är

ifråga

och som omhändertagits enligt 1 kap. 17 § skall lämnas ut av arkivpersonalen om den privata yrkesutövaren
varit skyldig att länma uppgiften.
Bestämmelser
sådan
finns
bl.a.
i
uppgiftsskyldighet
vårt
till
förslag
utformom

ning

av 7 kap. 3 § andra och fjärde styckena SoL, som åligger den som beprivat verksamhet
och står under länsstyrelsens
tillsyn enligt förslaget
utformning
till
att lämna uppgifter
av 12 kap. 3 § SoL viss skyldighet

driver
till

socialtjänsten

som kan vara av betydelse

för utredning

av en underårigs

behov

av skydd.
Föreskriften

skall ske om det begärs för särskilt fall innebär
att utlämnande
eller andra som berörs av bestämmelsen
inte på eget initiativ
att arkivpersonal
är skyldiga att lämna ut aktuella uppgifter utan att dessa skall lämnas endast
efter begäran från den som är berättigad att
ut uppgifterna. En sådan begäran
måste också gälla särskilt

fall och får alltså inte utformas

så att vissa typer

av

l

I
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i Omhändertagna

som kan finnas

uppgifter

socialtjänsthandlingar

alltid

skall

lämnas.
hos den som bedriver privat verksamhet
12 kap. 3 § socialtjänstlagen 1996:000
som möjligt tillhandahållas honom för
avskrift eller kopia.
Uppgifterna i personakten hos den som avses i första stycket skall inte lämnas
ut om de inte kunnat lämnas ut enligt bestämmelserna i sekretesslagen 1980: 100.
Frågor om utlämnande av en personakt enligt första och andra styckena prövas
personakten eller någon
av den som år ansvarig för personakten. Anser denne att
del av den inte bör lämnas ut, skall han genast med eget yttrande överlämna frågan
till länsstyrelsen för prövning.
I fråga om överklagande av länsstyrelsens beslut enligt tredje stycket gäller i
tillämpliga delar bestämmelserna i 15 kap. 7 § sekretesslagen.

22 § En socialtjänsthandling i en personakt
och står under länsstyrelsens tillsyn enligt
skall på begäran av den enskilde så snart
läsning eller avskrivning på stället eller i

stycket ges bestämmelser om hur en enskild kan få ta del av en socialtjänsthandling i en personakt hos den som bedriver sådan privat verksamhet som
avses i 12 kap. 3 § SoL.
att om uppgifter som begärts utlämnade
I paragrafens andra stycke föreskrivs

I första

och inte kunnat lämnas ut
av den enskilde ingått i en myndighets personakt
inte lämnas
skall uppgifterna
1980:100,
i sekretesslagen
enligt bestämmelser
kan
exempel
Som
fråga.
i
verksamheten
privata
den
bedriver
ut av den som
förhållanpersonliga
enskild
någons
nämnas anmälan eller annan utsaga av
om
eller
socialtjänst
den, t.ex. en anmälan till kommunens
om barnmisshandel
till
skydd
alkoholmissbruk.
I 7 kap. 6 § sekretesslagen finns vissa bestämmelser
för

den

som
förhållanden.

en

blir
I

till

uppgifter

bl.a.

socialvårdsmyndigheter

om

andras

i
av en socialtjänsthandling
personakt skall prövas. Bestämmelsen
om att den som har vägrat lämna ut
yttrande till länsstyrelsen, då han
skall
därav
eller
del
eget
personakt
avge
föranletts
utlämnande,
har
frågan om
hänskjuter
av att det i länsstyrelsen
ställningstagande.
fråga om en överprövning
av den privata yrkesutövarens
Denna betill 15 kap. 7 § sekretesslagen.
fjärde stycket görs en hänvisning

stycket finns

l tredje

en
dit

lämnar

regler för hur utlämnandet

stämmelse

i sekretesslagen

myndighet

har avslagit

stämmelser

stycket

överklagande
av beslut varigenom
Dessa beatt få ta del av handling.
delar gälla när länsstyrelsens beslut enligt tredje

reglerar

enskilds

skall i tillämpliga

bl.a.

begäran

överklagas.

23 § Föreskrifter om verkställigheten av bestämmelserna i detta kapitel får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
I denna paragraf omnänms
er. Regeringen

rätt att meddela verkställighetsföreskriftföreskrifter.
en myndighet att meddela sådana

regeringens

kan överlåta
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2 kap. socialtjänstregister
Lagens tillämpningsområde
1 § Denna lag tillämpas på personregister som behövs fir sådan handläggning av
ärenden och verkställighet av beslut inom socialtjänstens verksamhetsområden som
enligt 1 kap. denna lag eller annan författning ankommer på en kommun, ett
kommunalförbund,
Statens institutionsstyrelse eller utförs av någon som bedriver
verksamhet
och
privat
som står under länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 §
Sådana register benämns socialtjänstregister.
socialtjänstlagen 1996:000.
förstås
detsamma
Med personregister
som i datalagen 1973:289.
personregister
inte
Första stycket gäller
som får föras utan tillstånd enligt datamed
stöd
lagen eller som har inrättats
av annan lag eller regeringens beslut;

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde.

.lplegleringenskall omfatta de per-

av beslut
av ärenden och verkställighet
som förs för handläggning
verksamhetsområden.
Lagen kommer därmed att gälla för
socialtjänstens
hos kommusom i dag törs inom socialtjänsten
en stor del av de personregister
verksamhet
sådan
privat
SiS
hos
kommunalförbunden,
vid
samt
som
nerna, hos

sonregister
inom

står under

tillsyn.

länsstyrelsens

ges
om de register som avses med lagförslaget
framgår
Detta
socialtjänstregister.
sådan
lämplig
En
är
särskild
beteckning.
en
direkt av första stycket.
inte skall omfatta sådana perAv tredje stycket framgår att bestämmelserna
underlättas

Framställningen

enligt datalagen s.k. licensregister
som får föras utan tillstånd
sådana som har inrättats med stöd av annan lag eller regeringens beslut
föreslås att bestämrnelPå annan plats i betänkandet
s.k. statsmaktsregister.
Därmed
upphävs.
serna i 2 a § datalagen om det s.k. socialtjänstundantaget
känslig information
att
kommer samtliga de socialtjänstregister
som innehåller

sonregister
eller

omfattas

av lagen.
förs i dag i stor utsträckning
De register som faller under lagens tillämpning
hörande
och de därtill
Lagen
Datainspektionen.
från
med stöd av tillstånd

förordningarna

ersätter

allmänna

dessa.

en speciell reglering till skillnad från den
mellan en bestämmelVid en konflikt
finns
i
datalagen.
som
har den sistnämnda
i
denna
lag
bestämmelse
och
1973:289
en
dock inte att datalagen i andra hänföreträde.
Detta hindrar

Bestämmelserna

i denna lag utgör

reglering

se i datalagen
bestämmelsen

Iden mån denna lag inte
på ett socialtjänstregister.
föreskrifter
i datalagen skall nämdet
finns
vilket
om
Även
princip för
nyssnämnda
följer
detta
tillämpas.
av

seenden ändå är tillämplig

reglerar ett förhållande
ligen dessa föreskrifter

normgivningen.
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2 § Ett socialtjänstregister får inte inrättas och föras utan att regeringen beslutat
skall föras och användas
om det i en förordning. Föreskrifter om hur registret
meddelas av regeringen.
för att inrätta och föra ett socialtj änstregister. Lagen innebär inte att några socialtj änstregister inrättas. I stället överlämnas
får
Socialtjänstregistren
regeringen att besluta genom särskilda föreskrifter.
Paragrafen

inrättas

reglerar

och föras

förutsättningarna

Regeringen

endast efter dessa föreskrifter.

avgöra

själv - inom de gränser som lagen anger Föreskrifterna
rättas och hur de skall utformas.

vilka

har möjlighet

att

som skall inlagen anslutande

register

bör ges i till

förordningar.
Registerändamål
samt den som
Statens institutionsstyrelse
3 § En kommun, ett kommunalförbund,
bedriver privat verksamhet och som står under länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap.
får, iden utsträckning regeringen föreskriver, föra
3 § socialtjänstlagen 1996:000
dels för sådan handläggning av ärenden och verkställighet
ett socialtjänstregister
i 1 § första stycket,
av beslut inom socialtjänstens verksamhetsområden som anges
dels för förberedande åtgärder för handläggningen.
genom
denna paragraf avgränsas ändamålet med ett socialtjänstregister
den
Av detta följer att ändamålet,
§
första
stycket.
1
2
till
kap.
hänsvisning
en
handläggning
användas,
får
är
av
yttre gräns för hur ett socialtjänstregister
verksamhetsområden.
ärenden och verkställighet
av beslut inom socialtjänstens
Mer specificerade ändamål ,kommer dessutom att för varje register anges i

Genom

kommer således att få anmeddelar.
regeringen
vändas endast i enlighet
som
åtgärder innan
förberedande
Det kan också i vissa fall vara aktuellt att vidta
registden egentliga handläggningen
av ett ärende påbörjas. Det kan t.ex. gälla
också
Enligt paragrafen får ett socialtjänstregister
rering av identitetsuppgifter.
endast
får
dock
Åtgärderna
slag.
detta
förberedande
åtgärder
för
användas
av
för sådan handläggning
som avses i 2 kap. 1 § första stycket.
avse förberedelser

de till

lagen

anslutande

förordningarna.

Registren

med de föreskrifter

samt den som
Statens institutionsstyrelse
4 § En kommun, ett kommunalförbund,
enligt
12 kap.
tillsyn
länsstyrelsens
under
bedriver privat verksamhet och som står
uppföljning,
för
socialtjänstregister
använda
får
ett
3 § socialtjänstlagen 1996:000
utvärdering, framställning av statistik och egen tillsyn beträffande sådan verksamhet
som registret får användas för enligt 3
med undantag för verksamhet bedriven
För sådan verksamhet som avses i 3
Länsstyrelsen respektive Socialföljande.
gäller
institutionsstyrelse,
av Statens
utvärdering
för
tillsyn, uppföljning,
socialtjänstregister
styrelsen får använda ett
och framställning

av statistik.
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regleras vissa registerändamål
som inte avser handläggning
ändamålsparagrafen
från
tidigare
ärenden.
Paragrafen
skiljer
sig
genom
den
av
i
fall
uttömmande
reglerad i lag utan komdetta
användningen
registren
är
att
av
för att registret
från regeringen. Som enda förutsättning
pletterande föreskrifter
skall få användas för de ändamål som beskrivs i paragrafen gäller att registret
I denna paragraf

Den nu aktuella paragrafen gör det sålunda möjligt
av regeringen.
för tillsyn, uppföljför de registeransvariga
att använda ett socialtjänstregister
statistik.
och
framställning
ning, utvärdering
av

har inrättats

Andra

stycket ger också motsvarande möjlighet till Socialstyrelsen och länsDenna
Detta medför dock inte registeransvar.
i deras tillsynsroll.

styrelserna

omfattar

tillsynsskyldighet
detta fall

längre

som behandlas

fram

att använda registren är således
direktåtkomst
till uppgifter i registren

inte SiS. Rätten

längre gående än den rätt till

i kommentaren

till

2 kap. 8

Registerinneháll
5 § Ett socialtjänstregister får endast innehålla de uppgifter som behövs för sådan
handläggning av ärenden och verkställighet av beslut inom socialtjänstens verksamhetsområden som avses i l § första stycket.
En utgångspunkt är
som får registreras.
anges vilka uppgifter
att socialtj änstregistren endast skall få innehålla de uppgifter som behövs
skall kunna fullgöra sin handläggning
för att den registeransvarige
av ärenden
beslut
inom
socialtjänsten.
eller verkställighet
av

I paragrafen
härvid

Sambearbetning
6 § Om regeringen inte föreskriver något annat, får uppgifter till ett socialtjänstregister hämtas från ett annat sådant register.
kan
Av föreskrifter i lag eller förordning eller av beslut av Datainspektionen
får tillföras uppgifter som avses i 5 § från andra
följa att ett socialtjânstregister
personregister.
första stycke finns ett allmänt

Iparagrafens
uppgifter

från

olika

socialtjänstregister.

medgivande till sarnbearbetning med
begränsa
Regeringen kan emellertid

i förordning.
genom föreskrifter
I andra stycket öppnas en möjlighet att tillföra ett socialtj änstregister uppgifter
Detta är nödvändigt vid handläggning
från andra register.
av ärenden om inte
för
överföringen
förutsättning
förmåner.
Som
vissa
minst utbetalning
av
av

denna möjlighet

uppgifterna
överföras.

gäller

dock

att regeringen

har föreskrivit

vilka

uppgifter

som får
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Registeransvar
för socialtjänstregistret skall vara
7 § Registeransvarig enligt datalagen 1973:289
utövar ledningen av
nämnd som enligt 1 kap. 7 § socialtjänstlagen 1996:000
socialtjänsten och i övriga fall den myndighet som ansvarar för handläggning av
ärenden och verkställighet
av beslut inom socialtjänstens verksamhetsområden
enligt l kap. l
Detta gäller också den som på motsvarande sätt utför handläggning och verkställighet av beslut genom privat verksamhet och som står under
länsstyrelsens
I denna

paragraf

enligt 12 kap. 3 § socialtjänstlagen.

tillsyn

regleras

registeransvaret

olika

för

socialtjänstregister.

Med

följer
registeransvaret
som tidigare angivits en rad
Den ansvarige skall iaktta att hanteringen
skyldigheter.
av registret inte leder
Därvid skall särskilt iakttas att registret förs
integritetsintrång.
till otillbörligt
för ett bestämt ändamål, att inte andra uppgifter registreras än som står i överensstämmelse med registrets ändamål, att uppgifter inte utan medgivande av den
enligt datalagen

1973:289

försäljs annat än i enlighet med lag, förordning
av myndigheter
eller särskilt beslut av regeringen, att uppgifter inte samlas in, lärrmas ut eller
med registrets ändamål eller vad som
används annat än i överensstämmelse
eller i enlighet med den registrerades
gäller enligt lag eller annan författning

registrerade

samt att uppgifterna skyddas mot oavsiktlig eller otillåten förstörelse
ändring eller spridning.
eller mot otillåten
utövar ledningen
åläggs nämnd som enligt socialtjänstlagen
Registeransvaret

medgivade

och i övriga
av socialtjänsten
ansvarar för handläggningen
vilka

registret

fall på den myndighet
av de ärenden

eller

utövare

eller privata

av beslut

verkställighet

som
för

är inrättat.

Direkrdtkomst

till registrerade

uppgifter

8 § Med undantag för sådan nämnd som avses i 1 kap. 7 § socialtjänstlagen
får endast den som är registeransvarig enligt 7 § ha direktåtkomst till
1996:000,
till uppgifter i ett
uppgifter i det register som ansvaret gäller. Direktåtkomst
beslut
fatta
har
institution
sådan
får,
hos
socialtjänstregister
att
om intagning,
som
till
hänförliga
uppgifter
är
endast finnas beträffande
personer som är föremål
som
för vård vid den institutionen.
för vilka Statens institutionsstyrelse
För de socialtjänstregister
ansvarar gäller
uppgifter
till
direktåtkomst
de ytterligare begränsningar beträffande
som regeringen
föreskriver.
eller arman, som anatt endast den, myndighet
verkställighet
av beslut inom socialav ärenden eller
svarar för handläggning
till uppgifter i ett socialtjänsthar direktåtkomst
tjänstens verksamhetsområden

Av

paragrafen

register.

framgår

Som huvudregel

som har registeransvar
i registret. Ett undantag

först

gäller nämligen den självklara
för ett register
krävs

för myndigheter

att endast den

principen

också har direktåtkomst

till

i samma kommun

uppgifterna
där ansvaret
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Med hänsyn till våra
är uppdelat på flera nänmder.
ett sekretessornråde
i
skulle
dessa
sekretesslagstiftningen
ändring
om
annars inte få tillgång
Vårdinstitutionerna,
främst de
samtliga registrerade
uppgifter i kommunen.

inom

förslag
till

få direktåtkomst
SiS ansvarar,
bör av intregritetsskäl
institutionen.
sådan åtkomst
dem
vårdas
vid
den
En
om
som
för att institutionen
skall kunna tillgodogöra
sig de uppgifter som

institutioner

för

vilka

endast till uppgifter
är nödvändig

kan vara förutsättningen
Regeringen har enligt
allmänna

Av
komst

åtkomsten

begränsar

ytterligare
till

för en framgångsrik
behandling.
andra stycket möjlighet
att meddela

förvaltningsrättsliga
i registret

uppgifter

föreskrifter

som

i dessa fall.

följer

principer

endast får utnyttja

att den som har direktåtregistret i den utsträckning

Det bör framhållas
som behövs för att han skall kunna sköta sina åligganden.
har
direktåtkomst
till är en
uppgifter
myndighet
att en upptagning
av
som en
till
framallmän handling.
ställning
Det åligger därför myndigheterna
att ta
av uppgifterna.
om utlämnande
Det bör noteras att det i 12 kap. 12 § SoL finns bestämmelser
om särskild
tystnadsplikt för den som är eller har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven

ställningar

som avser insatser

verksamhet

privat

enligt socialtjänstlagen.

Säkbegrepp
9 § Uppgifter i ett socialtjänstregister
får användas som sökbegrepp endast om
eller
det behövs för tillämpning av lag
annan författning eller ñr rättelse, tillsyn,
uppñljning,
utvärdering, urval för forskning eller framställning av statistik.
av uppgifter
som söken allmän reglering av användningen
föreskrivs
inte
Som anges i den allmänna motiveringen
något allmänt

[paragrafen
begrepp.

finns

Anförbud mot att använda uppgifter i socialtjänstregister
som sökbegrepp.
vändningen
är dock bara tillåten om detta behövs för att tillämpa lag eller annan
Endast de författningar
författning.
som reglerar socialtjänstens verksamhetsområden enligt

2 kap. 1 § denna lag kan därvid

att uppgifter

i registret

tillsyn,
statistik.

uppföljning,
Med rättelse

ter i ett register
Utlâmnande

komma

i fråga. Vidare

föreskrivs

får användas som sökbegrepp om det behövs för rättelse,
urval för forskning
och framställning
av
eller
missvisande
uppgifsåväl
rättelse
felaktiga
avses
av

utvärdering,

som beslut

som blivit

felaktiga

till

följd

av t.ex.

programfel.

av uppgifter på ADB-medium

i ett socialtjänstregister får lämnas ut på medium för automatisk
endast om det följer av lag eller förordning eller om uppgiften
skall användas för forskning eller framställning av statistik.
10 § Uppgifter

databehandling

ges bestämmelser
utlänmandet
av uppgifter.

I denna paragraf

reglerar

som vid sidan av sekretesslagen 1980:
Många uppgifter som får registreras

100
i ett
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socialtj

kommer att omfattas av bestämmelserna
om s.k. socialtjänsti 7 kap. 4 § sekretesslagen.
Sådana uppgifter
får lämnas ut till andra

sekretess

myndigheter,

om det följer av en uppgiftsskyldighet
som är bestämd i lag eller
14 kap. 1 § sekretesslagen.
Sådan uppgiftsskyldighet
finns

förordning

jfr

beträffande

socialtjänsten

reglerad

på annat håll. Ovan angivna bestämmelser
krävs dock för att få lämna ut dessa uppgifter på medium for automatisk databehandling utan tillstånd till s.k. sambearbetning från Datainspektionen.
En särskild bestämmelse om personregistersekretess
finns i 7 kap. 16 § första

stycket sekretesslagen.

Enligt

bestämmelsen

gäller sekretess

för personuppgift

i personregister,
används
vilket

skulle medföra att uppgiften
om det kan antas att utlämnande
för databehandling
i strid med datalagen. Förbudet
gäller oavsett på

medium

lämnas ut. Det har dock störst betydelse då fråga
lämna
Ett sådant utlämnande
ut uppgifter på ADB-medium.
om att
således i allmänhet att mottagaren har författningsstöd
eller tillstånd
av

uppgifterna

uppkommer
kräver

Datainspektionen
skall

länmas

för att föra ett personregister
som innehåller de uppgifter som
dessa krav, bestämmer den utlämnande

myndigheten

ut. Uppfyller mottagaren
i vilken form utlämnande

de innebörd

för andra än myndigheter

skall ske. En bestämmelse
finns

i ll

av motsvaran-

§ datalagen.

Information
11 § Den som är registeransvarig för ett socialtjånstregister
skall se till att den
enskilde som är eller avses bli registrerad på lämpligt sätt får information
om
registret. Informationen skall innehålla en beskrivning av de uppgifter som registret
får innehålla samt upplysning om
registerändamålen,
2. de sekretess- och säkerhetsbestâmmelser som gäller för registret,
3. rätten att få registerutdrag och rättelse med stöd av datalagen 1973:289,
4. de begränsningar i fråga om direktåtkomst till registrerade uppgifter, utlämnande av uppgifter på medium för automatisk databehandling,
sökbegrepp och
bevarande av uppgifter som gäller för registret.
I paragrafen föreskrivs
att informera
en skyldighet för den registeransvarige
de som är eller avses bli registrerade om ett socialtjänstregister.
Informationen
kan lämpligen ges i handlingar
som den enskilde får ta del av i samband med
handläggning
ärende
eller
verkställighet
av ett
av ett beslut. Vid sidan härav bör
allmän
information
hos
registrering
socialtjänsten kunna ges i trycken mer
om
saker om verksamheten

eller liknande.

Gallring
12 § De regler för bevarande och gallring som föreskrivs
denna lag skall gälla även för socialtjänstregister.

i 1 kap. 15 och 16 §§
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I paragrafen

hänvisas

till den generella

gälla för dokumentationen
arkivlagens

över

reglering

av gallringsfrågorna
som skall
socialtjänsteni dess helhet. Bestämmelserna tar
föreskrifter
om gallring.

inom

1990:782

Ikraftträdande
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Ett motsvarande personregister som har
inrättats före ikraftträdandet får utan hinder av lagen föras intill utgången av år
1997 i den mån registret inte ersätts av ett register inrättat enligt denna lag.
Bestämmelsen

får föras bara om
i 2 kap. 2 § innebär att socialtjänstregister
har
beslutat
förordning
inrätta
registret. När lagen träder
att
genom
i kraft den 1 juli 1996 upphör således Datainspektionens
möjlighet att meddela

regeringen
tillstånd

till

emellertid

inrättande och förande
även de register

för vilka

träffar
Bestämmelsen
av sådana register.
tillstånd -meddelats
före ikraftträdandet.

Dessa upphör

att gälla genom den solnedgångsteknik
som andra meningen i
ikraftträdandebestämmelsen
ger uttryck för. Andra meningen gör det möjligt att
skapa en lämplig övergång från register som grundas på tillstånd till register
Fram till utgången av år 1997 får tillständsregistren
som grundas på förordning.
kvar.
I den utsträckning
de ersätts av socialtjänstregister
upphör dock
vara
tillstånden
att gälla före denna tidpunkt.

Register
datalagen

till arkivmyndighet
som överlämnats
och får således finnas kvar
1973:289

11.2

Förslag

till

lag

sekretesslagen
7 kap.

om

1980:

kräver

inte

tillstånd

enligt

efter år 1997.

ändring

i

100

4 §

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon
honom närstående lider men. Sekretessen gäller dock inte beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke. Utan hinder av sekretessen får uppgift
lämnas till enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse för att
denne skall få vetskap om vilka hans biologiska föräldrar är.
Inom kommunal familjerådgivning
gäller sekretess för uppgift som enskild har
lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen.
Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst och den
särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan samtycke samt
verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd. Till socialtjänst
räknas också verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av beslut
beslut eller särskild
av nämnd som avses i 1 kap. 7 §socialgfänstlagen 1986:000
tillsyn över nämndens verksamhet samt verksamhet hos kommunal invandrarbyrå.
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Med socialtjänst jåmställs ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar, ärenden om introduktionsersâttning
för flyktingar och vissa andra utlänningar, ärenden om tillstånd till riksfärdtjänst samt verksamhet enligt lagstiftningen
om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av personakt enligt
I kap. 1 7 § lagen 1996:000
om dokumentation och socialtjänstregister
m. m. för
uppgift om enskilds personli ga förhållanden.
Utan hinder avsekretessen får uppgift
lämnas till personal som avses i I kap. 1 § nämnda lag om uppgiften behövs för
handläggning av ärende samt verkställighet av beslut om stödinsatser, vård och behandling samt det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Sekretess enligt första stycket gäller inte anmälan eller beslut i ärenden om ansvar
eller behörighet för personal inom kommunal hälso- och sjukvård.
Sekretess enligt första stycket gäller inte heller beslut ifråga om omhändertagande eller áterlämnande
I paragrafens

av personakt.

tredje

stycke har en redaktionell
ändring gjorts. I paragrafen
två stycken med ny lydelse.
Enligt fjärde stycket gäller sekretess för uppgift om enskilds personliga
för-

införs

hållanden

i verksamhet

som avser omhändertagande
av personakt enligt SoL.
innefattar dels ärenden om omhändertagande
eller återlämnande av personakt,
dels arkivmyndighetens
förvaring
personakter
av
som
efter beslut i sådant ärende.
omhändertagits
Sådan verksamhet

Av andra meningen

uppgifter

i fjärde stycket framgår
att i första
endast får lämnas till personal hos kommunens

länsstyrelsens
stödinsatser,

Omnämnda

ett komden som bedriver
och står under
privat verksamhet
enligt 12 kap. 3 § samma lag och att det då krävs att

socialtjänst,

SiS eller

munalförbund,

uppgiften

meningen

tillsyn

behövs

för handläggning

vård och behandling

av ärende samt verkställighet
av beslut om
det
vikt
är
synnerlig
samt att
att uppgiften
av

lämnas.
Att

sekretessen

inte gäller

i förhållande

till den som uppgifterna
rör och att
Sekretesav 14 kap. 4 § sekretesslagen.
sen gäller dock i vissa fall även mot den enskilde själv enligt 7 kap. 5 och 6 §§
samma lag. l 14 kap. regleras också några allmärma undantag från sekretessen.

denne kan efterge

sekretessen

framgår

Det bör dock observeras

att 14 kap. 2 § sjunde stycket endast gäller lämnande
från myndighet inom hälso- och sjukvården samt socialtjänsten.
Då

av uppgift
inte är en sådan myndighet kommer
en arkivmyndighet
inte att gälla för uppgifter i Omhändertagna personakter.

nämnda

bestämmelse

Kravet

ligt,
för
bl.a.

på att en aktuell uppgift, om inte något allmänt undantag är tillämpendast får lämnas till personal inom offentlig
socialtjänst
om den behövs

handläggning
att utlämnande
för forskning,

och andra stödinsatser
innebär
av ärende, vård, behandling
till andra personer eller för andra ändamål än de angivna,
kräver den enskildes samtycke. Vidare har föreskrivits
att

t.ex.
det måste vara av synnerlig

vikt

att uppgiften

lämnas ut. Detta innebär

att även
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del av uppgiften betingas av behov för handläggning
om en begäran om att
inte ske
får utlänmande
av ärenden, vård, behandling och andra stödinsatser
annat än i undantagsfall
för handläggning

giften

om det finns ett mycket
av ärende m.m.

stort behov

av just den upp-

bör kunna ske utan inhämtnär ett utlämnande
är av mycket stor
ande av samtycke från den enskilde kan nämnas att uppgiften
eller t.o.m. avgörande betydelse för vård eller behandling av den som uppgiften
eller
på grund av sjukdom
rör men att denne inte kan länma sitt medgivande
Som exempel

på situationer

annat.
De fall

då ett utlämnande
utan den enskildes
komma att gälla situationer
när uppgiften

torde

ling av den enskild uppgiften rör.
Liksom för uppgifter om enskilds
år. Till

personakter
kvar

av den reglering

följd

tjänstregister

m.m.
kommer

förhållanden

personliga

för sådana uppgifter

gäller sekretessen

i Omhändertagna

i lagen 1996:000
minsta

som avser
dock uppgifter

tid

för vilka

för vård

behövs

för

aktuellt,

kan bli

medgivande

eller

behand-

inom socialtjänsten

personakter

i högst 70

och socialom dokumentation
bevarande
Omhändertagna
av

sekretess

skall gälla sällan

finnas

så länge.

sjunde

Av
beslut

att sekretessen enligt första stycket inte gäller
eller återlänmande
av personakter.
om omhändertagande

stycket

i ärenden

framgår

7kap.6§
Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården och annan verksamhet som avses i
1 § samt inom socialtjänsten och annan verksamhet som avses i 4 § fjärde stycket
för anmälan eller annan utsaga av enskild om någons hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden, om det kan antas att fara uppkommer för att den som har
gjort anmälan eller avgivit utsagan eller någon honom närstående utsätts för våld
eller annat allvarligt men om uppgiften röjs.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen högst femtio år.
Genom

tillägget

anmälan

och

omhändertagen

stycket kommer
inom socialtjänsten

i första

utsaga

personakt

samma Sekretessregler
att gälla för sådana

eller ett ärende om omhändertagande

som gäller för
i en
uppgifter
eller

återlämn-

ande av personakt.
14 kap.2§
Sekretess hindrar inte att uppgift i annat fall än som avses i 1 § lämnas till myndighet, om uppgiften behövs där för
eller skiljande från
förundersökning,
rättegång, ärende om disciplinansvar
anställning eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten mot någon
rörande hans deltagande i verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer,
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2. omprövning
mer, eller

av beslut eller åtgärd av den myndighet

där uppgiften

förekom-

över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekommer.
Sekretess hindrar inte att uppgift lämnas i muntligt eller skriftligt yttrande av
i brottmål.
sakkunnig till domstol eller myndighet som bedriver förundersökning
och artelefonnummer
enskilds
adress,
uppgift
hindrar
inte
Sekretess
att
om
betsplats lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning enligt
delgivningslagen 1970: 428. Uppgift hos myndighet som driver televerksamhet om
enskilds telefonnummer får dock, om den enskilde hos myndigheten begärt att
abonnemanget skall hållas hemligt och uppgiften omfattas av sekretess enligt 9 kap.
8 § tredje stycket, lämnas ut endast om den myndighet som begär uppgiften finner
att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det
tillsyn

annars finns synnerliga skål.
Sekretess hindrar inte att uppgift som angår misstanke om brott lämnas till
polismyndighet eller annan myndighet som har att ingripa mot
åklagarmyndighet,
brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas föranleda annan
påföljd än böter.
För uppgift som omfattas av sekretess enligt 7 kap. 1-6, 33 och 34 §§, 8 kap
8 § första eller andra
8 § första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4 eller 7
fjärde stycket endast
föreskrivs
i
vad
gäller
stycket
andra
eller
§
stycket
9
som
lindrigare straff än
föreskrivet
inte
vilket
är
brott
fir
misstanke
såvitt angår
om
eller 34 § inte att
33
enligt
kap.
7
sekretess
Dock
hindrar
fängelse i två år.
4 eller 6 kap. brottsbalken mot
uppgift som angår misstanke om brott enligt
någon som inte har fyllt arton år lämnas till åklagarmyndighet eller polismyndighet.
Tredje och fjärde styckena gäller inte uppgift som omfattas av sekretess enligt
9 kap. 9 § första stycket.
Sekretess enligt 7 kap. 4 § första och tredje styckena hindrar inte att uppgift om
enskild lämnas till en myndighet inom samma kommun om sekretess enligt motsvarande bestämmelse blir gällande för uppgiften hos den mottagande myndigheten, och om uppgiften behövs för att bedöma behovet för att den enskilde skall
om
fd stödinsats, vård eller behandling som avses i 1 kap. lagen 1996:000
dokumentation och socialtjänstregister
m.m.
Sekretess enligt 7 kap l § och 4 § första och tredje styckena hindrar inte att
uppgift om enskild, som inte fyllt arton år eller som fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, eller närstående till denne lämnas
från myndighet inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten till annan sådan
myndighet, om det behövs för att den enskilde skall få nödvändig vård, behandling eller annat stöd. Detsamma gäller i fråga om lämnande av uppgift om gravid
kvinna eller närstående till henne, om det behövs för en nödvändig insats till skydd
för det väntade barnet.
Genom

ett nytt

sjunde

sekretesskyddad
medgivet

stycke

information

förbudet

ett undantag

från

myndigheter

i andra

gäller när en kommun
på flera nämnder.

i lag. Undantaget

ett sekretessområde

införs
mellan

fall

att överföra
än då det är

har delat upp ansvaret

inom
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enligt

som omfattas av undantaget är socialtjänsten
och tredje styckena sekretesslagen 1980: 100. Härav

sekretessområde

Det

kap. 4 § första
undantaget

inte gäller

familjerådgivning

enligt

följer

7
att

7 kap. 4 § andra stycket

samma
för över-

dessa nämnder utgör sekretessen således inte något hinder
sekretessbestämmelse
tillämpas hos både
av uppgifter om motsvarande
den utlämnande och den mottagande myndigheten och om det behövs för att den
enskilde skall få nödvändig stödinsats, vård eller behandling som avses i 1 kap.

lag. Mellan
förande

lagen 1996:000

Paragrafens
nytt

åttonde

11.3

2 a § tredje
Att

det s.k.

och socialtjänstregister
m.m.
om dokumentation
nuvarande
sjunde stycke kommer enligt förslaget att utgöra

ett

stycke.

Förslag till
1973:289
stycket

lag

ändring

i datalagen

3

socialtjänstundantaget

socialtjänstregistren

om

i sin helhet

tas bort är en naturlig
författningsregleras.

konsekvens

av att
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och

Reservation

Reservation
och

Ingrid

av

särskilt

yttrande

Ragnhild

ledamöterna

Pohanka

Ronne-Björkqvist

utmajoritet anser att anmälan, som inte föranleder
skall, liksom hittills,
skall få tillföras
en personakt. Anmälningarna

Socialtjänstkommitténs
redning,
enbart
delar

diarieföras

och placeras

i nummerordning

i därför

avsedda

Vi

pärmar.

uppfattning.

inte majoritetens

tecken på
det kan t.ex. handla om iakttagna
áldersdemens
begynnande
beteende
grund
pá
eller riskfyllt
av
gravt missbruk
I framför allt stora kommuner
torde i allmänhet en utredning vara motiverad.
med växlande personal finns med nuvarande förfaringssätt
en påtaglig risk att
Vid

upprepade

anmälningar

upprepade anmälningar,
ingen noterar att det inkommit
tyder pá behov av insatser från socialtjänstens sida.

som tillsamrnantagna

kan med nuvarande
ta del av socialtjänsthandlingarna,
insyn i personakten men förblir ovetande om eventuella
bör den berörda
Enligt var uppfattning
föranlett utredning.

som önskar
enbart erbjudas

Enskild,

system
anmälningar,

som
möjlighet

handlingar.
att ta del av alla befintliga
När orsak finns att i efterhand söka efter en enskild bland de anmälningar
som
lett till utredning måste, med nuvarande förfaringssätt,
en rad ovidkommande
för alla som
bläddras igenom. Detta kan anses integritetskränkande
anmälningar

erbjudas

representerade i den aktuella pärmen.
Vi anser att ett enhetligt journalsystem
utan sidopärmar

finns

handlingar

som berör

en enskild

bör därför

förvaras

bör eftersträvas.

i en personakt.

Alla
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och särskilt

Reservation

Särskilt

yttrande

av

yttrande

Alec

ledamoten

Carlberg

är att det svenska samhället skall kunna erbjuda
kan, i sin
Socialtjänsten
stöd och hjälp i olika former.
människor
service,
komma mycket nära den enskildes privata liv. Detta väcker
servicefunktion,
i socialtjänstlagen

Innebörden

frågan om hur socialtjänsten hanterar
enskildes integritet och -sekretessrätt,

dokumentation

och rättssäkerhet,

dvs. den

och är helt avgörande för hur allmänheten

lagen såsom just det
att uppfatta lagen. Endera uppfattar människor
utifrån
och den hjälp som den enskilde kan räkna med från samhället
värdedemokratiska
på
respekt
byggt
målbeskrivningar
socialtjänstlagens
om

kommer
stöd

också kan lagen av allmänheten uppfattas som en del i ett övervaoch därför försöker den så långt möjligt är undvika
kande myndighetsutövande
i
kontakter
med det sociala.
Eller

ringar;

kärmer

Idag

regisobehag inför att hamna i socialtjänstens
och
alla
for
värnar
öppen
varningssignal
om en
som
vara en
behöver
vänder sig om man
socialtjänst dit man med förtroende
många märmiskor

borde

ter. Detta
demokratisk

av hjälp eller stöd.
personakter och register
I socialtjänstens

någon form
enskilda
känna

ett stort antal för
är att märmiskor måste
akter och register inte missbrukas
finns

samlade

Grundläggande

känsliga uppgifter.

människor

sig säkra på att uppgifter från olika
Här finns det all-anledning
på villovägar.

ta oron på allvar. En
visar
Datainspektionen
undersökning
att minst 130 kommuner
nyligen gjord
av
uppgifter
har sådana brister att obehöriga kan komma
om tvångsomhändertaatt känsliga
gande, socialbidragsutredningar
m.m. Det borde vara en självklarhet
datasäuppgifter inte förs in i akter och register i kommuner med så undermålig
redovisar.
Tyvärr är det inte så. Med en sådan
kerhet som Datainspektionen
eller

kommer

spelar det liten roll vilka krav på i-ntegritetsskydd och sekretess
fall där
Alltför
ställer,
många är dessutom de redovisade
som lagstiftningen
eller
inom
socialtjänsten
faxats mellan arbetsplatser
känsliga personuppgifter
i södra
t.o.m.
hamnat hos fel adressater,
som t.ex. hos en blomsterhandlare
datasäkerhet

Sverige.
inom

Dokumentationen
rättssäkerhet
besluten
Genom

för både klient

samt vilka
den skriftliga

och socialtj änsteman.

funktioner.

Där finns besluten,

Den

ger
skälen for

och vilka resultat dessa har gett.
som vidtagits
klienten en verklig möjlighet
också
dokumentationen
ges

tolkningsföreträde.

av densamma

är att det ofta inte finns någon objekInte sällan
och vad som bör dokumenteras.

med dokumentation

tiv sanning om vad som har inträffat
går socialtj änstemannens och klientens
avsaknad

fylla flera

åtgärder

att överklaga.
En av svårigheterna

har socialtjänsten

skall

socialtjänsten

uppfattningar

isär och i sådana situationer

Här blir socialtjänstens

mycket tydlig.

makt och klientens

För att i någon mån kompensera

denna

Reservation

maktobalans

måste klienten

akt. Socialtj

änstkommitténs

sin uppfattning

delar

steg för att tillförsäkra
Ett stort antal samhällsorgan

viktigt

ur socialtjänstens

register,
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yttrande

informeras
om vad som förs in i hans
klienten
skall
ha rätt att till akten foga
att
om
socialtjänstens
skrivningar
om honom är ett

fortlöpande
förslag

när han

och särskilt

större
hävdar

politiker

objektivitet

i akter och register.

sina behov av att få tillgång till uppgifter
i nämnder för att kunna göra ekonomiska

för att kunna utvärdera
gjorda insatser,
klienter,
för att kunna följa upp tvångsvårdade
institutionsstyrelse
nationella
statistiska
Översikter
m.fl.
och
SCB
för
kunna
Socialstyrelsen
att
ge
fler register
de allra bästa, men faktum är att
I de flesta fall är intentionerna
med allt fler som har tillgång till uppgifterna desto större är risken för läckage
och missbruk av för den enskilde känsliga uppgifter. De krav som ställs på ökad
uppgifterna
och ökad tillgång till de registrerade
är alla myndigregistrering

effektivitetsanalyser,

socialtjänsten

Statens

hetskrav,
dividernas

vilket

tenderar

bekostnad

inom

att hela tiden stärka
socialtjänsten.

myndighetsperspektivet

på in-

sekretess och en omfattande
registrering
av socialtjänstens
för de sociala myndigheterna.
förtroende
är ett hot mot märmiskors
mäste vändas. Ett första steg i den riktningen
är att
registreringstrend

En uppluckrad
klienter

Dagens
minska

gallringstiden

tidigare

varit

aktuell

det försvinner

hällsperspektivet

från

nuvarande

till tre år, jdvs. en person som
varit
under
de senaste tre åren
men
och
inte
register. Individperspektivet
samsocialtjänstens arbete.

inom socialtjänsten,

ur socialtjänstens
måste dominera

fem
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Kommittédirektiv

Översyn

Dir.

Bilaga

av

1

socialtjänstlagen

1991:50

Beslut

regeringssammanträde

vid

Lindqvist

Statsrådet

1 Mitt

1991-06-13

anför.

förslag

för att göra en allmän
tillkallas
kommitté
att en parlamentarisk
bl.a. innefatta
skall
Översynen
1980:620.
socialtjänstlagen
en
översyn
av
till
avgränsa
tydligare
och
syfta
tillämpning
att
utvärdering
av socialtjänstlagens

Jag föreslår

och klargöra

socialtjänstens

uppgifter

och ansvarsområden.

Bakgrund
Socialtjänstreformen

beslutades

år 1980.

Vid

riksdagsbehandlingen

av proatt en så omfattanInte minst viktigt var
de reform hörde bli föremål för systematisk utvärdering.
i
förverkligas
grundläggande intentioner
att studera hur socialtjänstreformens
den praktiska tillämpningen
SoU 197980:44.
tillsattes i juni 1980 för att genomföra den av
S 1980:07
Socialberedningen

position

1979 80:1 Om socialtjänsten

uttalade

Socialutskottet

arbete kom huvudsakligen
Socialberedningens
begärda utvärderingen.
om tvångsvård i lagen 1980:621
att inriktas på en översyn av bestämmelserna
lagen 1981:1293
bestämmelser
med särskilda
om
om vård av unga LVU,

riksdagen

och lagen 1966:293
i vissa fall LVM
vård av missbrukare
om sluten psykiatarbete
beredningens
dessa
lades
delar
I
risk vård i vissa fallLSPV.
genom

grunden

om ny lagstiftning.
Aktuella
1986:19
SOU

för beslut

bl.a.
behandlades
socialtjänstfrågor
och socialföreningslivet
mellan
samverkan
socialbidragsstatistik,
om
tjänsten, vistelsekommunens
ansvar, märmiskor med handikapp och socialtj änstRemissinstanseri fråga om beslut enligt socialtjänstlagen.
en samt klagorätten
om förslagen i beredningens betänkande.
na hade skilda uppfattningar
1985 tillsattes inom Socialdepartementet
I november
en arbetsgrupp med uppArbetsgruppen
utveckling.
till
socialbidragens
orsakerna
gift att analysera
I betänkandet

frågor

avlämnade
I januari

åren 1986 och 1987 två rapporter,
1988 uppdrog

regeringen

Ds S 1986:7

socialstyrelsen

och Ds S 1987:2.

att genomföra

en ut-
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värdering
het bland

1

av socialtjänstlagen.
barn och ungdom,

jerådgivning

Uppdraget gällde särskilt socialtj änstens verksamtill familjehemsföräldrar
m.m., famil-

ersättning

och samarbetssamtal

med socialbidragsberoende.

samt socialtjänstens

Uppdraget

Rebusprojeldet, som redovisats
SoS-rapport
1990:3.

insatser för vissa grupper
inom ramen för det s.k.

har fullgjorts

till sin huvuddel

i rapporten

Växa i välfärdsland

Från olika utgångspunkter

har krav framförts på en översyn av hela eller delar
Så har t.ex. Svenska kommunförbundet
hemställt
av socialtjänstlagen.
om en
översyn av socialtjänstlagen
vad avser regleringen
till bistånd och
rätten
av
ansvarsförhållanden
mellan olika huvudmän
1990skrivelse till regeringen
1 1-15.
I socialutskottets

betänkande I 99091 :S0 U6 Socialtjänst behandlas ett fyrtiotal
år 1990 och som
som väckts under den allmärma motionstiden
rör olika frågor inom socialtjänsten. Utskottet anförde att tiden nu är mogen för
och föreslog,
en allmän översyn av socialtjänstlagen
att en parlamentarisk
kommitté
tillkallas
för ändamålet. Vad utskottet anfört har riksdagen som sin

motionsyrkanden

mening

gett regeringen

Socialtjänstens
Till

mål

den kommunala

allmänt

samhällslivet.

inriktade

uppgifter

insatser.

jämlikhet

hör såväl strukturinriktade

Socialtjänsten

och solidaritetens

trygghet,

I denna

199091:50.

inriktning

socialtjänstens

på demokratins

och sociala

känna rskr.

och

och individuellt

jänstlagen
miska

till

grund främja märmiskornas

i levnadsvillkor

s.k. portalparagraf

som
skall enligt l § socialt-

föreskrivs

och aktiva

ekono-

deltagande

vidare,

att socialtjänsten
ansvar för sin och andras sociala situation
och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.

under hänsynstagande till människans
skall

inriktas

på att frigöra
också att verksamheten
självbestämmanderätt
och integritet.

Det föreskrivs
Kommunen
vistas

har enligt

i kommunen

innebär

skall bygga på respekt

3 § socialtjänstlagen

för människornas

det yttersta ansvaret
som de behöver.

för att de som
Detta ansvar
på andra huvudmän.

får det stöd och den hjälp

dock

ingen inskränkning
i det ansvar som vilar
föreskrift
den
enskildes
rättigheter i förhållande
till kommuom
finns
i
6
§
socialtjänstlagen.
denna
har
Enligt
den
paragraf
enskilde
rätt till
nen
bistånd av socialnämnden
för sin försörjning och sin livsföring
i övrigt, om hans
behov inte kan tillgodoses
på annat sätt. Vidare föreskrivs
att den enskilde
En uttrycklig

och att biståndet skall
genom biståndet skall tillförsäkras
en skälig levnadsnivå
utformas
så att det stärker hans resurser att leva ett självständigt
liv.
Även 9 § socialtjänstlagen
har stor betydelse för den enskildes möjligheter
att
påverka valet av olika insatser från socialnämnden.
I detta lagrum
sägs att
insatserna
behov

skall utformas

i samverkan

och genomföras

tillsammans

med andra samhällsorgan,

med den enskilde

organisationer

och vid

och föreningar.

i

l
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Beslut

i fråga om bistånd

enligt 6 § socialtjänstlagen

kan liksom

beslut

I

i vissa

andra särskilda

frågor överklagas genom förvaltningsbesvär
enligt 73 § samma
om stöd eller hjälp i andra hänseenden än som har angetts i 73 § kan
7 kap. 1 § kommunallagen
1977:179.
genom kommunalbesvär

lag. Beslut
överklagas

Några
Enskildas

utvecklingslinjer

inom

socialtjänsten

behov

sektorn kan idag inte fullt ut
av insatser inom den offentliga
Detta beror i hög grad på brister i samordningen
av tillgängliga
inte
samt på att ett gemensamt synsätt och gemensamma arbetsformer

tillgodoses.

resurser
är tillräckligt

väl utvecklade.
Skilda politiska och administrativa
ledningar för
och
primärvården
har
också
försvårat
socialtjänsten
samordnad
t.ex.
en
resursutveckling.
Ett viktigt mål för förnyelsesarbetet inom den offentliga sektorn är
därför att överbrygga sektorsgränser som verkar hämmande på möjligheterna

välfärdspolitik.
att bedriva en framgångsrik
Under 1980-talet har en omfattande decentralisering
landsting

till kommuner

påtagligt

förändrat

från stat till kommun, från
ägt rum. Decentraliseringen
har
och har även påverkat
nänmdorganisationen

och inom kommunerna

den kommunala

socialtjänstens
Lagen

utformning.
1979:408
om vissa lokala

har gjort det möjligt
organ i kommunerna
inrätta
lokala
institutionsatt
organ i form av distriktsnänmder,
uppgifter inom såväl det kommusamt organ med sektorsövergripande

för kommunerna

styrelser

nallagsreglerade

området

som vissa delar

av de specialreglerade

nänmdernas

områden.

Riksdagen

fattade i juni 1984 beslut om att inleda det s.k. frikommunförsöket.
har därefter successivt utvecklats.
Inom socialtjänsten

Denna försöksverksamhet
har försöket

bl.a. lett till att systemet med en sammanhållen
socialnänmd
brutits
kommuner.
del
kommuner
En
har
infört
kommundelsnämnder
i
upp
hela kommunen.
Flera frikommuner
har också utnyttjat möjligheten
att låta en
i många

eller flera kommundelsnämnder
inte exklusivt

är knutna

och handikappomsorgen

eller anläggningar
svara för verksamheter
som
I andra kommuner
har äldreen viss kommundel.
lagts på en särskild nämnd och i några fall har barnom-

till

eller på skolstyrelsen.
sorgen lagts på en utbildningsnänmd
Erfarenheterna
har utvärderats
av försöken med en friare närnndorganisation
1991:25. Som ett sammanfattande
omdöme anser
av en särskild utredare SOU
utredaren att erfarenheterna
försöken
i
huvudsak
har på
goda.
är
Riksdagen
av
beslutat att samtliga
av prop. 199091:l17
om en ny kommunallag
kommuner
och landsting
skall
ges ökad frihet att bestämma hur nänmdema
organiseras KU 38, rskr. 360. Riksdagen har också tidigare
i samband med
behandlingen
199091 : 14 om äldreomsorgen
proposition
av regeringens
beslutat om en ändring i socialtjänstlagen,
som innebär att det inte längre är
obligatoriskt
SoU9,
rskr. 97.
att ha en särskild socialnämnd

grundval
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I

är ansvariga

Kommunerna
vitala

för människors

välfärd

för ett stort antal insatser och verksamheter
som är
och hälsa. Inom den kommunala
sektorn märks

verksamheten
i ett samlat
också ett ökat intresse för att se den kommunala
har under år 1990 gjort
välfärdsperspektiv.
Svenska kommunförbundet
en
Vid
och förbundets
folkhälsoarbete.
systematisk
genomgång
av kommunernas
har framkommit
genomgången
att arbetet med dessa frågor bedrivs på bred front
och att kommunledningens
roll blir avgörande när det gäller att sätta målen och
S 1987:04 folkhälsogatt samordna arbetet. Hälso- och sjukvårdsberedningens
rupp har i sitt arbete med att ta fram en nationell
bör utvecklas
att hälsokonsekvensbeskrivningar
I sin rapport

beslutsförutsättningar.

Hela

och som lyft fram
avinstitutionalisering

frågan

i samhällets

integreras

och

nationell
strategi
- en
för
folkhälsogruppen
att direktiven
folkets

hälsa

nr. 8 1991 föreslår
tillförs detta folkhälsoperspektiv.
översynen
av socialtjänstlagen
inriktning
En omständighet
som starkt påverkat socialtjänstens

Folkhälsogruppen

konstaterat,

folkhälsostrategi

och omfattning

mellan huvudmännen
om ansvarsfördelningen
psykiatrin
inom
äldreomsorgen,
ägt
rum
som

är den
och de

Avvecklingen
av slutenomsorgerna
om psykiskt utvecklingsstörda.
med
inom
dessa
områden
har
tillfört
målgrupper
socialtjänsten
vårdsplatser
nya
från hemtjänsten
och individoch familjeombehov av insatser företrädesvis
särskilda

sorgen.
Senare års diskussioner
och
äldre.

kvalitetsfrågor
Individ-

inom

inom

socialtjänsten

barnomsorgen

och familjeomsorgen
Detta gäller

plats i reformarbetet.

har i hög grad gällt utbyggnads-

och samhällets

service

och vård

till

har däremot intagit en relativt undanskymd
även stödet till de psykiskt störda som flyttat

ut från mentalsjukhusen.
mål för äldreomsorgen
Socialtjänstlagens

har bl.a.

medfört

ökade satsningar

och gruppbostäder
på att inrätta servicehus
samt - inte minst - en kraftig
hemtjänstens
I propositionen
utbyggnad
resurser.
av den kommunala
för socialinför 90-talet angavs riktlinjer
om äldreomsorgen
och hälso- och sjukvårdens insatser för äldre. Där fastslogs att märmiskors rätt att själva få bestämma och behålla sin integritet skall respekteras och
vara vägledande både för planeringen och i det dagliga service- och vårdarbetet.
Detta innebär bl.a. att märmiskor skall kunna välja att bo kvar hemma också när

198788:176

tjänstens

är stora. För dem som väljer att flytta till någon särskild boendegodtogs
eller vårdform
bör det finnas ett varierat utbud. De angivna riktlinjerna
i
härmed
har
enlighet
riksdagen
rskr.
55.
198889:SoU6,
I
riksdagen
av

vårdbehoven

SoU9,
rskr. 97 beslutat att
1990 på grundval av prop. 199091:14
för
service
och
vård till äldre och
långvarig
samlat
kommunerna
ett
ansvar
ge
fr.o.m.
den 1 januari 1992. Syftet med förändringen
är att skapa
handikappade
december

klara ansvarsförhållanden
att utveckla

riksdagen

och ändamålsenliga

sarnhällsinsatserna

tidigare

lagt fast.

till

äldre

organisatoriska

och handikappade

förutsättningar
efter

för

de mål som

Handikappolitiken

syftar till att utforma

alla medborgare.

för
så att det blir tillgängligt
för handikapoch jämlikhet

Målet är att uppnå full delaktighet
Socialtj änsten har flera viktiga uppgifter

pade i samhället.
ka arbetet.

samhället

1989 års handikapputredning

S

1988:03
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i det handikappolitis-

har i uppdrag

att kartlägga
för
inom
socialtjänsten.
görs
handikappade
som
för utredningen är situationen och behoven för barn, ungdomar

och analysera

de insatser

bl.a.

Utgångspunkten

och vuxna med omfattande funktionshinder.
är att
Syftet med utredningsarbetet
föreslå åtgärder för att utveckla insatser som innebär att svårt funktionshindrade
i framtiden
kan tillförsäkras
Handikapputredett väl fungerande sarnhällsstöd.
har nyligen

ningen
Välfärd

sitt huvudbetänkande

avlänmat

SOU

1991:46

Handikapp

om införande
av en lag om särskild service
med omfattande funktionshinder
läggs fram. Lagen skall

Rättvisa,

där bl.a.

förslag

och stöd för personer
ses som en pluslag till såväl socialtjänstlagen

som till hälso- och sjukvårdslagen
och elevhemslag.
Betänkandet
omsorgslag

och

nuvarande
ersätter samtidigt
remissbehandlas
för närvarande.
Under

de senaste åren har det skett en kraftig utbyggnad av den kommunala
Mellan åren 1980 och 1989 ökade antalet barn i daghem, fritidsÅr
hem och familjedaghem
med ca 206 000 eller med närmare 70 procent.
1985 fattade riksdagen
ett principbeslut
om att alla barn över 1‘2 års ålder

barnomsorgen.

år 1991 skall

få delta i en organiserad förskoleverksamhet.
Förutsättatt nå målet om en förskola för alla barn senast år 1991 har förändrats efter det att beslutet togs. De prognoser
om barnafödande,
som var
underlag för de beräkningar som gjordes i samband med propositionsarbetet,
senast

ningarna

för

Vid utgången av år 1990 hade det fötts
en kraftig underskattning.
90 000 fler barn än vad som beräknats.
Samtidigt har det tillkommit
fler flyktingbarn
i förskoleåldern
än beräknat. Andra faktorer som har påverkat
innebar

närmare

hos kvinnor
är bl.a. ett förändrat förvärvsmönster
av barnomsorg
förskolebarn
och ett minskat antal barn hos privata dagmamrnor.

behovet

Regeringen

tillsatte

bete med kommunerna
förbättra

situationen

en lagstadgad rätt till
sitt uppdrag

med

i mars 1990 en aktionsgrupp med uppgift att i nära samarinventera möjliga åtgärder för att snabbt bygga ut och
i barnomsorgen
att införa
samt att överväga möjligheterna

plats i barnomsorgen

för alla barn.

Aktionsgruppen

har

redovisat
olika
och i ett betänkande SOU
1990:80
Remissbehandlingen
gärder som kan underlätta utbyggnaden i kommunerna.
betänkandet
har nyligen avslutats.

åt-

fullgjort

Vad

gäller

skolbarnsomsorgen

har skolbarnsomsorgskommittén

U

av

1989:05

haft i uppdrag

att främja ett närmande mellan skola och skolbarnsomsorg
genom
stimulera och påskynda en utveckling
i riktning mot en organisatoriskt

att följa,
och pedagogiskt
har nyligen

samlad verksamhet

lagt fram

en helhet.
En av nyheterna

betänkandet

för skola och skolbarnsomsorg.
SOU

med socialtjänstreformen

1991:54

Skola

-

Kommittén

skolbarnsomsorg

var att betydelsen

av allmänt

in-
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riktade

och strukturinriktade

samhällsplaneringen

insatser underströks.

har i huvudsak

Socialtjänstens

gällt den kraftiga

Här har socialtjänsten
överlag
sorg och äldreomsorg.
hävda sina intressen i den kommunala
planeringen.

medverkan

i

utbyggnaden

av barnomhaft goda möjligheter
att

Utvecklingen

inom individoch familjeomsorgen
kännetecknas
av ett ökat
verksamheten
bl.a. till följd av omstruktureringar
inom hälso- och
mot
sjukvården
och en kraftig
ökning av antalet socialbidragstagare.
Det ökade
trycket mot socialbyråerna
har medfört att de individinriktade
insatserna idag
helt dominerar
arbetet. De strukturinriktade
insatserna har under senare år

tryck

prioriterats

lågt. Förutom

tidsbrist kan detta bero
att de sociala områdesbehuvudsakliga bidrag till
som utgjort individ- och familjeomsorgens
sarnhällsplaneringen,
inte haft samma tyngd som exempelvis
de kommunala
barnomsorgsplanerna.
Detta kan i sin tur bero på att individ- och familjeomsor-

skrivningar,

uppföljning
gen på grund av bristande dokumentation,
inte kunnat hävda sina ståndpunkter
egna verksamheten
kunskap.

och utvärdering
utifrån

av den
väl underbyggd

Socialstyrelsen
sationsformer

lät i slutet av 1980-talet genomföra en kartläggning
av organiinom socialtjänstens
individ- och familjeomsorg
och fann därvid,

organiseras efter två olika huvudlinjer.
att verksamheten
Runt årsskiftet 198889
hade ca 80 procent av totalt ca 450 svarsenheter en funktionsorganisation
som
innebar,
arbetade inom individoch farniljeomatt samtliga i arbetsgruppen
sorgen. Endast 13 procent av svarsenheterna hade det geografiska området som
överordnad
princip, enligt vilken medlemmarna
i en grupp kan arbeta med fler
än ett av socialtjänstens
verksamhetsområden.
Geografiskt
områdesanknutna
servicegrupper
har alltså inte fått något kraftigt genomslag i praktiken.
I vilken
utsträckning

decentraliseringen

utlokaliserats
Av
ökad

till

lett till

att små grupper
är inte känt.

kommundelarna

socialstyrelsens

material

specialisering

inom

av socialsekreterare

framkommer

individ-

att det finns klara
och familjeomsorgen.
Denna

tendenser

till

specialisering

utmärks

inrättat särskilda mottagningsgrupper,
ekonoav att många kommuner
och grupper inriktade mot stöd och behandling till barnfamiljer
eller
missbrukare.
De flesta kommuner
har utvecklat särskilda rutiner för förenklad

migrupper

handläggning

av ärenden om socialbidrag och på flera håll har också hushållseprövats med stor framgång. Den s.k. arbetslinjen har gjort
sig alltmer gällande inom socialtjänsten
och har lokalt lett till ett utökat samarbete mellan socialtjänsten,
försäkringskassan
och arbetsförmedlingen.
konomisk

rådgivning

Regeringen

utvecklingen

1989
gav i december
verksamhet
i
enskild
av

och ungdomsvården.
doms-

Uppdraget

och missbrukarvården

Sammanfattningsvis

tionsplatser

under

i uppdrag

regi inom

samt barnoch visar att barn-, ungunder l980-talet.

har nyligen

slutförts

i utredningen

1982 till

att

analysera

missbrukarvården

i hög grad privatiserats

konstateras

perioden

socialstyrelsen

att det totala antalet institu1990 ökat från ca 7 500 till ca 10 300.

Bilaga
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Även

om avsikten i början av 1980-talet var att vården i långt större utsträckgenomgång,
ning än tidigare skulle ske i öppna former visar socialstyrelsens
att
antalet vårdplatser
trots detta ökat med 37 procent.

Ökningen av antalet institutionsplatser
enskild

huvudman.

där antalet

missbrukarvården,
4 158. Inom
till

har främst

skett vid institutioner

i denna riktning

förändringarna

De tydligaste

i sådana institutioner

platser

barn- och ungdomsvården

har de enskilda

med

har skett inom

ökat från

737 till

ökat från 221

platserna

898.

som gjorts av behov
visar emellertid,
och ungdomsvården

Inventeringar

mest

och resurser inom
att de institutionella

den tunga missbrukarvårdresurserna
för de

och missbrukarna
Riksdagen har
är otillräckliga.
utsatta ungdomarna
skall
beslutat att huvudmannaskapet
för de särskilda ungdomshemmen

nyligen

till

övergå

statsbidraget
stimulera

en del av
i syfte att
och
för de mest utsatta missbrukarna
rskr. 267.

staten under år 1992. För åren 1991 och 1992 omvandlas
till anordningsbidrag
till ungdoms- och missbrukarvård

en utbyggnad av antalet platser
l99091:96,
SoU14,
prop.

ungdomarna

Utredningar

m.m.

om

och

socialtjänsten

socialtjänstlagen

Socialstyrelsen
I rapporten

Växa i välfärdsland

SoS-rapport

av det s.k. Rebus-projektet.
kritisk bild av samhällets insatser

huvuddelen
delar

1990:3

redovisar

socialstyrelsen

är en i stora
för utsatta barn och ungdomar.
Socialoch att detta
saknar ett barnperspektiv
Slutresultatet

från projektet

hävdar bl.a. att socialtjänsten
i tillämpningen
i en integrerad lagstiftning,
av den s.k. familjevårdsprinSocialtill följd av bl.a. decentraliseringen.
cipen och i en kunskapsurholkning
betonar
behovet
över.
socialtjänstens
organisation
styrelsen
ses
av att
handlar om social1990:6
SoS-rapport
Rapporten Pd väg från socialbyrán

styrelsen
bottnar

byråernas

arbete

rapporten
människors

hävdas,

med arbetslösa

och människor

med ekonomiska

I

problem.

vad gäller
inte lett till några förändringar
att socialtjänstlagen
till
Klientundersökningar
söka
inställning
hjälp på socialbyrån.
att

som under 80-talet genomförts på vetenskaplig grund visar på liknande klientupoch obehag. Studierna visar också
som de tidigare; skam, förnedring
förväntar
sig att få for
överensstämmelse
vad
klienterna
det
mellan
dålig
är
att

plevelser
hjälp

och den hjälp

socialarbetaren

att ge. De flesta klienter
eller bostad.
arbete, utbildning

är beredd

hjälp med pengar eller praktisk hjälp till
larbetarna vill ge behandling eller emotionellt

vill

ha

Socia-

stöd. Undersökningar
som gjorts
emellertid
visar
inom
och
arbetstidens
individfamiljeomsorgen
fördelning
av
direkt
klientarbete.
arbetstiden
endast
25-30
ägnas
att
procent av
1990:2 7 avslutas det socialMed rapporten Behövs socialbyrán
SoS-rapport

i samråd med
byråprojekt,
av socialstyrelsen
som sedan år 1986 bedrivits
I projektet, som byggt på ett nära samarbete med socialSocialdepartementet.
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i fem kommuner,

byråerna

rats i förhållande

till

familjeomsorgens

har socialbyråernas

klienternas

behov.

villkor

och verksamhet

I slutrapporten

analyse-

hävdas

och
att individför människor
är över-

funktion

som det yttersta skyddsnätet
och att märmiskor
med de tyngsta behoven trängs ut.
I dagböcker skrivna av socialsekreterare
i projektet speglas en utbredd

belastat

ring

kring

uppdraget

och yrkesrollen,

förvir-

splittring

på ett flertal olika uppgifter
under tidspress och otillfredsställelse
med arbetsvillkoren
med att tvingas till
ytlighet, inte hinna tänka, inte ha tillgång till sådana resurser som behövs och
inte få tillräckligt
stöd av arbetsledare och framför allt av politiker för avgränsning och prioritering.
Socialstyrelsen har inte uppfattat bristande kompetens som
ett huvudproblem;
kunskap. Individ-

däremot

enligt rapporten ifrågasättas
möjligheter
som aktualiseras
-

-

är

att till
social

administration,

andra myndigheter

bidrag

och faderskapsfastställanden,

överföra

t.ex.

uppgifter

handläggning

dominerade

av socialbidrag,

av regelstyrd
underhålls-

att förstärka den psykosociala kompetensen inom andra offentliga
inom arbetsplatser samt fackliga och ideella verksamheter
tutioner,
märmiskor
service

-

det snäva utrymmet
för att använda och utveckla
funktioner
och organisation
behöver
och olika framtidsalternativ
förs fram. Några av de

och familjeomsorgens

möjligen

föredrar

att vända sig till

då de behöver

insti-

som
råd, stöd,

eller bara information,

relationsbaserade
sociala arbetet i projektatt flytta ut det långsiktiga
liknande former, där arbetets organisation
och konkreta innehåll,
personalens sammansättning,
lokalernas
läge och utfornming,
öppettider,
telefontider

etc. kan anpassas efter behoven

hos de människor

som skall

betjänas.
I rapporten

styrelsen

Att beskriva

socialtjänsten

SoS-rapport

1991:2

redovisar

social-

resultatet

av en första etapp av en utredning
om en för staten och
för socialtjänsten
gemensam och enhetlig informationsstruktur

kommunerna

Ifs.
och statistikunderlag
Betydelsen av ett förbättrat informationsför socialtjänsten understryks. Vidare framhålls att sociala ornrådesbeskrivningar
behövs
för bedömningar
mål uppfylls och för en planering
av hur välfärdspolitikens
behov.
som utgår från befolkningens

Svenska kommunförbundet

m.fl.

Kommunförbundet

har i en skrivelse 1990-11-15
hemställt om att regeringen
vad
socialtjänstlagen
översyn
en
av
avser regleringen
av rätten
och ansvarsförhållanden
mellan olika huvudmän.
I skrivelsen,
som
bl.a. hänvisar till den studie av rättsfall som redovisas i rapporten Bistdndsrätten
tar initiativ
till bistånd

i rättspraxis

till

- analys

och konsekvenser

i ett kommunalt

perspektiv

Svenska

Bilaga
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1990, påtalas en rad effekter av reglerna om kommui 6 § socialtjänstlagen,
de formuleringar
och
som ligger
nernas yttersta ansvar
bistånd.
till grund för rätten till
lett till att förvaltningshävdar att lagens konstruktion
Kommunförbundet
förlag

kommunförbundets

politiska
den till sin karaktär
fullgör
för kommunerna
biståndsansvar.
sociala
samhällets
för
ambitionsnivåer
bestämma
att
inte
invändning gäller särskilt att utslagen från domstolarna
Kommunförbundets
tilallmängiltig
vid
relateras till en bedömning
av de totala resursanspråken
domar i praktiken
antyds dessutom att regeringsrättens
lämpning. I skrivelsen

domstolarna

i stället

funktionen

och att
betydelse systemet egentligen förutsätter
föra
effektivt
förmåga
och
kraft
har
att
därför gynnar den som
konstruktionen
överklaga
möjligheten
inte att
att
sin talan. Kommunförbundet
anser emellertid
skall slopas.
beslut genom förvaltningsbesvär
skrivelse till
kommunförbundet
har även storstadsdelegationen
Förutom
inte tillmäts

den prejudicerande

inom
påtalat att klienters val av behandlingshem
erbjuda
kunnat
socialnämnden
fått vara styrande trots att
missbrukarvården
alternativ.
och billigare
likvärdiga
till regeringen
i Uppsala har i en skrivelse
kommundelsnänmd
Gottsunda

regeringen

1990-11-29

särskilt

och som innebär, att
den praxis som utvecklats i förvaltningsdomstolarna
till
bistånd
psykoterapi utifrån
ålagd att utge ekonomiskt
blivit
socialtjänsten
åtgärder
6
I dessa fall rör det sig nästan aldrig om tillfälliga
socialtjänstlagens
för psykoterapi inte sällan sträcker sig över
kostnadsansvar
då socialtjänstens

berört

flera

år.

Psykiatriutredningen
år 1989 en utredare med uppgift att utreda service, stöd
till utredningen
Tilläggsdirektiv
och vård till psykiskt störda S 1989:01.
1990, varvid uppdraget övertogs av en parlamentariskt
meddelades i november
skall bl.a. ses mot bakgrund av att
Utredningsuppdraget
sammansatt kommitté.
huvudmän bidragit till att psykiskt
olika
mellan
ansvarsfördelningen
i
oklarheter
skall redovisa sina
Utredningen
samhället.
från
stöd
störda inte får tillräckligt

Regeringen

förslag

tillkallade

senast

juni

1992.

Handikapputredningen
Problemet

med två olika besvärsvägar,

förvaltningsbesvär

och kommunalbesvär,

1990:2 av
SOU
och i ett delbetänkande
har behandlats av socialberedningen
Handikapputredningen har därvid inte ansett det nödvänhandikapputredningen.
digt att ändra vare sig reglerna om bistånd eller överklagande. Utredningen har
föreslå en ny
i stället valt att i socialtjänstlagens avsnitt om ärendehandläggning
bli ålagd att pröva
I denna paragraf föreslås socialnämnden
paragraf, 50 a
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framställningar

från en enskild om en social tjänst enligt 6 § socialtjänstlagen,
inte
den
enskilde
eller nämnden bifaller
motsätter sig sådan handläggning
om
framställningen
på annan grund.
En sammanställning

förslag visar
av remissvaren över handikapputredningens
däribland
socialstyrelsen
förslaget
tillstyrker
om en ny
kammarrätten
lagparagraf. Förslaget avstyrks av riksrevisionsverket,
Goteborg,
Svenska kommunförbundet,
Landstingsförbundet,
Göteborgs kommun, Skellefteå
att

18 instanser

kommun och Södertälje

kommun med huvudmotivet,

att förvaltningsdornstolarnas
sådan
skulle förstärkas
lagregel
högst
genom en
avsevärt på bekostnad av kommunernas
möjligheter
att själva göra de övergripande socialpolitiska
bedömningarna.
över socialtjänsten

inflytande

Handikappförbundens

centralkommitté

HCK

HCK

har som sin uppfattning framfört till regeringen att rättigheterna
i socialoch
bestämt
och
klart
tjänstlagen måste preciseras
uttryckas mera
skrivelse till
regeringen 1991-04-25.
Detta skulle enligt HCK:s uppfattning förbättra möjligheterna
Av

med många av de brister som påtalas i skrivelsen.
att komma tillrätta
skrivelsen
framgår vidare att HCK avfärdar alla tankar på inskränkningar

i rätten att överklaga beslut inom socialtjänsten. Organisationen vänder sig också
skall bli föremål för ekonomisk
granskemot att personer med funktionshinder
ning när de behöver olika former av insatser. I övrigt framförs
bl.a. en del

på kommunernas

synpunkter
Av

för

betydelse

samverkan

med handikapporganisationerna.

framtida

socialtjänstens

insatser

är förutom

handikapput-

också en rad andra statliga utredningsuppdrag,
bl.a. översynen av det
allmärmas insatser vid brott mot unga Ju 1990:07 och det arbete som bedrivs
inom ramen för kommunalekonomiska
kommittén
Fi 1990:04.

redningen

Kommitténs
Behovet
90-talet

uppdrag

för den fortsatta utvecklingen
att forma riktlinjer
av socialtjänsten under
och därefter framstår allt tydligare.
Detta gäller i synnerhet som olika

intressenter

från skilda

framfört

utgångspunkter

krav på preciseringar

i social-

tjänstlagen.
Jag föreslår

socialtjänstlagen.

Utgångspunkten

som kommer

uttryck

till

Översynen bör
inriktas

kommitté

att en parlamentarisk

bl.a.

tillkallas

för kommitténs

i socialtjänstlagens

för en allmän översyn av
arbete bör vara, att det synsätt

målformuleringar

skall

ligga fast.

utifrån

tillämpats
en utvärdering
av hur socialtjänstlagen
till
vilket
skall
ha
och hur
ställningstaganden
uppdrag socialtjänsten

detta uppdrag

skall

ansvarsfördelningen
Det ökade trycket

kunna

genomföras.

fungerat

mellan

på socialtjänsten

Utredningen

statsmakterna
ställer

bör

bl.a.

utvärdera

hur

och kommunerna.

allt högre

krav på effektiv

använd-

Bilaga

och samverkan
ning av tillgängliga
resurser och på organisation
huvudmän.
för socialtjänstens
Detta innebär att förutsättningarna
måste analyseras.

arbete bör i första hand inriktas

Kommitténs

frågor även om det bör stå kommittén fritt
under utredningsarbetet.
som aktualiseras
Jag finner
l

att inrikta

det angeläget

Socialtjänstlagens

regler

mellan

205

olika

organisation

mot vissa huvud-

att ta upp även andra frågeställningar

till

huvudområden:

mot följande

översynen

om rätten

1

bistånd,

det yttersta

ansvaret

och

vistelsebegreppet
,
Överklagande av beslut
inom socialtjänsten
Kommunernas

socialbidragsnormer

Socialtjänstens

framtida

inriktning

Socialtjänstlagens regler

1

och

ansvaret
Behovet

och organisation

och utvärdering.

uppföljning

Tillsyn,

om

rätten

till

bistånd,

regler för

av preciserade

rätten

bestämmelser

till

bistånd

har socialtjänstlagen

av ramlag. Det gäller inte minst regleringen
av rätten till
Genom biståndet skall den enskilde enligt 6 § tillförsäkras

begrepp

Detta

yttersta

vistelsebegreppet

I sina grundläggande

nivå.

det

definieras

emellertid

inte närmare

en utpräglad karaktär
bistånd enligt lagen.
levnadsen skälig
i lagens förarbeten.
I

del A s. 186 anförde departementsprop. 197980:1
att det skulle vålla stora svårigheter att i lagtexten närmare söka ange
Han menade att detta bl.a. måste
vad som skall anses som skälig levnadsnivå.
förhållanden
i
tid
och
de
under vilka den hjälpbedömas med utgångspunkt
den

socialtjänstpropositionen
chefen,

behövande
formens

lever.
medvetna

lagstiftningen.

lokala

som ett av flera uttryck för socialtjänstresociala vårdfrån den tidigare detaljreglerade

kan tolkas

strävan

Avsiktligt

skiftande

utifrån

Detta

bort

en betydande frihet att
gavs de enskilda kommunerna
biståndet
och fastställa vilken
utforma
förutsättningar

som skulle anses motsvara lagens krav på skälighet.
i rättstillämpningen
sågs den
Som en garanti mot alltför
stor oenhetlighet
till
beslut i biståndsärenden
enskildes möjlighet
att överklaga socialnämndens

levnadsnivå

förvaltningsdomstol.

SoU

197980:44,
för

standardskillnader
komma

att
s. 20 förutsatte
vissa icke acceptabla

kunde ge utrymme
men utgick ifrån, att det genom rättspraxis och statlig tillsyn
och
på sociala tjänsters kvalitet
att ställas vissa minimikrav

socialtjänstlagen

den föreslagna
skulle

Socialutskottet

kvantitet.
Från

vitt

debatten.
innebär

ningen

skilda

utgångspunkter

har denna ordning

risk
från

för

rättsförluster

denna utgångspunkt

kritiserats

att socialtjänstlagens
Sålunda
för den enskilde.

Från vissa håll har hävdats

intagit

ståndpunkten

i den allmänna

av ramlag
har handikapputredkaraktär

att mer preciserade

be-

1
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för att bättre garantera den enskildes rätt till bistånd.
håll har man riktat kritik mot den roll som förvaltningspå grund av lagens ramlagskaraktär.
har erhållit i biståndsärenden

stämmelser
Från

krävs

kommunalt

domstolarna

med rätten till förvaltningsbe-

i förening

lagbestämmelser

preciserade

Bristen

Somliga har
svär har gett domstolarna
ett ovanligt vidsträckt tolkningsutrymme.
därmed getts en i viss mening politisk roll. I sin
uttryckt det så att domstolarna
till

skrivelse

hävdar

regeringen

i stället
att förvaltningsdomstolarna
karaktär politiska uppgiften att bestämma
biståndsansvar;

för

till

I skrivelsen

prejudicerande
tenderar

att lagens konstruktion
fullgör
den till
kommunerna

kommunförbundet

ambitionsnivåer

för samhällets

föra
den som har kraft och förmåga att effektivt
förutsätter emellertid att en individuell

att gynna

sker i varje enskilt
utifrån

avgöranden

Förvaltningsdomstolarnas

fall.

individuella

slutsatser

sin

sociala

i praktiken inte har-den
antyds också att regeringsrättsdomarna
borde ha och att konstruktionen
innebörd
som de rätteligen
sin talan.

Biståndsparagrafens tillämpning
många

lett

vilket

komponenter,

gör

det svårt

prövning

innehåller

att dra

därför

allmängiltiga

rättsfallen.

För egen del ansluter jag mig till uppfattningen
att kombinationen
av utpräglad
har fått mindre önskvärda konsekvenser.
och rätt till förvaltningsbesvär
i domstol
Jag vill understryka
att få en materiell överprövning
att möjligheten
ramlag

Jag avvisar
är av central betydelse för den enskilde.
av socialnämndsbeslut
i diskussionen,
därför den tanke som ibland framförts
att man skulle avskaffa
rätten till
i stället

i möjligaste

lösas genom att lagstiftningen
i detta sammanhang
frågeställning

i tillämpningen

måste

mån preciseras.

är i vad mån en förvaltningsinte bara om bistånd skall ges eller
att föreskriva
Ibland kan här den enskildes vilja
skall vara utformat.

En särskild
domstol

Problem

i biståndsärenden.

förvaltningsbesvär

skall ha möjlighet

utan även hur biståndet
med kommunernas
komma i konflikt

att ge ett önskat bistånd. Ett
exempel på en sådan situation är när den enskilde har Önskemål om en viss
institutionsbehandling
medan kommunen
anser sig kunna erbjuda likvärdig
Det kan enligt min
till en lägre kostnad på en annan institution.
behandling

möjligheter

åläggs kostnader för insti:uinte vara tillfredsställande
att kommunen
möjligheter
kommunen
har
tionsbehandling
att påverka var denna vård
utan att
skall ges.
mening

En ytterligare

rätten till
sökandens

i detta sammanhang är
som bör uppmärksammas
behovsprövning.
i vissa fall skall ges utan ekonomisk

frågeställning

om service eller bistånd
Denna fråga är särskilt

färdtjänst
ekonomi.

handikapputredningen.

aktuell

inom

äldre-

och social hemhjälp
Frågan

har tidigare

I likhet

och handikappomsorgen

där

a.
ansetts föreligga oberoende av
ch
behandlats av socialberedningen

tidigare

med socialberedningen

SOU
1990:2
ningen i sitt delbetänkande
att ekonomisk
bör förekomma
när det gäller andra former av bistånd

anser handikapputredbehovsprövning
inte
än ekonomisk

hjälp.

Bilaga

Handikapputredningen

1

föreslår därför att 6 § socialtjänstlagen
kompletteras
denna
innebörd.
Delbetänkandet
regel
bör
i
denna
del
tillsammans
en
av
remissinstansernas
överlämnas
till
den nu aktuella kommittén.
synpunkter

Det yttersta

ansvaret

Kommunen

har enligt

vistas

ning
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med
med

3 § socialtjänstlagen

det yttersta ansvaret för att de som
får det stöd och den hjälp som de behöver. En biståndspröv6 § omfattaralltid
till frågan om behovet kan
ett ställningstagande

i kommunen

enligt

tillgodoses

på annat sätt. Frågan gäller i vad mån den biståndssökande
själv,
eller
huvudman
någon
kan
behovet.
tillgodose
Formuleringarman person
annan
ett vidsträckt
arna i 3 och 6 §§ socialtjänstlagen
ger kommunerna
ansvar och har

i praktiken

lett till att socialtjänstens ansvarsområde
successivt utvidgats under
Detta gäller i synnerhet insatser i gråzonen mellan kommunernas
och

1980-talet.

landstingens

ansvarsområden.

förvaltningsdomstolarna
hälso-

Det kan hävdas att socialtjänsten genom utslag i
i vissa fall fått bekosta vård och behandling som enligt

och sjukvårdslagen

av uppgifter
som innebär
det ansvar
Problemen

1982:763

åvilar

landstingen.

En sådan överföring

och kostnader har skett trots den markering
som finns i 3 § och
inte
innebär
i
någon
inskränkning
att kommunens
yttersta ansvar
vilar
andra
huvudmän.
på
som

sammanhänger

inte bara med att det yttersta ansvaret ligger hos
utan också med att medborgarna har möjlighet att överklaga vägrat
enbart i förhållande
till socialtjänsten och inte i förhållande
till andra

socialtjänsten
bistånd

vårdgivare.
vård

kan

Skulle
detta

socialtjänstlagen

förvägra någon enskild medicinsk
en sjukvårdshuvudman
beslut inte -på motsvarande
sätt som vägrat bistånd enligt
bli föremål för materiell prövning i förvaltningsdomstolarna.
-

Vistelsebegreppet
Föreskriften

i 3 § socialtjänstlagen

för att undanröja

åtgärder

verkligen

om vistelsekommunens
ansvar har tillkommit
vilken
kommun
har
för att behövliga
ansvaret
om
som
kommer tillstånd.
I praktiken förekommer
det dock fort-

oklarhet

farande

tvistar om ansvaret för handläggningen
att kommunerna
av vissa typer
av ärenden. Detta gäller i synnerhet ärenden där en långvarig och kostnadskrävande insats kan bli aktuell, t.ex. en familje-eller
Det
behandlingshemsvistelse.
förekommer

även att kommuner vägrar att behandla en ansökan om ekonomiskt
därför att personen i fråga inte vistats tillräckligt
länge i kommunen.

bistånd
Även i vissa

andra fall kan det uppstå oklarhet om vilken kommun
som har
vilket
uppkommit
ansvaret. Fråga har också i rättstillämpningen
om
ansvar som
åvilar
kommunen
i situationer
då den biståndssökande
vistas utomlands
en
längre period.

Frågan

om vistelsebegreppets

uttolkning

i särskilda

situationer

har tidigare
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behandlats

i betänkandet SOU
1986: 16 Aktuella
socialtav socialberedningen
Betänkandet har remissbehapdlats. Frågan bör emellertid
bedömas
mot bakgrund
beav den allmänna översynen
av lagen, varför beredningens
tänkande i denna del, liksom remissynpunkterna,
nu bör överlämnas till den nya

jänstfrågor.

kommittén.
Kommittén

bör överväga

möjligheterna

regler

Kommittén
om rätten till bistånd.
konsekvenserna
socialtjänstens
yttersta
av

ansvar och lägga fram förslag
ansvarsjörhállandena
mellan olika huvudmän.

tydliggöra
att ytterligare
mittén bör också föresla

Överklagande

För närvarande

ning.
direkt

två olika

inom

tillkommer

berörs

av beslutet eller
enbart angripas på de särskilda

vägar

att överklaga beslut inom socialtjänsten.
inte
något annat är föreskrivet
i en författom
varje kommunmedlemoavsett om han eller hon
inte.

Genom

kan dock

beslut

kommusom anges i 7 kap. 1
är begränsad till lagligheten av det överkla-

att prövningen
Vid bifall får överinstansen

ett annat beslut

kommunalbesvär

besvärsgrunder

De innebär

gade beslutet.

socialtjänsten

får användas

Besvärsrätt

nallagen.

Kom-

som behövs för att undanröja oklarhar
för
ansvaret
att tillgodose den enskildes behov
som

av beslut

finns

Kommunalbesvär

i syfte

de preciseringar

heter om vilken kommun
av bistånd.

2

socialtjänstlagens
att bättre precisera
bör vidare särskilt
uppmärksamma

endast upphäva beslutet

men inte sätta

i dess ställe.

Förvaltningsbesvär

kan bara komma ifråga under förutsättning
att den klaganbeslutet,
beslutet
honom
gått
och
beslutet
kan överklaatt
emot
att
av
Bestämmelser
detta
finns
i
33
§
förvaltningsprocesslagen
1971:291
gas.
om
och i 22 § förvaltningslagen
1986:223.
Prövningen
dvs. den
är allsidig,
innebär en fullständig
överprövning
i sak av det överklagade
beslutet
inom
ramen för parternas yrkanden.
de berörs

l vissa typer

av socialtjänstärenden

är det för närvarande oklart om en framfråga
som en
om bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen
eller som en fråga om tillämpning
kommunens
av
egna regler för vissa sociala
tjänster. Det kan gälla t.ex. färdtjänst eller social hemhjälp till enskild.
I den

ställning skall behandlas

praktiska

tillämpningen

beror

socialnämndens

handläggning

av ärendet ofta på
De
flesta
hjälp.
hjälpsökande
om
är okunniga om betydelsen av hur deras framställningar
utformas.
Socialnänmdens val av handläggningssätt
kan bli avgörande för i vilken form överklagande
skall ske, såsom förvaltningsbesvär
eller kommunalbesvär.
Den enskilde kan i
vissa fall på grund av rådande oklarhet om vilket rättsmedel som skall tillämpas
gå miste om möjligheten
att få sin sak överprövad
genom förvaltningsbesvär.
hur den enskilde

Ur principiell
de skilda

formulerat

och praktisk

besvärsvägarna

sin framställning

synpunkt är det av stor betydelse att problemen
i socialtjänstärenden
finner en lösning.

med

Bilaga

I

209

i ett delbetänkande
av handikapputredningen
i
förslag innebär, att det genom en ny föreskrift
skulle klarare framgå att beslut i ärenden om en social tjänst
socialtjänstlagen
Delbetänkandet,
åt en enskild i princip överklagas
genom förvaltningsbesvär.
har senast behandlats

Frågan

SOU

1990:2.

Utredningens

bör i denna del tillsammans
med remissinstansemas
som har remissbehandlats,
till den nu aktuella kommittén.
yttranden i frågan överlämnas
med olika möjligKommittén
bör i sitt arbete söka en lösning pá problemen
heter att överklaga

3

beslut

Kommunernas

inom socialtjansten.

socialbidragsnormer

på en individubygger till skillnad från socialförsäkringssystemet
den enskilde
skall tillförsäkra
Socialbidraget
en skälig

Socialbidraget

ell behovsbedömnig.
levnadsnivå

självständigt
samtliga

men också utformas så att det stärker
liv. I syfte att förenkla
hanteringen

kommuner

något undantag

fastställt

vägledande

socialbidragsnormer.

I kommunerna

basbeloppsanknutna.

dennes resurser att leva ett
har
av socialbidragsbeslut
Normerna

förekommer

är med

bruttonormer,

och nettonormer,
som innebär att vissa
som avser att täcka alla levnadskostnader
också att kommunerna
har
behov behandlas utanför normen. Det förekommer
och en annan norm för mera långvarigt socialbidrag.
en norm för korttidsbidrag
Även om kommunernas
i
endast avser att ge vägledning
socialbidragsnormer
storlek är det enligt min
det enskilda fallet vid bedömningen av socialbidragets

mening

mellan
överensstämmelse
en grundläggande
konstruktion
och innehåll.
För
socialbidragsnormens

angeläget att det finns
vad gäller

kommunerna

över vilka
är det av stor betydelse att det finns klara riktlinjer
olika
avsedda
täcka.
Förekomsten
levnadskostnader
är
att
normsysav
normerna
vilket
mellan kommunerna,
också en överblick
och jämförelser
tem försvårar

den enskilde

från angivna procentsatser
att med utgångspunkt
av basbeloppet
dra några bestämda slutsatser om den materiella standarden för socialbidragstaI diskussionen
om socialbidrag har vidare efterlysts en
gare i olika kommuner.

gör det svårt

bättre

mellan

samordning

socialbidragen och andra närliggande

normalbelopp

riksskatteverkets

för existensminimum

t.ex.
och

hushållsbudgetar.

konsumentverkets

har i lagen avsiktligt

Kommunerna

system,
vid inkomsttaxering

ande lokala

utforma

givits en betydande frihet att utifrån skiftbiståndet och fastställa vilken levnadsnivå

förutsättningar
Samtidigt är det, som rikssom kan anses motsvara lagens krav på skälighet.
uttalade vid behandlingen
dagens socialutskott
av socialtjänstpropositionen,
alltför
nivå inte varierar
mycket mellan olika
angeläget
att socialbidragets
kommuner.

Regeringsrätten

prinicipiellt

har i några domar år 1984 RÅ

viktiga

skälig levnadsnivå.

ställningstaganden

avseende

Dessa domar har i praktiken

84

13 och RÅ 84 2:76

gjort

och
normer för socialbidrag
haft stor betydelse som vägled-
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för

ning

verkets

Enligt

domarna

att en viss ytterligare
kets hushållsbudgetar.

vägledning

vid bedömningen

Vidare anges
kan hämtas i konsumentver-

har mot denna bakgrund utarbetat allmänna råd om socialvid
för existensminimum
Riksskatteverkets
normalbelopp

Socialstyrelsen
1985:

vid inkomsttaxering.

för existensminimum

normalbelopp

bidrag

för
att bestämma en viss minimistandard
baseras på riksskatteskall denna miministandard

när det gällt

kommunerna

socialbidrag.

1.

för bestämmande
av
av normalbelopp
för år 1991 en
Socialstyrelsen rekommenderar
förbehållsbeloppet
Även
om rättsnorm för ensamstående som utgör 116 procent av basbeloppet.
allmänna
råd påverkat
utvecklingen
och socialstyrelsens
fallen
mot större

inkomsttaxering

år
motsvaras
vid införsel

1991

normer
en stor spridning vad gäller kommunernas
från SCB S 45 SM 9101 visar att drygt 80 procent
1991 hade en norm som låg under socialstyrelden 1 februari
av kommunerna
kommuner
låg dock strax under, på 115 procent
rekommendation.
Många
sens
hade en norm
vidare
16 kommuner
statistiken
framgår
Av
basbeloppet.
av
är det fortfarande

enhetlighet

för ensamstående.

Statistik

som understiger
förbehållsbeloppet

riksskatteskatteverkets

normalbelopp

för

bestämmande

av
samt att 12 komprocent av basbeloppet
eller däröver.
muner hade en norm som låg på 130 procent av basbeloppet
Statistiken
visar också att det är vanligare med höga normer i norra Sverige än
vid införsel

100,7

i södra.
min

enligt

finns

Det

vilken

enligt

Mot

normer
enhetlighet

denna

och innehåll.
normernas konstruktion
bör kommittén närmare analysera vilka skillnader
som
och innehåll.
Kommittén
konstruktion
socialbidragsnonnernas
vad gäller

utreda fördelar

möjligheterna

bidragsnormer

4

att överge den princip,
själva
begränsningar
med
vissa
att
åstadkomma
angeläget
däremot
att

anledning

bakgrund

finns vad gäller
bör vidare

inte någon

har stor frihet
för socialbidragen.
Det

bestämma
större

mening

kommunerna

och nackdelar

med skilda normsystem samt överväga
socialmellan kommunernas

större enhetlighet
att åstadkomma
och andra närliggande
system.

framtida

Socialtjänstens

inriktning

och

organisation

omfattningen
av 5 §
av dessa framgår
medverka
i
samhällsplaskall
socialnämnden
att
bedriva uppsökande verki kommunen,
neringen,
informera
om socialtjänsten
råd, stöd och vård,
samhet samt svara för omsorg och service, upplysningar,
och enskilda som behöver det.
ekonomisk
hjälp och annat bistånd till familjer

Socialtjänstens

huvudfunktioner

Socialtjänsten

och

Här föreskrivs

socialtjänstlagen.

har alltså en lagstadgad skyldighet att verka genom såväl allmänt
med relativt små hjälpbehov
till människor
som individuellt

inriktade

insatser

inriktade

insatser

En av nyheterna

till

människor

i stort behov

med socialtjänstreformen

av hjälp.
var att betydelsen

av allmänt

in-
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riktade

och strukturinriktade
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från Rebus-

l slutrapporten

konstaterar
socialstyrelsen,
projektet
att medverkan i samhällsplaneinte fått den plats inom socialtjänsten
ringen hittills
som var avsedd. Till de
emellertid

i syfte att dels sprida
hör bl.a. upplysningsverksamhet
dels i förebyggantillhandahåller,
den
service
socialtjänsten
om
som
de syfte påverka människors
attityder. Det kan t.ex. gälla att förmedla kunskap
samt den lagstiftning
som finns på omom droger och deras skadeverkningar
bland svenskar i syfte att skapa
rådet eller att bedriva ett upplysningsarbete
insatserna

allmänna

information

för märmiskor

förståelse
de insatser
område

intar

förskole-

förebyggan-

en central plats. Inom detta
verksamhet,
t.ex. farniljerådgiv-

och fritidsverksamheten

rådgivningsbyråernas
ungdomsmottagningarna,

också

spelar

Vad gäller samhällets

från andra kulturer.

en viktig roll.
mellan
blir
frågan
resursproblem
om avvägningen
av
Jag vill i detta sammanhang särskilt beröra samhällets
särskilt
understryker
barn och ungdomar.
Socialtjänstlagen

och de särskilda

ningen

I ett läge kännetecknat
olika insatser högaktuell.

insatser för utsatta
omsorgerna
om barn och ungdomar. Den kritik som riktas mot denna del av
är mycket oroande. De svåra fall av barnmisshandel
socialtjänsten
som inträffat
mellan de
bl.a. behovet av en bättre samordning
på senare tid understryker
och landsting.
som bedrivs av kommuner
har nyligen uppdragit
socialstyrelsen att kartlägga

verksamheter

Regeringen

och beskriva

under senare år har förändrats bl.a. till följd
i
verksamhetens
I uppdraget ingår som en del att
primärvården.
integrering
av
samverkan med andra verksamheter
belysa barnhälsovårdens
som arbetar med
hur arbetet

inom barnhälsovården

den 30 maj

barnom-

och familjeomsorg,

individ-

som rör barn, t.ex. socialtjänstens
barnhabiliteringen
sorgen, barnklinikerna,
skall redovisas till regeringen
Uppdraget

frågor

samt barn- och ungdomspsykiatrin.
senast den 31 januari 1992.

1991 beslutat

om en översyn av statens
former
i syfte att finna mer effektiva
insatser inom barn- och ungdomsområdet
1991:42.
dir.
för samordning,
utvärdering och uppföljning
Vidare

har regeringen

I delrapporten
kommunerna

lfs

framhåller

från

den tidigare

gemensam

och

socialstyrelsen

utredningen

nämnda

enhetlig

informationsstruktur

att det inom

de områden

också är nödvändigt
mot ändrade ansvarsgränser
samhällssektorer.
olika
informationen
mellan
av

om en för staten och
för socialtjänsten
där utvecklingen

med en förbättrad
Socialstyrelsen

går

samordning

anser att det
socialtjänsten,
information
från
bl.a.
samordnad
enhetlig
och
finns behov av en
för
enhetlig kunskapsbank
hälso- och sjukvården
och sjukförsäkringen
- en
för
att det skall vara möjligt att följa det totala vård- och serviceutnyttjandet
grupper oavsett om detta sker inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården m.m.
till på
bör bl.a. ur ett folkhälsoperspektiv
Kommittén
närmare
ta ställning
Komkan och bör medverka i samhällsplaneringen.
vilket satt socialtjänsten
olika

mittén

bör dessutom

utreda behovet av och

formerna för socialtjänstens

allmänt

s

212

1

Bilaga

inriktade

och förebyggande

insatser. Kommittén bör i dessa delar särskilt beakta
mellan
olika verksamheter.
samordning
av
Den av riksdagen beslutade äldreomsorgsreformen
innebär att kommunerna

behovet
fr.o.m.

år 1992 ges ett samlat ansvar för långvarig service och vård till äldre
Reformen innebär att vissa kommunala
och landstingskommunala verksamheter
främst avseende somatiskt
funktionshindrade
förs
och att socialtjänsten
och hälso- och sjukvården
samman i en organisation
kommer
betydligt närmare varandra. I enlighet med vad som angetts i prop.

och handikappade.

199091 : 14 överväger psykiatriutredningen
bör föreslås vad gäller långvarigt psykiskt

Riksdagen

har nyligen

försöksverksamhet

S0U21,

rskr.

godkänt

i propositionen

förslagen

med kommunalt
362.

om motsvarande
sjuka märmiskor.

huvudmarmaansvar

Försöksverksamheten

begränsas

förändringar
199091:12l

för
inte

primärvård
till

vissa

även

om
m.m.
i förväg

kommuner

i vilken utsträckning
kommuner
och landsutan grundas
försök
de
ting själva är överens om att starta
enligt
riktlinjer
som anges. Den
skall i första hand gälla den verksamhet som enbart har en hel kommun eller del
Även hälso- och
av en kommun som sitt upptagnings- eller betjäningsområde.
sjukvård som bedrivs över gränserna for flera kommuner eller som organisato-

angivna

riskt

till länssjukvården,
kan dock komma att omt.ex. psykiatrin,
försöksverksamheten.
Som
villkor
huvudmännen
gäller
är överens
att
av
och att verksamheten
kan avgränsas geografiskt,
organisatoriskt,
personellt och
är knuten

fattas

ekonomiskt

till primärvården

lämnar sitt medgivande.
samt att socialstyrelsen
sker en utveckling
Inom barnomsorgen
mellan förskola
mot ökad integration
och skola, som underlättas av riksdagens beslut om kommunalt
huvudmarmaskap
för skolan.

och skolan
förs
Mycket talar för en utveckling där barnomsorgen
i
lokal
till
måldokuorganisation.
Förslag
ett
gemensamt
samman
en gemensam
i den s.k. läroplanoch grundskola är under utarbetande
ment för barnomsorg
skommittén
dir.
1991:9.

framtida
frågor om socialtjänstens
reser dessa omständigheter
och organisation.
Man kan ifrågasätta om det inom en och samma
organisation
är möjligt att uppfylla det.yttersta ansvar som socialtjänstlagen

Sammantaget

inriktning

fritt att utforma
sin nämnDet står idag kommunerna
och
De strukturella
på det sätt som passar de lokala förhållandena.
samhället
aktualiserar
organisatoriska
förändringar
frågan
som genomsyrar
om
bör anpassas till nya organisatoriska
förutsättningar.
på vilket sätt lagstiftningen

ålägger

socialtjänsten.

dorganisation

bär mot denna bakgrund utreda om dldreomsorgens,
handikappomoch individ- och familjeomsorgens
barnomsorgens
uppgifter och an-

Kommittén

sorgens,
svarsområden

även i framtiden

lagstiftning

annan
De studier

eller

för socialtjänstens

i skilda

redovisat

i en och samma lag, samordnas

med

lagar.

och
ramen för Rebus-projektet
talar för att man bör söka nya strukturer
och arbetsformer
individoch familjeomsorg.

socialstyrelsen

Socialbyråprojektet

bör regleras

regleras

inom
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80-talet framgår att märmiskor
som genomförts under
Samtidigt vet man att den
inte gärna söker hjälp på socialbyrån.
i allmänhet
i olika skeden av livet.
samlade socialtjänsten har mycket att erbjuda människor
har både utredande och behandlande uppgifAtt en och samma socialsekreterare
kan enligt min uppfattning vara
beslutsfunktioner
ter parallellt med långtgående
drar sig för att söka hjälp på socialbyrån.
märmiskor
en orsak till att
och famiindividkännetecknar
De starka inslag av myndighetsutövning som
Skyndsam
för den enskilde.
rättssäkerhet
ställer höga krav
Av

flera

klientstudier

ljeomsorgen
handläggning

som klart redovisar
måste inom
vilka motiv som ligger till grund för beslut om olika insatser, är ett
kritik har gång efter annan riktats mot socialtjänstens
Allvarlig
verksamheten.
Även om
följa upp och utvärdera olika insatser.
sätt att utreda, dokumentera,
bedömer jag ändå att mångbristerna delvis handlar om resurser och utbildning
förstärsocialsekreterarrollen
falden av olika arbetsuppgifter i den traditionella
uppgifter
olika
mellan
ker de problem som ñmis. En tydligare gränsdragning
därför önskvärd. Det
är
familj
och
individinom
och ansvarsområden
klarläggs.
utvärdering
och
är också viktigt att ansvaret för uppföljning
socialtjänstens
fört
bl.a.
inom kommuner och landsting har
Decentraliseringen
ökade
Detta innebär
närmare medborgarna.
och sjukvårdens verksamheter
och
efter lokala önskemål
i verksamheten
möjligheter
att anpassa innehållet
långt
delegerats
ut
befogenheter
och
behov. På många håll har samtidigt ansvar
ökat
fått
ett
fältpersonalen
Denna utveckling har bidragit till att
i organisationen.
arbetstillfredsställelvilket har stor betydelse för personalens
handlingsutrymme
yrkesroller som i sin tur ställer
har också lett till förändrade
se. Utvecklingen
krav på kompetensutveckling inom nya områden.
Även om man
har en komplex och sammansatt yrkesroll.
Socialsekreterarna
och famiindividinom
funktionsuppdelning
ser allt starkare tendenser mot en
i vissa fall lett till att socialsekreterare
ljeomsorgen har kommundelsrefonnen
i de
Problemen
arbetar som utpräglade generalister även i större kommuner.
den
än
ställer dock ofta högre krav på specialistkunskaper
stora kommunerna
utarbetar
problembild. Det är därför viktigt att kommunerna
lilla kommunens
fördelar med kraven
decentraliseringens
rutiner och arbetsformer
som förenar
får
budgetansvar
delegerat
Principen
om
på specialistkunnande hos yrkeskåren.
oflexibelt
ett
bistånd
äventyras
till
genom
inte heller drivas så långt att rätten
och professionellt

genomförda utredningar,

utnyttjande av tillgängliga resurser.
och
förstärkning
av individSocialstyrelsen
anser inte att en kraftig
verksamheten.
kännetecknar
familjeomsorgens
resurser löser de problem som
klient och
varje
tid
för
kunna
skulle visserligen
ge mer
Fler socialsekreterare
och
förändra
uppgiftsansvarsför samarbete men skulle inte
större
utrymme
ett
mellan
fördelningen

individ-

och familjeomsorgen

och andra

samhällsorgan.

diskussiofrån socialbyråprojektet bör man, i den fortsatta
slutrapporten
socialbyråupptraditionella
vilka
överväga
framtidsalternativ,
nen om möjliga

Enligt
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gifter

kan avvecklas,
inordnas
i eller
som med fördel främst för klienterna
överföras till arman offentlig verksamhet, överlåtas till enskild verksamhet
eller
flyttas ut från kontorsmiljön.
I kommunernas
arbete med socialbidrag har den
s.k. arbetslinjen
gjort sig allmer gällande och bidragit till ett nära samarbete
mellan

socialtjänsten

och arbetsförmedlingen.

med hushållsekonomisk
rutiner

för förenklad

rådgivning

Under senare år har också försök
prövats med stor framgång. Vidare har nya
av socialbidrag lett till ett närmare samarbete

handläggning
Örebro kommun

med försäkringskassan.
farenheter
till

från ett försök att utlokalisera
försäkringskassans
kontor.

rapporterar
t.ex. mycket positiva ertvå av socialtjänstens
ekonomigrupper

Kommittén bär mot denna bakgrund ta ställning till vilka uppgifter som individoch familjeomsorgen
bär ha och om delar av verksamheten
kräver särskilda

organisatoriska

Kommittén
förutsättningar.
na för en förändring
av socialsekreterarnas
och därvid

5

särskilt

Tillsyn,

uppmärksamma

uppföljning

och

bär vidare analysera förutsättningar-

arbetsuppgifter

och ansvarsområden

kompetensfrdgorrta.

utvärdering

Iillsynvrdgor
Den pågående
heten

ställer

Minskad
tions-

utvecklingen
ökade

statlig
och

ytterligare

mot ökad målstyming
krav på precisa och konkreta

detaljstyming,

verksamhetsformer

verksamav den kommunala
mål för olika verksamheter.

mer generella statsbidrag och friare organisakommer
och landsting
att ge kommuner
ett

ökat handlingsutrymme.

I ett skede kärmetecknat
statsbidrag och tilltagande
ökad tyngd. Den enskilde

generella i stället för riktade
av decentralisering,
privatisering inom vården får också tillsynsfrågoma
förutsätts

lad med respekt

för

tillsynsorganens

möjligheter

enligt socialtjänstlagen

sin självbestänunanderätt
att effektivt

utöva

ha rätt att bli behandHär spelar

och sin integritet.
sin tillsyn

stor

roll

för

den

enskilde.
För närvarande

förs en angelägen diskussion om innehållet i och formerna för
socialtjänsten och de privata vårdgivarnas verksamav den kommunala
het. I diskussionen
har bl.a. framförts
att tillsynen under senare år har försärntill
nackdel
för
den
enskilde.
rats

tillsynen

Socialstyrelsen skall i sin nya roll i första hand inrikta sitt arbete på tillsyn i
och utvärdering av den verksamhet som kommuner,
landsav uppföljning
ting och andra organ bedriver
inom socialsektorns
område.
Inom styrelsen
form

bedrivs

för

närvarande

styrelsens huvuduppgift.
strukturen

uppföljning
enskilda

flera

utredningar

och aktiviteter

med anknytning

till

Som exempel kan nämnas utredningen

inom socialtjänsten.

av informationsinom ramen för Aktiv

Vidare prövas nya grepp
bedrivs
länsvis.
Diskussioner
förs också
som
ärenden kan utvecklas och förstärkas.

om hur tillsynen

i
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missatt drygt 60 procent av den frivilliga
är motsvabedrivs i enskild regi. Inom barn- och ungdomsvården
brukarvården
rande andel 45 procent. Det har dock inte varit lagstiftarens mening att vård och
drivna hem.
skall kunna ersätta offentligt
behandling vid enskilda institutioner

Socialstyrelsens

Tendenser

visar

genomgång

märks även inom äldre- och handikappomsor-

ökad privatisering

till

gen och barnomsorgen.
Det markanta inslaget

inom vården av bam, ungdomar
av privata vårdgivare
bl.a. en översyn av de regler
motiverar
enligt min uppfattning
och tillsyn av verksamheten.
for tillstånd

och missbrukare
som finns

och utvärdering

Uppföljning

verksamheten
ställer krav på att såväl
av den kommunala
och utvärderingsoch landstingens uppföljningskommunernas

En ändrad

styrning

statens

som
förbättras.
instrument

ökad

utvecklade

prestationsmått
inom

kvalitetsjämförelser
individ-

inom

etablerar

sig

resurser
socialtjänsten.

ställer
Detta

vidare

I takt
marknaden

krav

på

att väl
for kostnads- och
innebär

behövs som underlag
och barnomsorgen
såväl äldreomsorgen

och nyckeltal

och familjeomsorgen.

sträckning

ekonomiska

Begränsade

och produktivitet

effektivitet

med att enskilda vårdgivare
krävs också att kommunerna

som inom
i ökad ututvecklar

sin beställarkompetens.
konkreta
saknas i stor utsträckning
planet och på en mera övergripanmål för olika insatser både på det individuella
Bei hög grad uppföljningsarbetet.
försvårar
de nivå. Dessa omständigheter
Vad

gäller

individ-

och familjeomsorgen

i 59
om vissa personregister
förhållanden,
kan
också
personliga

stämmelserna

ömtåliga

som förbjuder
i sin nuvarande

registrering
utformning

av
be-

följa utfallet av olika handlingsplaner.
att rationellt
kunskap om effekterna
fördjupad
av olika behandlingsLikaså
utvärdering
vetenskaplig
krav
vilket
ställer
på
av verksamheten.
program
kommui
många
insatser,
värdet
förebyggande
kunskap
ökad
behövs
som
av
om
ner lever på undantag.
i och formerna för tillsynen av såväl den
bär överväga innehållet
Kommittén
Särskild
verksamhet.
várdgivarnas
kommunala
socialtjänsten
som de privata

gränsa
Det

möjligheterna

också

behövs

uppmärksamhet
tillstånd

att driva

bär ägnas ät frågan om vilka villkor som bär vara förenade med
hem för värd eller boende och hur tillsynen över hemmen bär

vara utformad.
bär vidare överväga
Kommittén
och hur detta
Kommittén
arbete

arbete
bäri

vilken uppföljning

synpunkter från socialstyrelsens
och utvarderingsfrdgorna.

dessa delar inhämta

med tillsyns-,

uppfäljnings-

och utvärdering

som bär ske

och stärkas.

kan underlättas

pågående
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Övriga frågor
Bestämmelserna
i 71 § socialtjänstlagen
är av central
om anmälningsskyldighet
betydelse för socialtjänstens möjligheter att ingripa när barn far illa. Riksdagen
har vid behandlingen av propositionen
198990:28
om vård i vissa fal av barn
och ungdomar

framfört
särskilt bör utreda om
som sin mening, att regeringen
Det kan enligt sociaav anmälningsskyldiga
personer bör utvidgas.
lutskottets
mening finnas skäl att i samband med en sådan utredning
ytterligare
överväga hur reglerna om uppgiftsskyldighet
i 71 § socialtjänstlagen
korresponoch generellt frågeförbud i rättegångsbalken
derar med reglerna om vittnesplikt
kretsen

198990:SoU
Vidare

15, rskr.

har

1974-1990,

Dnr
handel

från

112.

justitieombudsmarmen
2041-1990,

närståendes

sida,

JO

vid

granskning ,

sin

av ett fall
där en 4-årig pojke har avlidit till följd av missanfört att bestämmelserna
i 71 § första stycket

socialtjänstlagen

bör ses över.
bör överväga hur bestämmelserna

Kommittén

socialtjänstlagen
Den

översyn

lagstiftning,
ningen

bör vara utformade.
gjorts av LVU
som tidigare

gör det motiverat

utanför

den aktuella

Socionomutbildningen

om anmälningsskyldighet

i 71 §

och LVM,

att i detta sammanhang

och som lett till ny
lämna tvångsvårdslagstift-

översynen.

är fortfarande

utsatt för stark kritik

nerna i deras egenskap av arbetsgivare
Trots den relativt nyligen genomförda

från såväl kommu-

som från de fackliga organisationerna.
har kritiken
översynen av utbildningen

inte minskat

utan snarare ökat under senare år. Detta talar för en ny översyn av
och uppläggning av socionomutbildningen.
Det finns dock starka skäl
först
talar
för
sådan
bör
den allmänna översynen
efter
översyn
göras
att en
som
Samtidigt är det angeläget att översynen av socionomutav socialtjänstlagen.
innehåll

bildningen

inte skjuts

alltför

långt på framtiden.

Kommittén

bör inom ramen för sitt arbete förbereda
en kommande översyn av
utbildningen
de
krav
och
önskemål
genom att summera
utom en förändrad
bildning som finns hos kommunerna
och de fackliga organisationerna.
Kommittén bör därutöver
synpunkter pd den
att anlägga principiella
vara oförhindrad

framtida

socionomutbildningens

Kommitténs

Uppdraget
bistånd,

det yttersta

socialtjänsten

skall

För utredningen
téer

och

innehåll

och inriktning.

arbeteskall vara slutfört senast vid utgången av år 1993.
i vad det avser att se över socialtjänstlagens
regler om rätten till

särskilda

ansvaret, vistelsebegreppet och överklagande av beslut inom
dock redovisas senast den 1 mars 1993.
gäller regeringens direktiv dir.
1984:5 till samtliga kommitutredare

angående

utredningsförslagens

inriktning

samt

beaktande

dir.
1988:43.
av EG-aspekten
Kommitténs
uppdrag berör även det arbete

ningen S

1988:03,

lagöverträdare

Ju

psykiatriutredningen
1990:07.

Jag förutsätter

S

som bedrivs av handikapputred1989:01 och utredningen om unga
att det sker ett samråd mellan dessa

1

Bilaga

utredningar
klaras

där

avgränsnings-

och samverkansfrâgor

utredningarna

217

emellan

ut.

Hemställan
till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndisom har till uppgift att föredra ärenden om socialtjänst

Med hänvisning

gar det statsråd
att tillkalla
en parlamentarisk

kommitté

med högst 8 ledamöter

1976:119

av socialtjänstlagen
att utse en av ledamöterna
att besluta om sakkunniga,

omfattad av kommittéförordningen
med uppdrag att göra en allmän översyn

och
att vara ordförande
experter, sekreterare och annat biträde

kommit-

tén.
Vidare

hemställer

att kostnaderna

jag att regeringen

beslutar

skall belasta femte huvudtitelns

anslag Utredningar

m.m.

Beslut

Regeringen

ansluter

sig till

föredragandens

överväganden

och bifaller

hans

hemställan.

Socialdepartementet
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Kommittédirektiv

område

socialtjänstens

inom

Utredningen

forfattningsreglering

av

for

uppgiftsskyldighet

register

2

om

viss

samt

kommunerna

1993:72

Dir.
Beslut

vid regeringssammanträde

Chefen

för Socialdepartementet,

1 Mitt

förslag

Jag föreslår

S

att Kommittén

1993-06-10
statsrådet

anför.

B. Westerberg

m.m.
av socialtjänstlagen
uppdrag att utreda och lägga fram
av personregister inom socialtjänstens verksam-

1991:07

för översyn

får som ytterligare

Socialtjänstkommittén
om författningsreglering

förslag

hetsomräde.
Kommittén
vissa

skall

även belysa

hur

kommunernas,

att lämna uppgifter

institutionersansvar

till

privata

värdutövares

och

staten kan regleras.

Bakgrund
Probleminventering

generelI ett tidskede som inom socialtjänsten kännetecknas av decentralisering,
har
myndigheteri stället för riktade statsbidrag och tilltagande privatisering
fått ökad tyngd. Socialtjänstverksamhet skall
nas tillsyns- och uppföljningsansvar
med respekt för människors
Myndigheternas möjlighet att effektivt

enligt socialtjänstlagen
rätt

och integritet.

bedrivas

självbestämmandeutöva

tillsyn

över

har därför stor betydelse. Som ett hjälpmedel för att utöva
socialtjänstområdet
sig bl.a. av ADBanvänder myndigheterna
sitt tillsyns- och uppföljningsansvar
baserade

personregister.

Sedan slutet

av 1980-talet

nernas
förande

till,

eller ersättning

egna ADB-baserade
manuellt förda personuppmärksammat att kommuinrättat
för,

som komplement
I detta sammanhang har Datainspektionen
kunskaper om de regler som enligt datalagen

personregister
register.

har allt fler kommuner

1973:289

gäller

för

Detsamallmänt sett är otillräckliga.
på ADB-medium
1980:620
att i
59
§
mot
socialtjänstlagen
ma gäller kunskapen om förbudet i
av uppgifsådana personregister hos socialnämnden
som utgör sammanställning
av personregister

220

2

Bilaga

förhållanden.
ter registrera ömtåliga personliga
Revisorer
anlitade av kommunerna
Komrev
till Socialdepartementet

har i en skrivelse,
som inkom
önskemål om att Socialhur 59 § socialtjänstlagen
skall tolkas. Orsaken

den 7 december

skall klarlägga

tjänstkommittén

1992, framfört

är att de funnit att det råder oklarheter
denna paragraf.
Under
till

om vilka

det senaste året har olika utredningar

berört

som anses strida

mot

frågor som har anknytning

i bl.a. Dataav vad som framkommit
1993: 10 är det emellertid
inte längre möjligt

Mot bakgrund

59 § socialtjänstlagen.

SOU

betänkande

lagsutredningens

register

att begränsa frågan om reglering
översyn av 59

av socialtjänstens personregister

enbart till

en

uppdrag företagit
har på regeringens
Socialstyrelsen
en utredning
om en för
för socialtjänsten
staten och kommunerna
m.m.
gemensam informationsstruktur
SCB,
Statskontoret,
Svenska
i
samråd
med
Ifs.
Utredningen,
genomförts
som
sin slutrapport
till
överlämnade
samt Landstingsförbundet,
det
i
socialtjänstregeringen i januari 1993. I rapporten föreslås. bland annat att
skyldighet att lämna
reglerar kommunernas
lagen införs en ny bestämmelse
för dess uppföljning
och utvärdering
till Socialstyrelsen
mängdstatistik
av
kommunförbundet

socialtjänsten.

Bestämmelsen

skall komplettera

kommunernas

uppgiftsskyldighet

enligt

den allmänna

lagen

1992:889

bestämmelsen
om

den

om
officiella

statistiken.

Behov

av register

verksamheten
ställer krav på att
Mål- och resultatstyrning
av den kommunala
och utvärderingsoch landstingens uppföljningssåväl statens som kommunernas
förbättras.
instrument
Kunskap behövs för att utvärdera effekter av olika bei det sociala arbetet. Inom
att bedöma kvaliteten
uppgifter om insatser
individoch familjeomsorgen
saknas i stor utsträckning
och deras effekter både på det individuella
planet och på en mer övergripande
och för

handlingsmetoder

nivå.

försvårar

Dessa omständigheter

i hög grad uppföljningsarbetet.

för
blir möjligt
att det i framtiden
information
kommunerna
registrera sådan
att på ADB-medium
som bl.a. ger
Med
för en analys av orsaker till och effekter
underlag
av sociala insatser.
registrering
förbjuder
i 59 § socialtjänstlagen,
hänsyn till bestämmelserna
som
Mot

bakgrund

denna

är det angeläget

personliga

av uppgifter
om ömtåliga
inte ske idag.
I direktiven

dir

bestämmelserna

utformning

kan

handlingsplaner.

1991:50

till

förhållanden

Socialtjänstkommittén

om vissa personregister

begränsa
Vidare

i sådana register,

möjligheterna

sägs att kommittén

bör överväga

anförs att
i sin nuvarande

1991 :07

i 59 § socialtjänstlagen
att rationellt

kan detta

följa
vilken

utfallet

av olika
och
uppföljning

Bilaga

som bör ske inom socialtjänsten

utvärdering
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och hur detta arbete kan underlättas

och stärkas.

bestämmelser

Nuvarande

föreskrivs
bl.a. att det allRF
stycket regeringsformen
I
RF
märma skall värna den enskildes privat- och familjeliv.
anges vidare att
varje medborgare i den utsträckning
som närmare anges i lag skall skyddas mot
kränks
integritet
hans
personliga
att
genom att uppgifter om honom registreras
automatisk
2 kap. 3 § andra stycket. I datalagen
databehandling
med hjälp av
2 § tredje

I 1 kap.

bli

följden

finns bestämmelser
1992:446,
som syftar till att skydda
intrång i den personliga integriteten
som kan
mot sådant otillbörligt
hos
eller
det
allmänna
hos
personuppgifter
dataregistrering
av
av

omtryckt

1973:289,
den enskilde
enskilda.

Datalagen
Datalagen

innehåller

definitioner

och registeransvarig

registrerad

personregister,

personuppgift,

av begreppen
l§.

som avser enskild person. Med perförstås register, förteckning eller andra anteckningar
sonregister
som förs med
innehåller
ADB
och
personuppgift
automatisk
databehandling
hjälp av
som
Endast register som förs
som kan hänföras till den som avses med uppgiften.
med hjälp av ADB omfattas således av datalagen. Register som förs med hjälp
avses upplysning

Med personuppgift

av annan teknik än ADB faller i dag utanför lagens tillämpningsområde.
Datalagens definition
av personregister kan synas inbegripa all ADB-hantering
alltså även datoriserad behandling av löpande
identifierbara
personuppgifter,
av
För att ett register skall anses föreligga
text som t.ex. innehåller
personnamn.

enligt

måste det emellertid
från

handling
datalagen

framgår

sanunanhang.

lagmotiven

informationssynpunkt

eller

indirekt

uppgifter.

vara fråga om betill
Av förarbeterna

är av betydelse i detta
det
gällde att bestämma regisgränsdragningen när

att syftet

Den närmare

direkt

av faktiska

med

ADB-hanteringen

praxis prop 1973:33 s. 118.
det
vilken
enskild
person beträffande
avses en
personregister.
i
personuppgift
förekommer
ett
en
förs, om han
personregister
är den för vars verksamhet
Registeransvarig
och
myndigheter
förfogar
över registret. Såväl fysiska som juridiska
personer

terbegreppets
Med

innebörd

begreppet

överlämnades

registrerad

kan vara registeransvariga.
Endast den som anmält sig till Datainspektionen
och föra personregister 2 §. En licens berättigar
ett eller flera personregister.
För vissa typer av register med känsliga uppgifter

och erhållit

licens

får inrätta

den registeransvarige

att föra

licens

även ett

krävs utöver
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särskilt
behövs

tillstånd
från Datainspektionen
2 § andra stycket.
i regel för att inrätta och föra register som innehåller

1

i sig känsliga

2

omdömen

3

uppgifter

4

personuppgifter

Sådant

tillstånd

personuppgifter,

om den registrerade,
om personer som saknar

sådan anknytning
till den registeransvarige som följer av medlemskap, anställning, kundförhållande
eller nådärmed
förhållande
eller
jämförligt
got

från något annat personregister
s.k. samsom
om inte registreringen av: uppgifterna eller utlämnandet
av dessa
sker med stöd av författning,
beslut ellerden registreraDatainspektionens
des medgivande.

körning,

Tillstånd

erfordras

inte för personregisterför
som någon inrättar uteslutande
bruk 2 § tredje stycket.
Tillstånd behövs inte heller för register vars
beslutats av riksdagen eller regeringen s.k. statsmaktsregister
eller

personligt
inrättande

för register som har tagits emot för förvaring
och andra styckena.
inom

Myndigheter

behandlingsändamål

hälsoinrätta

och sjukvården

2 a § första

aven arkivmyndighet
får utan

och föra personregister

tillstånd

för

som innehåller

vård-

eller

uppgifter

om
2 a § tredje stycket 2. Likaså får
myndigheter inom socialtjänsten utan tillstånd inrätta och föra personregister
uppgifter
hjälp eller vård inom
som innehåller
om att någon fått ekonomisk
socialtjänsten
2 a § tredje stycket 3.

någon sjukdom

eller hälsotillstånd

i övrigt

Förvaltningsmyndigheter
tetsskydd

och kommuner kan meddela föreskrifter
om integrioch
personregister
till
eventuella
komplement
avser egna
som
Datainspektionen.
av

såvitt

föreskrifter

Socialtjänstlagen
Med

inom

personregister

personakter

med därtill

förstås

socialtjänsten

hörande

sökregister,

tre

manuellt

olika typer av register,
förda register och register

förda

med hjälp av ADB.
Inom den offentliga
sektorn

är vissa större personregister
med integritetskänsligt innehåll författningsreglerade
i större eller mindre mån. Enligt 59 §
första stycket socialtjänstlagen
får uppgifter om ömtåliga personliga förhållanden
inte tas in i sådana personregister
hos socialnämnden,
som utgör sarnmanställföreskrifter
ningar av uppgifter.
Ytterligare
om register enligt 59 § meddelas
enligt 50 § socialtjänstförordningen
av Socialstyrelsen. Med stöd av sistnämnda
bestämmelse

har Socialstyrelsen

utfärdat

föreskrifter

SOSFSSl981

: 126

om

personregister.
Bestämmelserna
den i olika

typer

i 59 § första
av register,

stycket socialtjänstlagen

som utgör sammanställningar

innebär

att socialnänm-

av uppgifter,

inte får
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kriminalitet
missbruk,
arbetsoförmåga,
etc.
ta in uppgifter
om sjukdom,
i
personregister ta in uppgifEnligt 59 § andra stycket får dock socialnämnden
ter dels om åtgärder som beslutats inom socialtjänsten och som innebär myndigdels om den bestämmelse på vilket ett beslut om en sådan åtgärd
Exempel på detta är beslut i ärenden om bistånd enligt 6 § socialtjänst-

hetsutövning,
grundas.
lagen.

erinras om att i fråga om personregister som förs med
i datalagen. Med stöd
finns bestämmelser
databehandling
automatisk
av
sådana register
rörande
föreskrifter
meddela
av datalagen kan Datainspektionen
Bestämmelserna
om register
som förs med hjälp av automatisk databehandling.
att utfärda mer
utgör inte hinder för Datainspektionen
m.m. i socialtjänstlagen
I 61 § socialtjänstlagen

hjälp

restriktiva

föreskrifter.

upphörde 1936 års lag om socialregister
förutsättningar
kommunernas
att föra och framför

l och med socialtjänstreformen

gälla.

Därmed

gallra register.

ändrades

I socialtjänstlagen

föreskrivs

inte någon skyldighet

att
allt

för kommu-

beslutar
Socialnänmden
nerna att föra register över socialtjänstverksamheten.
1981:750
40
§
socialtjänstförordningen
föras.
1
skall
vilka
register som
själv
över
skall föra en förteckning
fimis dock en bestämmelse om att socialnämnden
eller efter nämndens
de barn som enligt nämndens beslut vistas i familjehem
medgivande i något annat enskilt hem. Vidare finns enligt 14 § samma förordvid hem för vård eller boende.
ning skyldighet
att föra journaler
skyldighet
att lämna
finns regler om kommunernas
I 63 § socialtjänstlagen
enligt
socialnänmden,
skall
statistik till central nivå. Enligt 63 § socialtjänstlagen
till
ur personregister lämna ut uppgifter
för angelägna statistiska ändamål. Bestämmelseruppgifter. Däremot gäller den inte för infordna gäller endast individrelaterade
s.k. mängddata.
uppgifter,
rande av avidentifierade
1981: 1370 om skyldighet för socialnämnderna
Regeringen har i förordningen

vad regeringen
Statistiska

närmare

centralbyrån

föreskriver,

SCB

om utlänmande för statistiska
att lämna statistiska uppgifter meddelat föreskrifter
personregister,
ändamål av sådana uppgifter ur socialtjänstens
som innehåller
nanm eller andra uppgifter om enskilda personer.
har SCB meddelat föreskrifter
Med stöd av nämnda förordning
om uppgifter
1987:17, ändrad 1990:5.
SCB-FS
till statistik om socialtjänsten

Sekretesslagen
finns i 7 kap. 4 § sekretesslaom sekretess inom socialtjänsten
Det
s.k.
omvänt skaderekvisit.
gäller
socialtjänsten
Inom
ett
1980:100.
gen
kan
uppgiften
klart
det
inte
står
att
innebär att en uppgift inte får länmas ut om
röjas utan att den enskilde eller någon som står honom nära lider men. Utgångspunkten vid bedömningen
av om en uppgift skall lämnas ut är alltså att
gäller dock inte beslut om
Sekretessen
för
uppgiften.
sekretess skall gälla

Bestämmelser
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omhändertagande

eller beslut om vård utan samtycke. I paragrafen
en upplysning
om vilka verksamheter
som ingår i socialtjänsten.
de verksamheter
som regleras i socialtjänstlagen och den särskilda

tvångsingripanden

eller

lagstiftningen

missbrukare

mot unga
som avses. Men också
räknas till
som enligt annan lag skall ombesörjas av Socialnämnd
t.ex. vissa uppgifter enligt föräldrabalken,
som gäller fastställande

om
verksamhet

socialtjänst,
av faderskap,

eller

Internationell

reglering

Europarådets

ministerkommitté

da vid automatisk
ventionen.

lämnas också
Det är främst

frågor

om underhållsbidrag.

till skydd för enskilantog 1980 en konvention
personuppgifter,
den
s.k. dataskyddskonav
trädde i kraft 1985 och har ratificerats
av Sverige.

databehandling

Konventionen

Frågan om avvägningen mellan människans rätt till skydd för sin integritet och
samhällets
behov av informationsutbyte
har uppmärksammats
inom EG. EGkommissionen
har i oktober
1992 till ministerrådet
överlämnat
förslag till
direktiv
COM
422 final- SYN 287 angående skydd för enskilda
92
vid
behandling av personuppgifter.
Syftet med direktivet
är att bland medlemsländerna skapa en gemensam, hög nivå på integritetsskyddet och därigenom möjliggöra ett fritt informationsutbyte
länderna emellan. Ministerrådet
kommer troliinte
slutlig
ställning
till
förslaget
förrän
1994. En utförlig
att ta
redogörelse
gen
för förslaget och dess inverkan på en ny svensk datalag finns i Datalagsutredningens slutbetänkande
SOU
1993: 10 En ny datalag.

Tidigare

propositioner

I propositionen

199091:60

på sikt vissa register

integritet och ADB uttalades att
om offentlighet,
hos Socialstyrelsen,
landstingen, kommunerna
och Riks-

försäkringsverket

bör regleras i särskilda registerlagar.
Denna åtgärd bör vidtas
led
i
allmän
strävan att stärka skyddet för de registrerades
identitet
som ett
en
i samband med nödvändig
registrering
i vissa
av känsliga personuppgifter
myndighetsregister.
Konstitutionsutskottet

författningsreglering
rades integritet

betonade

i betänkandet
199091:11
vikten av att en
till stånd i syfte att stärka skyddet för de registremed nödvändig registrering
i
av känsliga uppgifter

kommer

i samband

myndighetsregister.
I propositionen
fram

till

statsrådet

1991922118

lag 1992:889

statistikreglering,
om förenklad
den
officiella
statistiken
anförde
om

vilken

ledde

föredragande

följande:

En särskild fråga rörande uppgiftsskyldighet för den officiella
statistiken
gäller verksamheter
lag bedrivs av kommuner
och landsting.
som
Föreskrifter
ighet i sådan verksamhet
finns i dag i den
om uppgiftsskyl

enligt
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Enligt min meningär denna
författning
som reglerar respektive verksamhet.
Aven det
och bör behållas även för framtiden.
ändamålsenlig
ordning
förhållandet
att det här många gånger gäller mycket integritetskänslig
talar för att dessa frågor
information
som kräver särskilda övervägnaden,
tas om hand inom respektive sakområde och att uppgifter just för de statistiska ändamålen inte regleras i en annan lag.
bör
statistiken
skyldighet att lämna uppgifter till den officiella
Socialtjänstens
socialtjänstlagen.
i
regleras
även i fortsättningen
således enligt föredraganden

Utredningar

m.m.

att utreda frågor,
tillkallade
statistiken,
Utredaren
1992:110.

För

integritetsskyddet

som rör

för

uppgifter

i den statliga

1992 dir
en särskild
i SCB:s
skall bl.a. utreda behovet att bevara uppgifter
har
Utredaren
individinriktade
insatser.
över socialtjänstens
personregister
vidare som uppgift att pröva om det är möjligt att skapa en registerlag för
SCB:s statistikregister.
Ju 1989:02 har haft i uppdrag att göra en översyn av
Datalagsutredningen

regeringen

utredare

i december

datalagen från såväl saklig som lagteknisk synpunkt. Enligt Datalagsutredningslopas. Den nya
bör personregisterbegreppet
1993:10
SOU
ens betänkande
med
föreslår omfattar behandling
datalag som utredningen
av personuppgifter
föreslår även att systemet med licens och tillstånd
hjälp av ADB. Utredningen
avskaffas.
vad gäller personregister
föreslås särskilda
eller olika slags omdömen
För känsliga personuppgifter
ADB-behandlas
bara om det
uppgifterna
får
de
känsliga
dessa
Enligt
regler.
inte
föreligger.
samtycke
när
behandlingen,
för
i
författning
särskilt
stöd
finns
remissbehandling.
föremål
för
närvarande
för
Betänkandet
är
Regeringen har i februari 1993 även beslutat att tillkalla
en särskild utredare
användningen
begränsning
med uppdrag att utreda frågan om
av personnumav
skall få användas
bör vara att personnummer
Inriktningen
1993:7.
mer dir.
skall dock göra klart i
det. Utredaren
starka skäl motiverar
bara där verkligt
medföra
kan
vilken omfattning
en ökad risk för personen särskild lagstiftning
förväxlingar
samt ta ställning
för forskningens
konsekvenser
andra liknande intressen.

till vad en särskild lag kan komma att få för
och
behov av personregister
och statistikens

Utredningsuppdraget
vilken
att överväga
inom socialtjänsten
utreda
skall kommittén

fått i uppgift
har i sina direktiv
Socialtjänstkommittén
och utvärdering
uppföljning
som bör ske av verksamheter

och stärkas. Bl.a.
och hur detta arbete kan underlättas
i 59 § i sin nuvarande utformning
vissa
personregister
hur bestämmelserna
om
och utvärdering.
till uppföljning
begränsar möjligheten
Mot bakgrund av vad som framgår av den tidigare redogörelsen anser jag, till
direktivena,
att det inte är
från vad som angavs i de ursprungliga
skillnad
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möjligt att begränsa kommitténs
utredning enbart till en översyn av 59 § socialtför kommitténs
arbete bör, utifrån kraven på bättre
jänstlagen. Utgångspunkten
identifiera
och analysera vilket behov som
och utvärdering,
uppföljning
vara att
individnivå
inom socialtfinns av att registrera integritetskänsliga
uppgifter

jänstens verksamhetsområde.
Det råder en allmän enighet om behovet av författningsreglering
av personKommittén
bör mot bakgrund av sin
uppgifter.
register med integritetskänsliga
behovsinventering
lämna förslag till vilka register som bör regleras på lokal nivå
eller enskild regi, i bolagsverksamheten
drivs i statlig, kommunal
oavsett om
personalkooperativ.
form eller som
bör närmare analysera vilka frågor som bör regleras i regisUtredningen
i registerförordningar
terlagar,
Kommittén
bör främst lämna

och myndighetsföreskrifter.
förslag rörande reglering

integriteten,
samman med den personliga
ändamål ett register får föras, vilka personuppgifter
ningar av personuppgifter
som får ske, utlämnande

av frågor
för vilket

som direkt
eller vilka

hänger

t.ex.

personuppgifter,

som får ingå, de bearbeteller annan användning
av
och säkerhet samt krav på

bevarande

och gallring,

kontroll

eller andra skyddsmekanismer.
krypteringssystem
organisation
Kommittén
bör även belysa vilken betydelse kommunernas
av
enligt datalagen och sekresocialtjänsten
kommer att få for integritetsskyddet
tesslagen.
Kommittén
bör särskilt analysera hur uppgifter bör lämnas och registreras för
i bolagsform
eller
bedrivs
i
enskild
regi,
verksamhet
som
som

personalkooperativ.
Vidare bör, mot bakgrund
struktur

Kommittén

skyldighet
utvärdering

Ramar

förslag till ny informationsav Socialstyrelsens
63
§
ingå i uppdraget.
socialtjänstlagen
översyn
av
en
och enskilda vårdgivares
bör lämna förslag till hur kommunernas
och
till Socialstyrelsen för dess uppföljning
att lämna mängdstatistik

för socialtj

för

av socialtjänsten

bör regleras.

arbetet

skyndsamt och i samråd med Datainspektionen,
Statistiskacentralbyrån,
Riksarkivet,
Statensinstitutionsstyrelse,
Socialstyrelsen,
till
Svenska kommunförbundet
samt pågående utredningar
som har anknytning
med
bör också samråda
UtKommittén
register och integritetsskyddsfrågor.
för uppgifter i statlig statistik, m.m.
redningen O i 1993:03
om integritetsskydd
Kommittén
bör även beakta det fortlöpande
arbetet inom EG avseende integriUtredningsarbetet

tetsskyddet

bör bedrivas

för personuppgifter

het med de allmänna
Kommittén

direktiven

bör avsluta

beakta EG-aspekter
1988:43.

och överhuvudtaget
for detta dir.

sitt arbete senast den 30 juni

1994.

i enlig-
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Hemställan

Jag hemställer

att regeringen
het med vad jag har anfört.

utvidgar

socialtjänstkommitténs

uppdrag

i enlig-

Beslut

Regeringen
hemställan.

ansluter

sig till

föredragandens

överväganden

och

bifaller

hans

Socialdepartementet
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Utdrag

SOU

ur

1994:139

Ny socialtjänstlag,

lagförslag

1 kap.

Mål,

och uppgifter

ansvar

2 § Varje

kommun

som skall

fullgöras

svarar inom sitt område
av socialtjänsten.

för de uppgifter

har det yttersta ansvaret för att de som vistas
som de behöver.

5 § Kommunen

denna lag

enligt

i kommunen

får

det stöd och den hjälp
Detta

ansvar
huvudmän.
Kommunens

innebär
yttersta

ingen

inskränkning

ansvar innebär

i det ansvar

i förhållande

som vilar

till annan ansvarig huvudman
i avvaktan

att tillfälligt
ge det stöd som den enskilde kan behöva
en skyldighet
andra
huvudmannens
insatser.
den
på
I fråga om den som omfattas av lagen 1994:137
om mottagande
kande

m.fl.

7 § Ledningen
nämnd gäller

4 kap.

finns

särskilda

bestämmelser

av asylsö-

i den lagen.

utövas av en eller flera närrmder.
av socialtjänsten
vad som är föreskrivet
om nänmder i kommunallagen

För en sådan

1991:900.

Barnomsorg

1 § För barn som är bosatta i Sverige och som stadigvarande
och skolbarnsomsorg.
bedrivas förskoleverksamhet

skall

på andra

vistas i kommunen
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Förskoleverksamheten

Skolbarnsomsorgen
grundskolan

eller

ålder.
avser barn som inte har uppnått skolpliktig
barn
med
tolv
ålder
inskrivna
till
års
och
avser
som är

någon motsvarande

5 § Förskoleverksamhet

fattning

skolform

och skolbarnsomsorg

det behövs medhänsyn

till föräldrarnas

skollagen

enligt

skall

tillhandahållas

förvärvsarbete

1985:

i

l 100.

i den omeller

eller studier

barnets

eget behov.
Förskoleverksamhet

som inte har fyllt

9 § Barn

skall tillhandahållas

ett år skall förskola

for barn som har fyllt ett år. För barn
tillhandahålls
om barnet omfattas av 9

som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin
skall anvisas plats iforskola,
fritidshem
eller integrerad skolbarnsom-

utveckling

på något annat sätt.
sorg, om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses
skall genom uppsökande verksamhet ta reda på vilka barn som
Socialtjänsten
behöver anvisas plats enligt första stycket.

5 kap.

Insatser

på individnivå

Stöd och service,

m.m.

Färdtjänst
1 § Socialtjänsten

sjukdom,

skall tillhandahålla

åldrande,

funktionshinder

sig på egen hand eller använda

Särskilda

7 kap.

regler

till

färdtjänst

för märmiskor

eller annan liknande
kollektiva
färdmedel.

skydd

for

som på grund av
orsak inte kan förflytta

underåriga

2 § Var och en som får kännedom
behöver ingripa till en underårigs

om något som kan innebära att socialtjänsten
skydd bör anmäla detta till socialtjänsten.

3 § Myndigheter

berör

heter

inom

ansvarig

hälso-

nämnd

vars verksamhet
och sjukvården
hos kommunen

barn och ungdom samt andra myndigär skyldiga att genast till
de
i
sin
verksamhet
får kännedom
om

och socialtjänsten
anmäla
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om något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till en underårigs
skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter.
enligt första stycket gäller också dem som är yrkesverkAnmälningsskyldighet
som berör barn och ungdom eller arman privat
samma inom privat verksamhet
område.
inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens
verksamhet
gäller anfamiljerådgivning
inom kommunal
För dem som är verksamma
får kärmedom
enligt första stycket endast om de i sin verksamhet
misshandlas
i
hemmet.
sexuellt
eller
underårig
utnyttjas
om att en
i 3 § lagen
från Barnombudsmannen
gäller bestämmelserna
Om anmälan

mälningsplikt

om Barnombudsman.

1993:335

och yrkesverksamma som anges i 3 § första
till
ansvarig nämnd hos kommunen lämna alla
och andra styckena är skyldiga att
uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av en underårigs behov av
4 § Myndigheter,

befattningshavare

skydd.
Den
hinder

är också, utan
stycket är skyldig att lämna uppgifter
skyldig
i 36 kap. 5 § andra stycket rättegångsbalken,

som enligt första
av bestämmelsen

att lämna

10 kap.

motsvarande

eller

som vittne.

av ärenden

Handläggning

utan dröjsmål
på annat sätt har kommit
skall

1 § Socialtjänsten
ansökan

uppgifter

inleda
till

utredning

socialtjänstens

av vad som genom
kännedom och som

någon åtgärd av socialtjänsten.
Om utredning har inletts enligt första stycket och ärendet avser vård av missoch fatta beslut i ärendet, även
slutföra utredningen
brukare skall socialtjänsten
Vad nu sagts gäller dock inte om den
om den enskilde byter vistelsekommun.
kan föranleda

nya vistelsekommunen
I 7 kap. 6 och 7

samtycker
finns

till

särskilda

att överta utredningen
av ärendet.
beträffande
bestämmelser
utredning
om

underårig.
från en enskild om en social tjänst skall handläggas som
bistånd
enligt 6 kap. om inte den enskilde motsätter sig sådan
om
bifaller framställningen
på annan grund.
eller
socialtjänsten
handläggning
2 § En framställning
en ansökan

Föreskrifterna

placering

i första

i barnomsorgskö

stycket avser inte handläggning av framställning
turordningssystem.
eller annat kommunalt

om

och som har betydelse för ett
fram vid utredning
som har kommit
skall
tillvaratas
sätt.
betryggande
ärendes avgörande
på ett
skall förvaras så att den
Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden

3 § Vad

som är obehörig

inte får tillgång

till

dem.
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4 § Den enskilde

anteckningar

11 kap.

bör hållas

underrättad

om de joumalanteckningar

och andra

som fors om honom.

Register

m.m.

1 § I sådana personregister

hos socialtjänsten
som utgör sammanställningar
av
får
inte
in
uppgifter
uppgifter om ömtåliga personliga förhållanden.
tas
Detta hindrar inte att det i ett personregister
tas in uppgifter om åtgärder som
har beslutats inom socialtjänsten och som innebär myndighetsutövning
och den
bestämmelse

vilken

ett beslut

eller den myndighet

Regeringen
re föreskrifter

om en sådan åtgärd gmndas.
som regeringen bestämmer meddelar

ytterliga-

om registren.

2 § Anteckningar

och andra uppgifter
skall gallras

personregister

i en personakt som tillhör socialtjänstens
fem år efter det sista anteckningen
gjordes i akten.

skall dock inte ske så länge uppgifter
om samma person inte har
enligt andra stycket.
av socialtjänsten
i personregister
Uppgifter
som avses i 1 § första stycket skall gallras fem år
efter det att de förhållanden
som uppgiften avser har upphört.

Gallring

gallrats

Gallringen

skall vara avslutad

senast kalenderåret

efter det att gallringsskyldig-

heten inträdde.
3 § I fråga om personregister
som törs med hjälp av automatisk
finns bestämmelser
i datalagen 1973:289.

12 kap.

3 § Under

Särskilda

bestämmelser

om privat

databehandling

verksamhet

tillsyn

verksamhet
verksamhet

av länsstyrelsen står
för vilken krav på tillstånd

gäller enligt

1

till
som kommunen genom ett avtal enligt l kap. 10 § överlämnat
utföra,
privat
rättssubjekt
ett
att
än som anges under 1 och 2 från vilken kommunen
arman privat verksamhet
upphandlar
tjänster för att fullgöra skyldigheter
enligt denna lag.

Bilaga

12 § Den

som är eller

har varit

verksam

inom

yrkesmässigt

verksamhet
därvid

13 kap.

bedriven

som avser insatser enligt denna lag får inte obehörigen
har erfarit om enskildas personliga
förhållanden.

Statens

l § Staten skall

tillsyn,

uppföljning

genomtillsyn,

3

privat

röja vad han

och utvärdering

uppföljning

och utvärdering

följa tillämpningen

Dessa uppgifter
socialtjänsten.
av denna lag samt bidra till att vidareutveckla
fullgörs på nationell
nivå av Socialstyrelsen och inom länet av länsstyrelsen.
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- utgifter för administration.[56]
Översynav skattereglemafor stiftelseroch ideella
ñreningar. [63]
Naturgrusskatt,m.m. [67]
Betaltjânster.[69]
Lägenhetsdata.[74]

Utbildningsdepartementet
Yrkeshögskolan- Kvalificerad eftergynmasial
yrkesutbildning. [38]
Allmän behörighetför högskolestudier.[41]

Statens

offentliga

Systematisk

utredningar

förteckning

Förslag om ett internationellttlygsäkerhetsuniversiteti Norrköping-Linköping.[57]
Behörighetoch Urval. Förslagtill nya regler för
antagningtill Universitetoch högskolor. [71]
Ett aktiebolagför servicetill universitetoch
högskolorm.m. [73]

Arbetsmarknadsdepartementet
Arbetstöretag- En ny möjlighetför arbetslösa.[2]
Obligatoriskaarbetsplatskontakter
för arbetslösa.[7]
Kompetensför strukturomvandling.[34]
Somereflectionson SwedishLabourMarket
Policy. [39]
Någrautländskaforskaressyn svensk
arbetsmarknadspolitik.[39]
Effektivare styrningoch rättssäkerhet
i asylprocessen.[46]
En samlatverksamhetsansvar
för asylärenden.[55]
Svenskflyktingpolitik i globaltperspektiv.[75]
Arbete till invandrare.[76]

Kulturdepartementet
Konst i offentlig miljö. [18]
Várt dagligablad - Pstödtill svenskdagspress.[37]
Kulturpolitikensinrikming. [84]
Kulturpolitikensinriktning - i korthet. [84]
Tjugo års kulturpolitik 1974-1994.[85]

Näringsdepartementet
Ett renodlatnäringsförbud.[1]
Ny Elmarknad+ Bilagedel.[14]
Elforsörjrtingi ofred. [Sl]
Den svenskaRymdverksamheten.
[78]

Civildepartementet
Regionalframtid + bilagor. [27]
Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]

Miljödepartementet
Alkylat och Miljöklassningav bensin.[30]
Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. [31]
Gnmdvattenskydd.[45]
Kunskapsläget kärnavfallsområdet1995.[50]
Fastighetsbildning- en gemensamuppgift för stat
och kommun. [54]
Ett rena Skane.[62]

1995

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

1995

förteckning

Ett renodlatnäringsförbud.N.
.
Arbetsföretag- En ny möjlighetför arbetslösa.A.
.
Grön diesel - miljö- ochhälsorisker.Fi.
.
längtidsutredningen1995.Fi.
Vårdenssvåraval.
slutbetänkandeav Prioriteringsutredningen.S.
Muskövarvetsframtid. Fö.
Obligatoriskaarbetsplatskontakter
för arbetslösa.A.
.
Pensionsrättigheter
och bodelning.Ju.
.
Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.Fi.
Översyn av skattebrottslagen.
Fi.
.
Nya konsumentregler.Ju.
.
.Mervärdesskatt- Nya tidpunkterför
redovisningoch betalning.Fi.
Analys av Försvarsmaktens
ekonomi.Fö.
.Ny Elmarknad + Bilagedel.N.
.Könshandeln.S.
Socialtarbetemot prostitutioneni Sverige.S.
.
.Homosexuellprostitution. S.
.Konst i offentlig miljö. Ku.
Ett säkraresamhälle.Fö.
.Utan el stannarSverige.Fö.
.Stadenpå vatten utanvatten.Fö.
Radioaktivaämnenslår ut jordbruk i Skane.Fö.
.
.Brist pä elektronikkomponenter.Fö.
.Gasmoln lamslår Uppsala.Fö.
.Samordnadoch integreradtågtrafik
Arlandabananoch i Målardalsregionen.K.
a Underhallsbidragoch bidragsförskott.
.
Del A och Del B.
27. Regionalframtid + bilagor. C.
28. Lagenom vissainternationellasanktioner
- en översyn. UD.
29. Civilt bruk av försvaretsresurserregelverken,erfarenheter,helikoptrar. Fö.
30. Alkylat och Miljöklassningav bensin.M.
31. Ett vidareutvecklarmiljöklassystemi EU. M.
32. IT och verksamhetsfdmyelse
inom rättsväsendet.
Förslagtill nya samverkansformer.Ju.
33. Ersättningför ideell skadavid personskada.Ju.
34. Kompetensför strukturomvandling.A.
35. Avgifter inom handikappomrádet.
36. Förmåneroch sanktioner- en samladredovisning.
Fi.
37. Värt dagligablad ~ stödtill svenskdagspress.Ku.
38. Yrkeshögskolan- Kvalificerad eftergymnasial
yrkesutbildning.U.
39. Somereflections on SwedishLabourMarket
Policy. A.
Någrautländskaforskaressyn svensk
arbetsmarknadspolitik.A.

40.Älvsäkerhet. K.
41. Allmän behörighetför högskolestudier.U.
42. Framtidsanpassad
Gotlandstrafik.K.
43. SambandetRedovisning- Beskattning.Ju.
44. Aktiebolagetsorganisation.Ju.
45. Grundvattenskydd.M.
46. Effektivare styrningoch rättssäkerhet
i asylprocessen.A.
47. Tvångsmedelenligt 27 och 28 kap. RB
samt polislagen.Ju.
48. EG-anpassade
körkortsregler.K.
49. Prognoseröver statensinkomsteroch utgifter. Fi.
50.Kunskapsläget kärnavfallsomrádet1995.M.
51. Elförsörjning i ofred. N.
52. Godtrosñrvärv av stöldgods Ju.
53. Samverkanför fred. Den rättsligaregleringen.Fö.
54. Fastighetsbildning- en gemensamuppgift för stat
och kommun.M.
55. Ett samlatverksamhetsansvar
för asylärenden.A.
56. Förmåneroch sanktioner
- utgifter för administration.Fi.
57. Förslag om ett internationelltflygsäkerhetsuniversitet i Norrköping-Linköping.U.
58. Kompetensoch kunskapsutveckling
- om yrkesroller och arbetsfältinom socialtjänsten.S.
59. Ohälsotörsälcringoch samhällsekonomi
- olika aspekter modeller, finansiering
och incitament.S.
60.Kvinnofrid. Del A+B. S.
öLMyndighetsutövning vid medborgarkontor.C.
62. Ett renat Skåne.M.
63. Översynav skattereglemafir stiftelser och ideella
föreningar. Fi.
64. Klimatförändringari trañkpolitiken. K.
65. Näringslivetstvistlösning.Ju.
66. Polisensanvändningav övervakningskamerorvid
förtmdersölcning.Ju.
67.Naturgrusskatt,m.m. Fi.
68.IT-kommissionensarbetsprogram1995-96.SB.
69.Betaltjänster.Fi.
70. Allmännakommunikationer- fir alla K.
7l.Behörighet och Urval. Förslagtill nya regler fir
antagningtill Universitetoch högskolor. U.
72.Svenskainsatserför internationellkatastrof-och
flyktinghjälp. Kartläggning,analysoch förslag.
Fö.
73. Ett aktiebolagför servicetill universitetoch
högskolor m.m. U.
74. Lâgenhetsdata.Fi.
75. Svenskflyktingpolitik i globalt perspektiv. A.
76. Arbete till invandrare.A.

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

förteckning

77. Rösterom EU:s regeringskonferens
debattörer
organisationstöretrâdare,
- hearingmed
och forskare. UD.
78. Den svenska rymdverksamheten.N.
79. Vårdnad,boendeoch umgänge.JU.
1996
80. EU om regeringskonferensen
institutionernas
rapporter
medlemsländer.UD.
- synpunkteri övriga
81. Ny rättshjälpslagoch andrabestämmelser
om
rättsligt bistånd.Ju.
fir Göteborgs-och
82. Finansieringslösningar
K.
Dennisöverenskommelsema.
83. EU-kandidater- 12 länder som kan bli EU:s
nya medlemmar.UD.
84. Kulturpolitikens inrikming. Ku.
84. Kulturpolitikens inriktning - i korthet. Ku.
85. Tjugo års kulturpolitik 1974-1994.Ku.
86. Dokumentationoch socialtjänstregister.S.

1995

