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Till statsrådet och chefen
för Socialdepartementet

Genom beslut den 13 juni 1991 bemyndigade regeringen dåvarande statsrådet
Bengt Lindqvist tillkalla parlamentarisk kommittéatt med uppdrag göraen att

Översynenallmän översyn socialtjänstlagen 1980:620. skall bl.a. inne-en av
fatta utvärdering socialtjänstlagens tillämpning och syfta till tydligareen av att
avgränsa och klargöra socialtjänstens uppgifter och ansvarsområden.

Kommittén Socialtjänstkommittén ochantog har tidigare avlämnatnamnet
följande och betänkanden.rapporter

SOU 1992:98 Kommunernas socialbidrag kartläggningen av normer,- -
kostnader m.m.,
SOU 1993:30 Rätten till bistånd inom socialtjänsten,-
SOU 1993:82 Frivilligt socialt arbete kartläggning och kunskapsöver-- -
sikt,
SOU 1993:91 Socialtjänstens roll i samhällsplanering och samhällsarbete-

kunskapsöversikt och diskussionsunderlag,etten-
SOU 1994:46 Sambandet mellan Samhällsekonomi, transferering och-
socialbidrag

I oktober 1994 överlämnades kommitténs huvudbetänkande SOU 1994:139
Ny socialtjänstlag och i juni 1995 delbetänkandet SOU 1995:58 Kompetens
och kunskapsutveckling.

I avslutande lämnar kommittén i föreliggande betänkande förslagetapp ochen
författningsreglering för Dokumentation och socialtjänstregister.

l arbetet med detta betänkande har deltagit ordförande generaldirektörensom
Carl-Anders lfvarsson fp och ledamöter primärvárdsordföranden Anderssom
Andersson kds, förbundsordföranden Alec Carlberg v, socialnänmdsord-
föranden Torgerd Jansson s, kommunalrådet Lars Johansson s, riksdags-
ledamöterna Göte Jonsson m, Rinaldo Karlsson s, Maj-Inger Klingvall s,
Roland Larsson c, Ragnhild Pohanka mp barnläkaren Ingrid Ronne-samt



Björkqvist fp.
FöreningenAndersson,UlfsocialdirektörendeltagitharsakkunnigaSom

förbundsord-TCO,Björkman,Jerkerombudsmannensocialchefer,Sveriges
Socialdepar-Ceder,HakandepartementsrádetSACO,Bygdell,föranden Agneta

kommunförbundet,SvenskaJohansson, ut-Karl-Axelsekreterarentementet,
Lands-Liljeqvist,utredaren MargaretaLO,Lenas,Ingerredningssekreteraren

karmnar-Socialstyrelsen,Minell,Maritaavdelningsdirektörentingsförbundet,
departementssekreterarenSocialdepartementet,Nordelius,Borättsassessorn

KerstingeneraldirektörenSocialdepartementetGun-Marie samtPettersson,
Britt-MariebyråchefendeltagitharSomUngdomsstyrelsen.Wigzell, experter

SvenskaLeif Petersén,förbundsjuristenDatainspektionen,Arne-Hellström,
institutionsstyrelseStenqvist, StatensKristinaADB-chefenkommunförbundet,

Socialstyrelsen.Widgren,Kristinachefsjurlstensamt
ochEklundOlofvarit kammarättsassessornkommittén harSekreterare åt

Rickard SahlstenKammarrättsassessornBarbro Loogna.avdelningsdirektören
betänkandet.medi arbetetdeltagithar

IngridochPohankaRagnhildledamöternaanförtsharmeningAvvikande av
Alexledamotenyttrande lämnatssärsiltharRonne-Björkqvist. Dessutom av

Carlberg.
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Förkortningar

databehandlingAutomatiskADB

Utskottsbetänkandebet.

dir. Direktiv

Europeiska gemenskapernaEG

Europeiska unionenEU

FöräldrabalkenFB

InformationsteknologiIT

JustitiekanslernJK

JustitieombudsmannenOJ

Kapitelkap.

KonstitutionsutskottetKU

assistansersättning1993:389 statligLASS Lagen om

berusadeomhändertagande1976:511LOB Lagen personer m.m.avom

funktionshindradeoch service till vissa1993:387 stödLSS Lagen om

i vissa fallmissbrukare1988:870 vardLVM Lagen avom

vårdbestämmelserl990:52 särskildamedLVU Lagen ungaom av

utvecklingochekonomiskt samarbeteOrganisationen förOECD

Propositionprop.

Regeringsformen

Riksdagsskrivelserskr.
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SCB Statistiska centralbyrån

SFS Svensk författningssamling

SiS Statens institutionsstyrelse

SIV Statens invandrarverk

SoL Socialtjänstlagen 1980:620 eller 1996:000

SoS Socialstyrelsen

SOU Statens offentliga utredningar

Tryckfrihetsförordningen



Sammanfattning

socialtjänstenDokumentation inom m.m.

dokumentatio-ibeslut framhållit bristerJO har iJustitieombudsmannen många
samtalvidtagna åtgärder,utredningarsocialtjänsten såvälinom som avavnen

enhetligsvåröverskådliga. saknasDetofta ocksåPersonakterna är enm.m.
mål ochkoppling mellandokumentationen liksomsamordningstruktur och enav

socialtjänsten.med insatser inomredovisning vad uppnåttssomav
skallsocialtjänstens insatserföreskrivshuvudbetänkandetförslag iI våra att

bedrivasskallverksamhet inom socialtjänstenkvalitet och allgod attvara av
utvärderas.skall följas ochocksåplanmässigt.målinriktat och insatserna upp

föreskri-och bedrivas påförbättras, utvecklasskall kunnaverksamhetenFör att
dokumenteras.verksamhetenkrävssätt attvet

skyl-allmänfunnit erfordraskommittén detbakgrund detta harMot att enav
socialtjän-inomdokumentera verksamhetenutsträckningdighet i behövligatt

följareglerad i författningdag inteskyldighet isådanEn är utansten. anses
reglerad doku-Avsaknadenförvaltningsrättsliga principer.allmärma enavav

socialtjänstenverksamhet inommentationsskyldighet gäller dock endast sådan
isaknas ocksåärende. Dettill handläggningdirekt kan hänförasinte storavsom

sindokumenterarättssubjektprivatabestämmelser åläggerutsträckning attsom
verksamhet.

tillgodosesammanfattningsvis bättrelagstiftningenSyftet med den är attnya
fattas ochbeslutintegritetsintressen såoch rättenskildes rättssäkerhets-den att

underlätta tillsyn,ocksåSyftetoch säker hjälp.enskilde får god ärden attatt en
privatsådanverksamhet ochsocialtjänstensutvärderinguppföljning och avav

dokumentatio-skalllänsstyrelsens tillsyn. Därutöververksamhet understårsom
denrapporteringen tillförkvalitetssäkring,arbetet medunderlag tillnen ge

väsentligocksåDokumentationenforskningen. ärstatistiken och tillnationella
socialtjänstensregistreras iföreslås fåför uppgifterkälla de person-somsom

register.
detaljlämpligt ipraktisktellerönskvärtdet inteKommittén attvaraanser
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reglera hur dokumentationen skall utföras eller vilka uppgifter skall doku-som
Däremot det angeläget riktlinjer och minimikrav förärmenteras. att ange

dokumentationens form, omfattning innehåll.och

omfattningDokumentationens

Dokumentationsskyldighet föreslås gälla vid inomall verksamhet socialtjänsten
bedrivs kommun, privat yrkesutövare under länsstyrelsensstårsom av som

tillsyn enligt 12 kap. 3 § socialtjänstlagen 1996:000S0L, kommunalförbund
enligt kommunalförbundslagen 1985:894 eller Statens institutionsstyrelseav
SiS. Härmed förstås verksamhet enligt det lagförslaget socialtjänst ochnya om
de särskilda lagarna vård LVU och missbrukare LVM.om av unga av

Med socialtjänst jämställs i detta sammanhang verksamhet enligt lagen
1993:387 stöd och service till vissa funktionshindrade LSS, ärendenom om
tillstånd till riksfärdtj verksamhet inom familjerätten bedrivs i kommu-änst, som

enligt föräldrabalken FB ärenden bistånd asylsökande m.fl.samtnerna om
och introduktionsersättning för flyktingar och vissa utlänningar.andraom

Skyldigheten dokumentera föreslås gälla i alla de situationer eller verksam-att
heter innefattar handläggning individuella ärenden genomförandesamtsom av

individuella stöd-, vård- och behandlingsinsatser verkställighet beslut.av av
Skälet till detta det där rättssäkerhets- och integritetsaspekternaär äratt som
främst sig gällande och därmed också behovet regler.gör av

Med verkställighet stödinsatser, vård behandlingoch inte barnomsorgav avses
enligt kap. 5 § SoL och inte heller färdtjänst4 enligt 5 kap. 1 § lag.samma

innehållDokumentationens och form

Dokumentationen skall utföras handlingar och sammanställsupprättasattgenom
i personakt.en

Både handlingar vid dokumentationen inom socialtjänsten ochupprättassom
handlingar kommer in i den verksamheten föreslås med ett gemensamtsom
begrepp benämnas socialtjänsthandlingar.

förEn personakt skall varje Om ärende omfattar fleraupprättas ettperson.
i hushåll, får dock socialtjänsthandlingarna i ärendetpersoner samma samman-

ställas i personakt.en gemensam
När anmälan kommit in till socialtjänsten, socialtj änstmyndigheten inteen som

finner anledning inleda utredning med anledning får inte tillförasanmälanatt av,
personakt.en

teknikneutrala. fram-Bestämmelserna bli Som socialtj änsthandlingavses avses
ställning i skrift eller bild upptagning kan läsas, avlyssnas eller påsamt som

uppfattas endast med tekniska hjälpmedel.sättannat
Dokumentationen föreslås innehålla uppgifter för tillgodosede behövs attsom
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godärendet och insatstill säker handläggningden enskildes rätt avenen av
Uppgifterhan erhåller.behandling stödinsatskvalitet den vård, ellerpå som

dokumenteras.betydelse i det enskilda fallet skallharsom
inte dokumenterasbehöver däremotUppgifter vård och behandlingsom avser

patientjournallagenreglerna ikan tillgodosesbehovet i stället genomom
1985:562.

medföreslås enhetlig struktursocialtjänstendokumentationen inomFör en
dokumentationen strukturerasinnebärutgångspunkt i ärendeprocessen. Detta att

avslut-uppföljning ochverkställighet beslut,handläggning ärende,efter avav
ning.

skallindividuellt ärendehandläggningall verksamhetI ettavsom avser
dokumentation ske av

anhängiggörande,
utredning,anledning till
aktuella situation,den enskildes

behov insatser,bedömning den enskildes avav
tillämpats,harde bestämmelserbeslut och som

enligti vilken omfattning insatserform ochbeslut i vilkenskäl för samt
skall ochstycket SoL utgå,kap. 3 § första1

har överklagats.beslut7. ettom

vård ochverkställighet stödinsats,beslutbestårverksamhetI av omsom av
dokumentation skebehandling skall av

stödinsatsen,betydelse för utförandetharuppgifter den enskilde avsomom
och behandlingen,vården

behandlingen,ochmed stödinsatsen, vårdensyfteuppgifter mål ochom
åtgärder,uppgifter vidtagnaom

enligtmålen 2 har uppnåtts,i vilken mån
vidtagits, ochbeslutadtill åtgärd inteorsak att en

har avslutats.behandlingenochanledning till stödinsatsen, vårdenatt

uppfattning bästenligtsocialtjänsten vårDokumentationsfrågor inom avgörs av
åvilaföreslås därförför verksamheten. Ansvaretansvarigden är ytterstsom
ellerjuridiskaverksamhet denfråga eller i privatmyndigheten i personen--

enskilde.den
kap.i lregi det nämndkommunalsocialtjänst i ärdet gällerNär som avses

fullgörs.dokumentationsskyldighetenför§ SoL kommer7 att attsvarasom
personalenförpraktiken innebäraikommerDetta attettatt ansvar geansvar

ochuppföljningoch sedandokumentationinstruktioner i fråga genomom
följs.instruktionernakontroll till attse
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Insynsrätt

Den enskilde skall till insyn i socialtjänsthandlingarna.rätt Insynsrätten skallges
också gälla sådan verksamhet bedrivs privati regi och står undersom som
länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL.

En socialtjänsthandling skall långtså möjligt efter samrådupprättas med den
enskilde och med beaktande hans personliga integritet. dokumentationenAvav
skall framgå den enskilde i avseendenågot har avvikande mening.om en

Bevarande socialtjänsthandlingav

De bestämmelser bevarande och gallring handlingar i personaktom av som
föreslagits i 11 kap. 2 § SoL överförs i ändring i sakfrågannågonstort sett utan
till den lagstiftningen. Den enda skillnad föreslås de särskildaär attnya som
bestämmelser uppgifter i personregister utgår.som avser

De föreslagna bestämmelserna skall, bortsett från undantagen beträffande
gallring, gälla för den bedriver privat verksamhetäven och understårsom
länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL.

Omhändertagande återlämnandeoch personaktav

I gällande lagstiftning saknas bestämmelser omhändertagande och åter-nu om
länmande personakt i privat verksamhet. Personakterna hos den bedriverav som
privat verksamhet och under tillsynstår kan uppfattasstatens ettsom som
praktiskt problem privateden yrkesutövaren läggernär ned sin verksamhet,

på grund dödsfall, konkurs eller tillstånd återkallas. hänsynnär Medt.ex. ettav
till detta föreslås reglering i möjliga utsträckningstörsta säkrar atten som
personakter förvaras tillfredsställandepå Länsstyrelsen föreslås fåsätt.ett
besluta i dessa frågor.

En omhändertagen personakt skall också kunna återfås förhållandenanär så
Ävenmedger. i frågadenna föreslås beslut fattasskall länsstyrelse.att av

Socialtj änstregister

De från integritetsskyddssynpunkt viktiga för registreringgränserna av person-
uppgifter socialtjänstens område börpå i lag. Bestämmelser innebäranges som
skyldigheter för kommuner och enskilda måste regleras i lag. bör lämnasDet

regeringen i förordning reglera hur registerföringen skall utformasatt mera
i detalj. kan ske i formDetta såväl verkställighetsföreskrifter föreskrifterav som
meddelade med stöd restkompetensen. Regeringen kan överlåta rätten attav
meddela föreskrifter till statliga förvaltningsmyndigheter. I den mån utrymme
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kanbör lämnas för lokala lösningar, i fråga säkerhet och behörighet,t.ex. om
det lämpligt låta kommunerna själva reglera dessa frågor.attvara

Regleringen personregister socialtjänstregistersocialtjänstens områdepåav
föreslås bli införd i dokumentationsbestänunelserna. Lagregle-lagsamma som
ringen socialtjänstregistren föreslås omfatta bestämmelser registerända-av om

registre-mål, registerinnehåll, sambearbetning, registeransvar, direktåtkomst till
informationsskyldighet, utlämnande uppgifter för andrarade uppgifter, av

ändamål bli kompletterade igallring. Flera bestämmelserna ettsamt av avses
tillståndantal till lagen anslutande förordningar. föreslagna lagenDen ersätter

från Datainspektionen.

Registerändamål registerinnehålloch

register till stöd för handläggningSocialtjänstregister administrativaär av
för verkställighet beslut stödinsatser,ärenden inom socialtjänsten och av om

vilka detomfatta mängd uppgifter förvård och behandling. De kommer att en
minst integritetsskälfinnas intresse utanför socialtjänsten. Av intekan stort

registren begränsas till verksamhetföreslås därför ändamålen för attatt avse
för tillsyn,Registren skall emellertid också få användasinom socialtjänsten.

framställning statistik.uppföljning, utvärdering och av
försocialtjänstregister få innehålla de uppgifter behövsbör endastEtt som

och förinom socialtjänstens verksamhetsområdenhandläggning ärendenav
behandling. Uppgifter skall med andrastödinsatser, vård ochverkställighet av

uppgifternasocialtjänstregister endast under förutsättningord få tillföras attett
ingåendedock inte lämpligt i lagbehövs för verksamhet.sådan Det är att mer

skall få innehålla. Regeringen bör i förord-reglera vilka uppgifter registerett
uppgifter skall få registreras.föreskriva vilkaningar närmare som

frånskall huvudregel kunna hämtasUppgifter socialtjänstregisteri ettett som
föreskrifter i förordningRegeringensådant register. bör dockannat genom
socialtjänstregister kom-möjligheterna till sambearbetning. Ettkunna begränsa

register,uppgifter från andramed nödvändighet också behöva tillförasattmer
härförSom förutsättninginte minst vid handläggning olika slags förmåner.av

regeringens föreskrifter.bör dock gälla

Registeransvar-

enligt socialtjänstlagenhuvudregel hos nämndRegisteransvaret läggs somsom
myndighet ellerövriga fall hos denledningen socialtjänsten och iutövar av

för vilka regi-handläggningen de ärendenprivata förutövare avsom ansvarar
angivnaflertal i datalagenregisteransvaret följerinrättat. Medär ettstret

skyldigheter.
Även bliregistrerad ellerinformationsskyldigheten den ärgentemot avsessom



16 Sammanfattning

registrerad i socialtjänstregistren bör ligga den registeransvarig.på ärsom
Denna skyldighet fullgöraskan lämpligen muntlig information, i tryck-genom
saker verksamheten eller liknande sätt.om

Direktåtkomst, utlämnande uppgifterav m.m.

integritetsskyddssynpunktFrån det angeläget inteär låter direktåtkomstatt man
till uppgifter socialtjänstregisteri bli vidare vad krävs med hänsynänett som
till den verksamhet för vilken registret förs. utanför den aktuellaIntressenter

socialtjänsten bör således inte ha sådan tillgång. Som huvudregelgrenen av
föreslås gälla direktåtkomst till uppgifter i socialtjänstregister bör endastatt ett
den registeransvarig ha. undantagEtt från huvudregeln myndig-är är närsom
heter i kommun har delat inom sekretessområde fleraansvaret ettsamma upp
nämnder.

Det beträffande Statens institutionsstyrelse SiS förär, ett stortsom ansvarar
antal institutioner, naturligt institutionerna lokal nivåpå behöver tillgång tillatt
åtminstone del uppgifterna i registret. iDe bör konsekvens med denen av ovan
angivna principen få direktåtkomstendast till sådana uppgifter registreti som

de föremål för vård vid institutionen.äravser personer som
Utlämnande frånuppgift socialtjänstregister fårpå ADB-medium ske,ettav

endast det följer lag eller förordning eller uppgiften skall användasom av om
för forskning eller framställning statistik.av

Enligt den föreslagna dokumentations- socialtjänstregisterlagenoch skall
registreringen grundas de uppgifter för vilkapå dokumentationsskyldighet
föreligger. uppgifter skyddas i utsträckningDessa den s.k. socialtjänst-stor av
sekretessen dem förhållandevis skydd. Kommittén föreslårett gottsom ger
därför inte begränsning möjligheternanågon i olika sökbegreppmed hämtaatt
information socialtjänstregistren. Generellt blir dock endast sådan sök-settur
ning tillåten krävs för det aktuella arbetsmomentet. Kommittén har i sinsom
bedömning de fördelar kan i integritetsskyddshärtseende vidvägt nåssom en
begränsning i sökmöjligheterna de svårigheter sådan begränsningmot stora en
skulle förorsaka den verksamhet tillsyn, uppföljning, utvärdering ochsom avser
framställning statistik.av

Sekretessfrågor

Kommittén förslaghar lämnat till ändringar i sekretesslagstiftningen.
Uppgift enskild får tilllämnas myndighet inom kommunom en annan samma

sekretess blir gällande för uppgiften hos den mottagande myndig-om samma
heten uppgiftenoch behövs där för den enskilde skall få stödinsats, vårdattom
eller behandling enligt 1 kap. lagen 1996:000 dokumentation ochsom om
socialtjänstregister ankommer kommun.påm.m. en
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dock intesocialtjänst,kommunsÄndringen inomsekretessensåledesgäller en
familjerädgivning.

kompetensochUtbildning

avseendeigod kompetensbehöversocialtjänsteninomandraochHandläggare
dokumentations-Införandetsekretessfrågor.ochintegritets- avhanteringpå av
Sekretessregler-förändringinnebärakommeränstregisterlagen att avsocialtjoch
sekretessfrågor-påläggasmåsteaspektermedföradet kommer attoch att nyana

kompeten-nödvändigtdet attlagen ärdeninförandetmedsambandI nyaavna.
upprätthållasbörkompetensPersonalens genomförstärks.avseendei dettasen

utbildningsinsatser.återkommande

Kostnadsaspekter

nuvarandepåbyggerframläggs attsocialtjänstregisterlagtillförslag somDet
kostnaderökadeföranleda någraintetotaltbedömsoch settanvändsdatasystem

kommunerna.för
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Författningsförslag

tillFörslag
änstregistersocialtjochdokumentationLag om

m.m.

socialtjänsteninomDokumentation m.m.1 kap.

bestämmelserInledande

för1996:000 attsocialtjänstlagen§ svarar7i kap.lNämnd§1 avsessom
lag.dennaenligtverksamhetsindokumenterarsocialtjänstenpersonal inom

kommunalför-forgäller ävenstycket ettförstaiskyldighetSamma angessom
institutionsstyrelsesamt894, Statens1985enligtkommunaliörbundslagenbund :

tillsynlänsstyrelsensunderoch stårverksamhetprivatbedriverdenfor som
socialtjänstlagen.§3kap.12enligt

ochsocialtjänstlagstiftningenenligtverksamhet omförståssocialtjänstMed2 §
samtyckemissbrukareoch utanvårdlagstiftningen avsärskilda ungaden avom

§linämndhandhaslagenligt avsesfall somiverksamhet avannatsamt som
ochasylsökandebiståndärendenjämställssocialtjänstMed omstycket.första

vissaochflyktingarförintroduktionsersättningärendenutlänningar,andra om
enligtverksamhetriksfárdtjtill änst samttillståndärendenutlärmingar,andra om

funktionshindrade.vissatillserviceochstödlagstiftningen om

beslutverkställighetenskildrör samt avärendenhandläggningAll3 § somav
dokumenteras.skall§2enligtbehandlingvård ochstödinsatser,om

dokumentationfullgörasskall avstycketförstaenligt genomSkyldigheten
anteckningar.löpandebeslutochutredningar samt genom
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Med verkställighet stödinsatser, vård och behandling enligt första stycketav
inte barnomsorg enligt 4 kap. § eller5 färdtjänst enligt 5 kap. § socialt-1avses

jänstlagen 1996:000.

4 § Med socialtjänsthandling i denna lag handling vidupprättatsavses som
dokumentation enligt 3 § och handling har kommit i sådan verksamhet.som

Som socialtjänsthandling framställning i skrift eller bild upptagningsamtavses
kan läsas, avlyssnas eller på uppfattas endastsätt med tekniskaannatsom

hjälpmedel.
I 2 kap. denna lag finns bestämmelser personuppgifter i datalagensom

1973:289 mening förs med stöd automatisk databehandling.som av

§5 Socialtjänsthandlingar skall tillföras och sammanställas i personakt säen
de har eller kommit in enligtupprättats § första stycket.4snart

En personakt får endast omfatta enskild Socialtjänsthandlingar i etten person.
ärende omfattar flera i hushåll får dock tillföras försom personer samma en
dessa akt.personer gemensam

6 § När anmälan kommit till myndighet inom socialtjänstenen en som
myndigheten inte finner anledning inleda utredning med anledning fåratt av,
anmälan inte tillföras personakt.en

Dokumentationens innehåll, utformning och hantering

7 § Dokumentationen skall innehålla de uppgifter behövs för tillgodoseattsom
den enskildes till säker handläggningrätt ärendet och insats goden av en av
kvalitet pá den vård, behandling och stödinsats han erhåller. Uppgiftersom
enligt 8-9 §§ dokumenteras de har betydelse i det enskilda fallet.om

En socialtjänsthandling har skall innehålla uppgiftupprättatssom om vem som
har gjort viss anteckning och tidpunkt för anteckningen.en

deI fall uppgifter hämtas från skall detta antecknas.annan

8 § I verksamhet handläggning ärende skall dokumentation skeettsom avser av
av

anhängiggörande,
anledning till utredning,
den enskildes aktuella situation,

4. bedömning den enskildes behov insatser,av av
beslut och de bestämmelser har tillämpats,som
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3 §enligtomfattning insatservilkenform och ii vilkenför beslut6. skäl samt
ochskallstycket utgå,första

överklagats.beslut har7. ettom

vård ochstödinsats,verkställighet beslutbestår§ verksamhet9 I omavavsom
dokumentation skeskallbehandling av

stödinsatsen,utförandetforbetydelseenskilde haruppgifter den avsomom
behandlingen,vården och

behandlingen,ochvårdenstödinsatsen,syfte meduppgifter mål ochom.
åtgärder,uppgifter vidtagnaom.

enligt 2 har uppnåtts,måleni vilken mån
. vidtagits, ochintebeslutad åtgärdtillorsak att en. behandlingen har avslutats.ochstödinsatsen, vårdentillanledning att
. patientjournallagenenligttillgodosesdokumentation kanbehovetIden mån av

stycket.enligt förstauppgifter dokumenterasinte1985:562 behöver

socialtjänsthandling upprättatsuppgifter iantecknat10 § Den somensom
uppgifterna.forenligt 3 § ansvarar

medsamrådmöjligt efterlångtskall såsocialtjänsthandling upprättas11 § En
integritet.enskildesdenbeaktandeoch medenskildeden av

mening.avvikandeenskilde hardenskall framgådokumentationenAv om

skallsocialtjänsteninomsocialtjänsthandling upprättas§12 En varasom
förståeligmöjligtlångtutformad och såtydligtsvenska språket,skriven på vara

enskilde.för den

oläsliga.ellerinte utplånas görassocialtjänsthandling fåri§ Uppgifter13 en
skall det närsocialtjänsthandlinguppgift ifelaktigVid rättelse angesenav en

har gjort den.skett ochrättelsen har vem som

obehöriga inteoch förvaras så,skall hanterassocialtjänsthandling14 § Varje att
den.får tillgång till

harhandlingenkopiaavskrift ellerellersocialtjänsthandlingOm avenenen
hand-fåttharpersonakteniantecknasbör dettill någon,lämnats ut vem som

lämnatsdenna harkopian ochavskriften eller när ut.lingen,

socialtjänsthandlingBevarande av

efterfem årskall gallraspersonaktingår iSocialtjänsthandlingar§15 ensom
i akten.anteckningen gjordessistadet
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Gallringen skall avslutad kalenderåret efter det gallringsskyldig-senast attvara
heten inträdde.

16 § Följande handlingar hos myndighet inom socialtjänsten får inte gallras
med stöd bestämmelserna i §15 första stycket:av

handlingar kommit eller i sambandupprättats med utredningsom om
faderskap,

handlingar kommit eller i sambandupprättats med utredningsom om
adoption,

3. handlingar kommit eller i samband medupprättats underårigsom att en
har placerats eller tagits i hem för vård och boende, i familjehememot ett ett
eller i enskilt hem inte tillhör någon hans föräldrarett ellerannat någonsom av

har vårdnaden honom.annan som om
Handlingar skall vidare undantas från gallring enligt bestämmelserna i §15 av

hänsyn till forskningens behov i representativt urval kommuner och iett av
övriga kommuner beträffande representativt urvalett av personer.

Omhändertagande och återlämnande personaktav

§17 Om det på sannolika skäl kan personakt hos den bedriverantas att en som
privat verksamhet och understår länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § social-
tjänstlagen 1996:000 inte kommer handhas enligt föreskrifterna i denna lagatt
eller enligt föreskrifter meddelas med stöd lagen, får länsstyrelsensom av
besluta akt skall hand.att tas om

Länsstyrelsen får också besluta omhändertagande personakt hos denom av en
bedriver sådan privat verksamhet i första stycket, densom som avses om som

för hanteringen personakten ansöker det och det finns på-ansvarar ettav om
tagligt behov akten hand.att tasav om

En omhändertagen personakt skall återlämnas, det möjligt och det inteärom
finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga återläm-om
nande meddelas länsstyrelsen efter ansökan den vid beslutetav av som om
omhändertagande ansvarade för hanteringen personakten.av

18 § Personakter skall hand enligt 17 § skall förvaras avskilda hostassom om
arkivmyndigheten i den kommun där personakterna finns.

Omhändertagna personakter skall bevaras i fem från detår de kom tillatt
arkivmyndigheten.

19 § beslutEtt omhändertagande personakter får verkställas detävenom av om
inte har vunnit laga kraft, inte något har föreskrivits i beslutet.annatom
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beslutverkställaförbehövs etthjälp attdenskall länmaPolismyndigheten som
personaktenomhändertagande avom

återlänmandeelleromhändertagande avi frågabeslutLänsstyrelsens§20 om
förvaltningsdomstol.allmänhosöverklagasfårpersonakter

sekretessochOjfentlighet m.m.

be-finnssocialtjänsteninomsocialtjänsthandlingardelOm21 § rätten att ta av
1980:100.sekretesslagenochtryckfrihetsförordningenistämmelser

enligtomhändertagitspersonaktsådanhandharmyndighet somEn enomsom
skyldighetfall, attsärskiltförbegärsaktenuppgift samma§ har,17 urom

tillöverlänmandetföreaktenföransvarigvaritdenuppgiftenlänma somsom
myndigheten.

privatbedriverdenhospersonaktisocialtjänsthandling som§ En22 en
socialtjänst-§3kap.12enligttillsynlänsstyrelsensunderoch stårverksamhet

till-möjligtenskilde såden snartbegäranskall på som1996:000lagen av
elleravskriftiellerställetavskrivning påellerläsningförhandahållas honom

kopia.
inte lämnasskallstycketi förstadenhospersonakteniUppgifterna avsessom

sekretesslagenibestämmelsernaenligtlämnaskunnatinte utdeut om
1980:100.

styckena prövasandraochförstaenligtpersonaktutlämnandeFrågor enavom
ellerpersonaktendenneAnserpersonakten. attföransvarigden ärsomav

yttrande över-medhanskall egetgenastlämnasbörintedendel ut,någon av
prövning.förlänsstyrelsentillfråganlämna

igällerstyckettredjeenligtbeslutlänsstyrelsensöverklagandefrågaI avom
sekretesslagen.§kap. 7i 15bestämmelsernadelartillämpliga

kapitel fårdettaibestämmelsernaverkställighetenFöreskrifter§23 avom
bestämmer.regeringenmyndighetdenellerregeringenmeddelas somav

Socialtjänstregister2 kap.

tillämpningsområdeLagens

handläggningsådanförbehövspersonregistertillämpaslag§ Denna som1
verksamhetsområ-socialtjänstensinombeslutverkställighetochärenden avav

kom-påankommerförfattningellerlag endennakap.enligt 1den annansom
någonutförsellerinstitutionsstyrelseStatenskommunalförbund, avettmun,
enligttillsynlänsstyrelsensunderstårochverksamhetprivatbedriver somsom

socialtjänst-benämnsregisterSådana1996:000.socialtjänstlagen3 §12 kap.
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register.
Med personregister förstås detsamma i datalagen 1973:289.som
Första stycket gäller inte personregister får föras tillstånd enligtutansom

datalagen eller har inrättats med stöd lag eller regeringens beslut.som av arman

2 § Ett socialtjänstregister får inte inrättas och föras regeringen beslutatutan att
det i förordning. Föreskrifter hur registret skall föras och användasom en om

meddelas regeringen.av

Registerändamål

3 § En kommun, kommunalförbund, Statens institutionsstyrelse denett samt
bedriver privat verksamhet och står under länsstyrelsens tillsyn enligtsom som

12 kap. 3 § socialtjänstlagen 1996:000 får, i den utsträckning regeringen
föreskriver, föra socialtjänstregister dels för sådan handläggning ärendenett av
och verkställighet beslut inom socialtjänstens verksamhetsområdenav som anges
i 1 § första stycket, dels för förberedande åtgärder för handläggningen.

4 § kommun,En kommunalförbund, Statens institutionsstyrelse denett samt
bedriver privat verksamhet och understår länsstyrelsens tillsyn enligtsom som

12 kap. 3 § socialtjänstlagen 1996:000 får använda socialtjänstregister förett
uppföljning, utvärdering, framställning statistik och tillsyn beträffandeav egen
sådan verksamhet registret får användas för enligt 3som

För sådan verksamhet i 3 med undantag för verksamhet be-som avses
driven Statens institutionsstyrelse, gäller följande. Länsstyrelsen respektiveav
Socialstyrelsen får använda socialtjänstregister för tillsyn, uppföljning,ett
utvärdering och framställning statistik.av

Registerinnehåll

§5 Ett socialtjänstregister får endast innehålla de uppgifter behövs försom
sådan handläggning ärenden och verkställighet beslut inom socialtjänstensav av
verksamhetsområden i l § första stycket.som avses

Sambearbetning

6 § Om regeringen inte föreskriver något får uppgifter till social-annat, ett
tjänstregister hämtas från sådant register.ett annat

Av föreskrifter i lag eller förordning eller beslut Datainspektionen kanav av
följa socialtjänstregister får tillföras uppgifter i från5 § andraatt ett som avses
personregister.
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Registeransvar

skallsocialtjänstregistret1973:289 fördatalagenenligtRegisteransvarig§7
ledningen1996:000socialtjänstlagen utövar§enligt 1 kap. 7nämnd somvara

handläggningförmyndighetövriga fall denoch isocialtjänsten ansvararsomav
verksamhetsområ-socialtjänstensbeslut inomverkställighetochärenden avav

utförmotsvarande sättpådengäller också1 Dettaenligt 1 kap.den som
stårverksamhet ochprivatbeslutverkställighethandläggning och somgenomav

socialtjänstlagen.3 §12 kap.enligttillsynlänsstyrelsensunder

uppgifterregistreradetillDirektåtkomst

socialtjänstlagen§i l kap. 7nämndsådanförMed undantag8 § avsessom
direktåtkomst§ haenligtregisteransvarig 7denfår endast är1996:000, som

iuppgiftertillDirektátkomstgäller. ettregisteri detuppgiftertill ansvaretsom
intag-beslutfattaharinstitutionsådanhossocialtjänstregister får, att omsom

till ärhänförligauppgifter ärbeträffandeendast finnasning, sompersonersom
institutionen.vård vid denförföremål

gällerinstitutionsstyrelsevilka StatensförsocialtjänstregisterdeFör ansvarar
uppgiftertilldirektåtkomstbeträffandebegränsningarytterligarede som rege-

föreskriver.ringen

Sökbegrepp

endastsökbegreppanvändassocialtjänstregister färUppgifter i9 § omett som
rättelse,förellerförfattningellerlagtillämpningförbehövsdet armanav

framställningellerforskningförurvalutvärdering,uppföljning,tillsyn, av
statistik.

ADB-mediumuppgifter påUtlämnande av

förmediumpåfår lämnassocialtjänstregister auto-iUppgifterna ut§10 ett
ellerförordningellerlagföljerdetendastdatabehandlingmatisk omavom

statistik.framställningforskning ellerföranvändasuppgiften skall av

Information
dentillskallsocialtjänstregisterregisteransvarig för att§ är11 Den ett sesom

informationfårlämpligtregistrerad på sättblieller omenskilde är avsessom
uppgifterdebeskrivninginnehållaskallInformationen somregistret. aven

upplysninginnehållafårregistret samt om
registerändamålen,
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2. de sekretess- och säkerhetsbestämmelser gäller för registret,som
rätten registerutdrag och rättelse med stöd datalagenatt 1973:289,av
de4. begränsningar i fråga direktåtkomst till registrerade uppgifter,om ut-

länmande uppgifter på medium för automatisk databehandling, sökbegreppav
och bevarande uppgifter gäller för registret.av som

Gallring

12 § De regler för bevarande och gallring föreskrivs i kap.1 15 och 16som
§§ denna lag skall gälla för socialtjänstregister.även

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den julil 1996. Ett motsvarande personregister som
har inrättats före ikraftträdandet får hinder lagen föras intill utgångenutan av

år 1997 i den mån registret inte registerersätts inrättat enligt dennaav ettav
lag.
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tillFörslag2.

1980:100sekretesslageniändringLag om

sekretesslagen§2kap.146ochkap. 47 samtföreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeskall ha1001980:

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.7
4

för-personligaenskildsuppgiftförsocialtjänsteninomgäller omSekretess
enskildedenröjaskanuppgiften attutanklartinte stårdet atthållanden, om

beslutintedockgällerSekretessenlider omnärståendehonomeller någon men.
sekretes-hindersamtycke. Utanvårdbesluteller avomhändertagande utanom

förhållandenåldermyndiguppnåttenskildtill omuppgift lämnasfår somsen
föräldrarbiologiskavilka hansvetskapskalldenneförbetydelse omattav

är
Inom enskild haruppgiftförsekretessgällerfarniljerådgivning somkommunal

rådgivningen.medsambandiinhämtatsharellerförtroendeilämnat som
verksamhetförståssocialtjänstMedverksamhetförståssocialtjänstMed
socialtjänstlagstiftningenenligtsocialtjänst omlagstiftningenenligt om

lagstiftningensärskildaoch den omlagstiftningensärskildaoch den om
missbrukareochvårdmissbrukare avoch ungaavvård avungaav

verksamhetsamtycke samt somverksamhet utansamtycke samt somutan
handhasenligt lagfalli avhandhas annatlagenligtfalli avannat

räknassocialtjänstTillsocialnänmd.räknassocialtjänstTillsocialnänmd.
myndig-hosverksamhetocksåmyndig- annanhosverksamhetockså annan

omprövninginnefattarhet avomprövninginnefattar somhet avsom
1 kap.inämndbeslutellerbeslut avsessocialnämnds somavbeslut av

eller1996000§socialyanstlagen7verk-nämndenstillsynsärskild över
verk-nänmdenstillsynsärskild överkommu-hosverksamhetsamhet samt

hos kommu-verksamhetsamhet samtsocialtjänstMedinvandrarbyrå.nal
socialtjänstMedinvandrarbyrå.nalasyl-biståndärendenjämställs om

1994:595SFS‘ lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

sökande och andra utlänningar, jämställs ärendenären- bistånd åt asyl-om
den introduktionsersättning för sökande och andra utlänningar, ären-om
flyktingar och vissa andra introduktionsersättningden förom

ärenden tillstånd till riksfärd- flyktingar och vissa andra utlänning-ar, om
tjänst verksamhet enligt lagstift- ärenden tillstånd till riksfärd-samt ar, om
ningen stöd och service till vissa tjänst verksamhet enligt lagstift-samtom
funktionshindrade. ningen stöd och service till vissaom

funktionshindrade.
Sekretess gäller verksamheti som

omhändertagande personaktavser av
enligt kap.1 17 § lagen 1996:000

dokumentation och socialtjänst-om
förregister uppgift enskildsm.m. om

personliga förhållanden. hinderUtan
sekretessenfár uppgift lämnas tillav

personal 1 kap.i I §som avses
nämnda lag uppgiften behövs färom
handläggning ärende verk-samtav
ställighet beslut stödinsatser,av om
värd och behandling det ärsamt av
synnerlig vikt uppgiften lämnas.att

I fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.om
Sekretess enligt första stycket gäller inte anmälan eller beslut i ärenden om

eller behörighet för personal inom kommunal hälso- sjukvård.ochansvar
Sekretess enligt första stycket gäller

heller beslutinte fråga omhän-i om
dertagande eller áterlämnande av
personakt.

6§2

Sekretess gäller inom hälso- och Sekretess gäller inom hälso- och
sjukvården och verksamhet sjukvården och verksamhetannan annan

i § inom1 social- i §1 inom social-samt samtsom avses som avses
tjänsten för anmälan eller tjänsten och verksamhetannan annan som

enskild hälso-någons 4 §jjärde stycket föri anmälanutsaga av om avses
tillstånd eller andra personliga för- eller enskildutsagaannan av om
hållanden, det farakan hälsotillståndnågons eller andraantas attom

2 Senaste SFSlydelse 1992:890
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

personliga förhållanden, kanuppkommer för den har gjort detatt som om
fara denanmälan eller avgivit eller uppkommer förutsagan antas att att

avgivithonom närstående för har gjort anmälan ellernågon utsätts som
allvarligt eller honomvåld eller någon närståen-annat utsaganmen om

för våld all-uppgiften röjs. de ellerutsätts annat
röjs.varligt uppgiftenmen om

femtiofråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen högst år.I om

14 kap.
2

tillhindrar inte uppgift i fall i l § lämnasSekretess änatt annat som avses
myndighet, uppgiften behövs där förom

disciplinansvar eller skiljande frånförundersökning, ärenderättegång, om
förfarande vid myndighetenanställning jämförbart rättsligteller motannat

uppgiftendeltagande i verksamheten vid den myndighet därrörande hansnågon
förekommer,

före-den myndighet där uppgiftenomprövning beslut eller åtgärd avav
ellerkommer,

uppgiften förekommer.revision hos den myndighet därtillsyn elleröver
i muntligt eller skriftligt yttrandeSekretess hindrar inte uppgift lämnasatt av

förundersökning imyndighet bedriver brott-sakkunnig till domstol eller som
mål.

telefonnummer ochuppgift enskilds adress,Sekretess hindrar inte att om
delgivningmyndighet, uppgiften behövs där förarbetsplats lämnas till omen

tele-1970:428. Uppgift hos myndighet driverenligt delgivningslagen som
myndig-den enskilde hosenskilds telefonnummer får dock,verksamhet omom

uppgiften omfattasskall hållas hemligt ochheten begärt abonnemangetatt av
endast den myndighetenligt 9 kap. 8 § tredje stycket, lämnassekretess ut om

delgivningden söks förbegär uppgiften finner det kanatt antas att somsom
synnerliga skäl.eller det finnshåller sig undan att annars

tillmisstanke brott lämnashindrar inte uppgift angårSekretess att som om
ingripapolismyndighet eller myndighet haråklagarmyndighet, attsomannan

föranledaföreskrivet för brottet och detta kanbrottet, fängelse är antasmot om
påföljd böter.änannan

1-6, 33 och 34 §§, 8 kapomfattas sekretess enligt 7 kap.uppgiftFör som av
andraeller 8 § första eller8 § första stycket, 9 eller 15 § eller 9 kap. 4 7

3 1994:86Senaste lydelse SFS
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lydelselydelse FöreslagenNuvarande

föreskrivs i fjärde stycket endaststycket eller 9 § andra stycket gäller vad som
föreskrivet lindrigare straffmisstanke brott för vilket intesåvitt änangår ärom

34 § inteenligt kap. 33 ellerfängelse i Dock hindrar sekretess 7två år.
eller 6 kap. brottsbalkenuppgift misstanke brott enligtangår 4att som om

åklagarmyndighet eller polis-fyllt lämnas tillinte har årnågonmot artonsom
myndighet.

uppgift omfattas sekretess enligtTredje och fjärde styckena gäller inte som av
9 första9 kap. § stycket.

enligt kap. 4 § förstaSekretess 7
styckena hindraroch tredje inte att

enskild lämnas tilluppgift enom
myndighet kommuninom omsamma

motsvarande bestäm-sekretess enligt
melse bl gällande för uppgiften hos

mottagande myndigheten, ochden
bedömauppgiften behövs för attom

enskilde skallbehovet för den fåatt
vard eller behandlingstödinsats, som

1996:0001 kap. lageni omavses
och socialtjänstregis-dokumentation

ter m.m.
intetredje styckena hindrar§ och § första ochSekretess enligt 7 kap l 4 att

missbrukarfortgåendeuppgift enskild, inte fyllt ellerårarton somom som
närstående till denneflyktiga lösningsmedel, elleralkohol, narkotika eller

och socialtjänsten tillinom hälso- och sjukvårdenlämnas frän myndighet annan
enskilde skall få nödvändig vård,behövs för densådan myndighet, det attom

uppgiftlämnandegäller i frågabehandling eller stöd. Detsammaannat avom
nödvändigbehövs förnärstående till henne, detgravid kvinna eller enomom

för det väntade barnet.insats till skydd

juli 1996.lag träder i kraft den 1Denna
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tillFörslag
1973:289datalageniändringLag om

1973:289 skalldatalagenstyckettredje2 §föreskrivsHärigenom att a
gälla.upphöra att

1996.juliden 1i kraftträderlagDenna
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Förslag till4.

bamomsorgsregisterFörordning om

Inledande bestämmelser

personregister med hjälp§ förordning innehåller föreskrifter1 Denna om som
1996:000 dokumen-databehandling förs med stöd lagenautomatisk omavav

tation och socialtjänstregister m.m.

kommunalförbundi 3 § får kommun eller2 § ändamålFör de ettensom anges
föra barnomsorgsregister.ett

ändamålRegistrets

barnomsorgsregistretkommunalförbund får använda3 § kommun ellerEn ett
socialtjänst-ärenden placering barn enligt 4 kap.för handläggning avav om

1996:000.lagen

för handlägg-tillföras de uppgifter behövs4 § Barnomsorgsregistret får som
§ enligt följande.ning i 3som avses

med stöd skatteregis-personregister försuppgifter inkomst från avsomom
1980:343,terlagen

stöd lagenpersonregister förs medfolkbokföring från2. uppgifter avsomom
folkbokföringsregister,1990: 1536 om

personregister förssjukpenninggrundande inkomst frånuppgifter somom
allmännasjukförsäkringsregister hos demed 1993:747stöd lagen omav

försäkringskassorna,
förs med stöd lagenuppgifter inkomst från personregister4. avsomom

socialförsäkringsregister.1994: 1517 om

innehållRegistrets

uppgifter enligt följandeBarnomsorgsregistret får innehålla§5

insatser och önske-inklusive ocherbjudsDen barnomsorg resursersom
mål barnomsorg,om

makaplacering barn dennesPersonuppgifter den söker2. samt omavom som
inkomstuppgifter,eller sambo inklusive

inklusive hemspråk ochplacerasPersonuppgifter det barn skallom som
hemspråksgrupp,

placeringar inom detta,ochtill den sökts4. Kösystemet somomsorg
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Placeringar inom barnomsorgen och debitering avgifter inklusiveav
administrativa och tekniska uppgifter,

Uppgifter förtur enligt kap.4 5 § andra stycket och 9 § socialtjänst-om
lagen 1996:000.

Utlämnande uppgifterav

6 § Utlämnande uppgifter i barnomsorgsregistret på medium för automatiskav
databehandling får ske för personaladministrativa ändamål.

Verkställighetsföreskrifter

§7 Föreskrifter hur lagen 1996:000 dokumentation och socialtjänst-om om
register skall verkställas i fråga barnomsorgsregistret föreskriftersamtm.m. om
för verkställighet denna förordning meddelas Socialstyrelsen.av av

förordningDenna träder i kraft den 1 juli 1996.
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Inledning1

Direktiven1.1

kommit-parlamentariskregeringentillkallade199113 junidenGenom beslut en
1980:620.socialtjänstlagenallmänuppgift översynmed göraté att aven
tillämpningÖversynen socialtjänstlagensutvärderinginnefattaskall bl.a. aven

ochuppgiftersocialtjänstensklargöraochtydligare avgränsasyftar tilloch att
ansvarsområden.

bilagaframgårsin helhet1991:50 idir.Direktiven av
1993:72.dir.tilläggsdirektiv199310 junidärefter denfickKommittén

förslagoch lägga framutredakommitténtilläggsdirektiven åladesGenom att om
verksamhetsom-socialtjänstenspersonregister inomförfattningsreglering av

följande.bl.a.anförsdirektivdessaråden. I
ställer krav påverksamhetenkommunaladen attresultatstyrningochMål- av

utvärderings-ochuppföljnings-landstingensochkommunernassåväl statens som
be-olikaeffekterutvärderaförbehövsKunskapförbättras.instrument att av

arbetet. Inomsocialai detkvalitetenbedömaoch förhandlingsmetoder att
insatseruppgifterutsträckningsaknas ifamiljeomsorgenochindivid- stor om

övergripandeochindividuella planetdetbådeeffekteroch deras meren
uppföljningsarbetet.gradi högförsvåraromständigheternivå. Dessa

möjligt förblirframtidenidetangelägetdetbakgrund ärdenna attMot
bl.a.informationsådanregistreraADB-mediumpä gerkommunerna somatt

Medsociala insatser.effektertill ochorsakeranalysförunderlag avaven
för-1980:620S0L,socialtjänstlagen59 §ibestämmelsernatillhänsyn som

social-iförhållandenpersonligaömtåligauppgifterregistreringbjuder omav
dag.inte ske idettapersonregister, kantjänstens

be-1991:07 anförsSocialtjänstkommitténtill att1991:50dir.direktivenI
nuvarandei sinsocialtjänstlageni 59 §personregistervissastämmelserna om

olikafölja utfalletrationelltmöjligheternabegränsautformning kan att av
ochuppföljningvilkenkommittén bör övervägaVidare sägshandlingsplaner. att

underlättaskanarbeteoch hur dettasocialtjänstenske inombörutvärdering som
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och stärkas.
framhålls, tillredogörelsentidigaredenframgårbakgrund vadMot avsomav

möjligtdet intedirektiven,ursprungliga äri devadskillnad från attangavssom
Utgångspunkten59 § SoL.utredning tillkommitténs översynbegränsaatt aven

utvärdering,uppföljning ochkraven bättreutifrån pákommitténs arbete bör,för
integri-registrerafinnsvilket behovanalyseraidentifiera och attatt avsomvara

verksamhetsområden.socialtjänstensindividnivå inomtetskänsliga uppgifter på
författningsregleringbehovetenighetallmänDet råder person-avenom aven

sinbakgrundKommittén böruppgifter.integritetskänsligaregister med mot av
lokal nivåreglerasbör pävilka registerförslag tillbehovsinventering lämna som

regi, i bolags-eller enskildkommunaldrivs i statlig,verksamhetenoavsett om
personalkooperativ.form eller som

register-ibör reglerasfrågoranalysera vilkaKommittén bör närmare som
myndighetsföreskrifter.iregisterförordningar ochlagar, i

direktfrågorregleringrörandeförslagfrämst lämnaKommittén bör somav
vilkaellerför vilketintegriteten,personligamed denhänger t.ex.samman

bearbet-far ingå, depersonuppgifterföras, vilkaregister fårändamål ett som
användningutlämnande ellerfär ske,personuppgifterningar avannansomav

krav pakontroll och säkerhetoch gallring,bevarandepersonuppgifter, samt
skyddsmekanismer.eller andrakrypteringssystem

organisationbetydelse kommunernasvilkenbelysabörKommittén även av
sekre-ochenligt datalagenintegritetsskyddetfå försocialtjänsten kommer att

tesslagen.
bilaga 2.i sin helhet1993:72 bifogastilläggsdirektiv dir.Kommitténs som

slutbetänkandetochUtredningsarbetet1.2

utföra ivaltsocialtjänstkommittén1991, harhösteninleddes attArbetet, som
etapper.

SOUdelbetänkandetredovisades iapril 1993iinledandedenI etappen, som
förslag tillkommitténlämnadesocialtjänsten,bistånd inomtill1993:30 Rätten

vistelsebegreppet,ochdetbistånd,tillreglering rätten ansvaretytterstaom
socialbidragsnor-kommunernassocialtjänsteninombeslutöverklagande samtav

1992:98 Kommuner-SOUhade tidigareKommittén rapportenpresenteratmer.
kostnader Rapportenkartläggning ut-socialbidrag m.m.av normer,ennas -

remissbehandlatsFörslagen hardelbetänkandet.delar iför vissagjorde underlag
regeringskansliet.inomnärvarandeföroch bereds

SOUhuvudbetänkandetiredovisades1994i oktoberandraI etapp, somen
social-skilda frågor inomkommitténbehandladesocialtjänslag1994: 139 Ny

socialtjänst-självaomfattadearbetet översyni detTyngdpunktentjänsten. aven
uppföljningorganisation, tillsyn,inriktning ochframtidasocialtjänstenslagen,
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och utvärdering förslag till utformning bestämmelser anmälnings-samt av om
skyldighet rörande barn far illa. Bl.a. förunderlag övervägandena isom som
huvudbetänkandet hade kommittén publicerat 1993:82SOUrapporterna
Frivilligt socialt arbete. Kartläggning och kunskapsöversikt, SOU 1993:91
Socialtjänstens iroll samhällsplanering och samhällsarbete kunskapsöver-en-
sikt diskussionsunderlagoch och SOU 1994:46 Sambandet mellan sarnhälls-ett
ekonomi, transfereringar och socialbidrag. Huvudbetänkandet har remissbehand-
lats.

huvudbetänkandet beträffandeI uttalade kommittén det fortsatta arbetet bl.a.
följande. Uppdraget utreda och lämna förslag författningsregleringatt om av
personregister inom socialtjänstens verksamhetsområde kommer redovisasatt
i betänkande. uppdragDetta har samband med socialtjänstensnäraett ettsenare
skyldighet dokumentera sin verksamhet. Kommittén har för avsikt be-att att

Ävenhandla dessa frågor samlat i fortsatta frågordet arbetet. kompe-rörsom
utbildning forsknings- utvecklingsarbete inomoch socialtjänstentens, samt

kommer redovisas i särskilt betänkande.att ett
juni 1995 redovisadesI delbetänkandet SOU 1995:58 och kun-Kompetens

skapsutveckling.
den avslutande i föreliggandeI redovisas betänkande, läggeretappen, som

kommittén förslag social-fram till törfattningsreglering dokumentation ochav
tjänstregister förslag till lag ändring i sekretesslagen 1980: 100.samt om

i det gällerTyngdpunkten arbetet har legat överväganden och förslag vadpå
bestämmelser dokumentation, registerändamål, registerinnehåll, sambe-om
arbetning, direktåtkomst till registrerade uppgifter, sökbegrepp och sekretess-
frågor.

Under arbetet i denna har studiebesök gjorts hos Socialministeriet ochetapp
myndigheten Registertilsynet i Social- Hälsovårdsministeriet,Danmark, och
myndigheten Dataombudsmannen i Finland Socialdepartementet ochsamt myn-
digheten Datatilsynet i ifrågavarande departement och myndigheter harNorge.
lämnat information socialtjänsten ländernasdess verksamhet inom samtom
registerlagstiftning socialtjänstensinom verksamhetsområden.

enkätundersökning har gjorts urval kommuner och länsstyrelserEn närettav
det gäller behovet för myndigheterna i fråga ADB-medium registrerapåatt
integritetskänsliga uppgifter individnivå inom socialtjänstens verksamhetsom-
råden. Motsvarande kartläggning har gjorts beträffande socialtjänstverksamhet

bedrivs i enskild regi.som
Sekretariatet har också besökt företrädare för antal kommuner,ett stort som

lämnat synpunkter de frågeställningar kommittén enligt direktiven skallpå som
tillfällen konferen-beakta. Kommitténs sekretariat har också vid flera deltagit i

beträffan-och överläggningar för information och hämta in synpunkterattser ge
de det pågående arbetet.

före-Vid hearing kommittén har deltagitsammankomst anordnatsen som av
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vårdetiskaträdare för Epidemiologiskt hos Socialstyrelsen, Erstacentrum
rättsinformatik vid Stockholms universitet, Psykologiskainstitut, Institutet för

organisationen Verdandi. Syftet medinstitutionen vid Stockholms universtet och
m.fl. tillfälle lämnabereda organisationernasammankomsten attatt syn-var

frågeställningar kommittén enligt direktiven skall beakta, särskiltpunkter depå
etik- och integritetsaspekter.rörande

vissa frågor bedrivits med hjälpFöreliggande arbete har också beträffande av
referens- och arbetsgrupper.

Hälsodatakommitténmed Datainspektionen,Kommittén har samrått
1993:03, Riksarkivet, Social-S 1993:12, Integritetsskyddsutredningen Fi

Svenskainstitutionsstyrelse, Statistiska centralbyrån ochstyrelsen, Statens
kommunförbundet.
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administrationSocialtjänstens2

Allmänt2.1

Denänmdorganisation.kommunaliinordnadverksamhet ärkommunalAll
Beslutande ärtörvaltande.beslutande ochiindelas organkommunala organen

:900 tillsätta199 lenligtskallFullmäktigekommunfullmäktige.
kommunensfullgöraförbehövskommunstyrelsen attnämnder utöverde som

prak-nänmd. IminstfinnasmåstekommunstyrelsensidanViduppgifter. enav
nämnderbetydligt flerlandet inrättatisamtliga kommunerdocktiken har nästan

kommunala tjänstemännen.desedanarbetarnämndernaUndertvå.än
delskommunallagen,delsreglerasverksamhet genomKommunernas genom
handlings-begränsasyftetillkan haspecialforfattningar. Dessa attflertalett

maktbefogenheter.särskildademellerkommunalaför de attfriheten georganen
bara ärfri sektoridärförindelasverksamhetenkommunala somDen en

reglerasbunden sektorochkommunallagarna genomunderkastad somen
specialforfattningar.

varje1996:000SoL. Iden attsocialtjänstlagenspecialförfattning är angesEn
kommu-§ och21 kap.sitt område attinomsocialtjänstenförkommun svarar

ochstödfår deti kommunenvistasdeförhar det attansvaretyttersta somnen
ledningenföreskriver även§. Lagen att1 kap. 5de behöver avhjälpden som

§.kap. 71nämnderfleraellersocialtjänsten utövas av en
kom-mellanskiftarsocialtjänstenhandhavandetförNärnndorganisationen av
inomsocialtjänstenhelaansvarig förnämnd ärharMånga somenmunerna.

nänmdorganisationbehållit densåledesharkommuner somDessakommunen.
frimedkommunallagenden1992 dåjanuariden 1föreobligatorisk nyavar

nänmdorgani-sinändratde kommunerkraft. Iträdde inänmdorganisation som
förmedinrättatsungdornsnänmderochvanligt barn- ansvardetsation är att

skola.ochbåde barnomsorg
stöd och1993:387också lagensektor hörbundna ser-omTill kommunens

1994.januarilkraft denträdde iLSS,funktionshindradevissatillvice som
serviceochstödsärskiltförinsatserbestämmelserinnehållerlagDenna om
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med funktionshinder.svåra Kommunerna inte för alla insatserpersoner svarar
enligt LSS. Vissa insatserna landstingen för. Ledningen kommuner-av svarar av

verksamhet enligt LSS utövas eller flera nänmder kommunfull-nas av en som
mäktige 22 §.utser

2.2 Tillsyn, uppföljning och utvärdering

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen SoS har enligt SoL för tillsyn, uppföljning och utvärde-ansvar
ring socialtjänsten på nationell nivå 13 kap. §.1 Till SoS åtaganden hörav
också bidra till vidareutveckla socialtjänsten. SoSatt skall iatt detta arbete lägga
tyngdpunkten på följa och utvärdera socialtjänstensatt verksamhet. dennaIupp
uppgift ingår producera och publicera verksarnhetsstatistikatt inom socialtjän-

Till ledning för socialtjänstenssten. verksamhet skall Socialstyrelsen också
utfärda allmänna råd.

Länsstyrelserna

Länsstyrelsen regeringensär företrädare och samordningsorgan i länet.statens
Länsstyrelsen såledesär länk mellan den nationella och den lokala nivån ochen
har till uppgift tydliggöra, genomföra och följaatt den nationella politikenupp
och samordna och driva utvecklingsfrågor i länet.att

Länsstyrelsen har enligt SoL för tillsyn, uppföljning och utvärderingansvar
socialtjänsten inom sitt län 13 kap. 1 §. I detta arbete skall länsstyrelsenav

lägga tyngdpunkten vid tillsyn socialtjänstens verksamhet. Till länsstyrelser-av
uppgifter hör också informera och råd till allmänheten i frågorattnas om ge

socialtjänstenrör biträda kommunerna med råd i deras verksamhet.samt attsom
Hem för vård och boende står också under länsstyrelsernas tillsyn. Länsstyrel-

meddelar för övrigt tillstånd till inrättande hem för vård och boende.serna av
Länsstyrelserna slutligenutövar också tillsyn verksamhetenöver enligt LSS

26 §.

2.3 Statens institutionsstyrelse
Statens institutionsstyrelse SiS central förvaltningsmyndighetär för de hemen

i 12 § lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vårdsom avses om av unga
särskilda ungdomshem 22 och 23 §§ lagen 1988:870 vård miss-samt om av
brukare i vissa fall LVM—hem.
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SiS skall särskilt försvara

planering, ledning och drift tillsyn de särskilda ungdomshem-översamtav
och LVM-hemmen,men

anvisning platser till hemmen,av
ekonomisk styrning, resultatupptöljning och kontroll,
metodutveckling, forsknings- och utvecklingsarbete.

Myndighetens arbetsuppgifter regleras i förordningen 1993:877 instruk-med
tion tör SiS.
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personregisterSocialtjänstens3

Allmänt3 1
.

förs medpersonregistersig idaganvänderlandetikommunerflestaDe somav
verksamhetsområden.socialtjänstensåtminstone någotförstöd ADB avav

administrativaolikaunderlättafrämstADB-användningen ärSyftet med att
inomärendenföljaochbevakamöjlighethamåsterutiner. Kommunerna att upp

Även social-inomrutineradministrativahandförstadet i ärsocialtjänsten. om
under århardatoriserats, såharverksamhetsområdentjänstens nyasenaresom

behandlings-ochvård-service-,inomutvecklatsADB-stöd ocksåeffektivaoch
medpersonregistreringsåledeslandets kommuner ärflertaletområdena. I av

sittfullgöraskall kunnakommunernaförutsättning förstöd ADB attenav
socialtjänsten.enligtansvar

vårdutövareÄven privatafåtalSiS ochinstitutionsstyrelseStatens ett an-
verksamhet.sinstöd förpersonregisterADB-baseradevänder som

verk-kapitel gälleri dettapersonregistersocialtjänstensBeskrivningen av
särskildal990:52 med1996:000SoL, lagensocialtjänstlagenenligtsamhet

miss-vård1988:70lagenLVU ochvårdbestämmelser om avungaavom
enligtverksamhetsocialtjänstmedjämställsVidareLVM.fallvissabrukare i

LSS,funktionshindrade ären-till vissaserviceoch1993:387 stödlagen om
bedrivsfamiljerätteninomverksamhetriksfärdtjtillstånd till änsten,den somom

asylsökan-biståndärendenFBföräldrabalkenenligt samti kommunerna om
utlän-andraoch vissaflyktingarintroduktionsersättning förochde fl. omm.

ningar.
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inompersonregister3.2 Kommunernas

socialtjänsten

dehandläggningenstöd förförsta handanvänds iPersonregistren av upp-som
de beslutoch stöd förutredningsskyldighethargifter socialtjänstendär somen

Även användsverkställighetsfasenunderuti.utredningen person-mynnarsom
arbetsplaner,handläggningenvidadministrativt stödregister genom-avsom

utbetalningarfärdtjänstriksfärdtjänst,hanteringenolika insatser,förandet avav
och äldreomsorgegenavgifter inom barn-hanteringenbistånd,ekonomiskt avav

omfattningmindreipersonregistren änanvändsDärutöver somomm.m. --
verksamhet.socialtjänstensutvärderinguppföljning ochunderlag för tillsyn, av

underlagtill SoSuppgifterrapporteringenocksåRegistren underlättar somav
statistiken.för den officiella

individrela-regellagrasi kommunernabyggtsdeI ADB-system somuppsom
socialtjänsten.verkställighetsuppgifter inombeslut- ochärende-,terade person-,

familjesannnan-uppgifterfolkbokföringsuppgifter,personnivå finnsPå omex.
ärendetyp,uppgifter öpp-finnsärendenivåPâsättning, inkomster omm.m.

administrativttjänstenummer,handläggare,avslutandedatum,nandedatum,
beslutsdatum,beslutstyp,uppgifterfinnsbeslutsnivåområde På t.ex. omm.m.

hela besluts-insatstypgiltighetstid,beslutsfattare,framställan, samtdatum för
uppgifterverkställighetsnivå finnsärendeblad. Påunderlaget i form omav

ADB-syste-bistånd Iekonomisktutbetalningarplacering,arbetsplan, m.m.av
delförekommaordbehandlingsmöjligheterockså enklakan en av sys-sommen

till denknutnaärendeanteckningar ärförfrämstanvändsDessa somtemet.
enskilde.

socialtjänstensområdesvisbeskrivningdet följande närmareI per-avges en
Ärenderegistren socialtjänsten.helaförst förbeskrivs docksonregister.

Ärenderegister

Ärenderegistren förutsättningdirektsystemtekniskt ärdeofta sådanaär att en
gällerdelsystem. Dettaandra s.k.iregistrerasskall kunnauppgifterför att

äldreomsorgsverksamheterna,familjeomsorgs-ochindivid-framför allt samt
Ärenderegistren, ellerSoL.ärenden enligthandläggningen rördär merparten av

besluts-kopplade till deockså benämns, närade ärärenderegistrenakt- och som
ärendeAtt öppnatsverksarnhetsgrenarna.olikainom definns ettregister som

enligtutredningbeslutfattatsocialtjänstenocksåregelinnebär att omsom
Ärenderegistren sarnmanställningsregisters.k.1996:000. ärSoL10 kap. l §

efterpersonerärendenlistamöjligtdet§ SoL ärenligt 111 kap. attattgenom
känsliga uppgif-innehållerRegistrenigjortsärendeindelningden systemen.som

uppfattasi registrenförekomstensjälvaDels kanavseenden.i flera somter
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integritetskänslig den enskilde, dels innebär ärendeuppdelningen oftast detattav
klart framgår enskild uppbär socialbidrag eller föremål föratt ärt.ex.person
utredning något slag.av

Barnomsorg

I personregistren inom barnomsorgen finns uppgifter barn i kö tillstårom som
eller placerade i kommunensär eller kommunen subventionerad barnomsorg.av
Vidare förs register barnens föräldraröver och deras inkomster. Uppgifterna
används för få effektivtså platsutnyttjande möjligt, för hanteraatt ett attsom
beräkning och debitering avgifter för uppföljning och statistik. Kommu-samtav

har inkomstrelaterad hämtar i fall uppgifter sjuk-mångataxaner som en om
penninggrundande inkomst från socialförsäkringssystemet för användasatt som
jämförelse vid kontroll de inkomstuppgifter föräldrarna länmat.av som

barnomsorgsregistrenI lagras vissa ömtåliga uppgifter anledningent.ex.som
till barnomsorg, nödvändiga insatser, önskemål, bakgrund till avgiftsbeslut,
uppsägning barnomsorgsplats och olika kategoriindelningar. ömtåligaDeav
uppgifterna lagras inte primärt för kunna sammanställas betraktasatt utan mer

aktmaterial. Det dock i fall möjligtär många listuttag ellerattsom genom
presentation i olika sökbilder redovisa dessa uppgifter samlade för änmer en

Det möjligt användaär även del uppgifterna sökbegreppattperson. en av som
vid sådana sammanställningar.

Vård och för äldre och med funktionshinderomsorg personer

personregistren inomI detta verksamhetsområde finns uppgifter äldre ochom
funktionshindrade och deras anhöriga fått eller ansökt bistånd enligtsom om
SoL i form hemtjänst, serviceboende, färdtjänst eller riksfärdtjänstav m.m. om
enligt lagen 1993:963 kommunal riksfärdtjänst funktionshindradesamtom om
och deras anhöriga enligt LSS i form ledsagarservice, kontaktperson,av
avlösarservice, korttidsvistelse hemmet, personlig assistentutom etc.

Vidare förekommer det de kommuner använder inkomstberoendeatt som en
hämtar uppgifter från Riksförsäkringsverket ocheller Riksskatteverket förtaxa

avgiftsberäkning. Uppgifterna lagras skäl beträffande barnom-av samma som
dvs. för underlätta administrationen och få effektivtsåatt ett resursut-sorgen,

nyttjande möjligt, förockså hantera beräkning och debiteringattsom men av
avgifter m.m.

kan förekommaDet både känsliga och ömtåliga uppgifter i dessa personregis-
För kunna adekvat uppgifterså omvårdnad möjligt behöverter. att ge en som

lagras den enskildes behov rehabilitering, dagsjukvård och hjälpt.ex.om av
med hygien m.m.
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Individ- och familjeomsorg

socialbidragsberäkningar, beslutPersonregistren omfattar här uppgifter om a..
kontaktperson,ekonomiskt bistånd, andra beslut enligt SoL i form t.ex.om av

i för eller boende, beslut inom famil-placeringar i familjehem eller hem vård
jerätten i form fastställande faderskap, underhållsbidrag beslut omav m.m.av

uppgifter olika betalningarflyktingersättning, asylbidrag Vidare lagrasm.m. om
kopplade till ärendehandläggningen.ärsom

Registren individ- och familjeomsorgen innehåller känsliga uppgifter iinom
detaljeradeflera olika avseenden. Socialbidragsberäkningar omfattar t.ex. upp-

utgifter. uppgiftergifter bidragsaktuella hushålls inkomster och Dessaom
Uppgifterna sålunda intei allmänhet aktmaterial. kanbetraktas dock ettmer som

identifieras. Dock användssammanställas hushåll kanså gångenänatt ettmer
sammanställningar uppgifter för statistik och Verksamhetsupp-avidentiñerade av

följning.
socialbidrag antal kommunerVid registrering beslut använder ett stortomav

bakgrundsvariabler form märk-också särskilda orsakskoder eller som en av
märkningen kunna följa orsaker-ning de beslut fattar. Syftet med är attav man

socialbidragsutvecklingen. Användningen orsakskoderbakom i första hand avna
uppföljnings- ochkan alltså första i tillskapandet ut-ett ettsteg avses som

inriktade insatser. Fleravärderingsinstrument för socialtjänstens individuellt
förfinad uppföljning,kommuner utveckla modeller föri färd medär att meren

olika insatsers effekter ständigt ökar.eftersom kraven redovisningpå av
familjregistreras inom individ- ochekonomiska transaktionerDe som

sambandsocialbidrag eller kostnader ikan institutionskostnader,t.ex.gen avse
placering. för ekonomiskaockså underlag denmed Transaktionerna utgören

ekonomisystem.överförs därför regelbundet till kommunensredovisningen och
inhämtas också iindivid- och farniljeomsorgens personregisterTill stor ut-

ersättningar,Riksförsäkringsverket utbetaladesträckning uppgifter från om
ofta dagligen. Uppgifterna användsbidrag pensioner. överföring skeroch Denna

underutredning till socialbidrag ochför kontroll i samband med rätt sparasom
högst månader.tre

3.3 SiS personregister

Registret kommerför närvarande byggasSiS personregister håller att upp.
institutioner.placeringar vid SiS:si första användas i samband medhand att

och för fram-för fakturering till kommunernaRegistret skall också användas
ställning avidentifierad statistik.av

olika institutioner-föras vid SiS huvudkontor. DePersonregistret kommer att
institutionenstill uppgifter berör denskall via få tillgång deADB egnasomna
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för hemmen.tillgängligablirplaceringaraktuellaEndastverksamhet.
i registret,finnasuppgifter kommerömtåligakänsliga att somSåväl som

bak-intagningsorsak,följande. Personnummer,innehållakommer nanm,att
institution,valdifferentieringsgrunder,medborgarskap,grundsfaktorer, av

före,vistelseintagningsdatum,lagrum,placeringsdatum,utskrivningsorsak,
flyttningfrånvaro,tillfälligavvikelser,27-placeringar§utskrivningsdatum,

fritextfáltfinnasocksåkommerutskrivning. ettDetavdelningar och attmellan
denplacerardenförasskallärendets gånganteckningardär person somavom

slutsavtaldeosv. liksomsocialsekreterarenmedsamtalenskilde somom
SiS.ochmellan kommunernaSiSochenskildedenmellan samt
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4 Socialtjänstens
verksamhetsområden

Vid våra överväganden beträffande vilka uppgifter bör få finnas i social-som
tjänstens personregister har utgångspunkten varit de bestämmelser föreslåssom
gälla för dokumentationen inom socialtjänsten m.m.

Dokumentationsskyldigheten föreslås omfatta all verksamhet inom socialtj änst-
bedrivs kommun, privat yrkesutövare står under länssty-en som av en en som

relsens tillsyn enligt 12 3kap. § socialtjänstlagen 1996:000SoL, kommu-ett
nalförbund enligt kommunalförbundslagen 1985:894 eller SiS. Härmedav
förstås verksamhet dels enligt det lagförslaget socialtjänst ocksånya om men
enligt lagen 1990:52 med särskilda bestämmelser vård och lagenom av unga
1988: 70 vård missbrukare i vissa fall.om av

Vidare järnställs med socialtjänst verksamhet enligt lagen 1993:387 stödom
och service till vissa funktionshindrade LSS, ärenden tillstånd till riks-om
färdtjänsten, verksamhet inom familjerätten bedrivs i kommunerna enligtsom
föräldrabalken FB ärenden bistånd asylsökande m.fl. ochsamt om om
introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlärmingar.

De grundläggande bestämmelserna socialtjänstens skyldigheter och rättig-om
heter enligt det lagförslaget finns i vårt huvudbetänkande SOU 1994: 139nya
Ny socialtjänstlag. Barnomsorgen regleras i kapitel iden lagstift-ett eget nya
ningen 4 kap. medan bestämmelserna övriga individinriktade insatser harom
samlats i kapitel 5.
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inomDokumentation5

socialtjänsten m.m.

bestämmelserGällande5.1

i visssocialtjänsteninomverkarden attåläggerBestämmelser om-somsom
1980:620socialtjänstlagen§i 51verksamhet finnssinfattning dokumentera

Även förvalt-allmänna1981:750.socialtjänstförordningen§och 14SoL av
dokumen-utsträckningbehövligiskyldighetföljprinciperningsrättsliga atter en

dokumentations-dennaRäckviddensocialtjänsten.inomverksamheten avtera
inteverksamhetsådanförbetydelsedelsocialtjänstensfår förskyldighet som

verksam-sådanExempel påärende.handläggningtillhänförasdirekt kan ettav
kurativochbehandlingsarbeteenskilda,medkontakterlöpandehet annanär

433.Del Asocialtjänsten197980:1verksamhet se s.omprop.
1985-12-18,familjehemiBarniJO harJustitieombudsmarmen rapporten

följerreglerförvaltningsrättsligaallmännadetslagit fast29879-1985dnr att av
hänföraskaninteverksamhetför sådanocksådokumentationsskyldighet somen

ärende.handläggningtill av
harochutredningvidkommit framharvadskall5 l § SoL somEnligt ensom

betryggande Densätt.påavgörande tillvaratasärendes ettförbetydelse ett
Dokumentatio-verksamhet.utredandesocialtjänstensalltså igällerskyldigheten

enskilde.denbeslut rörfattaförunderlag ettavsedd utgöra att somär attnen
myndighetsutövning.innefattarverksamhetsådanfrågahärvidDet är somom

förvalt-ibestämmelservissamyndighetsutövning ärinnefattarärendenI som
delhar rättbl.a.innebörd, tamed atttillämpliga part1986:223 attningslagen

motive-skyldigregeli ärmyndighetenoch attärendetillförtshardet ettsomav
ärendet.beslut isittra

bestämmelservidare§§ finns26-2914socialtjänstförordningen omI
innebärbestämmelse attboende. Dennaellervårdförvid hemjournalföring

ibedrivsverksamhetvissförföreliggerdokumentationsskyldighet även som
fritidshem.ochförskolorenskildaregi, såsomprivat
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Tryckfrihetsförordningens TF och sekretesslagens 1980:100 bestämmelser
den enskilde i principrätt alltid del de handlingaratt hos social-ger ta av

tjänsten honom självrör han begär det. Denna föreliggerrättsom om oavsett
handlingarna ingår i ärende eller inte. 152 § SoL finns vidareett rekom-om en

mendation för socialtjänsten hålla den enskilde underrättadatt de anteck-om
ningar förs honom.som om

Hur länge handlingar ingår i socialtjänstens personakter skall bevaras,som
framgår 60 § Sol.. Gallringsplikten innebär personakterna skall gallrasav att
sedan fem har förflutitår från det den sista anteckningen utfördes social-av
tjänsten. Undantag har gjorts för handlingar bl.a. adoptionrör och fader-som
skap 62 § första stycket SoL. Undantag har vidare gjorts hänsyn till forsk-av
ningens behov 62 § andra stycket SoL och 51 § socialtjänstförordningen. Det
sistnämnda undantaget gäller dels handlingar finns hos kommuner i vissasom
län, dels handlingar i fråga födda vissaär datum.om personer som

Socialstyrelsen har utfärdat allmänna råd och föreskrifter berör social-som
tjänstens dokumentation enligt följande.

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten allmänna råd,
1994:3
Socialstyrelsens föreskrifter personregister inom socialtjänsten SOSFSom
1981:126
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd journalföring vid hem förom
vård eller boende SOSFS 1983:63
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd enskilda förskolor ochom
fritidshem SOSFS 1990:2

5.2 Socialtjänstens dokumentation i dag

Uppgifter enskilda finns i dag i socialtjänstens protokoll ochom personer
bilagor till dessa, i olika register förs inom socialtjänsten och framför alltsom -

i personakterna. Akterna innehåller mängd olika uppgifter enskildaen om-
och deras anhöriga. Som regel finns det löpande anteckningarpersoner om

samtal med den enskilde förts löpande i samband med planerade ochsom
genomförda insatser Sådana anteckningar förs såväl i samband medm.m.
handläggning ärenden under tiden för verkställighet beslut. Exempelav som av

detpå sistnämnda de löpandeär anteckningar förs på behandlingshem.ettsom
För socialtjänsten skall kunna genomföra beslutatt på ändamålsenligtett ett

förekommersätt det plan tillsammansupprättas med den enskilde.att Deten
finns olika sådana planer benämns olikapåtyper individuellasätt,av t.ex.som
planer, överenskommelser, handlingsplaner, omvårdnadsplaner, vårdplaner och
behandlingsplaner. En upprättad plan tillfogas i del fall personakten. Person-en
akterna innehåller även andra handlingar skiftande förvarasDärnatur.av ut-
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till andraredningar och kopior beslut i tidigare ärenden, kopior yttrandenav av
läkarintyg, skriftväxling medmyndigheter, inkomna anmälningar och rapporter,

andra myndigheter inom socialtjänsten med arbetsförmedling, länsstyrelse,samt
m.fl. myndigheter. Som sökregister till personakterna finns ofta slag- ellerett

därtillsökregister upplagt och Sökregistret ochpåärsom namn personnummer.
prop. l97980:1,hörande akter bildar enligt definitionen i S0L:s förarbeten

förs435 personregister i datalagens mening det med stöd ADB.ett avs. om
sådant register förekommer den har eller medI ett gemensamsom egen arman

personakt.
gälltSocialtjänstens verksamhet datoriseras alltmer. har i första handDetta

fakturering avgifterregistren för administration utbetalningar bistånd, avav av
i de flesta kommu-o.dyl., sökregistren till personakterna försäven numeramen

utvecklingen fortsattmed stöd ADB. kommuner harI många attgenomner av
löpande anteckningarför registrering och för bevarandeADB används även av

och beslut.

dokumentation5.3 Brister i nuvarande

bristande dokumentation såvälJO har i antal beslut framhållit ut-ett stort av
i beslut den 12 februarisamtal, vidtagna åtgärderredning t.ex.osv.,som av

bristande dokumentation,1993, 1080-1992, där det förutom förelågdnr annat
dokumentationen skedde1993, dnr 3709-1992, däri beslut den lsamt mars

riktatsbagatellkaraktär. Kritik har här ocksåenbart stödanteckningar avsom
enskildes integritet.dokumentationen medfört kränkningar den I ettmot att av

inte bedrivitsbarnmisshandel befanns utredningen haärende gälldeannat som
anteckningar och dokumen-eftersom det saknades löpandegodtagbartpå sättett

i övrigt bristfällig.tationen också var
otill-kommit fattasi dokumentationen har medfört beslut påBrister ettatt att

dokumentationbrister i underräckligt felaktigt beslutsunderlag. Vidare hareller
uppföljningenbehandling ochverkställighet medfört den enskildes vård elleratt

konsekvensinte fylla kraven i kvalitetshänseende. Endenna kommit att avav
deninte heller har kraven pådetta målen med insatserna uppnåtts. Inteär att

rättssäkerhet varit uppfyllda.enskildes
socialtjänstenssig uppgifterna iFlera sammanställningar grundar påsom
i Sverigesocialtjänstens insatser för finska barnpersonakter, bl.a. samtom

visatuppföljning, har ocksåstudier inom för SoS:s projekt Aktivolika ramen
dokumenteras social-olika i detvariationer mellan kommunerstora omsom

utformning innehållDokumentationens omfattning, ochverksamheter.tjänstens
verksamhets- och ärendetyp.varierar beroende handläggarepåäven samt

dokumentation innehål-också framförts dagenshar i olika sammanhangDet att
föralltid helt relevantaalltför mycket löpande anteckningar, inteler ärsom
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handläggningen Studierärendet. Socialstyrelsen gjort inom forav som ramen
projektet Aktiv uppföljning har visat påfallande anteckningarmångat.ex. att

dagbokskaraktär. De beskriverär uteslutande vad socialsekreterarennästanav
gjort och vilka kontakter tagits. Vilka bedömningar eller slutsatsersom som
dragits redovisas däremot sällan.mer

Andra brister konstaterats det inte utredningnågon barnetär görsattsom om
eller bedömning barnets behov vid utredningar utifrån föräldrarsgörsav som
behov behandling.av

När det gäller dokumentationen inom äldre- handikappomsorgenoch har man
funnit det inte alltid framgår vad den enskilde Skillnadansökt integörsatt om.
alltid mellan ansökan och beslut. Många beslut också otydliga och talar inteär

vad den enskilde har beviljats och fåttvad han avslag Inte heller framgårpå.om
det alltid vilken motivering beslutet grundar sig på.som

Vidare oftapersonakterna svåröverskådliga. enhetligär En struktur och
samordning dokumentationen saknas i fall, liksom kopplingmånga mellanav en
mål och redovisningar vad uppnås. Inte heller finns enhetligtnågonav som
utformad slutanteckning, vilket försvårar användningen materialet.av

5.4 dokumentationKraven på

Dokumentation inom socialtjänsten behövs flera olika skäl. I det följandeav
redovisas de viktigaste ändamålen for dokumentationen och vilka krav som
finns på dokumentationen for varje ändamålsgrupp.

5.4.1 Rättssäkerhet

huvudändamål for dokumentationenEtt tillgodose kraven på den enskildesär att
rättssäkerhet. finns därför kommitBehov dokumentera allt fram iattav som
utredningen den enskilde och har betydelse för socialtjänst-avgörandeom som

ställningstagande i ärendet. Det också viktigt dokumentationenär attens om-
fattar de uppgifter förkrävs socialtjänsten skall kunna den enskildeattsom ge

god vård och behandling. Av hänsyn till den enskildes integritet bör anteck-en
ningarna den enskilde samtidigt begränsas till det nödvändigt och harärom som
betydelse för ärendets handläggning.

finnsDet också rättsäkerhetssynpunkt behov dokumentera verkställig-attur av
heten beslutet. Den enskilde måste ha till insyn i anteckningarrättav samma

honom under pågående vård och behandling i utredningen.görssom om som
För insatser enligt SoL krävs den enskildes samtycke, vilket naturligtdetgör

Ävenunderrätta enskilde de uppgifterden dokumenteras honom.att om som om
i sådana fall där insatser genomförs enligt lagen l990:52 särskildamed be-
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miss-vård1988:870lagenellerLVU avvård omstämmelser ungaavom
informeradenskildehålla denbehov omLVM finnsfall attvissaibrukare av

genomförande.under insatsensdokumenterasuppgifterde som
förbetydelsedokumentationenhar storsocialtjänsteninompersonalenFör

dendetmedför ärtjänsteansvaret attindividuellaställning. Deträttsligaderas
hananteckningardeinnehållet iföransvarig somärtjänstemännenenskilde som

personalensutifrånviktigt ävendärförDet attärenskildvarjegör person.om
rättvis-förnödvändigauppgifter ärde endokumenteraställningrättsliga som

handläggning.ärendetsärendetenskildadetsåvälbedömning som avande av
äruppgifterallabeslutsfattandet måstei somkvalitetgoduppnåkunnaFör att

Dokumentationendokumenteras.ställningstagandesocialtjänstensförväsentliga
beslut.korrektförunderlagbetydelse ettsåledeshar stor som

Föri kläm.dokumentationenoftadockkommerarbetssituationpressadI en
påkraveninformationutförligochbättre ombehövsdettaundvika meratt

personalenutbildningocksådokumentationsregler avdokumentation, menm.m.
dokumentation.rörfrågori som

utvärderingochuppföljningTillsyn,5.4.2

föreslåssocialtjänstlag att139 Ny1994:SOUhuvudbetänkandekommitténsI
förförutsättningEnverksamhet.sinutvärderaochföljaskallsocialtjänsten upp

Dokumenta-löpande.dokumenterasverksamhetenskekunna ärskall attdettaatt
tilluppföljningtill kommunenssåväl somunderlag egenskall kunnationen ge

utvärdering.ochuppföljningtillsyn,statens
verksamhetensbild ut-översiktligskalluppföljning avKommunens enge

avvikelseruppmärksammaförsignalsystem atttjänaoch kunnaveckling som
uppgiftergrundläggandeinnebärUppföljning attverksamhet.tidigaregentemot
förutsätt-ärDenställsochinsamlas enverksamheten samman.faktaeller om

ochåtagandenochverkställdablivit attbeslutfattadekontrollförning attav
situationenöverblick över menUppföljningenfullgjorda.blivituppdrag enger

Uppföljningenuppkommit.resultatvarförellerhurintevanligen ettförklarar
verk-ellermålgrupps-nivå,aggregeradoch på t.ex.individnivåbåde pågörs

samhetsnivå.
enskildedenföljauppföljningen attärindividuella att uppdenmedSyftet
beslutetenligtberättigad tillhan ärochservicevård,denerhåller somomsorg

ochkvalitetskriterierfastställdamed normer.enlighetutförs iarbetetattsamt
uppföljningförunderlagtillsyftarnivåaggregerad attsammanställningar ge

mål,verksamhetenstillförhållandeiverksamheterolikautvärderingoch av
innehåll.ochomfattning

socialtjänstenutvärderingochuppföljningtillsyn,med avuppgifterI statens
iutvecklasverksamhetenhurbeskrivafortlöpandeochregelbundetingår att

efterfrågeförändringar samtochbehovekonomi,mål,nationellatillförhållande
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utveckling produktivitet och effektivitet. För finns detav intressestaten ett av
offentlig service fördelasatt på likvärdigt helasätt över landetett och att ser-

vicenivån inte varierar alltför mycket mellan kommunerna.
SoS för den nationella tillsynen har i första hand tillsom uppgiftsvarar att

systematiskt följa och analysera utvecklingen i landet och till riksdagrapportera
och regering hur verksarnhetsmålen i lagstiftningen uppfylls, vilkaom brister

finns i måluppfyllelsen, hur resultatet verksamhetensom i utfördatermerav av
prestationer och kvaliteten på dessa tjänster utvecklas i olika kommuner.

Den officiella statistiken basen iutgör det för fortlöpande uppföljningsystern
och utvärdering SoS utvecklat. Detta fungerar också signal-som system ettsom

och skall kunna slå larmsystern vid behov ytterligare och fördjupadav upp-
giftsinsamling i form olika specialstudier. Sådana studier oftagörs på urvals-av
basis. Detta kan ske länsvis inom fört.ex. Socialstyrelsens projekt Aktivramen
uppföljning, eller i andra urval, och engångsrapportering viss fördjupadavse av
information för olika utvärderingsprojekt.t.ex.

Länsstyrelserna för den regionala tillsynen har till uppgift följasom svarar att
socialtjänstens tillämpning SoL inom länet. Länsstyrelserna har ocksåav en
ganska rådgivande roll. Länstyrelsernastor skall också systematisktnu mer

tillsynutöva i form kontroll laglighet, rättssäkerhet och kvalitet.av av
Den regionala tillsynen omfattar dels individrelaterad tillsyn, dels verksam-

hetstillsyn. Den individrelaterade tillsynen initieras ofta den enskilde självav
framför klagomål Ävenhuröver kommunen har handlagt hanssom ärende. JO

kan begära länsstyrelsen granskar kommunensatt handläggning enskiltettav
ärende. Initiativet kan också länsstyrelsen själv för falltas av t.ex.som upp-
märksammats i När det gäller verksamhetstillsynema kan dessapressen. exem-
pelvis initieras utifrån de verksamheter enskilda riktar sina klagomålsom mot.
Som underlag för de regionala tillsynerna begär länsstyrelserna utdrag ur
socialtjänstens personregister från aktuella kommuner.

Med utvärdering enligt huvudbetänkandet analysera och värderaavses att
kvalitet, effektivitet och resultat verksamhet i relation till de för verksam-av en
heten fastställda målen. Detta kräver ofta komplettering och fördjupning deav
rutinmässigt insamlade uppgifterna specialinriktade undersökningar.genom

Uppgifter behöver dokumenteras för detta ändamål gällersom

den enskilde, dennes bakgrund situationen före och efter insats,samt-
insatsen, slag insats och mål med densamma,av-
arbetssättet, metod, institutiontyp etc,av-
resursdtgdngen, personalinsatser,-
resultatet insatsen, vilka mål uppnåddes, varför insatsen upphördeav som—
och hur nästa steg ut.ser
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I sammanfaller de uppgifter behöver dokumenteras för uppföljningstort sett som
och utvärdering socialtjänsten med sådana uppgifter behöver dokumente-av som

för tillgodose den enskildes rättssäkerhetsintressen.attras

5.4.3 Kvalitetssäkring

huvudbetänkandetI definieras kvalitetssäkring iden vilkensom process perso-
inalen viss verksamhet fortlöpande och systematiskt beskriver, ochmäteren

värderar kvaliteten i den verksamheten i relation till uppställda mål.egna
Utifrån detta arbete skall kvaliteten vid behov kunna förbättras. innebärDetta

inifrån eller underifrån kommande kontroll och värdering d.eten av egna
arbetets kvalitet.

Uppgifter behöver dokumenteras för detta utfördaändamål gäller tjänster,som
arbetsprecessen inkl. verksamhetens tillgänglighet, organisation uppnåddaoch
resultat. förhållande till tidigare dokumentation tillkommerI nämnda behov av
för detta ändamål viss dokumentation verksamhetens tillgänglighet ochom
organisation.

5.4.4 Officiell statistik, övrig statistik och forskning

Dokumentationen bör utformas den socialtjänststa-så även motsvararattovan
tistikens och socialforskningens syften beskriva läge och utveckling olikapåatt
verksamhetsområden. Socialtjänstens insatser och situationen varje områdepå

beskrivas blir möjligt informationen ochmåste kunna det analyseraså att att
områden avseende försöksverksamheter och utvecklingsarbete.avgränsa nya

Väsentliga frågor kunna besvara eller vilka social-äratt t.ex. tarvem som
tjänstens i anspråk, vad och vilket resultatet blir,utgårresurser som om resurs-

används ändamålsenligt och vad får medlen.på sättett uterna man av
Statistikändamålet egentligen inte dokumentationställer några krav pånya

enhetligde tidigare behövs systematisk ochDetutöver nänmts. ärsom som en
dokumentation den enskilde, insatserna, och resultatetresursåtgångenav av
insatserna. kunna fram olika jämförelsetal beskriver verksam-För att ta som
hetens utveckling, kostnader, krävs enhetlig verksam-resultat ocksåm.m. en
hetsindelning övergripande nivå insatserna eller prestationerna kanpå så atten
relateras till personalinsatser och kostnader.

termi-aspekt dokumentationen det i dag saknas enhetligEn på är attarman en
socialtjänsten. försvårar uppgifternologi inom Detta användningen de somav

för statistiken nationella eftersom jämförelseraktuella och den uppföljningenär
servicenivå, resultatofta behöver mellan olika kommuner i frågagöras om av

olika insatser m.m.
Tillgång till väldeñnierad, kontrollerad terminologi viktigentydig och ären en
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dokumentationssystem för social-förutsättning för kunna bygga braatt upp
god, säker och kostnadseffektiv vård och be-tjänsten och för kunna fåatt en

uppgifter korrektmöjlighet påhandling. Härigenom också att ettsummerages
fram. Datoriseringensamordnad och jämförbar statistik kansåsätt tasatt en
nationell entydigytterligare kravet ochinom socialtjänsten skärper påäven en

terminologi.
omfattande arbete med utvecklahälso- och sjukvården pågår redanInom attett

terminologi bygga termdatabaser forentydig och kontrollerad och att uppen
Sverige, bl.a. Spri. Termdatabaserdetta ändamål både internationellt och i av

kommunikation mellan olikavid dokumentation ochhjälpmedelär ett annan
används inomdärvid samla begrepp ochenheter gällerDet termeratt somm.m.

samordnatorganisera demområdet och sedan beskriva, strukturera och på ettatt
socialtjänsten.motsvarande bör också påbörjas förarbeteEttsätt.
behöver dokumenteras försociala forskningen de uppgifterFör den utgör som

dock ofta betydligträttssäkerhetsintresset bra bas. Forskarna behöver enen
informationsmängd användargrupper.andraänstörre

dokumentation för de olika ända-Sammanfattningsvis kan behovetsägas att av
målen i utsträckning sammanfaller.stor
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Offentlighet sekretessoch6

offentlighetsprincipen6.1 Allmänt om

del allmännaharmedborgarna rättOffentlighetsprincipen innebär att taatt av
viddomstolsförhandlingar ochvidde haroch närvarahandlingar rätt attatt

församlingar.kommunalastatliga ochbeslutandesammanträden i
i 2 kap.offentlighetsprincipen finnsbestämmelsernagrundläggandeDe om

hand-slagvilkabestämmelserfinnstryckfrihetsförordningen TF. Där avom
dentillhandahållassådana skalloch hurallmännalingar är att somansesom

angivet vilka begräns-kapiteli 2 §Vidare finnsdem.vill delta sammaavsom
dessa begräns-offentlighet. Enhandlingarsfår i allmännaningar göras avsom

förhållan-ekonomiskapersonliga ellerenskildsförtill skyddetningar hänsynär
allmärmadelibegränsningar rättenbestämmelserden. Närmare att ta avom

1980:100.sekretesslagenfinns ihandlingar

handlingarAllmänna6.2

hand-handlingar. Medallmärmamedframgår vad3 §2 kap. TFAv avsessom
läsas,kanupptagningarbildskrift ellerframställning iförståslingar samt som

hjälpmedel. Detteknisktmeduppfattas endasteller på sättavlyssnas annat
ADB-upptagningar.omfattar bl.a.handlingbegreppetinnebär att

hosförvarasdenhandling allmän,ovarmämnda lagrummet ärEnligt det omen
ellerupprättad hos ärbestämmelsersärskildaoch enligtmyndighet ansesen

myndig-förvarad hosADB-upptagningmyndigheten. Entillinkommen enanses
hjälpmedelmed teknisktför myndighetentillgängligupptagningenhet, ärom

den kan läsas,formöverföring i sådanutnyttjar förmyndigheten själv attsom
upptagningdock integälleruppfattas. Dettaelleravlyssnas på sätt somannat

särskiltförordning ellerellerenligt lagmyndighetenpersonregister,ingår i om
Enligtöverföringen.befogenhet göralag, saknargrundar sig påbeslut, attsom

självmyndighetenhjälpmedelteknisktmed begreppetförarbetena somavses
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utnyttjar datorkraft. En ADB-upptagning i allmänhet förvarad dels hosanses
den myndighet där själva upptagningen finns, dels hos den myndighet harsom
terminalanslutning till datorn. Begreppet datorkraft omfattar de tekniskaäven
hjälpmedel finns hos servicebyrå myndigheten anlitar eller hossom en som en
sido-, över- eller underordnad myndighet. Ifrågavarande begrepp omfattar även
den utrustning på liknande sätt nämnts tillannat står myndig-som som ovan
hetens förfogande. Rätten del ADB-upptagningaratt såledesta deav avser
handlingar myndigheten kan framställa med datorutrustning myndig-som som
heten själv utnyttjar. Tidigare kunde ställa datorkapacitet till myndighetsman en
förfogande och begära bearbetningar med hjälp denna under åberopandeav av
offentlighetsprincipen. Efter grundlagsändringar 1991år detta inteär längre
möjligt. En enskild skall inte heller på motsvarande kunnasätt begära att ett

datorprogram används myndigheteneget prop. 19909l:60.av
Den information i allmänna handlingar i ADB-system tillgängligär förett som

myndighet skall begäranpå lämnas till allmänheten, informationen inteen ut om
sekretessbelagd.är Detta gäller även ADB-mediet i tekniskt hänseendeom

hanteras någon En upptagning myndigheten kan del i läsbarav annan. tasom av
form terminalåtkomst hos alltsåär allmän handling hosannatgenom organ
myndigheten.

När det gäller få tillgångrätten till uppgifter allmänhetenatt är och myndig-
heter i princip likställda. Detta gäller myndigheten faktiskt själv haroavsett om
gjort sammanställning informationen eller inte och oberoende infor-en av av om
mationen behövs för myndighetens verksamhet. Om informationen till-äregen
gänglig rutinbetonade åtgärder, skall den begäranpå lämnas En tänktgenom ut.
sammanställning uppgifter kan alltså allmän handling,attav vara anse som
även det tidigare inte har existerat någon sådan sammanställning.om

Tekniken kan dock begränsa möjligheterna tillgång till sarnmanställ-att
ningar uppgifter potentiell handling finns i myndigheternas ADB-av en som- -

Det kan också finnas rättsliga begränsningar.system. Vad personregisteravser
kan dock myndighetens befogenheter upptagningar tillgängligagöra föratt egen
räkning begränsas lag, förordning eller särskilda beslut. Detta gällergenom
oberoende uppgifterna omfattas sekretess eller inte. Medav om av person-
register förstås register enligt 1 § datalagen 1973:289, förteckning eller andra
anteckningar innehåller uppgift enskild och kansom som avser person som
hänföras till denne. Rättsliga begränsningar kan ske föreskriftergenom om
användningen sökbegrepp i personregister. Sådana föreskrifter redovisasav

inärmare avsnitt 10.18.
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6.3 Sekretess

6.3.1 Allmänt

Enligt sekretesslagen förstås med sekretess förbud röja uppgifter, oberoendeatt
det sker muntligen eller allmän handling lämnas eller detatt utom genom en

sker på 1 kap. §.1 Förbudet röja uppgifter gäller således varjesättannat att
form röjande. sekretessbelagdEn uppgift får alltså inte heller röjasav genom

handling inte allmän lämnasäratt ut.en som
Sekretesslagen gäller för all verksamhet bedrivs det allmärma, dvs.som av

statliga, kommunala och landstingskommunala myndigheter. Lagen innehåller
bestämmelser sekretess i förhållande till enskilda och mellan myndigheter.om
Vidare finns det föreskrifter sekretess mellan skilda verksamhetsgrenar inomom

och myndighet l kap. 3 §. Vad med självständiga verk-en samma som avses
samhetsgrenar har inte klargjorts förarbetena.i Utgångspunktennärmare är
dock sekretesskyddad uppgift skall hållas inom så personkretssnävatt en en

möjligt. Ledning får hämtas skilda omständigheter. En omständighetsom av av
betydelse kan enhet inom myndigheten får vidta faktiska åtgärderattvara en
självständigt och bet.på KU 197980:37 och där gjorda hänvis-eget ansvar
ningar till 197576:l60.prop.

6.3.2 Sekretess inom socialtjänsten

Bestämmelser sekretess inom socialtjänsten finns i 7 kap. § sekretesslagen.4om
Inom socialtjänsten gäller skaderekvisit.s.k. innebäromvänt Detett att en
uppgift inte får lämnas det inte uppgiftenstår klart kan röjasut att utan attom
den enskilde eller honom lider Utgångspunkten vidnågon står närasom men.
bedömningen uppgift skall lämnas alltså sekretess skall gällaärut attav om en
för uppgiften. Sekretessen gäller dock inte beslut omhändertagande ellerom
beslut vård samtycke. Utan hinder sekretessen får uppgift lämnasutanom av
till enskild myndig ålder förhållandenuppnått betydelse för attsom om av
denne skall få vetskap vilka biologiskahans föräldrarom

I paragrafen lämnas också upplysning vilka verksamheter ingår ien om som
socialtjänsten. Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om
socialtjänst och den särskilda lagstiftningen vård och missbruka-om av unga av

samtycke verksamhet i fall social-enligt lag handhassamtutan annatre som av
lagstiftningnänmd. Den främst socialtjänstlagen 1980:620SoL,ärsom avses

lagen l990:52 med särskilda bestämmelser vård och lagenom av unga
av1988:870 vård missbrukare i vissa fall.om

Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess för uppgift enskild harsom
lämnat i förtroende eller har inhämtats i med rådgivningen.sambandsom
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enligt handhasverksamhet lagsocialtjänst förstås ocksåMed avsomannan
underhållsbidragfaderskap ochsocialnärrmd, ärenden fastställandet.ex. om av

hossocialtjänst räknas också verksamhetnarrmbyte. Tilltill barn, vårdnad och
socialnämnds beslut ellermyndighet innefattar omprövning sär-arman som av

invand-verksamhet hos kommunalnämndens verksamhetskild tillsyn över samt
bistånd asylsökandesocialtjänst ärende åtrarbyrå. Slutligen jämställs med om

flyktingar ochintroduktionsersättning föroch utlänningar, ärendenandra om
riksfärdtjänst till parke-tillstånd till ellervissa andra utlänningar, ärenden om

stödenligt 1993:387 ochför rörelsehindrade verksamhet lagenring samt om
funktionshindrade LSS.service till vissa

tystnadsplikt.1980:620 införts bestämmelse Paragra-§ SoL harI 71 omena
eller harbestämmelsen får denkraft juli 1993. Enligt ärfen trädde i den 1 som

insat-enskild verksamhetvarit inom yrkesmässigt bedrivenverksam avsersom
erfaritobehörigen röja vad han därvid harsocialtjänstlagen inteenligt omser

12 §12 kap.förhållanden. Bestämmelsenenskildas personliga motsvaras av
1996:000.SoL

159 stöd och serviceparagrafen prop. 199293:specialmotiveringen tillI om
följande. 69 § tredje199-200 anförts bl.a.vissa funktionshindrade hartill s.

eller har varitföreskriver denSoL, i nuvarande lydelse, ärstycket dess att som
får röja vad han därvidboende inte obehörigenverksam i hem för vård eller

förhållanden.erfarit enskildas personligaom
för främja ökad konkurrensförslag till lagändringarLagrådet har behandlat att

lagrådet åtskilligt talardärmed uttaladeverksamhet. sambandi kommunal I att
anställdatystnadsplikt försekretess ochbehövs effektivare reglerför detatt om

angivna personkretsen.6 § sekretesslagenfaller utanför den i l kap.som
sekretessbestämmelse,generellt gällande,Genom förslag tilldetta meren ny,

tystnadsplikt för deni 69 införsföreslås det nämnda stycketersätta somsom
enskild verksamhetyrkesmässigt bedrivenvarit verksam inomeller harär som

privat företag,kan frågainsatser enligt SoL. Det ettt.ex. somvara omavser
Tystnadsplikt kommerviss hemtjänst.enligt avtal med kommunen ombesörjer

sinbeträffande sådant dehos företagetdå gälla för de anställdaatt som genom
skall bedrivasverksamhetenolika hjälptagare. Attverksamhet får veta om

kontaktpersoner i allmänhetexempelvis familjehem ochyrkesmässigt innebär att
föreligga sådantfall kan dockbestämmelsen. l sådantinte omfattas ettav

omfattas 1denneuppdragsförhållande mellan kommunen och att aven person
6 § sekretesslagen.kap.
motsvarande finns i LSS.En regel

regler handlingssekretessverksamhet gäller sekretesslagensdet allmännasI om
och tystnadsplikt.



63sekretessOfientlighet och

sjukvårdeninom ochSekretess hälso-6.3.3

förtill skyddsjukvårdsverksamhethälso- ochsekretess inomBestämmelser om
Enligt paragrafensekretesslagen.i §intressen finns 7 kap. 1den enskildes

hälsotill-enskildasför uppgifteroch sjukvårdengäller sekretess inom hälso- om
förhållanden.personligastånd eller andra

sjukvårdoch slutnaförstås främst denoch sjukvård öppnaMed hälso- som
före-den1982:763. Hit hör ocksåoch sjukvårdslagenbedrivs enligt hälso-

och sjuk-också i hälso-Tandvård innefattashälsovården.byggande medicinska
bedrivs isjukvårdhälso- ochtillämplig sådanBestämmelsen påvård. är som

kriminalvården, försvars-skolan, socialtjänsten,inomandra förvaltningar, t.ex.
verksamhet.företagshälsovård i det allmännasochmakten

socialtjänstenfrågaliksom igälleroch sjukvårdssekretessenhälso- ettFör om
detfår lämnasuppgift inteinnebärskaderekvisit. Dets.k. ut,omvänt att omen

ellerenskilde någon ärröjas denuppgiften kaninte står-klart utan attatt som
alltså för sekretess.Presumtionen ärtill honom lidernärstående men.

Härinte sekretesslagen.enskild regi gällerdrivs ioch sjukvårdhälso-För som
för personalåligganden1994:953i lagenstället föreskrifternagäller i om

lagenlagen. lomfattassjukvården. I lageninom hälso- och avvem somanges
tillhörsjukvårdspersonal. Denochmed hälso-vadäven somavsessomanges

vadobehörigen röja hansjukvårdspersonalen får intetillhört hälso- ocheller har
personligaeller andrahälsotillståndenskildserfaritsin verksamhet hari om en

uppgiftsskyl-fullgörinte någonobehörigt röjandeSomförhållanden. attanses
8 §.förordninglag ellerföljerdighet som av

tystnadspliktochsekretesslagenisjukvårdssekretessBestämmelserna omom
gäller inomsjukvårdenochpersonal inom hälso-föråliggandenenligt lagen om

finns inte någonsekretesslageni bestämmelserna. Iden verksamhet angessom
ellerfrån läkarehärröruppgiftersekretessbestämmelseallmän somgersom

hälso- ochutanförtillgängligauppgifternasjukvårdspersonal, ärnärannan
uppgif-för sådanasekretessområden.angränsande Frågansjukvården samt om

exempel kanSom nämnasförekommer.uppgifternavilket ärendeiberor påter
allmänhoshälsotillståndenskildssjukvårdenhälso- ochuppgifter frånatt om

be-omfattasförsäkringallmänlageni ärende enligtförsäkringskassa avom
avsnitt§ sekretesslagen. Ii kap.socialförsäkringssekretess 7 7stämmelserna om
sekre-sekretessöverföring närför fråganredogörelse6.3. 10 lämnas avomen

myndighet.tilluppgifter lämnastessbelagda ut en annan

socialförsäkringeninom6.3.4 Sekretess

sekretesslagen.§finns i kap. 7socialförsäkringssekretess 7Bestämmelser om
försäkringskassa,allmäntillämpliga hosbestämmelernaparagrafenEnligt är

allmänlagstiftningenenligtdomstol i ärendeochRiksförsäkringsverket om



64 Oflentlighet och sekretess

försäkring eller arbetsskadeförsäkring eller jämförbar ekonomiskom annan
förmån för enskild. Sekretessen gäller för uppgift någons hälsotillstånd ellerom
andra personliga förhållanden, det kan den uppgiften ellerrörantas attom som
någon är närstående till honom lider uppgiften röjs. Samma sekre-som men om

gäller myndighet har till uppgift handläggatess ärende enligtattannan som
den nämnda lagstiftningen.

Paragrafen utformadär så den gäller ärenden både enligt den angivna lag-att
stiftningen och gällande eller framtida reglering karaktär.annan nu av samma

tillämpligDen hosär de uppräknade myndigheterna och hos de myndigheter
skall handlägga ärenden enligt de regler paragrafen syftar på. Försom som

myndigheter har till särskild uppgift verka for arbetarskydd gäller dockattsom
bestämmelserna sekretess i arbetarskyddet i den efterföljande paragrafen.om
Till skillnad från sjukvårds- och socialtjänstsekretess gäller för socialförsäk-
ringssekretess s.k. rakt skaderekvisit. Detta innebär sekretessen gällerett att
bara det kan den enskilde eller någon närstående till honomärantas attom som
lider uppgiften röjs. Bedömningen kan därför inom relativt vidagörasmen, om

Skadebedömningen kan i dessa fall i huvudsak medgöras utgångspunktramar.
i själva uppgiften. Frågan huruvida sekretess gäller eller inte behöver därförom
i första hand inte knytas till skadebedömning i det enskilda fallet. Deten av-
görande skall i stället uppgiften sådanär utlämnandeart att ettvara om av
typiskt kan medföraägnat för den enskilde. Uppgiftersett attvara men som
normalt kan betraktas harmlösa faller därför utanför sekretessen.som

6.3.5 Sekretess inom arbetarskyddet

När det gäller arbetarskyddet finns bestämmelser sekretess i kap.7 8 §om
sekretesslagen. Sekretess gäller enligt paragrafen hos myndighet, har tillsom
särskild uppgift verka för arbetarskydd, i ärende enligt lagstiftningenatt om
arbetsskadeförsäkring, arbetsmiljön eller reglering arbetstid eller i fallannatav
i ärende arbetarskydd, för uppgift enskilds hälsotillstånd eller andraom om
personliga förhållanden. De myndigheter det främst gäller Arbetarskyddssty-är
relsen och yrkesinspektionerna.

En förutsättning för sekretess det kanär den enskilde lideratt antas att men
uppgift röjs. Inom arbetarskyddet gäller liksom i fråga socialförsäk-om en om

ringssekretess s.k. rakt skaderekvisit. viktigt undantagEtt dock beträffan-ärett
de arbetstagares anmälan i ärende arbetarskydd. Då gäller nämligenom en
absolut sekretess hos de myndigheter med paragrafen.som avses

Med enskild arbetstagare och personliga förhållanden avseendeavses en
arbetsgivare blir kända inom arbetarskyddet.som
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verksamheti myndighets personalsociala6.3.6 Sekretess

finns föreskrifter sekretess inom myndigheter-§ sekretesslagenI 7 kap. 11 om
personaladministrativa verksamhet.nas

verksamhetden delParagrafen reglerar inledningsvis denna utgörssom avav
gäller i myndighetspersonalsocial verksamhet. det första sekretessFör perso-

undersökning ellerför uppgift psykologisknalsociala verksamhet som avser
uppgifti verksamhet också förbehandling. det andra gäller sekretess sådanFör

personalkonsulent ellerpersonliga förhållanden hos psykolog,enskildsom
särskilt till uppgift bistå medsådan befattningshavare harnågon attannan som

sekretessen,personliga angelägenheter. båda fallen gällerråd och hjälp i I om
uppgiften elleruppgiften röjas dendet inte klart kan rörstår attatt utan som

sekretesslider Sekretessen densammahonomnågon står ärnära sommen.som
§ sekretesslagen.företagshälsovård enligt 7 kap. 1inom myndigheternas

myndigheternassådana uppgifter inomfinns bestämmelserDessutom om
personliga förhållanden förekom-enskildaspersonalsociala verksamhet somom

§ första stycketi kap. llhos andra de befattningshavare 7nämnsän sommer
omfattande sekretess.uppgifter gäller mindresekretesslagen. För sådana en

den uppgiftennämligen bara det kanSekretess gäller antas att avsersomom
röjs.lider uppgiftenhonomeller stårnågon nära men omsom

inom andra delarsekretess gällerParagrafen reglerar härefter den avsom
för uppgifterverksamhet. Sekretess gällermyndigheternas personalsociala om

anställdekan gälla såväl denenskilds hälsotillstånd. Uppgifterna som an-en
personli-enskildasför uppgifterhöriga till denne. Sekretess gäller dessutom om

anställda.pensioneringomplacering ellerförhållanden hänför sig till avsomga
denfallen det kanförutsättning för sekretess i de nämndaEn är antas attattnu

uppgiften röjs.liderenskilde eller honomnågon står nära ommensom
offentligasekretessskydd förparagrafen finns bestämmelseI också omen

personligaförhållanden. uppgifter tjänstemänsfunktionärers personliga De om
myndig-bostäder,och telefonnummer till derasförhållanden, adressert.ex. som

skyddaspersonaladministrativa verksamheten kantillgång till i denheten har av
tjänstemannengäller förutsättning det kansekretess. underDetta antas attatt

allvar-våld ellerriskerar förhonomeller någon står nära utsättas annatattsom
anställdabestämmelse får defråga röjs. Genom dennauppgifterna iligt men om

ochskydd hotsocialnänmd hos kommunen,myndighet,hos motettt.ex.en en
trakasserier.andra

personregisterpersonuppgift iSekretess för6.3.7

finns kap. 16 §personuppgift personregister i 7för iBestämmelser sekretessom
förförsta stycke gäller sekretesssekretesslagen. Enligt paragrafens personupp-

1973:289, det kani datalagengift personregisteri attantasomsom avses
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utlämnande skulle medföra uppgiften används för automatisk databehandlingatt
i strid med datalagen. Förbudet gäller oberoende vilket uppgifternapå sättav
länmas ADB-medium eller utskrifter vanligt Bestäm-på påut, genom papper.
melsen praktisk gäller utlänmandehar dock betydelse det på ADB-störst när
medium. förEn motsvarande bestämmelse finns i 11 § datalagen personregister

inte förs allmänna.hos detsom
Om det kan uppgiften skall användas för krävs för utlänm-ADB,antas att ett

ande har författningsstöd eller tillstånd Datainspektionenatt mottagaren attav
föra Uppfyllerpersonregister med de uppgifter skall länmasett ut. mottaga-som

dessa krav den utlämnande myndigheten i vilken form utlänm-bestämmerren
ande skall befogenhet kan dock inskränkasske. Denna själv bestämmaatt genom

föreskrifterföreskrifter i lag eller författning. Som exempel sådanapåannan
kan skatteregisterlagen 1980:343, § tullregisterlagen11 § 7nämnas
1990:137, § lagen 1990:1536 folkbokföringsregister, 17 och 18 §§11 om

1993:747 sjukförsäkringsregister de allmärma försäkringskas-lagen hosom
§§ 1994: 1517 socialförsäkringsregister.11 och 14 lagensamtsoma om

statistik6.3.8 Sekretess vid framställning av

Sekretessen9 kap. § sekretesslagen regleras den s.k. statistiksekretessen.I 4
ekonomiska förhållandengäller för uppgift enskilds personliga ellersom avser

särskild verksamhet hosoch kan hänföras till den enskilde, i sådan myn-som
dighet framställning i den utsträckning regeringenstatistik samt,som avser av

undersökning utförs myndig-föreskriver det, i därmed jämförbar avannan som
Sekretessen beroende skadeprövning och därför absolut.het. inte någon ärär av

i 3paragrafen meddelat föreskrifter sekretess §Regeringen har med stöd omav
Sociologiska, psykologiska, peda-sekretessförordningen 1980:657 i fråga om

samhällsvetenskapliga studiergogiska eller andra beteendevetenskapliga eller
utbildningsanstalter forskningsinrättningar.hos och

attfrån regeln sekretessen skall19 kap. § sekretesslagen finns undantag4 sex
det klartabsolut. dessa fall fär uppgifterna lämnas stårI attut, om upp-vara

honomgiften kan röjas den uppgiften eller stårnågonattutan somsom avser
uppgifter behövs förlider skada eller undantagen gällerTvånära sommen. av
gäller uppgifter inteforsknings- eller statistikändamål. undantagEtt annat som

förhållandeidentitetsbeteckning eller därmed jämförligt ärgenom namn, annan
enskilde. jämförbartuttrycket förhållandedirekt hänförliga till den Med

fastighetsbeteckningaråsyftas telefonnummer, anställningsnummer,bilnummer,
bakvägsidentifikation kan hänföras tilluppgifter s.k.o.d. intemen som genom

siffer- ellerviss fall alla identitetsuppgifter har medFör det ersattsperson.
bakvägen få fram uppgifterkodbeteckningar, kan det ändå möjligt att omvara

sammanhang kan erinras tryck-vilka beteckningarna dettaI ompersoner avser.
Därvid förståsdefinition personregister.frihetsförordningens och datalagens av
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ochADBhjälpmedförsanteckningarandraellerförteckning avsomregister,
uppgifternavilket sättPåuppgifterna.medtill denhänföraskan avsessomsom

inte.till dennehänförligaskall angesvara

tilluppgiftersekretessbelagdaUtlämnande6.3.9 av

myndigheterandra

ochmyndighetermellansekretessgällerprincipiframgårföregåendeAv det att
myndighet.inomverksamhetsgrenarsjälvständigaolika sammamellan

sekretesslagen5 §kap.Enligt 1begränsad.dock sekretessenfallvissa ärI
denförnödvändigtdet attäruppgift lämnas ut,intesekretesshindrar omatt en

förarbetenaAvverksamhet.sinfullgöraskall kunnamyndighetenutlänmande
åberopasfårintedenochrestriktivttillämpasskall attbestämmelsenframgår att

verksamhet.sinfullgöramyndighet atthjälpaför att annanen
sjukvårds-ochhälso-rörandebestämmelsefinnssekretesslagen§17 kap.I en

landstingskommu-ellerkommunalfrånlämnasuppgifter fårsekretess enattom
förstaparagrafensiverksamhetsådanbedrivermyndighet avsesnal somsom

ellerstatistikframställningforskning,förmyndighetsådan avtillstycke arman
skaderekvi-rakts.k.tillämpasdåskallsekretessprövning ettVidadministration.

Bakgrun-får länmasuppgiften ut.förpresumtionföreligger attdetsit, dvs. en
inompatienteruppgifterhanteringenbestämmelse är omatttill denna avden

ADB,hjälpmedskerutsträckning var-i avsjukvårdenoch storhälso- numera
informationssystem.andraellerpatientdatabaseri s.k.lagrasuppgifternavid

forskningförocksåvårdadministrationenochvårdenianvänds menRegistren
statistikregisterochforsknings-regionalaTillstatistik.framställningoch av

Tilloch kommuner.landstingflerainomsjukvårdsorganfrånuppgifterhämtas
frånuppgifter samt-hämtasSocialstyrelsen,försregistren,centralade avsom

landsting.iingårintekommunerdefrånochlandstingliga som
begränsarbestämmelserytterligarefinnssekretesslagen som1-3 §§kap.14I

verksamhetsgrenarsjälvständigaandraochmyndighetermellansekretessen
myndighet.inom en

Sekre-riksdagen.ellerregeringentilluppgift lämnasintehindrarSekretess att
uppgiftsskyl-myndighet,tilluppgift lämnas omhellerintehindrar annanatttess

före-frågadockmåste§.l Detförordning omeller varalagföljerdighet av
föreskriftersådanaFrånlämnasskalluppgifterna ut.innebärskrifter attsom

tilluppgiftlämnafårmyndighetvilkaenligtföreskrifter enskiljamåste enman
myndighettillfår länmasuppgifter armanmyndighet. Frågan enomarmanen

sekretessbestämmelsenstillämpningmedfallsärskiltvarjeförbedömas avmåste
generalklausulenAtt3kapitletsigeneralklausulens.k.och denskaderekvisit

detframgårsocialtjänstsekretessengällervad avtillämpningbegränsadhar
följande.
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Som exempel föreskrifter uppgiftsskyldighet till andra myndigheter kanpå om
§ SoL 1980:620,57 stadgar socialnämnden har denämnas rättatt attsom av

allmänna försäkringskassorna få uppgifter ekonomisk hjälp har lämnatsom som
till enskilda, har ärenden hos nämnden. exempel förordningenEtt ärannatsom
1980:995 skyldighet för försäkringskassorna lämna särskiltde allmänna attom
i förordningen angivna uppgifter till bl.a. Socialnämnd.

finns också bestämmelser skyldighet för socialnänmden lämnaDet attom
uppgifter myndigheter. 65 § SoL. Enligttill andra Ett exempel den bestäm-är

myndighet till denmelsen skall socialnänmden på begäran lämnaav en annan
uppgifter ekonomisk hjälp, syftet undvika felaktiga utbe-utgiven är attom om
talningar från det allmänna eller felaktig taxering. Andra exempel på be-en
stämmelser skyldighet för socialnänmden lämna uppgifter till andraattom
myndigheter bestämmelserna i 63, 64 66 §§ SoL föreskrifterna iochär samt
förordningen statistis-1981 1370 skyldighet för socialnärrmderna lämnaatt: om

uppgifter innehåller eller andraka socialtjänstens personregister,ur som namn
uppgifter enskilda personer.om

Sekretess inte uppgifter till myndighet,hindrar lämnasatt en annan om upp-
den myndigheten därgiften behövs där för omprövning beslut eller åtgärdav av

sekretesslagen.uppgiften förekommer 14 kap. 2 § första stycket 2 Detsamma
därgäller uppgiften behövs för tillsyn eller revision hos den myndighetom

tillsynsmyn-uppgiften förekommer punkten 3. Som exempel på sådanett en
socialtjänsten idighet kan SoS enligt 67 § SoL har tillsyn övernämnas som

tillriket. Vidare i kap. 2 § sjunde stycket sekretesslagen möjlighet14ges
uppgiftslämnande inom hälso- och sjukvården socialtjänsten i vissa situatio-samt

områden skall inte hindraDen sekretessen gäller dessapåstränga attner. som
missbrukare lämnasuppgifter barn och ungdomar eller den ärom somom

socialtjänsten, detmellan myndigheter inom hälso- och sjukvården samt om
nödvändig vård, behandling eller stöd.behövs för den enskilde skall annatatt

för barn.Motsvarande gäller det behövs nödvändig insats väntatettom en
myndigheterna finnsmycket vittgående undantag från sekretessen emellanEtt

Enligt får myndig-i den s.k. generalklausulen 14 kap. 3 § sekretesslagen. den
uppgifter myndighet verk-het lämna sekretessbelagda till eller annanen annan

samhetsgren inom myndigheten, det uppenbart intressetär att attav upp-om
skydda.giften lämnas företräde framför intresse sekretessen skallhar det som

exempelvisGeneralklausulen gäller dock inte i fråga all sekretess. Den ärom
eller socialtjänsten.inte tillämplig sekretessen inom hälso- och sjukvårdenpå

skydd för enskild heltEnligt 14 kap. § sekretesslagen kan sekretess till4 en
innebär myndighet kaneller delvis efterges den enskilde själv. Det att enav

enskildeuppgifter till myndighet, denlämna sekretesskyddadeut en annan om
Ävenalltid uttryckligt.medger det. sådant samtycke behöver inteEtt ettvara



Ofientlighet och sekretess 69

s.k. får kansamtycke godtas. Det presumerade samtyckettyst, presumerat
framgå den enskildes beteende eller förväntningar.av

Överföring6.3.10 uppgifter tillsekretess lämnasnärav

myndigheten annan

Enligt 1937 sekretesslag följde sekretessen hemlig handling,års oavsett varen
handlingen befann sig. Enligt princip.den sekretesslagen gäller motsattnya
Sekretessen följer inte hemlig uppgift, det inte finns särskild regelen om en om
detta. Sekretess till följd sådan regel förs till myndig-översom av en en annan
het kallas för sekundär sekretess hos den mottagande myndigheten. sekun-Den
dära handling myndighetsekretessen innebär hemlig hos ocksåäratt en som en

hemlig myndigheten handlingen. sekundära sekre-hos den Denär tar emotsom
förts frångäller också i fråga handling till vilken har uppgift denövertessen om

handlingen.överlämnade
finns överföringI 11-13 kap. sekretesslagen bestämmelser sekretess.om av

3 §§ regleras i vissa fall hos regeringen,I ll kap. och 4 sekundär sekretess
riksdagen, JO och Enligt 12 kap. 1 § skall sekundär sekretess gälla hosJK.
domstolarna, inte finns till skydd fördet sekretessbestämrnelseom en samma
intresse ändå tillämplig uppgifter hos domstolen.påärsom

i 13 karaktär. Enligt kapitlets 1 §Bestämmelserna kap. allmänär av mera
gäller sekundär sekretess hos myndighet, den i verksamhet avseren om som
tillsyn får uppgift sekretessbelagdeller revision från myndighet ärsomen annan

forskningsverksamhet från myndighet fårdär. Om myndighet i sin en annanen
hosuppgift sekretessbelagd där, gäller enligt 3 § sekretessen också denärsom

myndigheten. Sekundär gäller enligt § hos arkivmyndig-mottagande sekretess 4
för arkive-het för sekretessbelagda uppgifter länmas till arkivmyndighetensom

ring. från föreskrifterna sekundär sekretess i 6 SekundärUndantag görsom
sekretessbestärnrnelse ändåsekretess skall enligt den paragrafen inte gälla om en

myndigheten. sekretess-tillämplig uppgiften hos den mottagande Närpåär en
tillämparegel gäller hos den mottagande myndigheten, skall den därvidredan

sekretess starkare ellersin sekretess. gäller oberoende dennaDetta äromegen
sekretess gäller för den myndigheten har lämnatdenänsvagare som som

uppgiften.
till finns inte. OmRegler överför sekretess från vårdområdeett ett annatsom

eller från myndig-uppgift lämnas från kommunal socialförvaltninguten en en
försäkringskassa, blir alltsåhet inom hälso- och sjukvården till allmänen

Somsocialförsäkringssekretess gällande för uppgiften.bestämmelserna om
inom socialförsäkringsom-framgått det föregående sekretessenär svagareav

sjukvården. Om däremotrådet inom socialtjänsten hälso- ochän resp. en upp-
gift lämnas folkbokföringsmyndighet till myndighet inom socialtjänstenfrånut
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blir sekretessen i stället starkare. Detsamma gäller uppgiften lämnas frånom
folkbokföringen till socialförsäkringsonxrádet. Förutsättningen för sekretess
inom folkbokföringen är nämligen det särskild anledning kanatt denav antas att
enskilde eller någon honomstår lidernära uppgiften röjs 7 kap.som attmen av
15 § sekretesslagen.
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internationellaVissa
ochöverenskommelser

jämförelser

dataskyddskonventionEuroparådets7.1 m.m.

förskyddkonvention till1980årministerkommitté en-Europarådets antog en
dataskydds-s.k.personuppgifter, dendatabehandlingautomatiskskilda vid av

tillträttsoch har1985oktober1i kraft denträddeKonventionenkonventionen.
säker-dvs.dataskyddet,stärka attkonventionenmed ärSyftetSverige. attav

enskildes rättsärskilt denrättigheter,fri- ochgrundlägganderespekten förställa
databehandlingautomatiskmedsambandintegritet i personupp-till personlig av

gifter.
databe-automatiskochpersonregisterautomatiseradeförgällerKonventionen

konventions-Varjeverksamhet.enskildochi allmänpersonregisterhandling av
i tillämp-utvidgningarellerinskränkningarallmärmavissadockkan görastat

tillmöjlighetvissfinnshelhet. Därutöveri desskonventionenningsområdet för
bestämmelser.enskildafrån någraundantag

be-påkravbestämmelserinnehållerkonventionencentrala delen omDen av
databehandling.automatiskundergårpersonuppgifterdeskaffenheten somav

korrektbehandlas påin ochskall hämtas ettuppgifternainnebär bl.a.Kraven att
fåruppgifterVissaändamålet.tillmed hänsyn typerrelevantaoch avsätt vara

nationella lagendeninte ettdatabehandling,automatisk gerundergåinte om
religiösåsikter,politiska trouppgiftergällerskydd. Detändamålsenligt om ras,

säkerhetsåtgärderLämpligabrott.sexuallivhälsa,övertygelse, samteller annan
otillåtenoavsiktlig ellerpersonuppgifterskydda gentemotvidtas förskall att
registre-förskyddsåtgärderytterligarevissaföreskrivsVidareförstörelse m.m.
skall hapersonregisterregistrerade ialla ärbl.a. ettrade att sompersoner,
rättade.uppgifterfelaktigafåmöjlighetochregistretitill insyn attmöjlighet

Förbeskaffenhet.uppgifternaspåkravenfrågaifårundantag görasVissa om
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sådana avvikelser krävs dels de har stöd i nationell lagstiftning,att dels deatt
är nödvändiga i demokratiskt samhälle för skyddaett säkerhet e.d.att statens
eller för skydda den registreradeatt eller fri- och rättig-personen personers
heter. Rätten till insyn och rättelse får också i vissa fall inskränkas i fråga om
personregister för statistikändamål eller vetenskapliga forskningsändamål.

Europarådets arbete med integritetsfrågor har förutom den behandladenu
konventionen lett till rekommendationer beträffande olika delfrågor till med-
lemsländerna.

Sådana rekommendationer har tagits fram beträffande medicinska databaser,
rättsdata, forsknings- och statistikregister, direktreklamregister, socialförsäk-
ringsregister, polisregister, personuppgifter används för anställningsända-som
mål och utlämnande uppgifter från offentliga register.av

Dessa rekommendationer i och förär sig inte bindande. Genom att anta
rekommendationerna reservationer medlemsländernautan emellertid ianses
princip ha åtagit sig följa dem behövssåatt sin nationellasamt att om anpassa
lagstiftning till dessa regler. Sverige har reservation åtagit sig följautan att
rekommendationerna.

7.2 OECD:s rekommendation och riktlinjer
dataskyddom

Inom Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD, har en
utarbetat vissa riktlinjerexpertgrupp för integritetsskyddet och persondataflödet

över Riktlinjernagränserna. år 1980 OECD:s råd tillsammansantogs medav
rekommendation till medlemsländernas regeringar beaktaen riktlinjerna iatt

nationell lagstiftning. Sverige och övriga medlemsländer har godtagit rekom-
mendationen och därmed åtagit sig följa rekommendationen.att

Enligt rekommendationen skall medlemsländerna i sin lagstiftning beakta de
principer personlig integritet och individens grundläggande rättigheterom som

i riktlinjerna.anges
Av riktlinjerna skall här nänmas åtta grundläggande principer rörande skyddet

för den personliga integriteten.
Insamlingen personuppgifter skall begränsad och uppgifter skallav vara

hämtas in lagligtpå och korrekt sätt det skäligtnär är med densamt re-- -
gistrerades kärmedom eller samtycke.

Personuppgifter skall relevanta för de ändamål för vilka de skallvara an-
vändas och i den utsträckning det behövs för dessa ändamål riktiga ochvara- -
fullständiga hållas aktuella.samt

De ändamål för vilka personuppgifter samlas skall preciseradevara
vid insamlingen. Den efterföljandesenast användningen skall begränsad tillvara

uppfylla dessa ändamål eller sådanaatt ändamål förenligaär medsom ur-
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förändring.vid varjepreciserasochsprungsändamålen som
användasellertillgängliga på sättröjas,Personuppgifter får inte göras4. annat

registreradesmed dendet inte skerpreciserade,ändamål deför andra än om
författning.med stödmedgivande eller av

riskerskyddassäkerhetsåtgärderrimligaPersonuppgifter skall mot5. genom
förändring elleranvändning,förstörelse,tillgång,eller otillåtenför förlust

röjande.otillåtet
frågaöppenhet ihållningpersonuppgifter skall rådaBeträffande6. omaven

existensenfåmöjligtskalloch policy. Dettillämpningutveckling, att vetavara
vilka dehuvudändamålen förpersonuppgifterbeskaffenhetenoch samt an-av

registeran-uppgift ärfåmöjligtskall ocksåvänds. Det att vem somomvara
finns.dennesvarig och om var

få redaellerregisteransvarige,denskall haenskilde rätt7. Den att annan,av
eventuellasig tillsäntfåhonom,personuppgifterdenne harpå att per-omom

iochrimligtkostnad, på sättalltförrimlig tid,sonuppgifter inom storutan
haskälen ochfåuppgifterbegäranvid avslag påbegriplig form, vetaatt omen

och,gäller honomuppgifterifrågasättaöverklagamöjlighet omsamt attatt som
kompletterade.rättade ellerutraderade,få dessanödvändigt,så är
lagstiftningsåtgärder ellerför deregisteransvarige skall haDen attansvaret

principernaangivnatidigaregenomföra devidtas förandra åtgärder attsom
följs.

inom EUDataskyddsdirektiv7.3

skyddetdirektivtillförslag1990i septemberEG-kommissionen ett omantog
personuppgifter ochbehandlingenavseende påmedför enskilda omavpersoner

och Europa-Ministerrådetbehandling iEfteruppgifter.sådanaflödetdet fria av
287,fmal-SYN422COM 92direktiv,tillförslagparlamentet har ett nytt
1995februariEG-kommissionen. Iantagits1992oktoberoch iutarbetats av

förslaget. För-beträffandeståndpunktMinisterrådetenades gemensamenom
sigjuni 1995 har överiEuropaparlamentettillöverlärrmats yttratharslaget som

förslaget
databehandlingautomatisksåvältillämpligt påDirektivet är personupp-avsom

behandlingsådanförgäller intebehandling,manuellvissgifter person-avsom
förhelleroch intestraffrättent.ex.EG-rättenutanförfalleruppgifter som

personligt bruk.förskerbehandlingsådan som

Kommit-dataskyddsdirektiv.tillantagit förslagetMinisterrådetharjuli 199524Den
utformningenslutligastudera dennärmarehaft möjlighettidsskâl intetén har att avav

dataskyddsdirektivet.
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Direktivet skall genomfört i nationell lagstiftning efterår detsenast trevara
det antagits. Databehandling påbörjats innan sådan lagstiftning iatt trättsom

kraft får års övergångstid. För manuellt behandlade uppgifter övergångsti-ärtre
den 12 år.

Syftet med förslaget skapaär skyddsnivå för behandlingenatt en gemensam
personuppgifter för möjliggöra fritt utbyte sådana uppgifter mellanatt ettav av

medlemsländerna.
Direktivförslaget indelat i sju kapitel.är De materiella reglerna till skydd för

enskilda integritet finns i det andra kapitlet. åvilarDet medlemsländ-personers
införliva dessa regler i nationell lagstiftning.atterna

Enligt de principer gäller uppgifternas kvalitet skall personuppgiftersom

behandlas korrektpå och lagligt sätt,ett
samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål samt
användas förenligtpå med dessa ändamålen,ärett som

adekvata, relevanta och inte omfatta vad nödvändigtän ärvara mer som
med hänsyn till de ändamål för vilka de har samlats in vilkaoch för de

behandlas,senare
riktiga och nödvändigt aktuella de felaktiga ellerärsamtvara om om

ofullständiga, raderas eller dessutomrättas,
inte förvaras längre tid nödvändigtän på det möjligtsätt görett attsom
identifiera den registrerade.

I fall det tillåtet behandlaär personuppgifter, nämligenattsex om

den registrerade otvetydigt har lämnat sitt samtycke,

eller behandlingenom
nödvändig för fullgöraär avtal eller för vidta åtgärder begäranpåatt ett att
den registrerade innan sådant avtal ingås,ettav

nödvändig för fullgöra rättsligär förpliktelse åvilar den register-att en som
ansvarige,
behövs för skydda intressen grundläggande betydelse för denatt som av
registrerade exempelvis den registrerade oförmögennär sittär att ge
samtycke i allvarliga medicinska fall,

nödvändig för utföra arbetsuppgiftär allmänt intresse elleratt en av som
led i myndighetsutövning utförs den registeransvarige ellerett som av

tredje till vilken uppgifterna har lämnats rör den offentliga sektorn,man
nödvändigt för ändamålär berättigade intressen hos den registeran-rörsom

svarige eller tredje inte den registrerades intressen inte övertarman om
rör den privata sektorn.

Utöver dessa fall kan medlemsländerna tillåta behandling personuppgiftersex av
för tillgodose yttrandefriheten.att

Särskilda regler gäller för känsliga uppgifter. Till denna kategori räknas, ras,
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övertygelse,filosofiskellerreligiösåsikter,politiska troetniskt ursprung,
Sådanasexualliv.ochhälsauppgifter rörochfackföreningimedlemskap som
medgesundantagkanEmellertidbehandlas.huvudregeln inteenligtuppgifter får

om
nationellochbehandlingentillsamtycktuttryckligenregistreradeden

upphävaskaninteregistreraförbudet genomlagstiftning inte attattanger
samtycke,

någonellerregistreradesdenskyddaförnödvändigbehandlingen attär
fysiskt ellerregistrerade äroch dengrundläggande intressenpersonsannan

samtycke,sittförhindradrättsligt att ge
filosofiskt,politiskt,medsammanslutning etthosbehandlingen äger enrum

verksamhetenberättigadei denledsyftefackligteller ettreligiöst som
lämnassamtyckeinteuppgifternaoch utanmedlemmarrörandeväsentligen

tredjetillut man.

bestäm-ellerlagstiftningnationell genomkanundantagYtterligare genomges
myndighet.meddelademelser av

deninformeraskallregisteransvarigedenföreskrivaskallMedlemsländerna att
ärvilka samtbehandlingen, mottagarnamedändamålenbl.a.registrerade om

skallfrån någoninuppgifternaSamlas annanrättelse.ochinsyntillrättenom
till denlämnasuppgifternasuppgift art,bl.a.jämteinformation,sådan om

uppgifternamedsambandieller attregistrerasuppgifterna senastregistrerade då
registreradedenupphör närInformationsskyldighetentredjetilllämnas ut man.

finns äveninformationsskyldighetenfrånUndantaginformationen.tillkänner
ellerhistoriskastatistiska,förskerbehandlingenomständigheter närvissaunder

forskningsändamål.vetenskapliga
ochsjälvsiguppgiftertilltillgångfåskall ha rätt omregistrerade attDen

skall skeDettadatabehandlingen.automatiskavid denanvändslogikvilken som
kostnader.ochtidsutdräktstörreintervallrimligamed samt utanochhinderutan

rättade.uppgifterkunnabl.a.ocksåskallregistreradeDen
invänd-göraregistrerade rätten attdentillförsäkraskallMedlemsländerna

ochavgörandeharhanhonom näruppgifterbehandlingenningar ommot av
föreskriver något annat.intelagstiftningnationellochtill dettaskälberättigade

användaskommakanuppgifterna attinvända närhaockså rättskall attHan
föremålblibehövaintevidareskallregistrerademarknadsföring. Dendirekt för
avseddauppgifter,behandlingautomatiskgrundasenbart avbeslutför som

dock.finnsundantagVissaegenskaper.personligabedömaatt
uppgifternaregistreradedentillförsälcra attskall ävenMedlemsländerna

organisatoriskaochtekniskalämpligamedochsekretessunderbehandlas

skyddsåtgärder.
integritetenskyddasyfteregler i atthärutöverinnehållerDirektivförslaget

bl.a.
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omfattande anmälningsförfarande,ett
förhandskontroll beträffande vissa behandlingar,typer av
åtgärder för offentlighet behandlingarna.at ge

7.4 De nordiska grannländerna

7.4.1 Danmark

Allmänt

Den danska lagstiftningen på dataskyddsområdet består två lagar, för denav en
privata sektorn och för den offentliga sektorn, lov private registreen om m.v.
nr 293 af 8 juni 1978 och lov offentlige myndigheters registre nr 294om af
8 juni 1978, omtryckt Justitsministeriets lovbekendtgörelse 654genom afnr.
20. september 1991. Båda lagarna trädde i kraft den 1 januari 1979. Samtidigt
inrättades särskild övervakande myndighet, Registertilsynet.en I detta samman-
hang endastär loven offentlige myndigheters registre intresse.om Därförav
länmas kort beskrivning den lagens bestämmelser.en av

Ofientliga register

Loven offentlige myndigheters registre tillämpasom endast på register förssom
med hjälp elektronisk databehanling EDB för offentlig förvaltningav och som
innehåller personuppgifter. Vederbörande minister kan dock efter hörande av
registertilsynet utvidga lagens tillämpningsområde till vissa andra verksamheter
och områden till ävensamt manuellaatt register. Lagen har bl.a. utvidgatsavse
till omfatta flertalatt manuella register,ett i huvudsak förda Sundhetsstyrel-av

motsvarar närmast Socialstyrelsen i Sverige.sen
Lagen gäller inte för de polisiära och militära underrättelsetjänsterna församt

vissa myndigheter på Färöarna och Grönland.
Register skall föras statlig myndighet får inrättassom beslutav en genom av

vederbörande minister före beslutets fattande skall samråda med finans-som
ministern och hämta in yttrande från Registertilsynet.

Ett register innehåller känsliga uppgifter får inte i bruksom innan före-tas
skrifter finns för dess uppbyggnad och användning. Sådana föreskrifter beslutas

vederbörande minister efter hörande Registertilsynet.av Rätten fattaav att
beslut föreskrifter kan delegeras till underordnadom myndighet. Om Regis-en
tertilsynet skulle förklara sig inte kunna biträda föreskrifter föreslagna av en
sådan myndighet måste saken underställas vederbörande minister har attsom
besluta föreskrifter.om

Det finns inte någon skyldighet föreskrifter för sådanaatt registeranta som
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inkl.Identifikationsupplysningar,uppgifter. personnum-känsligainnehållerinte
kanmyndighet,offentligfråntill ochbetalningarupplysningaroch enommer

myndighetstatligfastställs. Enföreskrifter somregistreraslagenenligt attutan
inrättandetefterveckorfyraskall inomföreskrifterregisterinrättar utanett

uppgiftinnehållaskallAnmälanRegistertilsynet. re-till omregistretanmäla
uppgifterregistreraderegistreras, artenvilkaändamål,gistrets avsompersoner

förskälfinnsdetRegistertilsynetOm attregistret.omfattningenoch anserav
register.sådantförföreskrifterfaställadet ettdet kan

detförordnagenerelltRegistertilsynet atthörthaefterkanustitieministern attJ
dockgällerföreskrifter. Dettanågrautfärdasbehöverinteregistertypervissaför

såsomprivat t.ex.uppgifter natur, ras,innehåller rentregisterinte avsom
kriminalitet.ochreligion

igällermyndigheter stort settkommunalaförsregisterVad gäller avsom
falli dessafattasinrättandeBeslut resp.bestämmelser. avmotsvarande om

tillavgörandensådanadelegerakanKommunstyrelsen ävenkommunstyrelse.
Före-förvaltningen.kommunalai denandraellernämnderkommunala organ
eftermyndighetvederbörandeellerkommunstyrelsenfastställsskrifter av

biträdakunnasiginteRegistertilsynetOmRegistertilsynet. anserhörande av
Be-finansministern.beslutetslutligadetfattasföreskriftertillförslag avett

och såfastställasbehöverinteföreskriftervilkaförregistersådanaträffande
ochkvartal upprättavarjekommunstyrelsendetåligger attskett,harhellerinte

Översikten skallregister.sådanaöversikt överRegistertilsynettillin enge
uppgif-registreras,ändamål, deregistrensuppgiftinnehålla personer somom

detRegistertilsynetfalldetFöromfattning. anserregistrensochinnehållternas
kommunaltsådantförföreskrifterfaställa etttilsynetkandetskäl förfinns

register.
föruteslutande görsintesamkörningocksågällerreglerMotsvarande som

ändamål.vetenskapligtellerstatistiskt
klart ärregistrerasuppgiftersådanaendastfår somhuvudregeln i lagenEnligt

känsligaSärskiltuppgifter.myndighetsfullgörandeförbetydelse resp.avav
förhållan-hälsomässigaochsexuellareligion,uppgifteruppgifter såsom ras,om

register-tillmed hänsynnödvändigtdetendast ärregistrerasfården omm.m.
offent-de ärendastförhållandenpolitiskaupplysningar omochändamålet om

fårDanmarkiregistrerasfårinteuppgifterkänsligatillgängliga. Deligt som
utomlands.registrerasförinhämtasinte att

upplysningartill defå tillgångbegäranskall påregistreradeDe personerna
utnyttjaskaninsyntillHuvudregeln rättenärdem. attregistreradefinns omsom

dock vägras,kaninformationvissall eller omtillTillgånghalvår.gång peren
mindre änavgörandebedömsuppgifternaintresseregistrerades varaattden

registerförfinns ävenUndantagintresse.privatelleroffentligtmotstridandeett
bruk.statistisktföruteslutandeförssom

registre-denföreskrivasregister kan attförfastställsföreskrifter ettdeI som
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rade skall informeras registreringen. Efter hörande Registertilsynetom kanav
justitieministern föreskriva den registrerade skallatt informeras innehålletom
i register med känsligaett uppgifter inom fyra veckor från inrättandet ettav
sådant register.

Myndigheterna får inte lämna personuppgifter från sinaut register till privat-
eller företag. Det finns dock flera undantagpersoner från denna regel. Utlämn-

ande känsliga uppgifter får bl.a. ske detta följerav lag eller upplysning-om av
redan tidigare offentligaär eller denarna registrerade har sitt samtycke.gett

Uppgifter inte känsliga kan lämnassom ävenanses när uppgifternasom ut
tidigare har offentliggjorts eller där intresse fåmottagarens uppgiftenattav
klart överväger de intressen Ävenutgör grund för uppgiftens sekretess. försom
forskningsändamål kan uppgifter lämnas under vissa i lagen angivnaut förutsätt-
ningar. Registertilsynet kan också i särskilda fall medge utlämnande av upp-
gifter.

Även i förhållande till andra myndigheter huvudregelnär utlämnandeatt av
Ävenpersonuppgifter inte får ske. här finns dock undantag angivna i lagen.

Utöver bl.a. de fall har nämnts gäller uppgift tillsom myndighetattovan annan
får ske enligt bestämmelse i lag eller uppgiften är väsentlig betydelse förom av
den mottagande myndighetens verksamhet eller beslut denna myndighet harsom

fatta.att
Beträffande utlämnande från statistik- och forskningsregister gäller Regis-att

tertilsynet måste tillstånd till utlämnande uppgifter kan hänförasge tillav som
viss person.

Lagen innehåller också bestämmelser kontroll, säkerhet och straff.om

Vissa erfarenheter

Vid sekretariatets besök i Köpenhamn framkom vad gällde kommunernas
register Finansministeriet, Administrations-att Personaledepartmentet framog
till januari 1993 med stöd loven offentlige myndigheders registre hadeav om
utfärdat flertal föreskrifterett avseende register inrättat förasattsom var av
kommunala myndigheter avseende flera kommuner Forskrifter for Faelles-
kommunale registre. De flesta föreskrifterna avsåg föreskrifter till sociala
register. Vidare framgick Registertilsynetatt ansåg sin viktigaste kontroll av
registreringen, såvitt denavsåg offentliga verksamheten, bestå i förslagatt ge
till föreskrifter för registren. Vad kommunernas register framkomavser att
Registertilsynet hade utarbetat vissa standardföreskrifter för dessa register, vilka
kommunerna använde.

Vi fick även del Köpenhamns kommunsta föreskrifter för registrenav Bi-
ståndsberäkningutbetalningssystemsarntKontroll-ochuppföljningsunderlaghos
kommunens ADB-central. Förevarande föreskrifter hade utfärdats med stöd av
loven offentlige myndigheders registre. Föreskrifternaom innehöll bl.a. be-
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registrens användninginnehåll,registerändamål,registeransvar,stämmelser om
sigupplysningartilltillgångregistrerade omsäkerhet,gallring,och personers

myndig-offentligatillochenskildatillupplysningarutlämnandesjälv samt av
heter.

Finland7.4.2

47187. FörpersonregisterlagenidataskyddfrågorreglerasFinlandI om
särskiltochDataombudsman etttjänstinrättatsövervakning harlagens somen

Datasekretessnämnden.beslutsfattande organ,
förordningarutfärdadessamtidigtoch som1987aprilifastställdesLagen

härtill.siganslöt
1988.april1kraft denidelentillträdde störstaPersonregisterlagstiftningen

till denverksamhetsinsigår pådockfick attregisteransvariga ett anpassaDe
1989.januari1kraft deniträddehelheti sinvarför lagenkrav,lagensnya

1987.oktoberiverksamhetsininleddebyråDataombudsmarmens
tillämpaslagenochdatasekretessgällandelagallmänPersonregisterlagen är en

Regleringenenskilda.myndighetersåvälförsregister somfrågai avsomom
kortsys-ävenmed ADB utanupprättaspersondatasystembarainteomfattar som
Utanförmanuellt.försregistersedvanligaandraochförteckningar somtem,

bruk.personligtföravseddaärförteckningarendastfallerlagen som
personuppgifterutlämnaochanvändaregistrera,inhämta,tillåtetDet är att
registersed.godiakttagandemedochi lagenfall avi deendast angessom

skyldighetregisteransvarigedenåläggsinledningskapitel enregisterlagensI
denförfara såövrigti attregistersed ävengod samtiakttaochaktsamatt vara

otillbörligtinterättigheterellerintressenintegritet,personligaregistrerades
grunddenaktsamhetsplikt ärDennasäkerhet äventyras.ellerkränks statensatt

bygger.lagenhelavilkenpå
tillmed hänsynmotiveradsakligtskallpersonregisterAnvändningen varaav

såvälgällerKravetadministration.ochverksamhetregisteransvarigesden
användning.registrensallmänhetibehövlighetregistreringens som

planerings-ocksåanvändning åläggerpersonregistrens enrörandeDefinitionen
ändamåletochinnehållpersonregistersEttregisterverksamheten.förskyldighet

ipersonuppgifternahurochgällandefrågorliksomanvändning vardessför
ända-vilkettillinformationskälloma ochhuvudsakligadeinsamlashuvudsak

normaladeöverlämnasskallregelipersonuppgifternaregistreradedemål
förpersonuppgifterinhämtarinnandefinierasdataöverföringarna, bör man
förförasfårendastpersonregisterinnebärDetregistret. attiregistrering

presiceratförhandsålunda påförhand. Ett an-påbestämtsharändamål som
verksamhet.i hansregisteransvarigeför denbindande senarevändningssyfte är

får iregistretiinförtsochpersonregisterförinhämtats somUppgifter som
beskrivningändamål. Endettafor avendastanvändas nyregisterverksamheten
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ändamålet möjlig,är detta behövs till följd ändrade förhållanden ochom detav
sålunda angivna ändamålet inte väsentligt avviker från det ursprungliga.

Oberoende hur personregisters ändamålett och användning harav definierats,
har den registeransvarige rätt använda uppgifterna föratt vetenskaplig forskning
och framställning statistik.av

Över personregister förs med ADB skall den registeransvarigesom göra upp
registerbeskrivning registrets ändamålen och vilka slags datasom detanger

innehåller. Registerbeskrivningen skall hållas allmänt tillgänglig.
För förhindra personuppgifteratt hämtasatt och registreras obehörigen har

ställt vissa krav på anknytning och relevansman på registerverksamheten.upp
Anknytningskravet innebär det i personregisteratt endast får införasett upp-

gifter sådana på grund kund- eller tjänstgöringsförhåll-om personer som av
anden, medlemsskap eller därmed jämförbart förhållande har saklig anknyt-en
ning till den registeransvariges verksamhet. Vissa undantag finns för bl.a.
koncerners registrering kunder och anställda vid andra enheter inom kon-av

Utan hinder anknytningskravet kan registretcernen. förasäven detav om
bygger denpå registeransvariges lagstadgade åligganden eller den registrerades
samtycke. lagenI uppställs inte, förutom detnär gäller känsliga uppgifter, några
särskilda krav på samtyckets form.

För kreditupplysningsverksamhet, direktreklam, telefonförsäljning, annan
direkt marknadsföring, adresstjänst, opinions-och marknadsundersökningarsamt
för vetenskaplig forskning och statistik gäller inte anknytningskravet. Om
användning sådana personregister och de uppgifter får föras in iav demom
finns bestämmelser i särskild personregisterförordning.en

Relevanskravet innebär endast sådana personuppgifteratt behövs försom
registrets användningsändarnål får föras in.

Även i de fall där anknytnings- och relevanskraven inte uppfylldaär kan Data-
sekretessnärnnden tillstånd, s.k. undantagslov, något vägande skälge talarom
för detta och det kan förhindras den registrerades integritet, intressenatt eller
rättigheter eller säkerhet äventyras. Sådanstatens dispens kan beviljas för en
bestämd tid eller tills vidare och till beslutet kan fogas särskilda föreskrifter.

Känsliga uppgifter får registreras endast i de fall räknas i lagen. Medsom upp
känsliga uppgifter personuppgifter beskriver eller etniskavses som ras ursprung,
samhällelig eller politisk uppfattning, religiös övertygelse, sexuellt beteende,
hälsotillstånd och handikapp, brottsliga gärningar socialvårdstjänstersamt som
den registrerade fått. Inhämtande och registrering känsliga uppgifter dockärav
tillåtet, den registrerade har samtyckt eller inrättandet registretom följerom av
direkt den registeransvariges lagstadgade åligganden. Vidareav i lagenanges
vissa fall där registrering känsliga uppgifter tillåtna.är Vissa personuppgifterav

gäller åtgärder inom socialvården och hälsovården fårsom registreras. Kommu-
nala myndigheter och försäkringsbolag får dessutom föra vissa slag registerav
över anställda försäkringstagare. Det vidare tillåtetär för individua-resp. att en
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stadg-uppgifter. Närmarekänsligaregistreraundersökningvetenskapligliserad
enligt lagenskalluppgifterkänsligainnehållerforskningsregisteranden somom
forsknings-sådantföreskrivs ettförordningen attförordning. Iutfärdas genom

detsedantvå år togsinomarkiveringtillöverförasellerutplånasskallregister
kanDetfem år.högstdocktid,längrebevarasdetfall kanvissabruk. Ii en

personregisteriuppgifterkänsligainföraochinhämtatillåtetockså attvara
därtill.tillståndharDatasekretessnänmden gettom

registeransvarigeöppenhet. Deniakttagandemedskall förasPersonregistren av
register-ändamålvilketförregistreradedeninformeraskyldig ombl.a. attär

länmasvanligen ut.ochanvändsuppgifterna
tillsjälv. Rättenhonomgälleruppgifteri detill insynhar rätt somochVar en

i sindockstårregisterVissaår.gångavgiftsfrittutnyttjaskan perinsyn en
registerochpolisregisterbl.a.register ärSådanatill insyn.utanför rättenhelhet

statistik.framställningellerforskningvetenskaplig avförendastanvändssom
registeransvarigedenkanförhållandenangivnasärskiltlagenivissaUnder

uppgifter.länma utvägra att
frånfriaregistret äriuppgifternatillskyldig attregisteransvarige är att seDen

skalluppgift rättas.föråldradellerbristfälligoriktig,fel. En
felaktigrättelsefårinteellerregisterutdrag enavfå somvägras ettDen som

vägratdenneregisteransvarige över attdenintygfåbegärauppgift kan ettatt av
registeransvarigeDenDataombudsmarmen.tillvidaresakenförakanoch han

grundregistrerade pådendrabbat avskadordeskyldig ersättavidare somattär
har använts.registeruppgiftoriktigatt en

lämnamöjligtdet ut personupp-Datasekretessnämnden attärtillståndUtan av
Samtyckeförutsättningar.angivnapersonregisterlagenivissaunderendastgifter

utlämn-liksom ävenutlämnandeförgrundernaregistrerade ärdenfrån aven
Massutlänmandestatistik. person-framställning avochforskningför avande

stick-känsligaskerpersonuppgifter genomutlänmande somuppgifter samt av
påellerstadgande mottagarenattsärskiltsamtycke,pågrundasendastfårprov

inte även-användningenochutlämnandetochuppgifternaregistrerahar rätt att
ellerrättigheter statensochintressenintegritetsskydd,registreradesdentyrar

lämnatsharpersonuppgift uranteckna närskallregisteransvarigeDensäkerhet.
registret.

lagen.ibegränsatsharregistreradedenövervakasyfteiSambearbetningar att
ellersamtyckeregistreradesdenkrävstillåtenskallsamkömingFör varaatt

föroch rättåliggandestadgatlagiellerDatasekretessnärnnden etttillstånd från
uppgifterdeanvändafå sam-ändamål somvisstförregisteransvarige attden

uppdate-sedvanligförskerdentillåten,ocksåkanSamkörning omkörs. vara
det ärochregistreringdubbelundvika omförelleradressuppgifter attring av

intressenintegritetsskydd,registreradesdenskekandet attutanuppenbart att
ochforskningvetenskapligförsamkörningarOcksårättigheter äventyras.eller

bestämmelser.dessaomfattasstatistikframställning avav
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Förhandskontrollen personregister bygger på anmälningsförfarande.av ett
Vissa register och verksamheter kan äventyra integriteten skall förhandpåsom
anmälas till Dataombudsmarmen.

Registeranmälan skall göras avsiktennär är uppgifter i registretatt skall an-
vändas för direktreklarn, telefonförsäljning eller direkt marknadsföring,annan
adresstjänst eller opinions- eller marknadsundersökningar, registret innehål-om
ler uppgifter inte Ävenuppfyller anknytningskravet.om personer som vissa
personregister förs med automatisk databehanling och försom vilka uppgifter
hämtas in massutlänmande och känsliga stickprovgenom måste An-
mälan måste också i vissa fall ske vid utlämnande personuppgifter tillav ut-
landet. Möjlighet finns förordning föreskrivaatt undantag frångenom anmäl-
ningsskyldigheten.

Anmälan skall göras månad före desenast personuppgifteren blisom avses
införda i personregistret hämtas in eller verksamheten påbörjas eller någon

åtgärd medför anmälningspliktarman vidtas.som
Utgånspunkten är Dataombudsmarmenatt i samband med anmälningsförfaran-

det skall kunna registerverksarnhetenstyra på det sätt behövs och övervakasom
den laglig.äratt

Dataombudsmarmen skall tillsynutöva över inhärntande, registrering,att an-
vändning och utlämnande personuppgifter sker så, syftena medav att person-
registerlagen uppnås. Denne kan handledning avseende enskilda registerge och

skyldigär anvisningar och rådatt gäller personregisterge upplysning-som samt
innehållet i personregisterlagstiftningenar ochom praxis vid tillämpningen.

Dataombudsmarmen kan instruktioner detnär gäller olika registerge samt
allmänna anvisningar beträffande vissa i lagen särskilt angivna frågor. An-
visningar kan när personuppgifter får länmas i formges om massutläm-ut av
nande och känsliga stickprov, när personregister får samköras tillståndutan av
Datasekretessnänmden hur personregister skallsamt skyddasom utomståen-mot
de. Dessa anvisningar dockär inte bindande.

Efter ansökan registrerad kan Dataombudsmarmen föreskrivaav en denatt
registeransvarige skall tillgodose den registrerades till insynrätt och till attse
fel i registret Sådanrättas. föreskrift förfaller dock, den registeransvarigeom
inom viss tid meddelar han sigmotsätter den.att

Dataombudsmannen har också rätt uppgifter och granskaatt personregis-att
Myndighetenter. äger tillträde till lokaler i vilka personuppgifter behandlas

eller personuppgifter förs.
Dataombudsmarmen skall i första hand försöka förmå den i stridsom agerar

med personregisterlagens bestämmelser frivilligt ändra sitt beteende.att Vid
behov kan Dataombudsmannen föra saken till Datasekretessnämnden eller
anmäla den för åtal.

Före åtal väcks för brott bestämmelser i personregisterlagen,mot skall allmän-
åklagaren höra Dataombudsmarmen. Domstolenna skall vid behandlingen ettav
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hörd.blitillfälleDataombudsmarmen attberedamâlsådant
samtligaundantagslov fråndispens person-kanDatasekretessnämnden ge

det kanochdettaförtalarskälvägandenågotbestämmelserregisterlagens om
ellerrättighetereller statensintressenintegritet,registreradesdenförhindras att

hotas.säkerhet
underochDataombudsmannenansökanefterkanDatasekretessnänmden av

förbudochföreläggandeutfärdaregistrerade,denförutsättningar ävenvissa av
förenasnämndenkanförbudochFörelägganderegisteransvarige. avdenför

Förvaltningsdomstolen.Högstahosöverklagasbeslut kanNämndensmed vite.

erfarenheterVissa

HelsingforsiHälsovårdsministerietochSocial-hosbesöksekretariatetsVid
områdesocialtjänstensinompersonregisterbeträffandeföljandebl.a.framkom

Delegationenförfråganuppgifter frånEnligtkommunerna. somfinländskadei
majo-hade1991gjorde årKATKODatateknikKommunalförvaltningensför

socialvården.inombrukiADB-programFinlandikommunernariteten av
redogörelse övergjortDataombudsmannenmedtillsammanshar enKATKO

KATKOUnderFinland.tillämpning idataskyddetsochpersonregisterlagens
socialvårdensförDelegationendelegationer,funktionella t.ex.olikaarbetar

inomgrundbegrepppromemoriadelegation har gett utdatateknik. Denna omen
informationssys-hälsovårdensochförsocial-Enhetenområde.socialvårdens

HälsovårdenochSocial-förUtvecklingscentralenochForsknings-vidtem
följandedragitinformationskällorovannämndastödmedbl.a.STAKES har av

slutsatser.
social-inomgäller ADB-programdetnärprograrnleverantörer20finnsDet ca

kandataskyddsfrägorbeaktarprogramleverantörengäller hurVadvården.
ochinformationsväxlingihinderhittills hardataskyddet settskonstateras somatt

Befolknings-Centralasynpunkt.kundensförstättshellerintehardataskyddet ur
förgrundtillliggertillhandahåller,BefolkningsbyrånCentralaregistret, som

ochomarbetaspersonregisterDettapersonregister.programleverantöremas
bas-innehåll utgörregistretsochbehovkommunernastilldärefteranpassas
harinteOm kommunenpersonregister.hälsovårdensochsocial-förregister

uppgifterkommunenfårinformationsbehandlingssystem, sammaADB-baserade
särskiltvarvidfömyats,nyligenharinnehåll upp-Registretsform.manuelli

registreras.skulle fåuppgifternödvändigaendastmärksammades att
i vilkaprogramdelar,socialvårdensför allapersonregister är gemensamtDetta
funk-dvs.programdelar,olikadetfinnspersonuppgifter. Dessutombehandlas

tjänster.vissautförandetmedsambandianvändsregister, avtionella som
skallkundenNärregistret.användamöjlighterdet tvåfinns attpraktikenI

ifinnsinformationdenlämna program-delsdatorprogram somkanregistreras,
socialarbeta-kandels såkunden,frånuppgifterenligtsedan rättasochmet som
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grunda den registreringenren skrivanya uppgifternaatt bildskärmen.pågenom
sistnämnda registreringssätt har rekommenderats, särskilt med beaktande av
klientens synpunkt. Denna hantering medför vissa problem. Det är möjligtt.ex.

registrera sekretessbelagdaatt uppgifter såsom vilka socialtjänster kunden får.
De funktionella register används inom socialvårdensom utgör skilda register.

Gör s.k. samservice, dvs. socialarbetarenman hand olikatar funktionerom
under eller skilda klientbesök, har hansamma tillgång till motsvarande register.
I praktiken, särskilt med beaktande det finns mångaatt kommunersmåav i
Finland och då det i sådan kommun finns endast socialarbetare,en har hanen
åtkomst till samtliga personregister inom socialvården, oberoende vilken teknik
registren arbetar med.

KATKO, har rekommendationgett utsom gällande innehålleten i förevarande
basregister, har föreslagit utredningar inomatt socialvården skulle få registreras
i registret. Hos STAKES utredningarregistrerar inom socialvården,man sär-
skilt social- och hälsovårdens klientberättelser. I projekt hos STAKES,ett där

från kommuner,experter samkommuner och statliga myndigheter ingår, utarbe-
standardiseringartas berättelsedata. Denna informationav samlas därefter i

personregister. Dataombudsmarmen deltar i arbetet, varvid dataskyddsfrågor
beaktas från början.

7.4.3 Island

Island har sedan den l januari 1990 dataskyddslag, lagenen registreringny om
och behandling nrpersonupplysningar 121 28av december 1989. Dess-av
förinnan har Island sedan år 1982 haft två tidsbegränsade dataskyddslagar.

Tillsynen lagenöver tillkommer särskild nämnd, tölvunefrtd.en
Lagen gäller både elektroniskt och manuellt förda register, vilka innehåller

uppgifter fysiska och juridiska privataom eller ekonomiska förhållan-personers
den sådana andrasamt upplysningar personliga förhållanden skäligenom som
bör undandragna offentligheten. Den omfattarvara såväl register förssom av
företag, näringsidkare, föreningar och institutioner myndigheter.som av

Lagen omfattar inte vissa biografiska registreringar och registreringar som
igörs släktforskningssyfte eller för användas i personhistoriskaatt verk.

Lagen innehåller specialbestämrnelser kreditupplysningsföretag, direkt-om
reklam adressbyråer, opinions- och marknadsundersökningsföretag samt
servicebyråer.

Registrering får endast ske uppgifter ledär i den löpandeav ett verksam-som
heten och endast omfatta dem har viss anknytning till denna, kunder,som t.ex.
anställda eller föreningsmedlemmar. Registrering vissa känsliga uppgifter fårav
endast ske med stöd lag eller samtycke. Tölvunefnd kanav under vissa förut-
sättningar också tillstdnd registrera sådanaatt känsligage uppgifter.

Utan den registrerades samtycke får känsliga personuppgifter inte lämnas ut,
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inte utlänmandet följer lag. vissa omständigheterUnder kan tölvunefndom av
tilltillstånd utlänmande. Andra uppgifter får lämnas den registreradesut utange

samtycke i den omfattning detta naturlig del den normala verksam-utgör en av
heten. Särskilda regler gäller beträffande uppgifter fyra gamlaåränom mer
förhållanden. Utlämnande uppgifter tillåtet, inte tilldessa kanär spårasav om

bestämd fysisknågon eller juridisk person.
Varken manuell eller elektronisk sambearbetning samkörning fårregisterav

ske tillstånd tölvunefnd. Uppdateringar adresser och dyliktutan av av nanm,
kräver dock inget sådant tillstånd. Upplysningar från vissa medicinska register
kan också tillstånd vidarebefordras till behandlande läkare eller tandläkare.utan
Systematisk insamling och registrering personuppgifter i syfte bevara ellerattav
elektroniskt databehandla dem i utlandet förutsätter tillstånd tölvunefnd.av
Justitieministern kan dock förordna undantag från tillståndsplikten.om

Lagen innehåller bestämmelser den registrerades till insyn ochäven rättom
rättelse felaktiga registeruppgifter. föreskrifter iDessa motsvarar settstortav
dem gäller enligt danska registerlagarna. Liksom i den danska lagendesom om
offentliga register undantas vissa statistikregister från insyn.

Företag sig kreditupplysning, direktreklam och opinions- ochägnarsom
marknadsundersökningar för sinha licens tölvunefnd verksamhet. Enmåste av
dataservicebyrå får endast registrera och bearbeta vissa uppgifter, den harom
erhållit licens tölvunefnd. innehåller specialstadganden för sådanaLagenav
verksamheter. Adresseringsbyråer får endast registrera vissa uppgiftert.ex.

firmanummer uppgifteradress, och och sådana kansåsom namn, somperson-
inhämtas från offentliga register. ustitieministern kan också meddela ytterligareJ
begränsningar för registrera. registrerade harvad sådana byråer kan Den även

förbjuda uppgifter eller henne används vid direktreklam.honomrätt attatt om
innehåller också bestämmelser datasäkerhet och straff.Lagen om

Tölvunefnd består fem medlemmar vilka justitieministern. 0rd-utsesav av
föranden och viceordföranden skall lagfarna domare. Ytterligarevara en av

medlemmar skall jurist. medlem skall specialist inämndens Envara vara
elektronisk databehandling utnämnd den isländska dataföreningen.och av
Nämnden för fyra år.utses

tillträde lokalerNämnden kan kräva in upplysningar register och tillägerom
register fors.där

inte överklagas. Under vissa förutsättningar kanNämndens avgörande kan
nämndavgörande.dock talan väckas vid domstol då kan pröva ettsom

7.4.4 Norge

9dataskyddsområdet, lov LovDen norska lagen personregistreom m.m.
48, 1978, trädde i kraft den 1 januari 1980. kompletterasjuni Nr. Lagen av en

1979 föreskrifter utfärdade Justisde-kunglig resolution 21 december samt avav
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dag.partementet samma
Lagen omfattar personregister och användning personuppgifter iannan av

för eller kommun och i privat näringsverksamhet, föreningar ellerstatorgan
stiftelser. gäller för både dataregisterDen och manuella register, vilka innehål-
ler uppgifter fysiska och juridiska För övervakning lagensom personer. av
bestämmelser har inrättats särskild myndighet, Datatilsynet.en

iLagen uppdelad avdelningar, förstaär den allmän del medärtre varav en
bestämmelser alla inom lagens Den andra avdelningenrör systemsom ram.
innehåller regler tillstånd för personregister och den tredje särskilda be-om
stämmelser tillstånd för kreditupplysningsverksamhet, företag sköterom som
databehandlingsuppdrag, adress- och distributionsverksamhetsamt opinions-och
marknadsundersökningsverksamhet.

Det krävs tillstånd, koncession, för få föra personregister hjälpmedatt av
ocksåelektroniske elpmidler. Koncession behövs för manuellt förda person-

register innehåller vissa angivna särskilt känsliga uppgifter. Det frågaärsom
uppgifter politisk eller religiös uppfattning, brottsliga gärningar,om om ras,

hälsotillstånd, missbruk, sexuella förhållanden och vissa släktförhållanden.
Tillståndsplikten gäller dock inte statliga och kommunala register, inrättassom

med stöd lag, Datatilsynet kan tillämpningsföreskrifter.av men ge
Justisdepartementet kan också undanta vissa register från tillstånds-typer av

plikten. Sådana undantag har bl.a. gjorts för register enbart innehållersom
vissa uppgifter medlemmar, kunder, abonnenter, leverantörer, försäkrings-om

Ävenoch låntagare, hyresgäster och tidningsprenumeranter. manuellt förda
register vissa patienter, advokatklienter och anställda undantagitsöver har från
koncessionsplikten. Pressens personregister används i journalistisk verk-som
samhet förlagsarkivregister vid utgivninganvänds vissa slagssamt som av
lexika har också ustisdepartementet undantagits frånJ koncessionsplikten. Enav

registeransvarigéförutsättning för koncessionsfrihet den följer villkordeär att
och krav uppställts för de olika registertyperna i Justisdepartementetssom
föreskrifter.

Koncession beviljas Datatilsynet. Vid prövningen ansökan skall behovetav av
integritetsskydd de synpunkter talar för registret inrättas.vägas mot attav som

Om Datatilsynet beslutar bevilja koncession, skall beslutet innehålla närmare
föreskrifter eller villkor hur registret skall föras och användas. Föreskrifterom
skall alltid utfärdas ansvarig för registret, vilka uppgif-är typerom vem som av

registret får innehålla och vilka ändamål registret får användas för. Iter som
föreskrifterna skall dessutom fastställas villkorsådana har betydelse försom
användningen registret och kan begränsa olägenheterna med detta. Iav som
detta sammanhang skall särskilt det bl.a. behövs föreskrifter förövervägas om
insamlingen och kontrollen uppgifter, behandlingen och lagringen dem,av av
möjligheterna till samkörningar med andra register, användningen födelse-av

och utlänmandet uppgifter.nummer av
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får intepersonuppgifterkänsligaoch utankoncessionkräverRegister som
utlandet.tillutlämnastillståndDatatilsynets

tillhänsynmedgrundadsakligtskallpersonuppgifterRegistrering varaav
företarföretagelleri detverksamhetenoch re-administrationen somorgan

nödvändigt.detregistreras ärfår barauppgifterkänsligaVissagistreringen. om
lagradefinnsuppgifterdedelhar rätt omRegistrerade att ta somavpersoner

användsenbartregisterintedockgällerdataregistren. Insynsrättenidem som
helleroch inteplaneringsändarnåleller allmännaforskningstatistik, upp-för

tillråd-intenärstående ärtillellerhälsotillståndettilldet hänsyngifter avsom
kommunalaochstatligafrågaIkännedomfårenskildedenligt omom.att

manuellaförinsynsrättenocksågällerarbetsgivareregistreradesdensamtorgan
intehandlingarinternasådanadock inteomfattarinsynsrättregister. Denna som

förvaltningslagen.enligtoffentligaär
till äveninsynsrättenutvidgaföreskrift attkan avseJustisdepartementet genom

stiftelserföreningar,näringsverksamhet,privatiregister fördamanuellavissa
Datatilsynetlöneregister.ochpersonal-beträffandehar skettliknande. Såeller

polis-vissabeträffandeskettbl.a.Så harfrån insyn.registervissaundantakan
register.

kreditupplys-i lagensärskiltbehandlasverksamhetsområdenfyraDe som
ochopinions-ochdirektreklamföretagenservicebyråerna,ningsföretagen,

Datatilsynetfråntillståndsärskilthamarknadsundersökningsföretagen måste
direktreklamföretagenliksomKreditupplysningsföretagenverksamhet.sinför

servicebyråernapersonlig Föruppgifterkänsliga art.vissaregistreraintefår av
till änverksamhetsinfår iuppgifter de annatdeanvändafårde integäller att

mark-elleropinions-iinhämtasPersonuppgifteruppdrag.sinafullgöra somatt
kanuppgifternasådan formividareinte lämnas attfårnadsundersökningar

ändamål.förbrukashellerfår inteoch de annatenskildtillhänföras person
eller hennehonomuppgifterförbjudaregistrerade har an-rätt attDen att om

liknande.ochdirektreklamvidvänds
be-har någonlängreinteellerofullständigaoriktiga,Uppgifter är somsom
förbetydelsehabristen kankompletteras,avföras ellerskalltydelse rättas, om

registrerade.den
vilseledandeelleroriktigalämnatharkreditupplysningsverksamhet utEn som

lidit.registreradedeskadaekonomiskadenskyldig ersättauppgifter är somatt
regering-medlemmarsjumeddirektion utsesledsDatatilsynet avsomav en

en.
gällerreglerföreskrifter ochlagar,dekontrolleraskall somDatatilsynet att

till. Data-uppstår rättasbristerfel ellerdeochföljspersonregisterför att som
utvecklingenallmännadeninformeratsighålla an-skall vidare avtilsynet om

användningenmedföljerproblemdeochpersonregistervändningen somomav
enskil-för denskyddfrågorvägledning iochrådregistersådana omsamt geav

upprättaplanerartill demdatasäkerhet att person-integritet ochdes somom
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register. Slutligen skall Datatilsynet begäranpå eller officio lämna besked iex
frågor användningen personregister eller i allmänna frågorom gällerav som
bruk personuppgifter.av

Datatilsynets beslut kan överklagas till Justisdepartementet.
Datatilsynet kan kräva få de upplysningar myndighetenatt behöver försom att

kunna fullgöra sina uppgifter. Den har tillträde till de därutrymmen person-
register och tekniska hjälpmedel finns och rätt genomföra sådana ochatt prov
kontroller det finner nödvändigt.som

Datatilsynet skall föra offentlig förteckning över personregister ären som
underkastade koncessionsplikt. Av förteckningen skall framgå ärvem som
ansvarig for registret, vilka uppgifter registret innehåller och till vilka ändamål
uppgifterna får användas. Regeringen kan utfärda föreskrifternärmare om
förteckningen och bevilja undantag från till insyn,rätten detta nödvändigtärom
för rikets försvarsberedskap eller säkerhet.

Vissa erfarenheter

Vid sekretariatets besök hos det norska Socialdepartementet i Oslo framkom
bl.a. följande. Datatilsynet har med stöd loven personregistre ochav om m.m.
den kungliga resolutionen beslutat kommunens vård- ochatt omsorgsverk-ge
samhet tillstånd till föra klientregister. Tillståndetatt gäller registret för vård-
och omsorgsverksamhetens hembaserade insatser. Datatilsynet har därvid
fastställt följande föreskrifter för tillståndet. Föreskrifterna skall tillkännages
personal behandlar personupplysningar för registren, och eller till-som vara
gängligt för den begär det.som

Ansvarig för registret verksamhetensär chef. registeransvarigeDen skyldigär
sörja för bestämmelserna iatt personregisterlovenatt med föreskrifter och

tillståndet i fråga följs.
Registret omfattar klienter får hembaserade tjänster. Registret kan förassom

både manuellt och med hjälp ADB.av
Registret får endast innehålla upplysningar nödvändiga förär utföraattsom

tjänsterna i verksamhetens målsättning. Härvid får klientens fodelsenum-namn,
adress, telefonnummer, civilstånd och anhörignärmast registreras.mer,

Vad gäller medicinska och sociala upplysningar nödvändiga förär hem-som
sjukvården får sensoriskt och motoriskt tillstånd fysiska och psykosocialasamt
behov registreras.

Vad sociala upplysningar är nödvändiga enligt riktlinjer för hem-avser som
tjänst får ekonomi, bostadbosituation, hjälpmedel och kod för service och den
hjälp erhåller registreras.mottagarensom

Födelsenummer skall inte postförsändelse.utanpåanges
Upplysningar patienter institutionpå verksamheten har förom som ansvar

skall föras register och behandlas i förhållandeett eget till reglerena isom
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läkarlagen.
tjänsterna,hembaseradeadministration deanvändas förfår endastRegistret av

förskall användasstatistik. registretframställning Närförplanering ochför av
till-registeransvarige inhämtadenovannämnda, måsteandra ändamål än nytt

Datatilsynet.stånd från
självregistreradein från denendast hämtasregistret kanUpplysningar till

in frånhämtasUpplysningar kan ocksåoffentliga.källoreller från som anses
detkällorsig detta. Andraregistrerade inteden motsätteranhörig somom

samtycktregistrerade haranvändas denendasttystnadsplikt för, kangäller om
härtill.

verksam-personregisterandrakopplas med änsamkörasfår inteRegistret
bestämmelserföljersamkörningtillåtelse tillregister, ellerövrigahetens när av

personregistremed stöd loveni lag eller m.m.omav
följande fall.iinte tillåtetpersonupplysningarUtlämnande är utomav

samtycke.skriftligtharupplysningarna gällerNärden gettperson
i lagbestämmelsetystnadsplikt enligtutlämnande skeövriga fall kan när2. I

föreskriftellermed stöd laghärför ochellerhinderinte utgör mottagaren av
sker.utlänmandekrävabestämmelse i lag kanmed stödutfärdatshar attsom

inte längreupplysningarbortavidentiñeraskallregisteransvarigeDen ta som
Datatil-upphör, kanregistreteller förandetverksamhetenbetydelse.har När av

makuleras.ellerupplysningarna förstörskrävasynet att
kompletterautesluta ellerinitiativskallregisteransvarige rätta,Den eget

hareller tilläggetfelenofullständiga,oriktiga ellerupplysningar är omsom
registrerade.för denbetydelse

säker-föreskriftertillståndifrågavarandeDatatilsynetsinnehållerövrigtI om
förbehållbestämmelsepersonregisterlovensenligtstraff, till insynhet, samträtt

tillståndsvillkoren.ändringar avom
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Datalagstiftning8

Allmänt8.1

personligaenskildesför denskyddetbestämmelsengrundläggandeDen om
föreskrivsRF. Därregeringsformentredje stycket2 §i 1 kap.integritet finns

familjeliv.ochprivatlivenskildesdenskall värnadet allmärmaatt
utsträckningi denmedborgarevarjeskallstycket RFandra3 §2 kap.Enligt

kränksintegritetpersonligahansskyddasi lag attmotnärmare angessom
databehand-automatiskmed hjälpregistrerashonomuppgifter avatt omgenom

förskyddtilldatalagstiftningskall finnasdetinnebärADB.ling Detta att en
omfatt-denoch närmaremed ADBsambandi attintegritetenpersonligaden

styck-§ första202 kap.Enligtvanlig lag.regleras ifårskyddetdetningen av
skydd.dettai frågamedborgaresvenskamedutlärmingarlikställs om2 RFet

i brotts-föreskrifternaintegritetsskyddsomrádet ärbetydelse pågenerellAv
dettabetydelsefulla iSärskilt1980:100.sekretesslagen samman-balken och

ifinnsintegritetenpersonligaför denskyddtillbestämmelser somdehang är
1973:289.datalagen

enskildeskydda dentill motsyftarbestämmelser attfinnsdatalagenI som
följdenblikanintegritetenpersonligadeni avintrångotillbörligtsådant som

Medenskilda.eller hosallmärmadetpersonuppgifter hosdataregistrering av
anteck-andraellerförteckningregister,datalagenenligtpersonregister avses

kanpersonuppgiftinnehållerochADBhjälpmed somförsningar somavsom
handförstaiidentifierasEnuppgiften.meddentillhänföras personavsessom

innehålleridentitetsuppgiftensärskildadenpersonuppgiften ellerattgenom
inteemellertidkrävsdatalagentillförarbetenaEnligteller personnummer.nanm

unik ellerellerentydigidentitetsuppgift ärinnehållerregister somatt ett en
i lagenspersonregisterskallregistretför ettkäntallmänt att somansesmera

vilkenförståÄven invigdedenförendastmöjligt att persondet ärmening. om
alladärregisterEttbestämmelser.lagensregistretomfattas avsom avses,
e.d.kodbeteckningarlöpandemedharidentitetsuppgifter ersatts nummer,

maskinelltellermanuelltantingenpersonregister,kategorinhänförs till manom
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kan siffer- eller kodbeteckningarna.översätta
För inrätta och föra särskilt integritetskänsliga personregister innehål-att som

ler uppgifter enskilda krävs normalt tillstånd Datainspektionen.om personer av
Kravet tillstånd gäller dock inte personregister inrättas beslutpå som genom av
riksdagen eller regeringen, s.k. statsmaktsregister.

Datainspektionen skall meddela tillstånd risk för integritetskränkningarom
saknas 3 § och skall meddela föreskrifter bl.a. ändamålet med registretom
5 §. Inspektionen har också möjlighet meddela föreskrifter inhämtandeatt om

uppgifter §.utlämnande 6 meddela föreskrifter gällerDenna rättsamt attav
beträffande statsmaktsregister för falldet riksdagen eller regeringen inteäven

har beslutat sådana bestämmelser.
Av förarbetena till datalagen framgår frågan huruvida personregister kanatt ett

medföra otillbörligt integritetsintrång bedöms efter likartade grunder, oavsett om
registret inrättas efter tillstånd Datainspektionen eller efter beslut stats-av av
makterna prop. 1973:33 120.s.

Datalagens definition personregister kan omfatta all ADB-hanteringav synas
identifierbara personuppgifter, dvs. datoriserad ordbehandlingävenav av

löpande innehåller förarbetena tillAv datalagentext t.ex.som personnamn.
framgår syftet ADB-hanteringen betydelse idock med dettaäratt av samman-
hang. anförde i följande prop. 1973:33Departementschefen denna del 118.s.

register föreligga emellertid direktFör skall måste det elleratt ett anses
indirekt fråga behandling från informationssynpunkt faktiskavara om av upp-
gifter. Ett ADB-register kan således inte bara löpandeupprättat attanses genom

lagras i datamedium, exempelvis för sättning skall kunna ske medtext ett att
hjälp ADB-teknik. gränsdragningen det gäller bestämmaDen närmare när attav
registerbegreppets innebörd får i praxis.göras

inom olika förvalt-Sedan detta uttalande gjordes har det blivit vanligt att man
ningar använder kontorsinformationssystem med funktioner ordbehandling,som

textsökningssystemelektronisk arkivhantering, s.k. fria Dennapost, m.m.
utveckling har gjort det tillämpa datalagens personregisterbegrepp.svårare att
Som anfördes i proposition 199091:60 offentlighet, integritet och föllADBom
denna fråga inom för datalagsutredningens datalagen dir.översynramen av
1989:26. Enligt propositionen fick i avvaktan resultatet den utredning-på av-

frågan kontorsinformationssystem personregisterär ettett atten om anse som-
enligt datalagen eller inte bedömas från fall till fall efter datalagens nuvarande
definition 39. Datalagsutredningen beskrivs i avsnitt.närmare nästa

den offentliga sektorn vissa personregister med integritets-Inom är större
forfattningsreglerade mindre Som exempelkänsligt innehåll i eller mån.större

1963: 197 kriminalregister, lagen 1965 294kan lagen allmäntnämnas omom
1980:343,polisregister, polisregisterkimgörelsen 1969:38, skatteregisterlagen

skatteregisterförordningen 1980:556, utsökningsregisterlagen 1986:617, ut-
sökningsregisterförordningen 1986:678, 1986: 104 register-förordningen om
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föring vid allmänna domstolar hjälpmed automatisk databehandling, tull-av
registerlagen 1990:137, lagen 1990:1536 folkbokföringsregister, lagenom
1991:876 register för betalningsföreläggande och handräckning, förord-om
ningen 1992: 1027 register för strafföreläggande, föreläggande ordnings-om av
bot, lagen 1993:747 sjukförsäkringsregister hos de allmänna försäk-m.m. om,
ringskassorna, förordningen 1993:982 bostadsbidragsregister, lagenom
1994:459 arbetsförmedlingsregister och lagen 1994:1517 socialför-om om
säkringsregister.

8.1.1 Datalagsutredningen m.m.

Datalagsutredningen Ju 1989:2, har haft till uppgift datalagenöverattsom se
1973:289 har i första betänkande SOU 1990:61 Skärpt tillsyn huvud-ett -
drag i reformerad datalag redovisat vissa principiella utgångspunkter fören en
framtida datalag. Utredningen föreslår bl.a. det nuvarande tillståndsförfaran-att
det slopas och Datainspektionen möjlighet meddela bransch- elleratt attges
sektorsföreskrifter komplettering till de grundläggande bestämmelserna isom
datalagen. vissEn anmälningsskyldighet skall dock finnas.

I andra i arbetet, redovisas i betänkandet SOU 1991:21 Person-etappen som
registrering inom arbetslivs-, forsknings- och massmedieområdena, har utred-
ningen behandlat frågor personregistrering inom forskningrör och statistik,som
massmedier och arbetslivet.

I tredje betänkande SOU 1991:62 Vissa särskilda frågor beträffandeett
integritetsskydd på ADB-området behandlar utredningen definitionen be-av

personregister och registeransvarighet.greppen
Utredningens slutbetänkande SOU 1993:10 En datalag överlämnades iny

februari 1993. detta betänkande harI utredningen lagt fram förslag till en ny
datalag. Förslaget innehåller förändringar i förhållande till vad gällerstora som
i dag.

Utredningens förslag ansluter sig till det förslag till EG-direktivnära EG-som
kommissionen presenterade i oktober 1992 och har beretts arbets-som av en

under Ministererrådet, avsnitt 7.3.grupp se
I 199394: 116 normgivningsfrágor dataskyddsområdet,på harprop. om m.m.

regeringen anfört utredningens förslag till datalag bör till dessanståatt en ny
EU tagit ställning integritetsskyddsområdet.på propositionenI regeringentar

grundlagsfråga behandlas i förslaget till datalag. Regeringenupp en som en ny
föreslår därvid det område inom vilket riksdagen enligt 8 kap. § regerings-7att
formen i lag kan bemyndiga regeringen utfärda föreskrifter utvidgas. Försla-att

innebär regeringen efter bemyndigande i lag skall till Datainspektionenget att
kunna delegera normgivningskompetens avseende skyddet för den personliga
integriteten vid hantering personuppgifter med stöd ADB.av av

I maj 1994 beslutade riksdagen prop. 199394:116, bet. 199394:KU36, rskr.
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8 kap. §i bl.a. 7ändringtill lagförslagvilande199394:359 antaatt omsom
förKonstitionsutskottettill riksdagenanmäldesbeslutetvilandeRF. Det av

1994 idecemberbeslutade iRiksdagen199495:KU7.beslut i bet.slutligt
13. Lagen199495rskr.anmälanKonstitionsutskottetsmedenlighet om:

1995.januarikraft den 1trädde iregeringsformenändring i
iändringar detdelvidtaangelägetdetregeringen ärDäremot attatt enanser

datalagreformerad199394:217 Enidärföroch harnuvarande systemet prop.
generella bransch-utfärdamöjlighetDatainspektionenföreslagit bl.a. attatt ges

ändamål.detta lförgrundlagsändringarföreslårsektorsföreskrifter ochoch
grundlagspro-nämndamed denenlighetregeringen iföreslår199394:2 l 7prop.

Datainspektionenbemyndigamöjlighetregeringen attpositionen attatt ges
verksamheterbestämdainompersonregisterföreskriftergenerellautfärda om

skall undantasreglersådanaenlighet medioch försinrättasregisteroch att som
beroendeinteåtgärder ärföreslåsVidare någratillståndsplikt.från avsom

Datainspektion-begäraskyldighetengrundlagsärendet, såsomi attutgången att
personregisterinrättandeinfördatalagen2 §enligt ettyttrande somavaens

Datainspektionenavskaffad.bliskallregeringenellerriksdagenbeslutas av
föreslåsVidaremed vite.förbudföreskrifter ochförenamöjlighetföreslås få att

tillskall överklagasinte längreDatalagenenligtbeslutinspektionens rege-att
förvaltningsdomstol.allmänringen tillutan

normgivningskompe-delegeradtillmöjlighetenRegeringen poängterar att en
nuvarande in-denpåverkainte kommerintegritetsskyddsområdet attpåtens

integritetskänsligaförregisterförfattningarsärskildaframriktningen på taatt
199091:60iuttalandenhärvid tilloch hänvisarpersonuppgifter omprop.
målsättning böruttalas58lintegritet och ADB.offentlighet, att enprop s.a.

innehållkänsligtsärskiltochregistreradeantalmedregister ettett stortattvara
såledesskalldatainspektionenforNormgivningskompetensskall regleras i lag.

komple-registerförfattningardessaför ettersättning utaninte somenses som
propositionenrörande Enbeslutatbehandlat ochharRiksdagentill dem.ment

199495:35.l9945:KU10, rskr.bet.prop.199394:2l7,datalagreformerad
förslagetgällervadförslagregeringens attdärvid antagitRiksdagen har utom

tillregeringentillöverklagasskallinte längre utanbeslutDatainspektionens
skallfortfaranderegeringenRiksdagenförvaltningsdomstol.allmän attanser

registeransva-myndighetstatlig ärdet äröverklagningsinstans, somenomvara
fråga.förslaget iriksdagenövrigtrig. I antog

parlamentarisk kom-tillkalla1995 beslutatjuniden 15Regeringen har att en
1995:91.dir.datalagenallmän översynmitté för göraatt aven
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8.2 Registeransvar

8.2.1 Datalagen

I datalagen finns föreskrifter skyldigheter för den ansvarig förärom ettsom
personregister. Den ansvarige skall iaktta hanteringen registret inte lederatt av
till otillbörligt integritetsintrång. Därvid skall särskilt iakttas registret försatt
för bestämt ändamål, inte andra uppgifter registrerasett iän ståratt över-som
ensstämmelse med registrets ändamål, uppgifter inte medgivande denatt utan av
registrerade, myndigheter försäljs i enlighetän med lag, förordningannatav
eller särskilt beslut regeringen, uppgifter inte samlas in, länmas ellerattav ut
används iän överensstämmelse med registrets ändamålannat eller vad som
gäller enligt lag eller författning eller i enlighet med den registreradesarman
medgivande uppgifterna skyddas oavsiktlig eller otillåtensamt förstörel-att mot

eller otillåten förstörelse eller otillåtenmot ändring eller spridning 7 §.motse
Hos den registeransvarige skall det vidare finnas förteckning deöveren person-
register han ansvarig för 7 §.är Den ansvarige skall normalt rättasom a en
personuppgift oriktig ellerär missvisande 8 §, komplettera uppgiftsom en som

ofullständig registreradeär 9 §, begäranpå länma den besked desnarast om
uppgifter finns honom i registret l0§ och förstöra de uppgifter isom om
registret inte längre nödvändigaär med hänsyn till registrets 12§.ändamålsom

Med registeransvarig enligt §1 datalagen den för verksamhetavses vars
personregistret förs, han förfogar registret.över Detta innebär service-attom
byråer och andra helt osjälvständigt sysslar med bearbetningarsom ettav
register utesluts från Detsamma gäller enligt förarbetena till datalagenansvar.
de använder sig registret kunna bestämma dess innehållöverutan attsom av
prop. 1973:33 19 Enligt förarbetena skall förfoga övers. ettman anses
register i den har befogenhetmån och möjlighet överföra registret tillattman
läsbar form a. 76, 119. Departementschefen anförde nämligenprop. s. att
begreppet förfogande borde innebörd de samtidigt med datala-ges samma som

föreslagna bestämmelserna i 2 kap. 2 § tredje stycket och 9 § första stycketgen
tryckfrihetsförordningen TF. Dessa bestämmelser avsågs närmast göraatt
tryckfrihetsförordningens bestämmelser allmänna handlingar tillämpligaom
också ADB-upptagningar.på Som huvudregel skulle gälla upptagning äratt en
allmän den förvaras hosnär myndigheten. Detta emellertid inte tillräckligt.var
Departementschefen pekade på förekomdet databehandling utfördes föratt att
myndigheters räkning vid privata företag eller vid organisationer inte är attsom
betrakta myndigheter. Sådana upptagningar borde givetvis inte undan-som vara
dragna offentligheten. Han förordade därför huvudregeln kompletterades medatt

bestämmelse innebörd upptagning skall förvarad hos myndig-atten av anses en
het och därmed betraktas allmän i fall då den haräven kommit in till ellersom

hosupprättats myndighet, under förutsättning myndighet förfogar överattannan
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§2 TF.tredje stycke i 2 kap.fördes inBestämmelsenupptagningen. ettsom
hosfinnsupptagningförfogarmyndigheti vad övermån ettFrågan somenen

ledning demeddepartemenschefenfick enligt avgörasprivat företag e.d. av
förfoga ADB-skall övermyndighetträffats.avtal För att enansesensom

myndig-normalt förutsättasdepartementschefenborde det enligtupptagning att
visuellt läsbar form.tillupptagningenförahadeheten överrätt att

skallADB-upptagningibestämmelsen TF närkan härDet nämnas att enom
1976 änd-årshar ändrats. Imyndighet sedermeraförvarad hos enanses vara

till 3 §stycketfrån 2 § tredjei 2 kap.bestämmelserna häromfördesringar i TF
199091:64,prop.1991därefter ändrats årstycke harandra stycket. Detta

innebärlydelsestyckets3. Enligt199l92:KU2, rskr.160,KUll, rskr. nya
hos myndighet,förvaradupptagning skallbestämmelserna upptag-att omanses

myndighetenhjälpmedelmed teknisktmyndighetentillgänglig förningen är som
ellerläsas, avlyssnasform den kani sådanför överföringsjälv utnyttjar att

ingår iupptagningdock integälleruppfattas. Detta ettsätt person-annat som
beslut,ellerförordninglag ellermyndigheten enligtregister, somgenomom

personregisterMedöverföringen.befogenhetsig lag, saknar göragrundar på att
uppgiftinnebäranteckningarandraförteckning ellerregister,förstås somsom

hänföras till denne.och kanenskild sompersonavser

enskildaförskyddkonventionEuroparådets8.2.2 om

personuppgifterdatabehandlingautomatiskvid av

databe-automatiskenskilda vidskydd förkonventionEuroparådetsEnligt om
itill denregisteransvaretd knytsartikel 2personuppgifterhandling somav

dataregistret,medändamåletbeslutabehöriginhemsk lagmedenlighet är att om
skallvilkaoperationerochi registretskall lagrasuppgiftervilka slags somsom

uppgifterna.utföras med

Dataskyddsdirektiv inom EU8.2.3

behandlingenskilda vidförangående skyddEG-direktivtillförslagI det av
i oktoberMinisterrådettillöverlämnadeEG-kommissionenpersonuppgifter som

ståndpunkt finnsfebruari 1995rådet ioch1992 antog engemensamsomsom
Registeransvarig denäransvarig.2di artikel ärbestämmelse vem somom

för be-och medlenändamålenbestämmerjuridiskaellerfysiska person som
7.3.personuppgifter, avsnittethandlingen seav

medlemsstaternaåläggerföreskrifterinnehåller fleradirektivtillFörslaget som
avseendenirättigheter mångaärrättigheter. Dessaregistreradesdeatt garantera

datalagen,enligtskyldigheterregisteransvariges t.ex.spegelbilder denav
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registreradesoch denmissvisande uppgifterfelaktiga ellerskyldigheten rättaatt
insyn.tillrätt

någraihar löstsfrågan registeransvar8.2.4 Hur om

registerförfattningar

varitregisteroffentligairegisteransvar någratid har fråganPå storaomsenare
betalningsföre-registren förnämligen tullregistret,överväganden,föremål för

föreläggandestrafföreläggande,förhandräckning, registrenläggande och av
bostadsbidragsregistret,sjukförsäkringsregistret,ordningsbot, samtm.m.

stödsocialförsäkringsregistret. Registren utgörarbetsförmedlingsregistret och
såvälmyndigheter påärenden ochmängd rörför handläggningen storav en

följande lämnaslokal nivå. I detfall ocksåregional nivå i vissacentral som -
fall.har lösts i dessaregisteransvarsfrågornahurredogörelsekort aven

Tullregistret

Tull-omfattarinstruktion för Tullverketmed1984:988Enligt förordningen
1 §.organisationregional och lokalGeneraltullstyrelsenverket samt en

tullklareringsärendenolikahanteringförEtt datasystem tastyper succe-avav
§finns i 3tulldatasystemetbestämmelseinom Tullverket. Ensivt i drift aom

hanteringdel den1987:1065. övertullagen Datasystemet tar stor aven av
kanochmanuellt. exportörerutfördes Importörertullhandlingar tidigaresom

klareringen medföruppgifter behövsdetillstånd få lämnamed särskilt som
12 §.förförfarande i stället påelektroniskthjälp ett papper aav

in i datasystemetkommerUppgifter lärrmas på att matas enavpappersom
olikalämnats. Deuppgifter harbearbetas detulltj I datasystemetänsteman. som

register.endaadministrativt fungeraskalli tulldatasystemetdelsystemen ettsom
sambandlogisktsådant sakligt ochväsentligthar i alltUppgifterna i ettsystemet
register.innehålla endaenligt datalagentulldatasystemet även ettatt anses
samtligauppgifter och beröramängdinnehållaRegistret kommer att storen

uppgifter,medmyndigheterbetjäna andraRegistret skalltullmyndigheter. även
uppgifterflestamyndigheter.andra Deuppgifter frånförses medoch det skall
avseendeuppgifterfinnasdet kommerjuridiska även attpersoner, menavser

personregister.i sin helhetdärförRegistreti registret.fysiska är ettpersoner
integritetskänsligkanfysiskaregistretUppgifter i vara avpersoneravsersom

ochanledningomfattning. Av dennainte obetydligkan spridas inatur, ensom
registret iregleratriksdageni övrigt harbetydelsegrund registretspå enav

rskr.198990:SkU19,198990:40, bet.prop.tullregisterlagensärskild lag,
ochnäringsidkaremellanKommunikationenSFS 1990: 137.198990: 188,
denRegeringen ellermottagningsfunktion.viaförutsätts gåtulldatasystemet en
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myndighet regeringen bestämmer får enligt 9 § tullregisterlagen överlämnasom
till juridisk förmedla uppgifter i elektroniska dokument till ochatten person
från tullregistret.

Inledningsvis reglerades inte registeransvaret isärskilt tullregisterlagen, trots
Datainspektionen förordat sådan reglering. remissyttrandeI detöveratt etten

utredningsförslag låg till grund för förslaget till tullregisterlag uttaladesom
Datainspektionen frågan i varje särskilt fall registeransvarigäratt om vem som
eller delregisteransvarig normalt borde utredas med utgångspunkt från definitio-

registeransvarig i datalagen. Endast lagstiftaren önskade frångå datala-nen om
lösning ansvarighetsfråganpå borde denna enligt inspektionen regleras igens

specialförfattning. lösningDen farms i utredningsförslaget, nämligen attsom
Generaltullstyrelsen och tullmyndigheterna skulle registeransvariga, tordevara
enligt Datainspektionen följa redan datalagen. Inspektionen uttalade vidareav

datalagens reglering frågorna registeransvar beredermånga gångeratt av om
tillämpningssvårigheter. Enligt inspektionen intedet alldeles självklart attvar
mottagningsfunktionen och de enskilda eller importörerna inteexportörerna var

registeransvariga; Inspektionen ansåg vidare borde beaktaatt attanse som man
risken för framtida teknisk förändring i tulldatasystemet skulle medföraatt en

frågan registeransvarets fördelning fick från börjanänatt ett annatom svar som
Om endast Generaltullstyrelsenavsåg och tullmyndigheternaavsetts. attman

skulle registeransvariga, borde detta enligt inspektionen därför regleras ivara
tullregisterlagen. I sitt yttrande enligt 2 § datalagen förslag till tullre-övera
gisterlag vidhöll inspektionen uppfattning.dennam.m.

Enligt departementschefen borde registeransvaret för fördelattullregistret vara
detpå följer datalagens bestämmelser.sätt Han konstaterade att ut-som av

redningens förslag byggde tolkning innebördenpå i dessa bestämmelseren av
farmoch det därför inte nödvändigt reglera frågan i tullregister-ävenatt attvar

a.lagen 198990:40 22.prop. s.
I propositionen 199091 importrutiner:75 i datoriserat tullförfarande,ettom

uttalade emellertid föredragande statsrådet det i det fortsatta arbetetattm.m.
med tulldatasystemet hade framkommit andra tullmyndighet skulle bliänatt
ansvariga för tullregistret i vissa fall frågan därföroch regleras särskiltmåsteatt

infördesi tullregisterlagen a. 36. På grund härav i tullregisterlagenprop. s.
bestämmelser registeransvar i paragraf, 2 utformades på sättom en ny a som
Datainspektionen hade föreslagit. Enligt den paragrafen Generaltullstyrelsenär
registeransvarig för tullregistret. Vidare föreskrivs andra tullmyndigheter äratt
registeransvariga det gäller uppgifter i tullärenden handläggs hosnär som
myndigheten.
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handräckningochbetalningsföreläggandeförRegistren

medexekutionsväsendetinstruktion för1988:784 medförordningenI avses
§.1 kap. 1kronofogdemyndigheternaRiksskatteverket ochexekutionsväsendet

exekutionsväsen-chefsmyndighet inomRiksskatteverketEnligt förordningen är
före-verksamheten. Vidareförochövergripande ledningdet med ansvarav

frågorförvaltningsmyndighet förcentralskrivs Riksskatteverket äratt om
§.författningar 2 kap. 1 landrautsökningsbalken ochenligtverkställighet

Kronofogdemyndigheten3 §.kronofogdemyndighet kap. 5varje finnslän en
ochutsökningsbalkenverkställighet enligtmyndighet för frågorregionalär om

3 kap. 1 §.andra författningar
denförändringargenomgripanderiksdagen1990 beslutadeI maj sum-avom

betalnings-lagsökning,handläggningen målmariska dvs. omavprocessen,
summariskaReglerna denhandräckning.föreläggande och sam-processenom
betalningsföreläggande och1990:746lageni enda lag,lades härigenom omen

SFS 1991:877.1992 sejanuarii kraft den lhandräckning. träddeLagen
tilltingsrätternaflyttas frånsummariskaReformen innebär denatt processen

enhetligochblir enklarehandläggningenkronofogdemyndigheterna och att mera
ansökningar skalltidigarejämfört medförändring ärtidigare. En attän stor

regeringenmyndighetRegeringen eller denADB-medium.kunna pågöras som
ansökanhuvudregelnfränföreskriva undantagnämligenfårbestämmer attom

meningen. Enligtandraskriftlig 9 §skallden summariskai varaprocessen
fårhandräckningochbetalningsföreläggande1991:1339förordningen ettom

får innebära6 §, och undantagetRiksskatteverketmedgessådant undantag av
ADB-medium.tillstånd ansöka påatt

anledning denmedföljdlagstiftningRiksdagen vidare beslutathar nyaavom
199091:LU34, rskr.bet.l99091:126,prop.summariska processen

denmålen ibeträffande handläggningen1990912332. Registerfrågorna nyaav
1991:876särskild lag, lageniregleratssummariska har omenprocessen

i kraft denträddehandräckning. Lagenochbetalningsförelägganderegister för
handläggning hosförskallEnligt lagenSFS 1991:878.januari 1992 sel

betalningsföreläggande ochlagenmål enligtkronofogdemyndigheterna omav
kronofogdemyndig-varjeregister förförashjälp ADBhandräckning med ettav

planering ochtillsyn,föranvändasRegistret fårregister. ävenhet, dvs. 24
Registretstatistik 1 §.framställningverksamheten föruppföljning samt avav

yrkan-uppgifteruppgiftergrundläggandeinnehållafår främst parterna, omom
beslut i målenutslag ochuppgifterför dessa,grundernamålen ochden i om

3-7 §§.administrativtekniskuppgifter och artsamt avm.m.
för registerlagentill grund över-ligger199091: 126förarbetena prop.I som

kronofog-där varjeidetanförsregisteransvaret. Därvägdes systematt ett
börjantillsummariskaregister för densittdemyndighet har eget enprocessen

register-förfoganderätt ochkronofogdemyndighet skall havarjesjälvklartär att
register.sittmening föri datalagensansvar
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Frågan Riksskatteverkets befattning med registren i den summariskaom pro-
och med målen i övrigt bör föranleda Riksskatteverketäven tilläggscessen att

registeransvar för kronofogdemyndigheternasett register måste enligt propositio-
bedömas bakgrund vilka uppgifter Riksskatteverketmot skall ha i detnen av nya

systemet.
Avsevärda rationaliseringsvinster kan uppnås, Riksskatteverket lämnarom

kronofogdemyndigheterna service inom för ADB-systemet i olikaramen moment
i målens handläggning dels vid mottagandet mål via ADB-medium, dels iav
samband med olika beslut kronofogdemyndigheterna fattar vid handlägg-som
ningen målen, dels vid gallring målen. I propositionen anförs det bl.a.av attav

tekniska skäl ändamålsenligtär ansökningar ADB-mediumpå lämnasmestav att
centralt till Riksskatteverket för vidare befordran till kronofogdemyndigheternas
register. Genom Riksskatteverket tillför registret målatt påverkar Riksskat-nya
teverket enligt propositionen innehållet i registret. Riksskatteverket skall i
samband med mottagandet ansökningarna före överföringen till kronofogde-av
myndigheternas register delsgöra maskinell kontroll detatt mottagnaen av
materialet möjligtär överföra, dels lämna förslag till diarienummeratt hos
myndigheten. Vad Riksskatteverkets befattning i övrigt med målen i denavser
summariska kan enligt propositionen förutse rationalise-processen att storaman
ringsvinster kan föreläggandenuppnås, och utslag beslutas hos krono-om som
fogdemyndigheterna kan framställas och expedieras centralt medverkangenom

Riksskatteverket. Denna befattning med målen kräver Riksskatteverket fårav att
tillföra registren bekräftelser de kronofogdemyndigheterna beställdaatt av
åtgärderna har utförts.

Den befattning med målen i den summariska Riksskatteverketprocessen, som
sålunda bör ha, medför enligt propositionen Riksskatteverket olikapåatt sätt
och i olika skeenden handläggningen kommer kunna påverka innehålletattav
i kronofogdemyndigheternas register, rubbar det grundläggandeutan att man
förhållandet själva handläggningen målen sker hos myndigheternaatt själva.av
Det framhålls starka effektivitetsskäl talar för denna ordningatt genomförsatt
och det med hänsyn till den förfoganderätt registrenatt över Riksskattever-som
kets befattning innebär nödvändigtär Riksskatteverket registeransvaratt ettge
i datalagens mening för kronofogdemyndigheternas register.

Av nämnda skäl föreslogs bestämmelse registeransvarnu gemensamten om
för Riksskatteverket och kronofogdemyndigheterna. Enligt 2 § lagen registerom
för betalningsföreläggande och handräckning varje kronofogdemyndighetär
registeransvarig för sitt register och Riksskatteverket registeransvarig för alla
registren.

I förordningen betalningsföreläggande och handräckning finns bestämmel-om
Riksskatteverkets befattning med målen. Ansökningar på medium förser om

ADB till Riksskatteverket, vidarebefordrar uppgifterna i dem till deges som
register kronofogdemyndigheterna för 8 §. Om kronofogdemyndighetensom
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mål,åtgärd igallring eller någonföreläggande, utslag ettbeslutathar annanom
§.åtgärden 14Riksskatteverket verkställafår

ordningsbot,föreläggandestrafiiireldggande,förRegister m.m.av

åklagareAllmännarättegångsbalken.i kap.finns 7åklagareBestämmelser om
fåråklagareallmänHosdistriktsåklagare.statsåklagareRiksåklagaren, samtär

regeringenunderRiksåklagaren1 §. ärbiträdande åklagarefinnasockså
åklagar-ledningenför ochegenskapi dennaoch haråklagare ansvarethögste av

ochstatsåklagararna,harRiksåklagarenUnder2 §.i riketväsendet envar
åklagarväsendet iledningenför ochverksamhetsområde,inom sitt ansvaret av

§.riket 2
Rikspolis-1984:387.polislagenipolisverksamheten finnsBestämmelser om

tillsynoch har överpolisväsendetförförfaltningsmyndighetcentralstyrelsen är
polis-förDenpolisorgan.högstalänetsLänstyrelsen7 §. ärdetta ansvarar
polis-bedrivsverksamhetdentillsynoch hari länet öververksamheten avsom
polis-varjepolisdistrikt. Iindelade i6 §. Länen äri länetmyndigheterna
inompolisverksamhetenförpolismyndighetdistrikt finns ansvararsomen

§.4distriktet
föreläggandestrafföreläggande,register för1992: 1027förordningenI avom

registerolikaskall förashjälp ADBdet medföreskrivsordningsbot, att avm.m.
Regleringen§.1ordningsbotföreläggandeochstrafföreläggandeöver av

åklagarmyndighetlokalVid varjeregister.centralalokala ochbådeomfattar
Riksåklagaren§.strafföreläggande 2registersåledes föras överdetskall ett

åklagarmyndighetenlokalamedan denregistersamtligaförregisteransvarigär
förasvidareskall detlandethela9 §. Förregisterregisteransvarig för sittär

åldagarväsendetinomutfärdatsstrafförelägganden harallaregister över somett
lokaladenregister medanför dettaregisteransvarigRiksåklagaren är4 §.

hoshandläggsi ärendenuppgifteransvarig föråklagarmyndigheten är myn-som
registeran-registerföring ochi frågaordningmotsvarande9 §. Endigheten om
3, 5 ochtullväsendetinomutfärdasstrafföreläggandenförgäller somsvar

§§-9
ordningsbotföreläggandenregisterföras överskall detlandethelaFör ett av

registeransvarig.Även Rikspolisstyrelsen ärdelat.registeransvarethär6 §. är
uppgifterregisteransvariga förtullmyndigheter ärlokalaochPolismyndigheter

9 §.myndighethoshandläggsi ärenden resp.som

.S‘]u1g‘Zrscikringsregistren

allmännadenregisterhanteringen inom1993 beslutati majharRiksdagen attom
199293:bet.199293:193,prop.lagreglerasnivålokalsjukförsäkringen på

handläggningbeträffanderegisterfrågornaSå har1992931366.SfU19, rskr.
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ärenden inom den allmärma sjukförsäkringen reglerats i särskild lag,av m.m. en
lagen 1993:747 sjukförsäkringsregister hos de allmärma försäkringskassor-om

Lagen trädde i kraft den julil 1993. Enligt lagen får sjukförsäkrings-na. ett
register föras med hjälp ADB för varje lokalkontors verksamhetsområdeav
inom den allmärma försäkringskasseorganisationen 1 §. Registren får i första
hand användas försäkringskassoma stöd vid handläggningenettav som av
sjukpenningärenden och vissa andra sjukförsäkrings- och sjuklöneärenden samt
för försäkringskassornas rehabiliteringsverksamhet enligt lagen 1962:381 om
allmän försäkring 2-4 och 6 §§. Registren skall också föranvändas tillsyn,
uppföljning och utvärdering försäkringskassornas verksamhet och förav att
framställa statistik denöver verksamheten 5 §. lokalkontorsEtt sjukförsäk-
ringsregister skall i huvudsak bara få innehålla uppgifter försäkradom som

inskrivning hör till lokalkontoret 8-10 §§.genom
Försäkringskassan skall registeransvarig för det eller de sjukförsäkrings-vara

register förs inom försäkringskassans område 7 §.som
I lagen vidare vilka uppgifter får in i register. Förutom dentasanges ettsom

försäkrades och adress får register innehålla flertalettnamn, personnummer ett
andra uppgifter den försäkrade l §§.l-14 Dessa uppgifter skallom vara
mycket kortfattade. Uppgift diagnos och sjukdomsorsak får inte registrerasom
15 §.

Lagen innehåller bestämmelser till skydd för den enskildes integritet. Bl.a.
föreskrivs endast det lokalkontor för registret skall fåatt ha terminalåt-som
komst till registret 16 §.

Lagen innehåller vidare bestämmelser utlämnande uppgifter på ADB-om av
medium 17-18 §§, sökbegrepp 19 §, gallring uppgifter registret 20 §av ur

informationsskyldighet för den registeransvariga försäkringskassansamt 21 §.
förarbetenaI prop. 199293: 193 ligger till grund för lagen sjukför-som om

säkringsregister hos de allmänna försäkringskassorna gjordes vissa övervägan-
den rörande registeransvaret. Där anförs sjukförsäkringsregister skall fåatt ett
föras för varje lokalkontors verksamhetsområde inom allmän försäkrings-en
kassa och terminalåtkomst till sjukförsäkringsregisteratt endast skall fåett
finnas hos det lokalkontor för registret. Ett lokalkontor kommer såledessom att
självständigt föra registret och därmed också det inom försäkrings-vara organ
kassan kommer ha förfoganderätt registret.över I praxis har datalagensattsom
registeransvarighetsbegrepp för personregister i det allmärmas verksamhet
tolkats så registeransvaret åvilar myndigheten i fråga. Somatt Datainspektionen
anfört i sitt remissyttrande kan således inom myndighets förvalt-ett organ en
ningsorganisation inte registeransvarigt, registret bara förs ioavsett attvara

verksamhet. linjeI härmed bör, Utredningenorganets socialförsäk-som om
ringsregisterlag SFRL-utredningen har funnit, registeransvaret för sjukförsäk-
ringsregistren läggas försäkringskassan.på

Med hänsyn till endast det lokalkontor för sjukförsäkringsregisteratt ettsom
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be-förordatSFRL-utredningenhartill registretterminalåtkomst attskall ha
till vissnivå,lämpligtilldelegerasregisterfrâgori t.ex.slutanderätten en

sittiDatainspektionen harregisterförande lokalkontoret.vid dettjänsteman
samtidigt erinratharmeningdela dennaförklarat sig attremissyttrande ommen

Dettaförsäkringskassan.åvilarinte kan delegerasregisteransvaretsjälva utan
överträdelseförstraffrättsligadetinspektionenenligt ansvaretinnebär att av

de ärden ellerhosprincip liggerbestämmelser idatalagens personer som
ledningen.verksamhet, dvs.ansvariga för kassans

DatainspektionenochSFRL-utredningeni vadDepartemenschefen instämde
för dehar valtsmed denöverensstämdelösningenförordadeDenanfört. som

folkbokförings-15361990:§ lagenEnligtfolkbokföringsregistren. 4lokala om
lokalaför det eller deregisteransvarigi länetSkattemyndighetenregister är

verksamhetsområde.myndighetensinomförsfolkbokföringsregister som

Bostadsbidragsregistret

enligtbostadsbidragärendenRegisterfrågornabeträffandehandläggningen omav
1993:982förordningenförordning,särskildi1993:737 har regleratslagen en

ochseptemberkraft den 1trädde iFörordningenbostadsbidragsregister.om
handläggningskall förförordningen1996. Enligttill årgäller utgången avav

de allmännaRiksförsäkringsverket ochbostadsbidragenligt lagenärenden om
§§. Re-bostadsregister 1-2föramed hjälp ADBförsäkringskassorna ettav

framställningutvärdering ochuppföljning,användas för tillsyn,fårgistret även
Registret ansökerdenuppgifterinnehållahuvudsakfår istatistik. omsomomav

grundläggandehushåll,ingår i hansbostadsbidrag och personupp-somperson
utbetalninginkomster,bidragsgrundandebostadskostnadgifter, avm.m.,

och debostadsbidragärendenbeslut ibostadsbidrag, försäkringskassans om
förhållandenregistreradeförtidpunktertillämpats, samtharbestämmelser som

tillgodosebehövs föruppgifternauppgifter,administrativa attochtekniska om
bestämmelserinnehållerFörordningen även§§.3-8registretmedändamålet

till de bidrags-registretinformationgallring ochuppgift,utlämnande omavom
sökande.

. administrationenförgrundligger till199293: 174prop.förarbetenaI som
rörandeövervägandenvissagjordesbarnfamiljertillbostadsbidragen m.m.av

remissinstanserdeanförs blbostadsbidragsregister. Där attADB-baserat som.a.
in-bostadsbidragsregisterADB-baserat samtfrågantagitsärskilt ettomupp

taxeringenoch ärskatteregistretcentraladetfrån bl.a.uppgifterhämtande av
ioch LänsrättenRiksförsäkringsverketRiksskatteverket,Datainspektionen,

förtill stödpersonregisterförordarDatainspektionenlän. attNorrbottens
hos kassornaslokala registerinrättasbostadsbidragenmedverksamheten som

sinaellerför sittregisteransvarigblirförsäkringskassavarjedärlokalkontor,
nödvän-författningsreglering registren ärInspektionenregister. att avenanser
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dig och sambearbetning bör inte få Ävenske med kontrolluppgifter. övriga
remissinstanser har nämnts ställer sig avvisandesom till försäkrings-ovan att
kassorna skall tillgång till kontrolluppgifter.

Departementschefen uttalade härvid enligt vad hanatt erfarit saknas tekniska
förutsättningar inom den tidsramatt gäller för administrationsöverflytt-som
ningen inrätta lokala register hos försäkringskassorna. Riksförsäkringsverket har
under hand framhållit redan införatt administrationsöverflyttningenman inte
kan. lösa registerhanteringen på sätt änannat rikstäckande ADB-ettgenom
system.

Starka skäl talar för i rådande lägeatt löser registerfråganman på så sätt att
regeringen förordning inrättar rikstäckandegenom registerett bör begrän-som

i tiden till dess frågan detsas framtida ADB-stödet för bostadsbidragsre-om
gistret ytterligare kunnat övervägas.

Arbetsförmedlingsregister

I 15 § lagen 1994:459 arbetstörmedlingsregister länsarbetsnämndenärom
registeransvarig för arbetsförmedlingsregister, registret förs inom läns-om en
arbetsnänmds ansvarsområde. Om registret törs för arbetsförmed-gemensamt
lingar eller arbetsmarknadsinstitut inom två eller flera länsarbetsnämnders
ansvarsområden är varje länsarbetsnämnd registeransvarig beträffande uppgifter

registreras eller bearbetas hos förmedlingarsom och institut inom nämndens
ansvarsområden. För Arbetsmarknadsstyrelsens centrala statistikregister är
styrelsen registeransvarig. Den lösning har valts beträffande registeransva-som

i lagen arbetsförmedlingsregisterret överensstämmerom med den valts försom
de lokala folkbokföringsregistren och för sjukförsäkringsregistren.

socialförsäkringsregistren

Utredningen socialförsäkringsregisterlag SFRL-utredningenom har i mars
1993 i sitt 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,
registeransvar, sökbegrepp, utlämnande uppgifter och gallring. I förslaget tillav
socialförsäkringsregisterlag finns också bestämmelse informationsskyldig-en om
het för den är registeransvarig. Regeringensom har i juni 1994 överlänmat

199495:8 Lag socialförsäkringsregisterprop. till riksdagen.om 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 denom
1 juli 1995.
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skall lagen tillämpas påsocialförsäkringsregisterEnligt lagen person-om
Riksförsäkrings-ochförsäkringskassornaallmännaförs hos deregister som

i datalageninnebördharpersonregisterverket. Begreppet somsamma
sådanatillämpaslagen skall ärpersonregister1973:289. De somsom

och andrasocialförsäkringsförmånerärendenhandläggningbehövs för omav
1962:381i lagenreglerasförmånerdel gäller detförmåner. Till stor omsom

register-ifrågavarandeförfattningar. Förangränsandeförsäkring ochallmän att
handläggningfrågadet skalltillämplig krävslag skall att somomvaravara

försäkringskassornade allmännaförfattning ankommer påenligt lag eller annan
mängdsynnerligensåledesgällerRiksförsäkringsverket. Lageneller storen

Vilka ärendenbor i riket.allaolikaärenden, på rör nästansätt somsomsom
förmånerna påreglerarmateriella reglerdedet kan bli fråga avgörs somavom

förverketochförs hos kassornapersonregistergäller inteområdet. Lagen som
stycket.förstaändamål 1 §personaladministrativaochlöne-

personregister. Förstför vissatillämpningsområde undantaglagens görsFrån
enligt datalagen.tillstånddet inte krävspersonregister för vilkaundantas sådana

medförainte kanpersonregistergällerlagen inteinnebärUndantaget att som
Utanför lagensintegritet.personligai enskildasrisk för intrångsärskildnågon

stödmedhar inrättatspersonregistervidaretillämpningsområde faller avsom
sjukförsäk-1993:747sådan lag lagenlag.beslut i En ärriksdagens omannan

beslutUttrycket riksdagensförsäkringskassorna.allmännaringsregister hos de
tillståndstöd i lag. Ettuttryckligtskall haregistretlag innebäri ettattannan

stycket.1 § andradetta kravsåledes intedatalagen uppfyllerenligt
regle-speciellsocialförsäkringsregister utgörBestämmelserna i lagen enom

Viddatalagen.finns iregleringallmännaskillnad från denring till ensom
bestämmelse i lagendatalagen ochbestämmelse imellankonflikt omenen

företräde. Dettabestämmelsenden sistnärnnasocialförsäkringsregister har
tillämplig påändåhänseendeni andra ärdatalagen ettdock intehindrar att

intesocialförsäkringsregisterden lagensocialförsäkringsregister. I mån om
skalldatalagenföreskrifter i näm-finnsvilket detförhållandereglerar ett om

Även förprincipnämndaföljerdettaföreskrifter tillämpas.ligen dessa av
skall tillämpas påi datalagenexempel reglerSom pånormgivningen. som
registeransvarigesdenbestämmelsernasocialförsäkringsregister nämns om
Datainspektionensinskränkerintestycket lagen§ andraskyldigheter. 2 sägsI att

föreskrifter kanSådanadatalagen.föreskrifter enligtmeddelabefogenhet att
174-175.SOU 1993:11a.ADB-säkerhetsfrågort.ex. s.avse

seföljandesammanfattningsvisomfattarsocialförsäkringsregisterLagen om
det gäller avgöra199495:SfU:3. När199495:8, bet. att1993: 1SOU prop

övrigtioch vadADB-registerföras iskall fåpersonuppgiftervilka ett somsom
tillmellan hänsynenavvägning görasregistretgälla för måsteskall noggrannen

Riksförsäkrings-försäkringskassornasochintegritetenpersonligaden resp.
rättssäker ochADB-medium föruppgifter påtillgång tillbehovverkets enav
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effektiv handläggning. Socialförsäkringssystemet i landvårt uppbyggt påär ett
i realiteten förutsättersätt ADB-stöd, handläggningen skall uppfyllasom om

grundläggande krav på rättssäkerhet och snabbhet. lagstiftningenI socialför-om
säkringsförmåner finns omfattande och invecklade reglermånga gånger om
samordning mellan förmåner olika slag. Dessa regler skulle inte kunnaav
tillämpas, handläggningen baserad enbart uppgifterpå påom var papper.

SFRL-utredningen därför all registrering ADB-mediumpå känsli-attanser av
personuppgifter behövs för den handläggning ärenden socialför-ga som av om

säkringsförrnåner och andra förmåner enligt lag eller författningsom arman
ankommer försäkringskassornapå och Riksförsäkringsverket bör regleras i
författningsform. Rättsområdet ändras ständigt, varför fullständig regleringen

registren i lag skulle behöva undergå ständiga förändringar.av
Utredningen har därför valt föreslå lag de från integritets-att en som anger

synpunkt viktiga för personregistrering.gränserna
Regeringen kan sedan inom de i lagen angivna i förordningargränserna

bestämma vilken handläggning register får inrättasnärmare för och vilkaett
uppgifter det får innehålla. möjlighet för regeringenNågon meddela före-att
skrifter innehållet i registret dem i lagengår utövert.ex. om som angessom
finns inte. Regeringens möjligheter meddela föreskrifter i fråga innehålletatt om
inskränker sig till verkställighetsföreskrifter 2 §.

Genom lagen också innehåller regler terminalåtkomst, utlärrmande, sök-att om
möjligheter och gallring stärks skyddet för de registrerades personliga integritet.

Register inrättas för forskningsändamål eller för framställa statistikattsom
omfattas inte författningsförslagen prop. 199495:8 26.av s.

En viktig begränsning gäller sådana känsliga uppgifter i 4 §arman som avses
och 6 § andra stycket datalagen 1973:289. [lagförslaget i elva punkteranges
vilka uppgifter sådant slag får förekomma i socialförsäkringsregister.ettav som
I övrigt får inte uppgifternågra sådana antecknas i registret. uppgifterDe som
får förekomma skall antecknas kortfattat möjligt. Försäkringskassas,så som
Riksförsäkringsverkets och domstols beslut får registreras såvitt utgången,avser
tillämpade bestämmelser och huruvida beslutet har överklagats 6-10 §§.

För socialförsäkringsregister förs för försäkringskassornaett gemensamtsom
skall registeransvaret delas mellan kassorna och Riksförsäkringsverket. För ett
socialförsäkringsregister förs särskilt för försäkringskassa eller särskiltsom en
för Riksförsäkringsverket skall berörd kassa verket ha registeransvar.resp.
Den handlägger de ärenden för vilka registret skall användas kommersom
således registeransvarig 12 §.att vara

Vad socialförsäkringsregister förs för alla försäkrings-gemensamtavser som
kassor blir frågan registeransvar komplicerad.om mer

sådantEtt socialförsäkringsregister förs främst för försäkringskassorna skallatt
kunna handlägga ärenden till och utbetalning olika socialförsäkrings-rättom av
förmåner och bidrag. förDet tillgodose detta syfte uppgifterna iär att som

A
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verksamhetförsäkringskassornasföralltsåförsRegistrenantecknas.fårregistret
register-förförutsättningardatalagensdendärmeduppfylleroch de ena av

registeransvarig ärskallnågonförutsättningen förandraDen att varaansvar.
sammanhangdettaförstås iförfogandeMeduppgifterna.förfogardenne överatt

begreppetform. Iläsbartillregistretöverföramöjlighetochbefogenhet att
innehållet ipåverkameningrättsligimöjlighetenocksåliggerförfogande att

ocksåuppfyllerförsäkringskassornatvekaningenråderDetregistret. attom
försäkrings-påkunna läggassåledesbörregisteransvarförutsättning. Ettdenna

Medhos kassan.uppgifterbehandlingengällabörKassanskassorna. avansvar
registre-de haruppgifter närhanteringeninte barautredningendetta avmenar

registreringenochinsamlingenocksåutredningenbehandling räknarTillrats.
registerhållningen.självauppgifterna samtav

finnas någonbörförsäkringskassornavid sidandetsärskild fråga ärEn avom
registeransvarig.skallockså varasom

faktisktpåverkarförsäkringskassornaochRiksförsäkringsverket rentBåde
registrentillförochdataregistrencentralanuvarandedeuppgifterna i person-

regleringenskall ha förbetydelse dettaVilkenärenden.i dessa avuppgifter
utredningensocialförsäkringsregistren haraktuellaför deregisteransvaret nu
Riksförsäk-mellantillämpasansvarsfördelningocharbets-från denutgått som
förändring-beaktat deocksåharUtredningenförsäkringskassan.ochringsverket

uttalandenoch deinrättassjukförsäkringsregisterlokalaföranleds attavsomar
socialförsäk-fördatasystemenorganisationenframtidadengjortshar avomsom

övervägandenderasunderstrykerringsadministrationen.Utredningen att om
enligtregisteransvarigeåvilar dengäller skyldigheterderegisteransvaret som

mellanskalli övrigtarbetsfördelningenochinte hurochdatalagen varaansvars-
försäkringskassorna.ochRiksförsäkringsverket

data-centraladetillförförsäkringskassornaRiksförsäkringsverketSåväl som
ärendeenskiltiförsäkringskassandock ettpersonuppgifter. Det ärregistren som

fattarbidrag ochellerförmånstorlekentill och ettbeslutar rätten av enom
försäk-tilldet sågårpraktiken attenskild Ibeslut rörandra person.ensom

ADB-centralagrunduppgifter i detinochsitt beslutfattarringskassan matar
förmå-Beräkningenbidraget.ellerersättningenutbetalningför avsystemet av

och iautomatiskt i datasystemetoftadäremotstorlek görsbidragetsellernens
Utbetalningenbeslutsmeddelandet.utformningingåkandatarutinerna även av

pensionSedanADB-rutiner.regel medisker t.ex.bidragetellerförmånenav
regelmässigtmånadsutbetalningarnalöpandeockså de genombeviljats skerhar

för-vissa andraochpensionenmellansamordningHärvid skerADB-systemet.
frånåtgärdärendehanteringenhelafall sker utanvissaautomatiskt. Imåner

65 år,frånålderspensionbeviljandevidsida, menförsäkringskassans t.ex. av
indragningVidare görspensionspoäng.beräkningfall vid avflertaletiäven av

försäkrings-frånåtgärdinitierats någonhardettabeviljad förmån attutan aven
förändringarandra utandataregistren görs ävendödsfall. Ividkassan, såsom
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försäkringskassans direkta medverkan. På detta införssätt folkbokförings-t.ex.
uppgifter. Datasystemet tillförs uppgiftäven ändrade basbelopp, någotom som
föranleder automatisk omräkning olika pensioner I det enskilda falletav m.m.
kan även omräkning till följd lagändring direktgöras medverkanutanav av
försäkringskassan.

I de fall försäkringskassan inte aktivt del i alla led i ärendetar kan vissaett
uppgifter tillföras registret led i datahanteringen. Iett regel sker detsom genom
dataprogrammens utformning. Vissa uppgifter tillkommer samkörningargenom
med andra dataregister. Sådana samkörningar sköts i praktiken Riksförsäk-av
ringsverkets ADB-avdelning. Det gäller främst folkbokföringsuppgifter.

Riksförsäkringsverket har inflytande på utformningenett stort dataprogram-av
Verket huvudmanär för den centrala dataanläggningenmen. och försvarar

systemutveckling och programmering. Verket har dessutom lednings- ochett
tillsynsansvar inom socialförsäkringsadministrationen. Verkets föransvar
systemutveckling och programmering innebär s.k. kravspecifikationer,att
innehållande beskrivningar vad dataprogram skall utföra,ett upprättasav av en
försäkringsavdelning hos verket. Representanter för försäkringskassorna deltar
ofta i utformningen kravspecifikationer. Till följd sitt lednings-av ochav
tillsynsansvar kan verket utfärda föreskrifter och får härigenom ettm.m. stort
inflytande även utfornmingenpå datarutinerna.av

finnsDet inte några författningsbestärnmelser föreskriver försäkrings-attsom
kassoma skall använda sig Riksförsäkringsverkets datasystem i sin ärende-av
handläggning. En försäkringskassa kan alltid planerad utbetalning viastoppa en
datasystemet och kan även ändringargöra löpande utbetalninganFörsäkrings-av
kassan kan dock inte ändra själva beräkningsmetodiken i datasystemet utan

Ävenendast faktaunderlaget. kassan kan göra manuella utbetalningar fårom
kassan i praktikenatt är följa deman anse rutinertvungen följeratt som av

datasystemet.
Enligt datalagen läggs inte registeransvar på servicebyråer och andra heltsom

osjälvständigt handhar bearbetningar register och sådanaett använderav som
sig registret kunna bestämma dess innehållutanav att prop. 1973:33om

19 Av det anförda framgår Riksförsäkringsverketss. ovan att nuvarande
befattning med registret kompliceradär omfattande och karaktär ochav en mer

den därför inteatt sådan beskrivning. framtidenImot torde försäk-svarar en
ringskassoma komma inflytandestörre utformningenatt påett datasyste-av

Riksförsäkringsverket skall visserligen hamen. för de lokala och deansvaret
centrala och för utvecklingensystemen dessa och till överens-attav systemense
stämmer med standarder.gemensamma

Riksförsäkringsverkets befattning med datasystemets innehåll består främst i
utforma och tillhandahållaatt de nödvändigaär för försäkrings-program som att

kassorna skall kunna använda sig uppgifterna i registret. Som framgår detav av
föregående konstituerar detta enligt datalagen inte registeransvar. Genomett
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registrettillförsfolkbokföringsregistret,register, bl.a.andrasamkörning med
fårDettaenskildauppgifterförsorgRiksförsäkringsverkets personer.omgenom

slagsamkörningar dettahellerräkning. Inteförsäkringskassansförske avanses
Riksförsäkringsverket.förregisteransvardatalagendärför enligtmedför

socialför-medbefattningRiksförsäkringsverketstydligtemellertidDet är att
sådanförsäkringskassorna ärförförssäkringsregister gemensamt avsom

registeransvarigåvilarskyldigheterdelomfattningkaraktär och att ensomen
enligtverketTill detta kommerRikförsäkringsverkets del.förgälla attbör även

nämligen tillsyn,ändamål,för vissaanvända registretskall fålagförslaget
förstatistik. Verket måsteframställningutvärdering ochuppföljning, svaraav

övrigtianvändningenändamål ochdessainteanvändningen går utöver attatt
tillgång tillharverketEftersomintegritetsintrång.otillbörligttillinte leder

skyddaförvidtaslämpliga åtgärdertilldet också attuppgifterna måste attse
ellerändringotillåtenliksomförstörelseotillåtenoavsiktlig ellerdem motmot

försäkringskassornamellandelasregisteransvaretbör.dessa skälspridning. Av
förssocialförsäkringsregistergällerdetRiksförsäkringsverket näroch som

deli denna överensstämmerFörslagetförsäkringskassor.för allagemensamt
betalningsföre-förregistrentullregistret,valts förharlösningarmed de som

ordnings-ochstrafföreläggandeförhandräckning registrenläggande och samt
bot, m.m.

tillregisteransvarig äråvilarskyldigheterna attviktigasteBland de seensom
medöverensstämmelseiregistrerasoch äninuppgifter inte samlas annatatt

prak-uppgifter Imissvisandeeller rättas.felaktigaochändamålregistrens att
ochförsäkringskassandessa ligga påregisteransvaretdelartiken kommer attav
förssocialförsäkringsregisteriUppgifternaRiksförsäkringsverket.inte på som

ärendeni deingånämligenkommerförsäkringskassornaför att somgemensamt
vadkassan bestämmernågonoch inte änhandlägga,kassan har somatt annan

antecknas där.skall
registerända-bestämmelsersocialförsäkringsregisterlagensframgårSom omav

pensionsanstaltoch KommunernaspensionsverkochStatens löne-kommermål
socialförsäkringsregister. Dettaanvändautsträckning fåbegränsadi ettatt

dessa.förregisteransvar övervägstillinte leda någotförhållande bör att
regi-denlämnabegäranpåskyldighethör snarastregisteransvaretTill atten

datala-10 §registretfinns iuppgifter honombesked destrerade somomom
i frågaRiksförsäkringsverketåvilaskyldighetdennaskäl börpraktiskagen. Av

allmärmaför deförssocialförsäkringsregisteruppgift i gemensamtsomom
försäkringskassorna.
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8.3 Elektronisk dokumenthantering

Inom flera samhällssektorer pågår utveckling ökat användandemot etten av
informationsteknologi IT i myndigheternas verksamhet. IT definieras av
regeringens IT-kommission ett brett spektrum möjligheter och metodersom av
för utveckla och förmedla kunskap. Med hjälp kanIT väsentliga be-att av
sparingar, bättre kvalitet och bättre service i verksamheten.uppnås Detta är
möjligt övergång till elektronisk dokumenthantering, där dengenom en pappers-
baserade dokumenthanteringen med elektroniskaersätts dokument och elektro-
niska akter.

Elektronisk dokumenthantering innebär iIT används hela ärendeprocessen,att
från det ärendet aktualiseras tills dess det helt avslutas. Användandetatt att av

sådan teknik kommer ske inom beskattningsverksamheten och exekusions-atten
väsendet.

Riksdagen har nyligen fattat beslut utökad användning ADB i beskatt-om av
ningsverksamheten prop. 1994195293, bet. 199495:SkUl5, rskr. 188495: 158.
De bestämmelserna möjlighet den pappersbaserade ärendehan-ersättaattnya ger
teringen inom skatteförvaltningen med elektroniska dokument och elektroniska
akter. Akterna skall kunna innehålla alla handlingar i ärende, såväl dokumentett

i elektronisk formupprättats elektroniska avbildningarsom som av pappers-
baserade handlingar.

De rättsliga konsekvenserna elektronisk ärendehantering inom skatte-av en
förvaltningen har särskilt Finansdepartementet Ds 1994:80, Elektro-utretts av
nisk dokumenthantering inom skatteförvaltningen. Förslag de författnings-om
ändringar behövs vid till elektroniskaövergång dokument och elektro-som en
niska akter inom skatteförvaltningen har tagits fram. Utifrån dessa förslag har
riksdagen fattat beslut de elektroniska dokumenten rättsligt skallattom vara
likställda med pappersbaserade dokument. Bestämmelser har införts skallsom
tillgodose den enskildes behov skydd otillbörligt integritetsintrång tillmotav
följd den utökade användningen ADB. Detta sker begränsningarav av genom
vad gäller terminalåtkomsten och sökbegreppen vid bearbetning de elektro-av
niska akterna. Vidare har bestämmelse införts vissa slags uppgifterom,atten
inte behöver med i registerutdrag enligt 10 § datalagen 1973:289.tas ett

För exekutionsväsendet har riksdagen nyligen fattat beslutäven ersättaattom
den pappersbaserade målhanteringen vid kronofogdemyndigheterna med elektro-
niska dokument och elektoniska akter prop. 199495: 168, bet. 199495:LU27,
rskr. 199495:305.

IT-materialDatoriseringen i samhället har aktualiserat frågan omfattasom av
TF:s reglering allmänna handlingar. Som resultat defini-strävanett attav av en

handlingsbegrepp för data infördes begreppet upptagning i 2 3 §kap.ettera
första stycket TF Detta begrepp har tagits i datalagen 1973:289 ochäven

.
patientjournallagen 1986:562 m.fl. författningar.
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anknyter mångaärendehandläggning pådatoriseradvidRättsfrågorna en
hand-traditionellarättslig datavilken ersättertill fråganpunkter natur somom

TDL-utredningenharfrågorlingar skall ha. Dessa närmare utretts avanses
1992:110.Datastraffrättsutredningen SOU1989:20 ochSOU

det finnsområdet visadegällande påutredningars genomgång rättDessa attav
skallmaterialiseringarnaskyddsintressentill följd vilkautvecklingslinjerolika av

från i detUtvecklingen har gåtträttsområdena.skildatillgodose depå ett
splittrad bild.tillhandlingsbegreppenhetligtnärmaste en mer

eleldronisla dokumenthar begreppet1990 i tullagenändringarGenom år
och utställareinnehållupptagningdefinieratsharinförts. Begreppet varsensom

definition förtsharförfarande. Dennavisst teknisktkan verifieras ett nugenom
självdeklara-1990:325pantbrevsregister, lagen1994:448in i lagen omom

skatteontrådet.m.fl. inomkontrolluppgifter lagartion och
harsocialtjänstregisterdokumentation ochtill lagförslagI vårt m.m.omny

Vi harteknikneutrala. använtskallbestämmelsernaföreslagit devi att varanya
socialtjänsthandlingföreslagit med ävenupptagning ochbegreppet attoss av

uppfattaselleravläsas, avlyssnas på sättupptagning kanskall annatsomavses
därför möjligtdetbestämmelserhjälpmedel. görmed tekniska Dessaendast att

verksamhetsområden.socialtjänstensinomelektroniska dokumentanvända
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arkiv-9 Allmänna och

gallringsbestämmelser

i tryckfrihets-arkivväsendet principen 2 kap.offentligaGrunden för det är
del allmänna hand-skall haTF alla medborgareförordningen rätt att taatt av

lingar.
prop 198990:72;1990:782 i kraftjuli 1991 trädde arkivlagenförstaDen

bestämrnel-rskr.198990:307. grundläggandeIlagenbet. 198990:KrU29, ges
myndigheter bestämmelserstatliga och kommunalaarkiv hos samt omser om

arkivet.arkivet och gallringi myndighets arkiv, vårdenvad ingår avavensom
frånallmänna handlingarnabildas enligt arkivlagen demyndighetsarkivEtt av

§i 2 kap. 9 TFhandlingarverksamhet och sådanamyndighetens avsessom
koncept myndigheteneller ochmyndighetsanteckningar och utkastvissa som

handling räknasSom allmän ävenhand för arkivering.beslutar skall tas om
under avsnit-och sekretessADB-medium, kap. 6 Offentlighetupptagning på se

handlingar.6.2 Allmännatet
gallring skallgallras. Sådanallmänna handlingarEnligt 10 § arkivlagen får

nationelladel detarkivenbeaktandedock alltid ske med utgöratt en avav
arkivmaterialetdet återståendeutföras sådantkulturarvet och på sätt attett

och förvalt-rättskipningensdel allmänna handlingar,tillgodoser rätten att ta av
Undantag från huvudre-forskningens behov.behov informationningens samtav

förordning finnsi lag eller iför de fall detgeln gallring görs att annanom
dock framförbestämmelser gällergallring. Arkivlagensavvikande regler om

personuppgifter.gallring1973:289bestämmelserna i 12 § datalagen om av
statsmaktsregister,gallring beträffande s.k.författningsföreskrifterSaknas om

ocheller regeringen,beslut riksdagen ärregister inrättas enligtdvs. avsom
meningen datalagen kanandrai 2 § första stycketregistret sådant asom avses

gällaföreskrifter därvid kommerDatainspektionen besluta sådana attsomom
framgåttarkivlagenHuvudprincipen enligtarkivlagen. ärföre detavsom

författningar reglerardehandlingar skall bevaras. Ianförda allmärmaatt som
förstörasmaterialet skallföreskrivs i regelintegritetskänsliga registerolika att
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efter viss tid, det inte finns direkta föreskrifter bevarande. I propositionom om
198990:72 s. 50 ff anfördes skäl denna omvända princip rimligattsom var
med hänsyn till de integritetsaspekter kan föreligga de särskilda register-påsom
lagarnas område. Vidare anfördes undantag från gallringsskyldighetenatt som
förestavas hänsyn till insynsaspekten, myndigheternas informationsbehov ochav
rättssäkerhetsaspekter regel bör in direkt i den särskilda registerlagen.tassom
När det däremot gäller konkreta avgöranden vilka handlingar bör be-av som

med hänsyn till forskningens behov bör detta i princip överlåtas fack-påvaras
kunniga vid arkivmyndigheten. propositionenI beträffande statligaattangavs
myndigheters arkiv borde i lag slås fast de undantag från gallrings-utöveratt,
plikten direkt i lagen, ytterligare undantag får föreskrivassom anges av rege-
ringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Dessa bemyndigandensom
fick enligt propositionen förutsättas bli använda enbart för bevara materialatt
med hänsyn till forskningens behov och då främst representativt urvalett av
material.

I propositionen redovisades urvalssystem, intensivdataområdentvå resp.
datumurval, skulle tillgodose olika forskningsbehov. Beträffandetypersom av
datumurval anfördes sådant hade diskuterats det gällde personuppgifternäratt

det väsentligtdär hela landet i underlaget,är är där detatt representerat men
bedöms ekonomiskt orealistiskt hela materialet. Det taladeatt mestasom spara
för urval ungefär 10 % materialet, dvs. födelsedagarett mot tresom svarar av

månad. Urvalet enligt intensivdataområdesmodellen innebär materialetattper
från vissa områden, s.k. intensivdataområden, fullständigt, medan detsparas
gallras i landet i övrigt. Som intensivdataområden väljaskan län och kommuner

i kombination kan någorlunda representativ bild landet. Iantassom ge en av
propositionen uppfattningarna delade vilken kombinationärattangavs om som
behövs, exempel nänmdes tre-fyra län skilda karaktärer jämte ettmen som av
storstadsområde. Datumurvalen syftar enligt propositionen i första hand till att
möjliggöra longitudinella studier population representativ för helaärav en som
landet. frånMaterial intensivdataområde kan inte representativtsägasett vara
i mening, underlag för i första hand kombinera informationutan attsamma ger
från olika samhällssektorer. kanDet gälla såväl individrelaterade data andrasom

uppgifter. Urvalsprinciperna tillämpastorde kunna på arkiv där dettyper av
huvudsakliga intresset informationen knyter sig till de kvantitativa förhållan-av
den kan utläsas de samlade arkiven där dokumentationen detsom av men av
individuella ärendet i sig underordnat intresse.är av
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Överväganden förslagoch10

lagbestämrnelserBehov10.1 omav nya
dokumentation

införs.dokumentationlagbestänunelsergenerellaVårt förslag: Nya om
förslagkommitténs tidigareiutgångspunkttagits fram medFörslaget har

10ibestämmelsernaföljersocialtjänstlag. Därav139SOU 1994: Ny att
l996:000SoL 51,socialtjänstlagen1 §§§ 11 kap.3 och 4kap. samt

upphävas.respektiveändrasSoL§§ nuvarande måste52 och 59

förslag:Skälen för van
behand-dokumentationenhittillsvarandebrister i denbakgrund deMot somav

skyldighetallmänkrävsfunnit detkommitténavsnitt harlas i tidigare attett en
socialtjänsten.inomverksamhetendokumenterautsträckningbehövligiatt

följaförfattningreglerad iidag inteskyldighetsådan är utanNågon avanses
dokumenta-regleradAvsaknadenprinciper.förvaltningsrättsligaallmärma av en

socialtjänstenverksamhet inomsådandock endastgällertionsskyldighet som
iocksåärende. saknashandläggning Dettillhänföras stor ut-direkt kaninte av

sinrättssubjekt dokumenteraålägger privatabestämmelsersträckning attsom
verksamhet.

ocksådokumentation ärlagbestärnmelsergenerellaförslag tillVårt enom
socialtjänstensföreskrivsdettahuvudbetänkandet. Iiförslagföljd våra attav
socialtjänsteninomverksamhetoch allgod kvalitetskallinsatser attvara av

ochockså följasskallplanmässigt.och Insatsernamålinriktatbedrivasskall upp
och förutvecklasförbättras ochskall kunnaverksamhetenutvärderas. För att

verksamhetenkrävsföreskrivetbedrivas sättpåskall kunna attarbetetatt
vaddärför enligtdokumentationsskyldighet börSocialtjänstensdokumenteras.

lagstiftning.preciserasutvidgas ochhuvudbetänkandetisägs genom nysom
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regler behövsNya också för underlätta tillsynsarbete.att statens
skälEtt för reglera dokumentationsskyldigheten dokumentatio-ärannat att att

väsentlig källaär till vad skall registreras i socialtjänstensnen som som
personregister.

Syftet med den lagstiftningen sammanfattningsvisär bättre kunnaattnya
tillgodose den enskildes rättssäkerhets- och integritetsintressen beslutså rättatt
fattas och den enskilde får god och säker hjälp. Syftet också under-äratt atten
lätta tillsyn, uppföljning och utvärdering socialtjänstens verksamhet ochav
sådan privat verksamhet under länsstyrelsensstår tillsyn. Därutöver skallsom
dokumentationen underlag till arbetet med kvalitetssäkringen, till den natio-ge
nella statistiken och till forskningen.

Det finns i dag betydande skillnader mellan kommunerna såväl i behoven som
förutsättningar för bedriva socialtjänst. bedöms därförDet inte önskvärtatt vara
eller praktiskt lämpligt i detalj reglera hur dokumentationen skall utförasatt
eller vilka uppgifter skall dokumenteras. Däremot det angelägetär attsom ange
regler i form riktlinjer och minimikrav för dokumentationens form,av om-
fattning och innehåll.

10.2 bestämmelsemasDe nya
tillämpningsområde

Vårt förslag: Dokumentationsskyldigheten skall omfatta all verksamhet
inom socialtjänsten bedrivs kommun, sådan privat yrkesutövaresom av

under länsstyrelsens tillsynstår enligt 12 kap. 3 § SoL, kommu-som
nalförbund enligt kommunalförbundslagen 1985:894 eller Statensav
institutionsstyrelse SiS. Härmed förstås verksamhet enligt det nya
lagförslaget socialtjänst och de särskilda lagarna vårdom om av unga
LVU missbrukareoch LVM.av

Med socialtjänst jämställs verksamhet enligt lagen 1993:387 stödom
och service till vissa funktionshindrade LSS, ärenden tillstånd tillom
riksfárdtj verksamhet inom familjerätten bedrivs i kommuner-änsten, som

enligt föräldrabalken FB ärenden bistånd asylsökandesamtna om
m.fl. och introduktionsersättning för flyktingar och vissa andraom
utlärmingar.
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förslag:Skälen för vårt
dokumentation detärpåredovisade kraventidigaredetillgodosekunnaFör att

bedrivs kommunsocialtjänstenverksamhet inomallväsentligt om-avatt som
dokumentationsskyldigheten.föreslagnadenfattas av

fullgöraskommitocksåunder åruppgifter har attSocialtjänstens senare
bestämmelsernaundantagregi. Medprivatbedrivs iverksamhet avsomgenom

åläggerbestämmelser1981:750 saknassocialtjänstförordningeni §14 som
förvaltnings-iRegelverketverksamhet.sindokumenterarättssubjektprivata att

1001980:sekretesslagenochtryckfrihetsförordningen1986:223,lagen om-
rättssäkerhets-tillgodosekunnaverksamhet. Förprivathellerfattar inte att

finnsutvärderinguppföljning,tillsyn,underlag förpåkravet, kraven man.
verk-denskall omfattadokumentationsbestämmelserna ävenförstarka skäl att

under länssty-regi och stårprivatbedrivs isocialtjänstensamhet inom somsom
3 § SoL.12 kap.enligttillsynrelsens

kommunalförbunds.k.fullgörasocksåkanuppgifterSocialtjänstens somav
ellerhandhalandsting förellersammanslutning kommuner att enär omaven

samarbetan-dekommunalförbund innebärSamverkan i attangelägenheter.flera
Uppgift-förbundet.tilluppgifternadeförde kommunerna över gemensamma

lands-ellerkommunför varjeangelägenheterkommunaladockskall varaerna
Även myndighets-uppgifter äri samarbetet.deltar attting anse somsomsom

handharkommunalförbundkommunalförbund. Näranförtroskan ettutövning
bestämmelserblir demyndighetsutövning,uppgifter,specialreglerade somt.ex.

i ställetkommunalförbundetförgällandeautomatisktuppgiftenbeträffandefinns
föreslagnabör debakgrunddennaförbundet. Motiingårför de kommuner som

kommunalförbunden.förgälladokumentationsreglerna även
§ lageni 12hemför sådanaförvaltningsmyndighetcentralSiS är avsessom

ochoch i 22LVUvårdbestämmelsersärskilda1990:52 med ungaavom
lederLVM. SiSfalli vissamissbrukarevård1988:87023 §§ lagen avom

ibedrivasskallVårdenhem.vid dessaverksamhetentillsynhar överoch
socialtjänst.med kommunenssamråd

socialtjänst.betraktabedömningenligt vårSiShos är attVerksamheten som
visocialtjänstenföransvarigagäller dei SoLbestämmelser varaanserDe som

iocksåfinnsi SoLbestämmelsernatillHänvisningarSiS.tillämpliga påäven
huvud-förändringenmedsambandiinteändradesLVM. DessaochLVU av

våraomfattasskallocksåverksamhetSiSdärförVimarmaskapet. avattanser
socialtjänsten.dokumentation inomförfattningsregleringförslag till av

SoLsåväl enligtstödochhjälperhållafunktionshinder kanmed somPersoner
han begärakanpersonkretsLSS atttillhörenskildedenLSS. Om an-enligt

tillämpligLSS prövasOm inte ärLSS.enligthandi första prövas an-sökan
kommuneninsatserDeSoL.enligt 6 kap.biståndbegäransökan somomsom

kaninsatserdemedutsträckningiLSSenligt överensstämmerbeslutar somstor
kanlagarnabådaenligt debesluten t.o.m.Verkställighetenenligt SoL. avges
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ske vid anläggning med gruppboende, servicebostad för vilkensamma etc.,
kommunen har Verksamhetsuppföljning.en gemensam

De krav dokumentationpå inom socialtjänsten redovisas i avsnitt 5.4som
gäller i utsträckning denäven verksamhetstor beslutats enligt LSS ochsom

kommunen för. Vi därför dokumentationen verksam-som attansvarar anser av
het enligt LSS bör inrymmas i de bestämmelser föreslås för social-som nu
tjänsten.

Rätten till personlig assistans regleras i LSS. Av lagen framgår kommuner-att
har grundläggande för denna insats. denett För behöverna änansvar som mer

20 timmars assistans vecka tillkommer ytterligare lag lagen 1993:389per en -
statlig assistansersättning LASS. Ansökan sådan assistansersättningom om

görs den enskilde hos den försäkringskassa han inskrivenär Försäkrings-av
kassan har för sin bedömning assistansersättningen lagt akter för varjeav upp

funktionsnedsättningensI dessa finns beskrivning bl.a. ochperson. en av art
konsekvenser, sociala förhållande försäkringskassans beslut.samtpersonens

Försäkringskassan skall enligt bestämmelserna i LASS också sända kopiaen
beslutet assistansersättning till den kommun inom vilken den enskildeav om
bosatt.är I de fall den enskilde erhåller insatseräven enligt LSS bör beslutet
assistansersättning läggas in i den sompersonakt kommunen harom upprättat.

Oberoende den enskilde erhåller andra insatser från kommunen enligtav om
LSS eller inte det vanligt kommunenär arbetsgivareär till den assistansatt som
försäkringskassan beslutat Genomförandet insatsen bör i sådana fallom. av
dokumenteras kommunen.av

Det familjerättsliga arbetet inom socialtjänsten regleras både i FB, t.ex.
beträffande fastställande faderskap och underhållsbidrag, och i SoL, be-av t.ex.
träffande samarbetssamtal. Enligt bedömningvår bör hela familjerättsområdet
omfattas de dokumentationsbestämmelserna efter vilken lagstift-av nya oavsett
ning verksamheten bedrivs.som

Till socialtjänst hänförs också socialtjänstens avgivande yttrande enligtav
lagen 1964:167 med särskilda bestämmelser lagöverträdare, kör-om unga
kortslagen 1977:377, namnlagen 1982:670 och alkohollagen 1994:1738.

En asylsökande har tillrätt ekonomiskt bistånd enligt lagen 1994:137 om
mottagande asylsökande m.fl. Enligt lagen det Statens invandrarverkärav
SIV beslutar och betalar ekonomiskt bidrag till asylsökande. SIVutsom om
kan dock uppdra någon för själva utbetalningen. Föratt närva-annan svara
rande SIV själv för all utbetalning. Försvarar utan attpersoner som vara
asylsökande får vistas här i landet medan deras ansökan uppehållstillståndom

skall biståndprövas beslutas och betalas socialtjänsten i vistelsekom-utom av
munen.

I det sistnämnda fallet där vistelsekommunen även för själva bistånds-svarar
prövningen föreslås de dokumentationsregler blir aktuella för social-att som
tjänstens socialbidrag skall gälla också här.
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förintroduktionsersättning10681993:lagenenligthar omKommunerna
dessabeviljamöjlighetockså personerattutlänningarandravissaochflyktingar

bådekommunernaEftersomsocialbidrag.förställetiintroduktionsersättning
verksam-dennaocksåbörintroduktionsersättningenbetalaroch utbeslutar om

socialbidragen.förgällerdokumentationsreglerdeomfattas somhet av
social-tillanknytningmedverksamheterstatligaandravissaocksåfinnsDet

finansieratstatligtärvårdartjänst ettför, somt.ex.tjänsten staten ansvararsom
harvårdartjänsttillvärdartjänst. RättförNämndenadministrerasstöd avsom

ochfolkhögskolestudiereller somutbildningeftergymnasialgenomgården som
hjälppraktiskpersonligberoendeskälet ärdetochrörelsehinder avhar avett

haroch intestatlighelttjänst ärdennaEftersomfunktioner.livetsdagligai det
deomfattasskalldenvi inte avLSS, attellertill SoLkoppling ansernågon

dokumenterarangeläget även statendock attDet ärbestämmelserna.föreslagna
detliknande sätt nupå somsocialtjänsten ett somtillområdenangränsande

ochverksamhetprivatbedriverdenförSiSsocialtjänsten, samtför somföreslås
3 § SoL.kap.12enligttillsynlänsstyrelsensunderstår

omfattningDokumentationens10.3

social-inomverksamhetomfattarDokumentationsreglernaVärt förslag:
enskildrörärendehandläggning ett somavtjänsten avsersomm.m.

stöd,enskildesdengenomförandetbeslut avverkställighet omavperson,
yttranden.vissabehandlingoch samtvård

intebehandlingochvård avsesstödinsatser,verkställighetMed av
SoL.§15 kap.enligtfärdtjänsteller§5kap.enligt 4barnomsorg

förslag:för vartSkälen
verksamheterellersituationer somallagälladokumenteraSkyldigheten avsesatt

dengenomförandetärendenindividuella avsamthandläggninginnehåller av
Skäletbeslut.verkställighetbehandlingsinsatser avochvärd-stöd-,enskildes
främstintegritetsaspektemaochrättssäkerhets-därdet ärdetta ärtill att som

regler.behovetocksådärmedochgällande avsiggör

ärendenHandläggning av

socialtjänsteninom somverksamhet m.m.allgällerDokumentationsreglerna
ingeninnebärDettaenskildrörärende person.handläggning ett somavavser
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förändring jämfört med nuvarande lagstiftning. För denna dokumentation svarar
kommun, kommunalförbund eller SiS.

Ett ärende kan uppstå ansökan, anmälangenom elleren påen sätt,annat t ex
på initiativ myndigheten själv. Handläggningenav denär procedur börjarsom
med ärendets anhängiggörande och efter utredning och dokumentationsom ut-

i beslut. Ettett ärendemynnar avgörs således alltid beslut.ettgenom
Skyldigheten dokumenteraatt handläggningen ärendet skall gälla allaav

socialtjänstärenden i frågor beviljande insatser. Enligtom SoL kan insatsenav
antingen bistånd 6 kap.ges eller utifrånsom kommunala riktlinjer. Alla beslut
rör enskild skall dokumenterassom person det är biståndsbeslutoavsett ettom

enligt SoL eller LSS eller beslut enligt Ävenkommunalaett riktlinjer. ingripan-
den enskilda medmot stöd LVU och LVM skall omfattasav bestämmelser-av
na.

Faktiskt handlande inteär sak handläggningsamma ärenden. Faktisktsom av
handlande utförs under verkställighet beslutet och är information,av t.ex. kura-
tiv verksamhet och uppföljning fattade beslut.av

Verkställighet beslutet eller genomförandeav insatserna är således inteav
något ärende. Under genomförandet kan dock ärenden initieras. Nämndennya
kan undert.ex. pågående vård andra åtgärderatt kanse nödvändiga. Dåvara
kan på nämndens initiativ ärendeett uppkomma.nytt

Nedan exempel på beslut inom socialtjänstensges olika verksamhetsområden.
Barnomsorg: Beslut anvisning plats enligt 4 kap.om 9 § SoL ellerav i andra

särskilda fall, beslut i övrigt placering i barnomsorgen enligtom 4 kap. 5 §
lag.samma

Várd och för äldre och med funktionshinderomsorg SoL:personer Beslut om
färdtjänst, hemtjänst, dagverksamhet inskrivna personer, bostad i särskilda
boendeformer och personligt stöd.

Stöd och service till vissa fimldionshindrade LSS: Beslut personlig assis-om
ledsagar-tans, eller avlösarservice, kontaktperson, korttidsvistelse, korttids-

tillsyn och boende i familjehem eller bostad med särskild service.
Individ- och familjeomsorg: Beslut personligt stöd i olika former,om vård och

behandling utanför hemmet, försörjningsstöd ekonomisktsamt bistånd,annat
sysselsättning, samarbetssamtal särskilt behovsamt stöd och service.av

Familjerätt: Fastställande faderskap och underhållsbidrag.av

Verkställighet beslutav

Med verkställighet beslut genomförandetav de insatsermenas beslutetav som
omfattar. Insatser skall dokumenteras undersom genomförandet deär individu-
ellt behovsprövade stÖd-, vård- och behandlingsinsatsema. förhållandeI till
nuvarande reglering socialtjänstförordningen innebär detta utvidgning. Fören
dokumentationen under genomförandefasen kommun, kommunalförbund,svarar
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SiS och den bedriver sådan privat verksamhet under länsstyrel-stårsom som
tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL.sens

Verksamheter rådgivning informationoch vissa verksamheteröppnasamtsom
kommer inte omfattas de dokumentationsreglerna. det följandeIatt av nya
redovisas de överväganden gjorts vad gäller avgränsningen dokumenta-som av
tionsskyldigheten inom de olika verksamhetsområdena.

Barnomsorg

Utförandet barnomsorg beslutats enligt kap. 9 § SoL4 Barnav som som av
fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling skall
anvisas plats i förskola, fritidshem eller integrerad skolbarnsomsorg, inteom
barnets behov sådant stöd kan tillgodoses sätt eller i andranågot annatav
särskilda fall dokumenteras socialtjänsten och isammanställs barnetsav perso-
nakt.

När det gäller den övriga verksamheten inom barnomsorgen kommitténanser
det inte finnas behov ålägga socialtjänsten någon dokumentationsskyldig-attav
het. I det löpande arbetet vid de enskilda förskolornafritidshemmen förs som

barnet.regel inte heller anteckningarnågra beträffande det enskilda
dokumentationDen respektive förskolafritidshemgörs på främstsom avser

uppgifter föräldrarnas telefonnummer,och barnets vistelsetid, kon-om namn
trakterad tid och hur barnet hämtas. Denna dokumentation behövs för plane-
ringen arbetet vid förskolan. Varje förskola själv hur denna dokumen-avgörav
tation skall utformas. Uppgifterna omfattas 1980:100sekretesslagen ochav
härav följer anteckningarna förvaras ingamåste så obehöriga kan fåatt att
tillgång till dem.

Även barnens hälsodeklarationer förvaras regel respektive förskolapåsom
fritidshem. bådeDessa måste också enligt kommitténs uppfattning och enligt

lagstiftninggällande förvaras betryggandepå sätt.ett
misstänkerOm personalen barn far illa information förasskall dettaatt ett om

socialtjänstensvidare till individ- och familjeomsorg. initiativPå personalenav
förskolanvid kan då ärende uppkomma inom socialtjänsten.ett nytt

Vård och för äldre med funktionshinderoch SoLomsorg personer

ÄdelreformenI och med genomförandet den s.k. insatserna gällerbestår vadav
vård och för äldre och funktionshindrade såväl service- ochomsorg av om-
vårdnadsinsatser hälso- sjukvårdsinsatser.och Socialtjänsten har såledessom

hälso- och sjukvårdsansvar för delar denna verksamhet, nämligenäven ett av
för i särskildabor boendeformer och för vistas ipersoner som personer som
sådan dagverksamhet omfattas SoL. särskildDetta kan eftersom av ansvar
överenskommelse med landstinget också omfatta hemsjukvården i boende.eget
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regeringen. Idag har cirkasådan överenskommelse skall dock godkärmasEn av
träffat överenskommelser med landstingethälften landets kommuner ettomav

Övertagande hemsjukvården i boende.egetav
enligt 19909l:14kommunala hälso- och sjukvårdsinsatsen skallDen prop.

service till och handikappade integrerasför och vård äldreansvaret m.m.om
socialtjänsten i organisa-befintliga organisationen förmed den en gemensam

inte läkarinsatsenhälso- och sjukvårdsansvar innefattartion. Kommunens som
medicinsktalltid finnaslandstinget. kommunen skall dockligger kvar på I en

för kontakterna medbl.a.ansvarig sjuksköterska, den s.k. svararmasen, som
kräversjukvårdspersonal patients tillståndläkare eller hälso- och när enarman

det. -
sjuk-sjukvården omfattas också hälso- ochkommunala hälso- ochDen av

i hälso- och1982:763. skall enligt bestämmelsernavårdslagen Masen t.ex.
ändamålsenlig vårdför patienterna får säker ochsjukvårdslagen attansvara

förkvalitet. har också omvård-och behandling god Masen ett attansvar enav
1985:562.nadsjournal enligt 3 § patientjournallagenförs

behövs förde omvårdnadsåtgärderomvårdnadsjoumalen antecknasI attsom
Vanligt också denvård skall kunnagod och säker uppnås. är ävenatt om-en

omvårdnadsjoumalen hel-antecknas i såvårdnad bedrivs enligt SoL attsom
i samlad ställe.enskildes omvårdnadssituation finns påheten den ett

också löpandebedrivs enligt SoL försomsorgsverksamhet enbartFör den som
tillsammansindividuell plananteckningar varje enskild En upprättasom person.

insatser, insatsernauppgifter aktuellamed enskilde. denna närden I noteras om
förhemtjänsten ochuppgifter behövs för planeringenDessagörs attavm.m.

äldre och för medservice och omvårdnad för dekunna goduppnå personeren
oftajämna mellanrumomprövning planen medfunktionshinder. En görs varav

hemsjukvården samlashar förfjortonde de fall kommunen ocksådag. I ansvaret
dokumentationi den förs.medicinska omvårdnadsuppgifterofta även som

hemtjänsten följerenligt inomindividuella planDen upprättas somovansom
arbetshandling tillbetrakta dessenskilde ochregel med den är att sompersonen

insatsernaregel slutanteckninginsatserna avslutas. Då övergörsatt somsom en
avslutningen, oftaoch skälet tillavslutandet insatsernatillsammans med av

dödsfall, tillförs personakten.
dokumentation inte behövabedömning skall dubbel görasEnligt någonvår

dokumentationsreglernaomfattasverksamhet. Om verksamheteninom denna av
de bestämmelsergälla ochpatientjournallagen, föreslås dessa överi så ta om

se avsnitt 10.5föreslås för socialtjänstendokumentationsskyldigheter som
Även anteckningari de fall dagligaoch innehåll.Dokumentationens struktur

antecknas i omvårdnads-dessaaktuella insatser enligt SoL, när görs m.m.,om
social-inomuppgifter inte behöva dokumenteras påjoumalen skall dessa nytt

jour-tillsynsverksamhet ha tillgång tilli sintjänsten. Länsstyrelsen förutsätts
patientjournallagen.enligtnalanteckningar dokumenteratssom



överväganden 123och förslag

dokumentationsskyldighet omfattar genomförandet de in-tillFörslaget av
för färdtjänsten taxiföretagsdividuellt behovsprövade insatserna med undantag

uppföljningDokumentationen viktig för den fortlöpandeverksamhet. är av
god och säker kvalitet iområde och förinsatserna inom dettagörssom en

stödinsatsen, och vården.omsorgen
dokumentationsskyldighetomfattasVerksamhet inte kommer någonattsom av

dagverk-individuellt behovsprövad,service intesådan öppen ärär t.ex.som
behovbedrivs träffpunkter för social gemenskap. Någotsamhet i form avsom

inte dockenskilde finns här. Detanteckningar den ärgöraatt personenomav
dåverksamhet detta slag. För detta måstekunna följaviktigt ävenatt avupp

andra sökas.vägar

funktionshindradetill LSSStöd och vissaservice

individuellt behovsprövadeskall omfatta allaDokumentationsbestéimmelserna
alla de insatserinnebär genomförandetserviceinsatser, vilketstöd- och att av

personlig assistansgäller förenligt LSS skall dokumenteras. Detsammasom ges
assistansen.arbetsgivare tillför de fall där kommunenenligt LASS är

och familjeomsorgIndivid-

inte hälso-behandlingenskildes stöd, vård och ärGenomförandet den somav
familjehem och vid hemverksamhet viddokumenteras, bl.a.och sjukvård bör

vid familjehemmenverksamhetenDokumentationenför vård och boende. av
vårdverksamheten vid hem förmedansocialsekreteraresköts kommunensav

personalen vid dessa hem.dokumenterasoch boende av
Även personligt stöd, dvs.öppenvårdsinsatsergenomförandet vissa somav

bestäm-omfattas deoch i gruppformindividuellt stöddet nyaavges somsom
ochförsörjningsstödverkställighet beslutgäller förmelserna. Detsamma omav
förvarierar dockdokumentationenbistånd. Omfattningenekonomisktannat av

olika ärendetyperna.de
rådgivninggäller verksamheterfrån dokumenteraundantagenEtt att somav
familjeråd-narkotikarnottagningvid alkohol- ochinformation,och samtt.ex.

enskilde oftatill denmotiverad med hänsynfrizongivning. En sådan är att
insatser förtidigarådgivning detta slag. Behovetvidvill attavavvara anonym

insatser i formomfattandebehovetoch motverkaförebygga av om-av mer
framhållits isärskiltoch har ocksåinstitutionsvårdhändertagande och är stort

därförsocialtjänstlag. DetSOU 1994: 139 Ny ärhuvudbetänkandekommittens
narkotika-alkohol- ochsig tillskall kunna vändaenskildaviktigt anonymtatt

dokumentation intefrihet fråntill anonymitet ochrådgivningar. Om möjligheter
med rådgivningarna.kontaktfärrerisken förfinns, är tarstor att personer

Även narkotikarådgivningarnavid alkohol- ochöppenvårdssamtal försde som
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och har till syfte förhindra omfattande behandlingsåtgärderatt börsom mer
enligt vår uppfattning kunna undantas från föreslagnade bestämmelserna om
dokumentationsskyldighet. Detta helt möjligtär rådgivningarna finansierasom

de enskilda skall behöva ansöka bistånd enligtutan att SoL för samtalstera-om
pin. Det angelägetär sådan verksamhet långtså möjligt kan erbjudaatt en som
anonymitet.

I de fall rådgivningen iövergår någon form behandling inom socialtjänsten,av
personligt stöd, omhändertagande eller institutionsvård,t.ex. måste dock ett

beslut fattas detta. Såväl beslutet den utredning föregått beslutetom som som
skall då dokumenteras.

Det finns behov kunna följaäven och utvecklaett metoder förattav upp
insatser i form rådgivning och information. För detta måste dåsom ges av
andra sökas.vägar Inom farniljerådgivningen i Stockholms kommun har man

löst det detpå sättet beskrivning varjet.ex. ärende i kodformatt görs påen av
särskild blankett ärendet avslutas.när dennaI antecknas bl.a.en parternas

ålder, antalet barn och deras ålder, relationens längd, uppgivet skäl vid an-
mälan, fokus för samtalen och resultatet rådgivningen. En motsvarandeav

Ävenblankett fylls i efter avslutadäven behandling vid alkoholrådgivning.
denna blankett helt avidentifieradär och innehåller uppgifter bl.a. denom
enskildes ålder, kön, problemformulering, behandlingstid, orsak till be-att
handling har avslutats och resultatet behandlingen.av

Vissa yttranden

Socialtjänsten har också till uppgift i vissa fall yttranden till andraatt avge
myndigheter. Exempel ärenden därpå socialtjänstens yttrande inhämtas är
adoptions- och nanmärenden, körkortsfrågor, ärenden angående åtalsunderlåtel-

och yttrande till domstol i påföljdsfrågor för bl.a. ungdomar.se
Utredningar ligger till grund för sådana yttranden och myndig-utgörsom som

hetsutövning hos domstol eller myndighet skiljer sig inte från andraannan
utredningar inom socialtjänsten. De dokumentationsregler föreslås försom nu
handläggning ärenden skall också gälla yttranden. Utredning måste dock vidav
behov genomföras samtycke från den enskilde i de fall socialtjänstenoavsett
enligt lag skyldigär yttrande.att avge
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10.4 Dokumentationens form och hantering

Vårt förslag: Dokumentationen skall utföras handlingarattgenom upp-
ochrättas sammanställs i personakt.en

Både handlingar vid dokumentationen inom socialtjänstenupprättassom
och handlingar kommer i sådan verksamhet föreslås med ettsom

begrepp benämnas socialtjänsthandlingar.gemensamt
personaktEn skall för varje Om omfattarupprättas ärendeettperson.

flera i hushåll, får dock socialtjänsthandlingarna i ären-personer samma
det sammanställas i personakt.en gemensam

När anmälan inkommit till socialtjänsten och socialtjänstmyndighetenen
inte finner anledning inleda utredning, får anmälan inte tillföras en per-
sonakt.

Bestämmelserna teknikneutrala. Somär socialtjänsthandling avses
framställning i skrift eller bild upptagning kan läsas, avlyssnassamt som
eller uppfattaspå endast med tekniskasätt hjälpmedel. inne-Dettaannat
bär personakten helt eller delvis kan ADB-, video- ellerutgörasatt av
diktafonupptagningar.

socialtjänsthandlingEn skall innehålla uppgift har gjortom vem som
viss anteckning och datum för anteckningen. socialtjänsthandlingenIen

skall vilka uppgifter inhämtats frånäven anges som annan.
Varje socialtjänsthandling skall skriven svenskaupprättas påsom vara

språket tydligt utformad och långt möjligt förståeligså för densamt vara
enskilde. nationellEn och entydig terminologi föreslås utvecklas för
socialtjänsten. Ett arbete bör påbörjas med samla och definiera be-att

och används inom området. allaFör socialtjänsthand-termergrepp som
lingar skall också gälla följande.

skall hanterasDe och förvaras obehöriga inte fårså tillgång tillatt-
dem,

socialtjänsthandling eller avskrift eller kopia handlingenom en en av-
har lämnats till bör det antecknas inågon personaktenut vem som
fått handlingen, avskriften eller kopian och den har länmatsnär ut,
uppgifter i socialtjänsthandling får inte utplånas eller oläs-görasen-
liga,
vid rättelse felaktig uppgift i socialtjänsthandling skallav en en anges-

rättelsen har skett ochnär har gjort den.vem som
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Skälen för förslag:vårt

handlingarPersonakt, m.m.

beslut ochvid dokumentation, utredning,Alla handlingar upprättas t.ex.som
medtill socialtjänsten i sambandlöpande anteckningar, och kommersom

i dag sammanställas iverksamhet bör i likhet med vad skerdenna ensom
begrepphandlingar föreslås medpersonakt. Samtliga dessa gemensamtett

anteckningar såväl undersocialtjänsthandlingar. Löpandebenämnas görs ut-
rednings- verkställighetsfasen.som

för dokumentation i enskilt ärende. DenPersonakten grunden all upprät-är ett
hushållärende omfattar flera iför varje etttas personer sammaperson men om

personakt.i ärendet isammanställs socialtjänsthandlingarna en gemensam
personaktsocialtjänsthandlingar ingår iEnligt mening samtligavår är som en

allmänna handlingar enligtinom socialtjänstenoch förvaras hos myndighet
indivi-TF, dock med undantag för utkast, koncept,tryckfrihetsförordningen

sekretesslagenssåledes underkastade TF:s ochduell plan o.dyl. De är
omfattassekretess.100 bestämmelser offentlighet och Numera även1980: om

kommunala bolag dessa bestämmelser.vissa av
och handlinghandling definieras i 2 kap. TF upprättasEn allmän är somen

Handlingen hakommit in till myndigheten.myndigheten ellerhos ansessom
befattnings-dit eller kommit behörigkommit in till myndigheten den anläntnär

myndighetenTF. handling upprättad hostill handa 2 kap. 6 § Enhavare anses
slutbe-ärende till vilket handlingen hör harexpedierats eller detden harnär när

handlats.
därförhandlingar och tillförso.dyl. inte allmärmaindividuell planKoncept, är

utanför myndigheten ellerexpedierasblir allmänna deinte personakten. De om
med ärende avslutas.bort i sambandarkiveras, dvs. de inte att ettom rensas

anteckningar frånsakuppgifter,tillför ärendeHandlingar ettt.ex.ettsom
blir allmännatjänsteanteckningar ocheller telefonsamtal,personligt besök ärett

färdigställts.handlingar de justerats eller på sättnär annat
bedriver sådan privateller kommit in till denHandlingar upprättats somsom

SoL bibehål-tillsyn enligt 12 kap. 3 §under länsstyrelsensverksamhet stårsom
förvarasenskild handling länge defortsättningsvis sin karaktär såler även av

verksamhet tystnadspliktgäller inom sådanTill skydd för den enskildedär.
enligt 12 12 § SoL.kap.

undantag från bestämmelsenintegritet föreslåsAv hänsyn till den enskildes ett
tillföras personakt. Undantagetsocialtjänsthandlingar skallallaatt avserenom

inom socialtjänsten ochmyndighetfall där anmälan kommer in till myn-enen
anmälningarföranleder utredning. Sådanaintedigheten beslutar anmälanatt en

inteförutsättning beslutetunder ärbör då inte förekomma i personakten att
intresse förutredning. Om beslutet däremotför pågående ärrelevant avannan
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pågående utredning bör det tillföras den personakt redan haren annan som
för aktuellupprättats person.

Exempel på sådana undantag anmälningar enligtär lagen 1976:511 om om-
händertagande berusade s.k. LOB-anmälningar, lämnasav personer m.m. som

åtgärd. Beslutet inte inleda utredning kan dokumenterasutan denpå inkom-att
mande handlingen. Ett exempel gäller de beslut från försäkringskassanannat

personlig assistans enligt LASS där kommunen inte tillhandahåller assistan-om
och inte föranleder någon åtgärd från kommunens sida. Dessa skall dåsen som

registreras enligt bestämmelserna i 15 kap. sekretesslagen, eftersom personakt
inte skall läggas upp.

Personakten kan tidigare innehålla bådenämnts socialtjänsthandlingarsom
inomupprättats socialtjänsten och socialtjänsthandlingar in tillsom gettssom

socialtjänsten. Beträffande de sistnämnda går det naturliga skäl inte ställaattav
krav innehållpå och utformning. finnsDet dock vissa krav viupp som anser

bör gälla i hanteringen samtliga socialtjänsthandlingar se nedan.av

Teknikneutrala bestämmelser

Dokumentationsbestämmelserna Dettaföreslås bli teknikneutrala. innebär att
med socialtjänsthandling alla former framställningar och upptagningaravses av

sig de utförts manuellt, mekaniskt eller elektroniskt. socialtjänsthand-Envare
ling kan alltså helt eller delvis ADB-, video- eller diktafonupptag-utgöras av
ningar. Bestämmelserna socialtjänsthandlingar skulle härmed gälla både förom
uppgifter i pappershandlingar konventionellt slag och för uppgifter andrapåav
informationsbärande medier.

Språket i socialtjänsthandlingen

grundläggandeDet språkliga kravet dokumentationenpå måste anteck-attvara
ningarna i socialtjänsthandling förs på svenska. Detta hindrar dock inteen att

socialtjänsthandling kan och i vissa fall bör tillöversättasen ett annat- -
språk.

Socialtjänsthandlingarna skall fullt låsbara så inte behöver gissaattvara man
sig till innehållet. I fall skulle hela syftet med dokumentationenannat motver-
kas. Vi föreslår därför det i bestämmelse de handlingaratt atten anges som

myndighet ellerupprättas inom privat verksamhet skall tydligtav en vara
utformade och långtså möjligt förståeliga för den enskilde.

Som tidigare redovisats i avsnitt 5.4.4 tillgången till väldefinierad,är en
entydig och kontrollerad terminologi väsentlig förutsättning för dokumen-etten
tationssystem och för kunna få god, säker och kostnadseffektiv vård ochatt en
behandling. Vi vill därför understryka angelägenheten nationell ochattav en
entydig terminologi utvecklas för socialtjänsten och arbete påbörjas medatt att
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samla och definiera begrepp och används inom området.termer som
En socialtjänsthandling inomupprättats socialtjänsten skall också innehål-som
uppgift gjort viss anteckning och datum för anteckningen.om vem som en

Bestämmelsen innebär uppgifter identitet och yrkeskompetensatt avseendeom
den gjort anteckning finns med i personakten. Vi sådanasom en attanser
uppgifter väsentliga.är

När uppgifter inhämtats från håll till personakten skall detta antecknas,annat
liksom källan.

Förvaring m.m.

Enligt nuvarande lagstiftning skall handlingar enskildasrör personliga för-som ;
hållanden förvaras denså obehörig inteär får tillgång tillatt dem. Dennasom
bestämmelse bör finnas i den lagen.även nya

Vi lämnar också förslag vad gäller utlämnandet socialtjänsthandlingar. Enav
regel föreslås iär socialtjänsthandlingnär lämnas bör anteckningattsom uten

igöras personakten fått handlingen och den lämnatsnär Dennaom vem som ut. I
regel skall gälla både vid utlämnande original och kopior. Syftet medav av
denna regel är motverka slentrian vid utlärrmandet socialtjänsthandlingar.att av

Till begreppet allmän handling kopplat viktigaär rättsverkningar som avser
allmänhetens möjligheter till insyn och kontroll myndigheternas verksamhet.av
En allmän handling kan därför inte vidare ändras. En uppgift förs inutan som
i allmän handling får aldrig raderas bort. Om rättar uppgift, måsteen man en
den felaktiga uppgiften fortfarande klart avläsbar. Detta gäller all-ävenvara

handlingar i formmärma ADB-upptagningar se 199091:60 36.av prop. s.
I datalagen 1973:289 finns också särskilda bestämmelser för att garantera att

uppgifter i personregister riktiga och fullständiga.är Vi föreslår den bak-mot
grunden bestämmelse genomförashur rättelser skall ien som anger person-
aktens handlingar. Enligt bestämmelsen får den gamla inte oläsliggörastexten
vid rättelsen. Det skall även rättelsennär skett gjort den.samtanges vem som
Bestämmelsen skall gälla för privataäven verksamhetsutövare inom social-
tjänsten, socialtjänsthandlingar hos dessa intetrots att är allmännaatt anse som
handlingar.

Förstöring personaktav

Kommittén har införaövervägt bestämmelse länsstyrelsen i vissaatt atten om
fall skulle förordna personakten helt eller delvis skall förstöras denatt om
enskilde eller någon iomnämns personakt ansöker detta.annan som en om
Motsvarande bestämmelse finns i patientjournallagen 1985:562 förstöringom

journaluppgifter.av
Skälet till införa sådana bestämmelser skulle bevarandetatt attvara av en
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personakt eller vissa anteckningar i personakten kan innebära klar belastningen
för den enskilde och därför skulle det möjligt uppgifternaprövatattvara om
i personakten helt eller delvis skulle kunna förstöras.

Att införa bestämmelser det möjligt förstöragör delar dokumenta-attsom av
tionen inom socialtjänsten medför dock svårigheter flera olika slag. En storav
del dokumentationen ärendehandläggningen. I dessa fall bevarandetärav avser

handlingarna intresse för kunna tillgodoseäven andra behov sådanaänattav av
gäller förhållandet mellan den enskilde och socialtjänsten, inomt.ex.som

för tillsynen, i mål hos domstolarna Vidare kan det intressetetc. motramen
hos den enskilde vill förstöra akten också andra enskildastå intressen, t.ex.som
i ärenden vårdnadstvister ellerrör barnmisshandel.som

Om möjlighet till förstoring delar eller hela personakten skulle införasen av
dettamåste i sådant fall föregås prövning. Vidare bör storav en noggrarm

restriktivitet tillämpas vid prövningen. Intresset för personakter förstördaatt
dock bli innebärDetta med sannolikheträtt arbets-antas stort. stor att tungen

börda skulle läggas de allmännapå förvaltningsdomstolarna. Resultatet av
prövningen skulle dock troligen bli endast fåtal ansökningarna bevilja-att ett av
des.

diskussionEn har förts i kommittén införaeventuellt särskilda bestäm-attom
melser förstöring personakter. Vi har dock funnit att tillräckligt underlagom av

försaknas kunna föreslå sådan bestämmelse. Tiden har inte heller med-att en
utredning denna fråga. Vi harnärmare i stället valt införagett atten av en

bestämmelse utvidgning den enskildes inflytande innehållet iöverom en av
dokumentationen.

10.5 Dokumentationens struktur och innehåll

Vårt förslag: Dokumentationen skall innehålla de uppgifter behövssom
för tillgodose den enskildes till säker handläggningrätt ärendetatt en av

insatsoch god kvalitet denpå vård, behandling och stödinsatsen av som
han erhåller. Uppgifter har betydelse i det enskilda fallet skallsom
dokumenteras.

Uppgifter vård och behandling behöver inte dokumenterassom avser
i de fall behovet dokumentation i stället kan tillgodoses regler-av genom

i patientjournallagen 1985:562.na
En enhetlig struktur med utgångspunkt i ärendeprocessen föreslås för

dokumentationen inom socialtjänsten.



överväganden förslagoch130

förslag:Skälen för vårt
dokumentationi dagensfinnsmed de bristertillkomma rättaFör att som

skalldokumentationen göras.för hurstrukturerprinciper ochbehövs

uppgifersakligaochRelevanta

kunna fylla sinskalldokumenteraskyldighetenprincip förviktigEn attatt
korrektväsentlig ochtillräcklig,innehållerdokumentationenhuvuduppgift är att

olika verksam-starkt mellandock varierainnebär kanVad dettainformation.
mellan olikainte varieradokumentationenbörärendetyper. Däremotochheter

de grund-bestämmelsernairäknasuppgifterhandläggare. De angeruppsom
skall dockUppgifternadokumentationen.ställas påvi börkrav ansersom

enskilda fallet.betydelse i detharden deendast ingå i mån
finnas identitets-med. MedalltidskallidentitetenskildesUppgifter denom

ochadressenskildesdeni allmänhetuppgifter personnummer.nanm,avses
verksamhetdentillmotiverad med hänsynUppgift är attpersonnummerom

därföroch detkänslig äroftasocialtjänsteninom ärbedrivs attart avavsom
bör dåpersonförväxlingar. Personnummerrisk förinte finnsvikt detattstor

enskilde.denidentifieringsäkertillförsäkraföranvändaskunna att aven
saklig.objektiv och Enbådedokumentationen blirväsentligtocksåDet är att

inne-varit denhardokumentationsocialtjänstensframförts attkritik motsom
Uppgifterenskilde.denomdömennedsättandeiblandsubjektiva ochhåller om

den enskil-respekt förgrundasskallsocialtjänsthandlingiantecknas ensom
socialtjänsthandling skalliuppgifternaprincipgrundläggande ärde. En att en

karaktär.nedsättandeoch inteunderlagkorrektbygga på ett vara av
denvärderingardokumenteranödvändigtdockIbland kan det att omvara

uppfattaskanske intedebetydelsekan ävenUppgifternaenskilde. omvara av
olikauppfattas på sättintegritetskränkande kanVadenskilde. ärdenså somav

få förekommasubjektiv skalluppgifterförkravolika Ett artatt avpersoner.av
verklig be-deunderlag ochkorrektgrundas påde attbör ett avattvara
framgåskall också klartställningstagande. Detsocialtjänstenstydelse för av

uppfattning detenskilde harden sagtsdokumentationen när somomannanen
inteenskildeskall denDäremot10.7avsnitt Insynsrätt.vidareeller noteras, se

skall inhandlingarvilkaellerdokumentationen görs tashurkunna avgöra som
personakten.i

möjligt. Detlångt detundvikas så ärtredjeuppgifterbörVidare personom
och be-god vårddetta. Enförbjudaheltlångtfördock gåskulle attattvara

detvilketsammanhang, göri sittenskildedenförutsättahandling kan att ses
betydande åter-Enanhöriga till honom.beröraofrånkomligt ävennästan att

denuppgifter andra ängällerdetdock iakttashållsamhet bör när personerom
socialtjänsten.inomaktuellärsom

socialtjänsthand-bestämmelseföreslår vibakgrunddenna attMot enomen
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ling skall så långt möjligt efterupprättas samråd med den enskilde och med
beaktande hans integritet se vidare avsnitt 10.7. När det gäller utredningarav

till skydd för dengörs underåriga vårdnadshavarens samtycke kanutansom
dock den integritet få tillbaka förstå barnets skydd.vuxnes

Struktur

För kunna skapa för dokumentation underlättar arbetet medatt ett system som
tillsyn, uppföljning och utvärdering föreslås enhetlig struktur handlingar-en av

i personakterna. Härigenom också bra överblick personakten,överna ges en
vilket angeläget. Medär utgångspunkt i ärendeprocessen struktureras dokumen-
tationen enligt följande.

Handläggning ärendeav
Anhängiggörande-
Utredning-
Beslut-

Verkställighet beslutav
Uppföljning och avslutning

Detta kan ske användning dagboksblad, registerförteckningt.ex. genom av
o.dyl. eller socialtjänsthandlingarna sammanställs under olika avsnittattgenom
i personakten.

I verksamhet handläggning ärende skall dokumentation skeettsom avser av
följande uppgifter:av

1 Anhängiggärandet: uppgifter bör dokumenteras ärendet kom inär närsom.
och vilketpå ansökan, anmälan, muntlig information ellersätt iakttagel-egna

begäran yttrande, vilken ansökan formiser, om person avser av nanm, per-
och adress uppgift initiativställaren denärsamt t.ex.sonnummer om vem

enskilde själv, anhörig, polis, skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård, åklaga-
domstol, socialtjänsten själv eller allmänheten.re,

2-4. Utredningen: uppgifter har betydelse för socialtjänstens ställnings-som
tagande bör dokumenteras datum då beslut fattades inleda utredning.samt att

2. Anledning till utredning: den enskildes framställan, funktionshinder,t.ex.
försörjningsproblem, missbruk, psykiska besvär eller liknande beroende vadpå

relevant förär ärendet.som
3. enskildesDen aktuella situation: i fråga familjesituation, bostads-t.ex.om

förhållande och inkomst.
4. Bedömning den enskildes behov insatser och förslag till insatser.av av
5-7. Av beslutet bör följande framgå och det fattades.när
5. Beslut och de bestämmelser har tillämpats.som
6. Skäl för beslut, bör skrivas i förhållande till den enskildes framställansom

detså klart framgår vad bifallits respektive avslagits, i vilken formatt samtsom
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skallomfattning insatser utgå.och i vilken
har överklagats.Om beslut7. ett

dokumentationen.omprövningsbeslut skall detta framgåOm beslutet är ett av
stödinsats, vård ochbeslutverkställighetbestårverksamhetI omavavsom

dokumentationenuppgifter. Viddokumentation ske följ andeskallbehandling av
delar, nämligendelas i tvåverkställighetendessa uppgifter kan genom-uppav

avslutning insatser.uppföljning ochförande insatser samt avav
verkställighetenegentligainsatser denGenomförande1 -3. Verkställighet: av

stödinsat-utförandetbetydelse förenskilde harUppgifter den avsomom
behandlingen.vården ochsen,

behandlingen.vården ochstödinsatsen,syfte medUppgifter mål ochom
tidpunktde ochinsatseråtgärder, hur görsvidtagnaUppgifter av vem,om

avslutas.varje insats inleds ochdå
avslutningUppföljning och4-6.

i resul-insatsen utmynnadevadmålen enligt 2 har uppnåtts,vilken4. I mån
insatsen.tatet av

vidtagits.beslutad åtgärd inteOrsak till att en
behandlingen har avslutats,ochstödinsatsen, vårdenAnledning till vartatt

arbetebostad,situation ifrågaaktuellavägen, t.ex.tar ompersonenspersonen
familj.och

ärendeprocessendelarna iför de olikadokumentationenOmfattningen av
uppgifter harEndast deärendetyp.verksamhets- ochberoendevarierar på som
fallet skall doku-enskildaoch dettill verksamhetensbetydelse med hänsyn art

summariskt.insatser kan dokumenterasMindrementeras. mer
vissa stödinsatserexempelvis skedokumentation kanMindre omfattande av

försnöskottning,matdistribution,fönsterputsning,bl.a.inom hemtjänsten, samt
doku-särskilt vidbistånd. gällerekonomiskt Dettaförsörjningsstöd och annat

iuppgifter kansummariskadärverkställigheten,mentationen noterasmerav
2 och 4fråga punkterna ovan.om

funktionshindradeochför äldrevård ochverksamhetsområdetInom omsorg
enskil-med dentillsammansindividuell planverkställighetenunderupprättas en

verkställighet beslut. lomfattning10.3 Dokumentationensavsnittde, avse
aktuella insatser, näranteckningarlöpandeindividuella planenden görs om

arbetshandlingplanen kanindividuellaDeninsatserna görs enses somm.m.
den in-anteckningarna ilöpandetillföras personakten. Debehöver inteoch

slutanteckningarutkast tillbetraktasdividuella planen kan som samman-som
sammanfattninginnehålla kortbörSlutanteckningarnapersonakten.ställs för en

åtgärderinsatsersådana vidtagnauppgiftervad gjorts, dvs. somomav som
behandling.enskildes vård ochbetydelse för denvarit av

insatspågåendeomprövning skebeslut kanverkställighetenUnder ett avenav
ofta undervanligt i hemtjänstensocialtjänsten. Dettainitiativ ärpå gessomav

förutsättningar. Dettaförändradetillperiod och därför måstelängre anpassasen
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Mindreinsatserna.förändringochuppföljningfortlöpandeställer krav på av
föranlederinnehåll inteochomfattning nyttetti insatsernasförändringar som

enskilde.för denplan upprättatsindividuellai denbeslut dokumenteras som
dettabeslut skallochärendeiomprövningen nyttettOm ett nyttutmynnar

fallsådantärendehandläggningen. Iföreskrivs förenligt vaddokumenteras som
insatsen.tidigareavslutas den

förändringarmedsambandbedömning isjälv begärenskilde attdenOm ny
vilka insatserfattasbeslutochutredningskall görasuppstår somnytt omny

individuellochinsatsentidigareavslutas denbifallsbeslutVidskall nyettges.
fortsattadenavslagsbeslut skerVidinsatserna.för deplan upprättas ettnya

pågående insats-för deindividuella plan upprättatsi dendokumentationen som

erna.

föreskrifterYtterligare

dokumentationensföreskrifterytterligarebehovfinnaskommerDet att omav
lagförslaget.föreslås ivadhanteringoch utöverutformninginnehåll, som nu

myndighetdenellerregeringenankomma pådet bördärförVi föreslår somatt
verkställighetsföreskrifter.meddela sådanabestämmerregeringen att

dokumentationenför10.6 Ansvaret

förSoL§i 1 kap. 7Nämnd attVårt förslag: persona-svararavsessom
skyldighetSammaverksamheten.dokumenterarsocialtjänsteninomlen

kommunalförbundslagenkommunalförbund enligtförgäller även ett
och stårverksamhetprivatbedriverför denSiS1985:894, samt som

§ SoL.12 kap. 3enligtlänstyrelsens tillsynunder

förslag:Skälen för vårt
yrkes-kopplas tillkan intesocialtjänsten ettinomDokumentationsskyldigheten

eftersom någonsjukvården,ochhälso-finns inommotsvarande det somansvar
finns.intesocialtjänstenyrke inombehörighet utövalagreglering ettattom

uppfattning bästenligt vårsocialtjänsten avgörsinomDokumentationsfrågorna
åviladärförföreslåsverksamheten. Ansvaretföransvarigden är ytterstsomav

denellerjuridiskaverksamhet denprivateller ifrågamyndigheten i personen
enskilde.
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När det gäller socialtjänst i kommunal regi detär nämnd i kap.1som avses
§7 SoL kommer för dokumentationsskyldighetenatt fullgörs.attsom svara

Detta kommer i praktiken innebära föratt personalenansvar ett attansvar ge
instruktioner i fråga dokumentation och sedan uppföljning ochom genom
kontroll till instruktionerna följs.attse

Ett kommunalförbund kan enligt kommunalförbundslagen organiseras på två
olika antingensätt, med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse eller med
enbart förbundsdirektion. fullmäktigeformenI förbundetsutövas beslutanderätt

förbundsftnllmäktige. Förvaltning och verkställighet förbundsstyrel-utövasav av
och övriga nämnder sådana finns. förbundI med direktion finns barasen om ett

både beslutar och för verkställigheten. Det innebär inomorgan som ansvarar att
kommunalförbund förbundsstyrelsenett och ansvarig nämnd sådansvarar om

finns eller direktionen för personal inom socialtjänsten dokumenteraratt sin
verksamhet.

10.7 Insynsrätt

Vårt förslag: Den enskilde skall till insyn vadrätt socialtjänst-ges avser
handlingar. Denna skall också gälla förrätt verksamhet bedrivs isom
privat regi och understår länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. §3som
SoL.

En socialtjänsthandling skall långt möjligtupprättas så efter samråd
med den enskilde och med beaktande hans integritet. Av dokumenta-av
tionen skall framgå den enskilde har avvikande mening.om en

Skälen för vdrt förslag:
Enligt nuvarande bestämmelser bör den enskilde hållas underrättad deom
journalanteckningar och andra anteckningar förs honom. Socialtjänstensom om
har dock kritiserats för den enskilde varit ovetande de anteckningaratt om som
förs honom. Detta viktigtär bl.a. för den enskildes förtroende för social-om
tjänsten han får insyn i de anteckningaratt honom.görs Enligt kom-som om
mitténs uppfattning bör därför till insynrätten förstärkas i det lagförslaget.nya

Huvudregeln utredningär inte skall inledasatt med denän enskildesen annat
samtycke. Utredningen skall också i så utsträckning möjligt genomfö-stor som

Äveni samråd med den enskilde. i de fall där utredning inleds denras utan
enskildes samtycke skall den enskilde möjlighet del de uppgifteratt tages av

dokumenteras honom.som om
Vi föreslår bestämmelse införs dokumentationenatt skallatt upprättasen om
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långtså möjligt efter samråd med den enskilde och med beaktande denav
enskildes integritet. de fallI den enskilde har uppfattning denänen annan som
handläggaren har antecknat skall detta dokumentationenAv skall klartanges.
framgå i vilka avseenden den enskilde har avvikande uppfattningsom en om
vad ellersagts noterats.som

Enligt nuvarande praxis bör socialtjänsten inte undantagsvis inhämtaänannat
uppgifter den enskilde från inte den enskilde lämnat sitt samtyckeom annan om
därtill. Vi vill understryka den bestämmelsen insynsrätt inteatt ärnya om
avsedd förändra denna praxis. Undantagen gäller endast iatt sådana fall där
utredningen kan i beslut tvångsvård eller i ärendenantas ut ettmynna om som

intressekonflikter,rör mellan föräldersvårdnadshavares och barns intres-t.ex.
sen.

Den enskilde skall ha till insynrätt vad gäller uppgifter rörsamma som
honom verksamhet inom socialtjänsten bedrivs i privatoavsett eller offentligom
regi. Vi föreslår därför utvidgning den bestämmelse reglerar denen av som
enskildes insynsrätt till privatäven verksamhet står under länssty-att avse som
relsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL.

10.8 Bevarande socialtjänsthandlingav

Vårt förslag: bestämmelserDe bevarande och gallring handlingarom av
i personakt föreslagits i 11 kap. 2 § SoL överförs i stort settsom utan
någon ändring i sakfrågan till den lagstiftningen. Den enda skillna-nya
den föreslås de särskildaär bestämmelser uppgifter iattsom som avser
personregister utgår.

De föreslagna bestämmelserna skall gälla hos denäven bedriversom
privat verksamhet och står under länstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 §
SoL. Undantagen från gallring skall dock inte gälla hos den bedriversom
sådan privat verksamhet angettssom ovan.
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förslag:Skälen för vårt
bestämmelsernuvarandeändrabedömning finns inget skäl förEnligt vår att om

fortsätt-Huvudregeln ävensocialtjänsthandlingar.gallringbevarande och av
gallrasskallvissa undantagmedinom socialtjänstenuppgifterningsvis är att

i personakten.gjordesanteckningenden sistaförflutit efter detsedan fem år
hand-adoptionsärenden ochhandlingar ifaderskapsärenden,gällerUndantagen

undantagna rättssä-handlingarplacerade barn. Dessa äri ärendenlingar avom
reda på sittmöjlighetskall havissaoch förkerhetsskäl taattatt personer

socialabiologiska och ursprung.
undantasforskningens behovtillhänsynhandlingarskall vissaDärutöver av

s.k.kommuner,respresentativt urvaliundantag görsfrån gallring. Detta ett av
Östergötlands, Gotlands ochikommunernaintensivdataområden, utgörs avsom

områden bevarasdessaGöteborgs kommun. InomVästernorrlands län samt av
handlingar förgallringfrånundantasövriga kommunerpersonakter.samtliga I
femtonde ochfemte,födda denrepresentativt urval ärett personer somav

månad.tjugofemte i varje
svara och utveck-forsknings-metodutveckling,försärskilt skallSiSFör som

LVM-hemmenochungdomshemmensärskildagäller dedetlingsarbeten när ger
tvångsplaceringarpopulation i ärendenalltför litenurvaldetta vuxnaavomen

undantagnaärenden intedessaHandlingar i ärvid LVM-hemmen.missbrukare
ärendenhandlingar igäller enbartUndantagetgallringsbestämmelserna.från om

för SiSproblemungdomshemmen. Detta ärsärskildavid deplacerade barn ett
femsina fall ifölja alla änkunnabehovsig haeftersom att meravman anser

år.
gäller förgallringsbestämmelserandraproblempraktiskt ärEtt attannat mer

omsorgsverksamhetenochvård-inomhandlingar upprättasmedicinskade som
gäller bestäm-handlingarnamedicinskadeFörsocialtjänsthandlingarna.förän

journal-lag skall1985:562. Enligt dennapatientjournallagenimelserna en
i hand-fördesuppgiftenden sistaefter detminst århandling bevaras tre

dockharregeringen bestämmermyndighetRegeringen eller denlingen. som
minst tioskall bevarasjoumalhandlingarvissa slagsföreskrivamöjlighet attatt

år.
före-kansocialtjänsthandlingarreglering gallringenInnan avavgemensamen

konsekvensernautredningsärskild görasbedömningenligt vårslås måste aven
forskning-ochsjukvårdensamordning medvadsådant förslag t.ex.ett avserav

uppdrag.för vårtinominte kunnathar görasbehov. Detta ramenens
sådan pri-bedriverdengälla hosgallring skallBestämmelserna även somom

§ SoL.3enligt 12 kap.tillsynunder länsstyrelsensverksamhet stårvat som
den be-gälla hosinteuppfattningenligtskall vårangivna undantagenDe som

ihelt överensstäm-Detta ärverksamhetprivatdriver sådan angetts ovan.som
juli 1991.ikraft den 1träddegallringsbestänunelsernuvarandemelse med som
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bedömsgallringsbestärnmelsernafrånundantagenutvidgabehovNågot attav
föreligga.inte

återlämnandeochOmhändertagande10.9 av

personakt

denhospersonaktbeslutafårLänsstyrelsen somattVårt förslag: en
12enligttillsynlänsstyrelsensunderoch stårverksamhetprivatbedriver

nämligenfall,följandehand iskall3 § SoLkap. tas om

handhasintepersonaktenkanskälsannolika attantasdet påom-
ellerlag,i dennaföreskrifternaenligt

dettaansökerakternahanteringenför omden avansvararsomom- hand.akternabehovpåtagligt tasattdet finns omoch ett av

och detmöjligtdet äråterlämnasskallpersonaktomhändertagen omEn
före-påhandhaskommerintepersonakten attskälfinnsinte attantaatt

Även beslut fattasskallfrågai dennaåterlämnandet. avefterskrivet sätt
länsstyrelsen.

förslag:vartSkälen för
återläm-ochomhändertagandebestämmelsersaknaslagstiftningnuvarande omI
bedriverdenhosPersonakternaverksamhet.i privat sompersonaktnande av

uppfattaskantillsyn ettlänsstyrelsensunder somstårverksamhetprivat som
verksamhet,sinnedläggeryrkesutövarenprivatedenproblem närpraktiskt
Med hänsynåterkallas.tillståndellerkonkurs närdödsfall, ettgrundpåt.ex. av
utsträckningmöjligaistånd störstatillkommaregleringbördetta somtill en

personak-Eftersomtillfredsställande sätt.påförvaraspersonakter ettsäkrar att
integritets-viktigtdetuppgifter ävenärkänsligainnehålla urkanocksåterna

frågor.dessaregleringmedsynpunkt aven
personakternainnebäramed densyftet atttillmed hänsynreglering börDenna

personak-förvarandesäkertförvaring. Frågan ett avföromhändertaskan om
uppgiftnaturligdärförbörtillsynfråga. Det envi varanärmast enterna somser
handhasocialtjänstenförtillsynsmyndighet attregionalsåsomlänsstyrelsenför

privatsådanbedriverdenhospersonakterhanteringengäller somfrågor avsom
verksamhet angetts ovan.som

såförhållandenaåterfås närkunnaocksåskallpersonaktomhändertagenEn
understårverksamhetprivatnedlagd somgällermedger. Detta t.ex. enom

ursprungligedenåterupptas3 § SoL12 kap.enligttillsyn avlänsstyrelsens
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ägaren och den privata verksamheten därefter handhar vård eller behandling av
enskild, akt har omhändertagits. Prövningen återlänmandevars bör skeav av

myndighet frågorprövar omhändertagande.samma som om

10.10 Registreringen känsligaav

personuppgifter författningsregleras

JVårt forslag: De från integritetsskyddssynpunkt viktiga gränserna för 5
personregistrering socialtjänstenspå område i lag. Regleranges som iinnebär skyldigheter för kommuner och enskilda måste meddelas i lag. i
Regeringen bör i förordning ireglera i detalj hur registerföringenmera
skall utformas. Detta kan ske såväl i form verkställighetsföreskrifterav

i föreskrifter meddelade regeringen med stödsom den s.k.av rest-av
kompetensen. Regeringen kan överlåta rätten meddela föreskrifternaatt
till statliga förvaltningsmyndigheter. denI mån bör lämnas förutrymme 2
lokala lösningar, i fråga säkerhet och behörighet,t.ex. kan detom vara
lämpligt låta kommunerna självaatt reglera sådana frågor.

Skälen för vårt förslag:
Utvecklingen administrativa datahjälpmedel har, redan framhållitsav isom
kapitel gått mycket snabbt. Bara för några år sedan socialtjänstens ADB-var

i huvudsak renodlade registersystem med kortfattade fakta ärenden,om
beslut åtgärder ADB-baserade hjälpmedel med lättillgänglig infor-om m.m.
mation används naturlig del i det dagliga arbetet vid handläggningnu som en

ärenden. ADB används också i utsträckning vidav hantering aktupp-stor av
gifter och textframställning. Kommunerna dessutomsträvar i ökad omfattning
efter använda ADB för dokumentationatt och uppföljningsändamål. Social-
tjänstens ADB-system innehåller bakgrund härav mängdmot uppgifterstoren

enskildaom personer.
Den registrerade informationen betraktas, hur den har samlats in,oavsett som

flera olika register. Registren utgör personregister i datalagens 1973:289
mening och förs för flera olika ändamål. För kommunernas del det-är gene-
rellt nödvändigt föra registersett i syfte underlättaatt administrati-numera att-

rutiner. Kommunerna också skyldigaär bevaka och följava ärendenatt upp
inom socialtjänsten och registren underlättar rapportering uppgifter till SoS.av

Datorstödet fyller sammanfattningsvis viktig funktion för det sociala arbe-en
innehåll och kvalitet.tets Personregistrering med stöd ADB därförmåste iav
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fullgöraskall kunnakommunernaförförutsättningnormalfallet attsom enses
enligt SoL.sitt ansvar

självstyrelsenkommunalaDen

§li kap.uttryck 1tillkommersjälvstyrelsenkommunaladenPrincipen om
förverkligasfolkstyrelsensvenskaden genomstycket RF. Där sägsandra att
kommunal självsty-statsskick ochparlamentarisktochrepresentativt genomett

fråndelegeringsig pågrundarområdenallapåkompetensrelse. Kommunernas
kommunalav begreppetdefinitionegentligNågonriksdagen.folket genom

utgångspunkten är attDärförarbetena.iinte attsjälvstyrelse lämnas anges
förformerolikaoch iområden attskildasamverkar påoch kommunernastaten

vadenligtdendettaMed synsättmål.samhälleliga somvaruppnå gemensamma
orubbli-draallaförgångmöjligtlämpligt ellervarken attförarbetenai ensägs

självstyrelsesektor.kommunalkringgrundlagipreciserade gränseroch enga
enligtmåstekommunochmellanbefogenhetsfördelningen statochArbets-

samhälls-medtaktiändraskunnaomfattningvidganskastället iiuttalandet
in i denskrivitsocksåsjälvstyrelse harkommunalPrincipenutvecklingen. om

kommu-inledningsparagraf attlagens1991:900. Ikommunallagen angesnya
särskildaielleri lagenangelägenheterdelandsting sköteroch angessomner

förarbetenaEnligtgrund.självstyrelsenskommunaladenpåförfattningar
förprinciphandlargrundenidetbestämmelsesådanmarkerar att om enen

gällerprincipdennaochnivånkommunalaoch den attmellanrelationen staten
införkonstaterandeviktigtkommunal Dettaverksamhet. ettallför anges vara

199091:117.jfrsjälvstyrelsenutvecklingenframtidaden prop.av

i RFnormgivningsmaktenRegler m.m.om

dvs.normgivningsmakten, rätten attregleringingåendefinnsRF8 kap.I aven
påfrämstkapitlet gåriRegleringen utföreskrifter.andraochlagarbesluta om

Riksdagensregeringen.ochriksdagenmellannormgivningsmaktenfördelaatt
förordning.föreskrifterregeringensochlagmeddelas genomföreskrifter genom

skall ligganormgivningendelarnacentraladekapitletigrundsats ärEn att av
riksdagsordningenochgrundlagarnade fyrafrämstHit hörriksdagen.hos

dvs.normgivningen,civilrättsligadenhör ävenriksdagen§§. Till15-17
ochpersonligaderasställningpersonligaenskildas samtföreskrifter omom

§.2ställningekonomiska
gällerallmännadetochenskildamellanförhållandet somFöreskrifter om

ellerpersonligaenskildasiingreppi övrigtellerenskildaföråliggande avser
§.3normgivningsområderiksdagensocksåtillhörförhållandenekonomiska

paragrafendenEnligti 5finnsbestämmelseviktigsammanhangi dettaEn
organisa-för kommunernasgrundernanormgivningsområderiksdagenstillhör
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tion och verksamhetsformer och för den kommunala beskattningen före-samt
skrifter kommunernas befogenheter i övrigt och derasom åligganden.om
Bestämmelsen har betydelse för den kommunala självstyrelsen i förhållande till
regeringen och de statliga myndigheterna.

Regeringen har 13 § fått normgivningskompetens. Enligtgenom denegen
paragrafen får regeringen nämligen i förordning besluta dels föreskrifterom om
verkställighet lag, dels föreskrifter inte enligt grundlag skallav meddelassom

riksdagen. Regeringens kompetens i sistnänmda hänseendeav brukar kallas
regeringens restkompetens. Regeringen kan delegera sin normgivningskompe-

till underordnade myndigheter.tens I kapitlet finns emellertid också bestämmel-
medger avvikelser från denna grundläggande fördelningser som mellan riks-

dagens och regeringens normgivningsmakt. Riksdagen kan nämligen genom
delegering till regeringen överlåta vissa särskilt angivna delar sinav norm-
givningskompetens på det offentligrättsliga området 7 §. Flera förämnen
sådan delegation i paragrafen. Här skall blott några nämnas kan haanges som
anknytning till kommunal verksamhet, nämligen skydd för liv, personlig säker-
het eller hälsa, utformning byggnader, anläggningar och bebyggelsemiljö,av
miljövård, trafik eller ordningen allmänpå plats, undervisning och utbildning.
Socialtjänsten dock intenämns bland de kanänmen delegeras.som

Skyddet för den personliga integriteten vid dataregistrering inteär ämneett
i sig kräver lagform vid författningsreglering.som En sak ären attarman

lagformen kan krävas andra skäl författningen innehållert.ex.av attgenom
bestämmelser ålägger enskilda eller kommuner vissa skyldigheter. Det kansom
vidare riksdagennämnas vid behandlingen denatt nämnda propositionenav om
offentlighet, integritet och ADB uttalade sig för reglering i särskilda registerla-

bet. 199091:KUl1, rskr. l99091:160.gar

Vilka föreskrifter riktar sig till kommunerna fordrar lagenssom
form

Enligt 8 kap. 5 § RF skall grunderna för kommunernas organisation och verk-
samhetsformer bestämmas i lag. Inom vissa verksamhetsområden kan emellertid
rätten meddela föreskrifter med stödatt lagens 7 och 11 överlåtas påav
regeringen och kommun.på Socialtjänsten tidigareär intenämnts ämneettsom
för sådan delegation.en

Kommunerna kan meddela detaljbestämmelser med stöd sin förut beskrivnaav
restkompetens. Sådana bestämmelser faller också inom regeringens restkompe-
tens.
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Verkställighetsföresküfter

verkställighets-kompletterasframgåttredankani lagBestämmelser avsom
förvalt-statligadenellerförordningiregeringenmeddeladeföreskrifter avav

fårformverkställighetsföreskriftensIbestämmer.regeringenningsmyndighet
föråliggandeupplevaskan nyttnågot ettbeslutasinteemellertid somsomom

föreliggandeintetidigarebetraktaskan ettnågotenskilda eller somsomom
1973:90prop.förhållandenekonomiskaellerpersonligaenskildasiingrepp

211.s.

Kvasibemyndiganden

meddela närmareÄven själva har rättkommunerna attochregeringenom
dettahindrarverksamhetsformerochorganisationkommunernasföreskrifter om

tidigareharRiksdagenföreskrifter.sådanameddelar somriksdageninte att
förbehörighet§ RF utgör8 kap. 14Enligtövergripande kompetens.nämnts en

riksdagenförhinderinte attvissti ämneföreskriftermeddelaregeringen ettatt
föreskrifter i ämne.meddelalag sammagenom

föran-regleramöjligtÄven utgångspunkter ärkonstitutionella attfråndetom
lagni-underföreskrifterområdesocialtjänstenspåpersonregisterdet genomav

medSyftetlag.föreskriftermeddelaändåskälfinnaskan det genomvån, att
integritet.personligaregistreradesdenämligen värnaregisterförfattningar är att

förvalt-iekonomiocheffektivitetintressetmåste vägasintresse motDetta av
fråni lag. Detillställningriksdagenbörskall skeavvägningen taningen. Hur

lagen.framgåbörregisterföringenförviktiga gränsernaintegritetssynpunkt av
påreglerasregisterföringendetaljerna idock inteaspekt krävs attUtifrån denna

påverkasregisterförfattningbeakta äromständighet attlagnivå. En att enannan
registerförfattningenområdedetbestämmelsernamateriellade somav

ändraskommaförväntaskan attbestämmelsernamateriellaOm dereglerar.
undvikas.registerföringenlagiregleringdetaljeradbörofta, aven

förviktiga gränsernaintegritetsskyddssynpunktfråndealltsåblirSlutsatsen att
Regleri lag.område börsocialtjänstens sompåpersonregistreringen anges

i lag.meddelasenskilda måsteoch förskyldigheterför kommunernainnebär
regis-hurregleraförordning närmareiregeringenlämnas attbör kunnaDet

verkstäl-i formsåvälskekandetalj. Dettaiutformasskall avterföringen mera
restkompetensen.stödmedmeddeladeföreskrifterlighetsföreskrifter avsom

förvalt-statligatillföreskrifternameddelaöverlåta rättenkanRegeringen att
lösningar,lokalaför t.ex.lämnasbörden månIningsmyndigheter. utrymme

kommunernalåtalämpligtdetkanbehörighet, attochsäkerheti fråga varaom
frågor.sådanareglerasjälva
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10.11 Författningsteknisk lösning

Vårt förslag: En reglering socialtjänstregistren införs i lagav samma
de föreslagna dokumentationsbestärnmelserna. Regleringensom i lag av

socialtjänstregistren föreslås omfatta bestämmelser registerändamål,om
registerinnehåll, sambearbetning, registeransvar, direktåtkomst till re-
gistrerade uppgifter, sökbegrepp, informationsskyldighet, utlämnande av
uppgifter för andra ändamål gallring. Flera bestämmelsernasamt av

bli kompletterade i till lagen anslutande förordningar.avses Den före-
slagna regleringen tillståndenersätter från Datainspektionen.

Skälen för förslag:vårt
Många faktorer, inte minst uppgifternas känslighet och registrens mångfald,

att fastlregelverktalar för bildar för personregistreringenett inom social-man
tjänstens område, till dess särskilda behov och intressen.anpassat En reglering

socialtjänstregistren förutsätter avvägning mellan socialtjänstensav behoven av
rationell och effektiv administration å sidan och denen enskildes krav påena

skydd för den personliga integriteten å andra sidan. Detta medför vissa problem
framställningen återkommer till.som

Ett regelverk kring personregistren i socialtjänstennytt kan inte ha målsom
hindra användningen rationellaatt kontorshjälpmedel i socialtjänsten. För-av

fattningsregleringen måste i stället inriktas på reglera användning,att systemens
förvaring uppgifter, sammanställning, skydd otillbörlig åtkomst,av krypte-mot
ring m.m.

I socialtjänstens register förekommer regelmässigt uppgifter åtgärderom som
innefattar myndighetsutövning. ADB-systemen kan blandningses som en av
registeruppgifter, uppgifter från personakten aktuppgifter och olika slags
dokumentation i ärendena. dagI används dessa förutom till regis-system rena
terändamål också till löpande handläggningsstöd och i ökande omfattning också
för dokumentation. Kombinerat med de sökmöjligheter finnsren inya som
moderna ADB-system innebär det begreppet sammanställningsregister delvisatt
har förlorat relevans. Det finns också inomsträvan socialtjänsten för-atten
bättra verksamhetsuppföljningen såväl generellt i enskilda ärenden.som

Den befintliga och i tidigare avsnitt behandlade regleringen socialtjänst-av
registren hanteringtillkom under tid i principnär all personregister inomen
socialtjänsten utfördes manuellt och kan i väsentliga avseenden betraktas som
otidsenlig. Gårdagens begränsade ADB-användning fördefinierad ochvar noga
handlade oftast framställa listor ärenden, fattadeöveratt beslut, gjordaom
utbetalningar etc.
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kapitel 3framhållitstidigarekan,stöd ADBmedPersonregistrering somav
sittfullgöraskall kunnaintressenter ansvarflerförförutsättning attenses som

fortsattSamtidigt ärSiS.förmotsvarande sätt engäller påSoL. Dettaenligt
ända-avhängigADB-stöd direktsocialtjänstens enutvecklingvederhäftig av

förenaförmårområdet, attlagstiftning re-förutseendeochmålsenlig som
servicein-ochrättssäkereffektiv,medintegritetenskildesdenförspekten en

verksamheter.socialtjänstenshandläggningriktad av

registerregleringenNärmare om

regis-föreskrifterinnehållabrukarmåttklassiskt omregisterförfattningEn av
terminalåtkomst,registeransvar,sarnbearbetning,registerinnehåll,terändamål,

gallring.ochsökbegreppADB-medium,uppgifter påutlämnande av
föråliggandeinnebär någotregisterförfattningföreskrift imåndenI enen

lag.meddelas10.10avsnittframgår genomsomdenmåstekommunerna av
intedock sägasområde kansocialtjänstenspåpersonregistrenregleringEn av

Iverksamhetsformer.ochorganisation enkommunernasförgrundernaavse
före-inbli frågaheller tainte attnormalfalletidetbör omregisterförfattning

ställetiregleringbörHärbefogenheter.någrakommunernaskrifter gersom
Däremotsocialtjänsten.förbestämmelsernamateriellaför deinomske ramen

slagolikaskyldigheterläggerföreskrifterin avaktuelltblidetkan att ta som
föraåläggandeinnebära attföreskrifter kan person-Sådanakommunerna.på

detaljerat sätt.mindreellerpåinnehåll ettmedregister merett angessom
lämna utför kommunernaskyldigheter attinnebärakanföreskrifterAndra

registren. DeuppgiftergallraellerADB-medium att urregistren påuppgifter ur
betraktasdockkanpersonregisterförande sombestämmelserflesta avom

bestäm-Sådanaverksamhetsområdet.organisations-ochdetaljbestämmelser på
allmänSomrestkompetens.sinstödmedmeddelaregeringenmelser kan av

äråterhållsamhetdenvisarregeringen somemellertidgällerbegränsning att
regleringnormalEnsjälvstyrelsen.kommunala avtill denmed hänsynpåkallad

tillledaknappastkanregisterförfattningibrukarde tasämnen enuppsom
hasåledesbörRegeringen ettsjälvstyrelsen.kommunalai deningreppnågot

förordning. Det ärområdetföreskrifter påmeddela genomattutrymmestort
självakommunernaområdet att reg-delkvarlämnamöjligtockså att aven

lera.
vinnaståröversiktlighet, attÅtskilliga omfrågaminst iintefördelar, om

handläggning ären-föranvändspersonregister avdegrundregleringen somav
l0.1-10.9avsnittiför deinomkanocksåsocialtjänsteninom ramenden ges

bestämmel-tillförslagkommitténsIdokumentationsbestärnmelsema.beskrivna
socialtjänst-regleringenharsocialtjänsteninom avdokumentation m.m.omser

i lagen.kapitelandraformiinarbetatsdärför ettregistren av
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Socialtjänstregistren integritetenoch

förslaget socialtjänstregistren återfinns bestämmelserI till reglering sålundaav
registeransvar, direkt-registerändamäl, registerinnehåll, sambearbetning,om

informationsskyldighet, utläm-åtkomst till registrerade uppgifter, sökbegrepp,
nande uppgifter gallring. Flera bestämmelserna bli komplette-samtav av avses
rade i till anslutande förordningar.antal lagenett

register kommer föras med stöd den föreslagna lagen s.k.De ärattsom av
Datainspektionen. Inspektionenstatsmaktsregister, inte kräver tillståndsom av

föreskrifterhar dock, enligt 6a och 18 datalagen befogenhet meddela tillatt
statsmaktsregister, statsmakternaskydd för den personliga integriteten för om

själva föreskrifter hänseende eller inspektionensinte har meddelat i samma
hinder vadåtgärd inte i strid med beslut statsmakterna. Utanstår av av som

föreskrifter regeringen meddelar, hari den föreslagna lagensägs om som
Datainspektionen sin nänmda befogenhet meddela föreskrifter.alltså kvar att

ADB-säkerhet.Detta kan till exempel gälla bestämmelser om
Även i övrigt datalagens allmänna regler personregister gällakommer attom

i inte särskilda reglerför de register föreslås lagreglerade, den mån gessom nu
förordningarna.i den föreslagna lagen eller i de till lagen anslutande

10.12 Registerändamål

Vårt administrativa register till stöd förförslag: Socialtjänstregistren är
socialtjänsten för verkställighethandläggning ärenden inom och avav
behandling. kommer omfattabeslut stödinsatser, vård och De att enom

utanför social-uppgifter för vilka kan finnas intressemängd det stort
förintegritetsskäl föreslås därför ändamålentjänsten. Av inte minst att

verksamhetinom socialtjänsten.dessa register begränsas till att avse
utvärderingfår användas för tillsyn, uppföljning,Registren dessutom

framställning statistik.och av
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förslag:för vártSkälen
registretsförallmännaÄndamålsbestämningen denregisterför ramenett ger

i överensstäm-användasendastnämligenfårRegistretinnehåll.ochanvändning
regist-vadÄven föreskrifterutförligaändamål. omsittmedmelse germanom

uppgiftervilkaförbetydelseändamålsbeskrivningen sominnehålla, harfårret
möjlighetervilkavidareavgörbestämsändamålenHurregistret.tillförasfår

registerinnehållet.bearbetafinns attsom
ända-primäradetförbildasDeregister.administrativaänstregistren ärSocialtj

ochsocialtjänsteninomärendenhandläggningstöd förtjänamålet avatt som
Registrenbehandling.ochvårdstödinsatser,beslutverkställighetför omav

intressefinnaskanvilka detför stortuppgiftermängdinnehållakommer att en
förändamålenfördärförtalarintegritetsskäl attStarkasocialtjänsten.utanför

socialtjänsten.inomverksamhettillbegränsasregister attdessa avse
tillskyldig attpersonregister är attför sedeninnebär ettDatalagen att som

medöverensstämmelseistårsådanaregistreras änuppgifterandrainga som
medlinjeIdetta.medstridianvändshellerinteregistretochändamålet att

handläggningavseendesocialtjänstregister avmedändamåletbördetta ett
verksamhetsområdensocialtjänstensinombeslutverkställighetochärenden av

använd-registrensförfattningibestämsDärmedförfattningsreglerat.nogavara
innehåll.ochning

uppföljning,tillsyn,för ut-socialtjänstregisteranvändafåocksåbör ettMan
innebärDettaverksamheten.statistik över enframställningochvärdering av

alltsåochändamål är ettmed bestämtenligheti ettregistrenanvändarätt att
behand-registrenuppgifter itilldirektåtkomsttill somrättenbegrepp änvidare

avidentifieradeförIntegritetsskäl talar att10.16.avsnittetiframlängrelas
framställningvidmöjligtutsträckning avianvändas såskalluppgifter stor som

statistik.

Registerinnehâll10.13

uppgifterdeinnehållafåendastbörsocialtjänstregisterEttVårt förslag:
verksam-socialtjänstensinomärendenhandläggningförbehövs avsom

behandling.ochvårdstödinsatser,verkställighetförochhetsområden av
endastsocialtjänstregistertillförasord fåandra ettmedskallUppgifter
Det ärverksamhet.sådanförbehövsuppgifternaförutsättningunder att

registeruppgiftervilkareglera ettingåendei laglämpligtinte att mer
förordningar närmareiregeringenAvsikten ärinnehålla.få attskall

registreras.fåruppgiftervilkaföreskriver som
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Skälen för vårt förslag:
Till skydd för den personliga integriteten bör innehållet i socialtjänstregisterett
inskränkas så långt detta med hänsyn till ändamålet möjligt.är Ett register bör
därför endast få innehålla de uppgifter behövs för den handläggningsom av
ärenden inom socialtjänstens verksamhetsområden och för verkställigheten av
beslut stödinsatser, vård och behandlingom i 2 kap. 1 § förstasom avses
stycket. Uppgifter skall med andra 0rd få tillföras socialtjänstregisterett endast
under förutsättning uppgifterna behövsatt för sådan verksamhet.

Med hänsyn till behovet flexibilitet och förekomsten ständigaav föränd-av
ringar inom socialtjänsten det inteär lämpligt i lagform ingåendeatt mer reg-
lera vilka uppgifter register skall få innehålla.ett Detaljerade registerlagar har
också under tid för kritik, inteutsatts minst i densenare på Topp-rapport som
ledarforums uppdrag nyligen publicerats inom för projektet Lexit ;Lexitramen
förstudie. Förstudien är avsedd kartlägga förvaltningensatt krav legaltpå l
förändringsarbete led i effektivett användning informationsteknologisom en av i
IT i offentlig förvaltning.

Avsikten är, tidigare omtalats, regeringen i förordningarsom att närmare skall
föreskriva vilka uppgifter får registreras. Skyddet iför densom personliga
integriteten kräver dock enligt kommitténs mening inte föreskrifternaatt om

gesinnehållet sådan detaljrikedom varje variabelen att Med hänsyn tillanges.
den mängd uppgifter det blir fråga och till det mått flexibilitetom systemetav
i sig kräver, detär nödvändigt reglerna innehålletatt allmänom ges en mer
utformning översikten förutan denatt skull går förlorad. Det väsentliga är att
den enskilde kan bibringas klar bild vilka uppgifter honomen myndig-av om
heter och andra aktörer har tillgång till registret.genom

10.14 Sambearbetning

Vårt förslag: Uppgifter i socialtjänstregisterett skall huvudregelsom
kunna hämtas från sådant register.ett Regeringenannat bör dock gencm
föreskrifter i förordning kunna begränsa möjligheterna till Sambearbet-
ning. Ett socialtjänstregister kommer också nödvändighet behövaattav
tillföras uppgifter från andra register, inte minst vid handläggning av
olika slags förmåner. Som förutsättning härför krävs dock regeringens
föreskrifter.
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förslag:för vårtSkälen
handlägg-fall görai mångakanpersonregisterolikauppgifterbearbetaAtt ur

särskil-innebärasambearbetningenSamtidigt kaneffektiv.ochrättssäkerningen
socialtjän-iuppgiftertillåts ettförslagetI attintegritetssynpunkt.frånriskerda

sådan över-hindrasOftastregister.sådantfrånfår hämtas annatstregister ett
intebryterbestämmelsenaktuelladenochsekretessbestämmelserföring av

emellanmyndighetersekretessbrytersomuppgiftspliktDärsekretess.sådan
denmedemellertidkrävsmedgersåsekretessbestämmelsernaiöppningareller

få1973:289 för attdatalagenenligttillståndintebestämmelsenföreslagna
inomregisterandrafrånuppgiftergällakanDettasambearbetningen.utföra

Hurandra kommuner.iförsregisterfrånuppgiftersåväl somkommunen som
emellertidavgörsutformas rege-avkommersocialtjänstregistren attolikade

kunnaförordningiföreskrifterregeringenhårav börgrundPå genomringen.
sambearbetning.tillmöjligheternabegränsa

frånuppgiftersocialtjänstregistertillförakunna ettnödvändigtockså attDet är
slagsolikahandläggningvidminstintesocialtjänstområdet, avutanförregister

föreskrifter.regeringensgälladockhärför måsteförutsättningSomförmåner.
sekretessbestämmelsersambearbetningenÄven attnaturligtvisförutsätterhär

författ-andraförinomnormaltlösesDettautlänmandet. ramenhindrarinte

ningar.

Registeransvar10.15

§71 kap.enligtnämndpåläggsRegisteransvaret somVårt förslag:
myndighetfall denÖvrigaoch isocialtjänstenledningenSoL utövar av

förärendendehandläggningenför avprivata utövareeller ansvararsom
datala-flertal iföljerregisteransvaret ettMedinrättat.registret ärvilka

skyldigheter.angivna{1973:289gen

förslag:för vårtSkälen
enligtRegisteransvarig äridatalagen.återfinnsregisteransvarBestämmelser om

regist-förfogar överhanförs,registretverksamhet omför§ denllagens vars
be-praxistydligenligtinnebär enregisterförfoganderätt över etthaAttret.
tillinnehålletöverföraregistreti attinnehålletpåverka somsåvälhörighet att

firm.läsbar
Dessaskyldigheter.angivnadatalageniflertalföljerregisteransvaret ettMed

ellernämndregisteransvarige annandenhuvudsakiinnebär attbestämmelser -
deiintrångotillbörligttilllederinteregistrethanteringeniakttaskall att av-
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registrerades personliga integritet. Därvid skall särskilt iakttas registret försatt
för bestämt ändamål,ett inte andraatt uppgifter registreras än står i över-som
ensstämmelse med registrets ändamål, uppgifter inteatt samlas in, länmas ut
eller används iän överensstämmelseannat med registrets ändamål eller vad somgäller enligt lag eller författning eller iarman enlighet med den registrerades
medgivande uppgifternasamt iatt registret skyddas oavsiktlig ellermot otillåten
förstörelse eller otillåten ändringmot eller spridning.

Hos den registeransvarige skall också finnas förteckning över deen person-register för vilka han är ansvarig. Han skyldigär rättaatt personuppgiften somär oriktig eller missvisande, komplettera uppgift ofullständigären som samt
på någons begäran,att, så det kan ske länmasnart den registrerade utdrag över

de uppgifter denne finns i registret.om som
Registeransvaret bör i konsekvens med datalagens bestämmelser ligga på

nämnd enligt ledningensocialtjänstlagensom utövar socialtjänsten och iav
övriga fall den myndighet eller privata utövare för handlägg-som ansvarar
ningen de ärenden för vilka registretav inrättat.är

Det bör i sammanhanget dennoteras registreradeatt-em tillfogas skada genom
personregisteratt innehåller oriktig eller missvisande uppgift honom, denom

registeransvarige skall skadan datalagenersätta 23 §. I 1973:289 finns även
föreskrifter straff och skadeståndsansvarom i andra fall 20-23 §§.

10.16 Direktåtkomst till registrerade uppgifter i

Vårt förslag: Direktåtkomst till uppgifter i socialtjänstregistef,ett dvs.
möjlighet fram innehålletatt ta i registreghar-endast den är regis-som
teransvarig. Från integritetsskyddssynpunkt är det dock angeläget att

inte låter direktåtkomstenman till uppgifter i socialtjänstregisterett varavidare än behövs med hänsyn tillsom den verksamhet för vilken registret
förs. Intressenter utanför den aktuella socialtjänsten fårgrenen såledesav
inte sådan tillgång. Ett undantag krävs dock för myndigheter i samma
kommun där inom sekretessområdeansvaret ett är uppdelat på flera
nänmder.

Det är, beträffande SiS försom antal institutioner,ansvarar ett stort
naturligt institutionernaatt lokalpå nivå behöver direktåtkomst till åt-
minstone del uppgifterna i registret.en Hosav institutionerna får man
emellertid endast tillgång till uppgifter i registret desom avser personer

föremålär för vård vid institutionen.som
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förslag:Skälen för vårt
olika sättdepårättADB-register somatttilldirektåtkomstMed avsesett -

registret. Ettiinnehålletavlyssnaeller exem-ochframmedgertekniken -ta se
Frånterminalåtkomst.haellerbildskärmpå attläsakunnahärpå textpel är att

tilldirektåtkomsteninte låterangelägetdetintegritetsskyddssynpunkt attär man
tillhänsynmedbehövsvidare änsocialtjänstregisteri somuppgifter varaett

utanförintressenterinnebärförs. Dettaregistet attvilkenförverksamhetden
uppgifterna.tilltillgångfåbörinteför,inrättatsregistrethandläggningden som

tilldirektåtkomstharegisteransvarigärdenendastfårundantagMed somett
inomdär ettkommuner ansvaretgällerUndantaget,socialtjänstregister. somett

våraföranlettmyndigheternänmder, ärflera avuppdelat påsekretessområde är
sekretesslagstiftningen.iändringartillförslag

SiSfall.isärskiltemellertid frågor ettaktualiserarsådanPrincipen som
verksam-SiSförförsregisterinstitutioner. Detantal somför stortettansvarar

1973:289datalagensipersonregisterendaemellertid etthet är att somanse
börinstitutionernaolikavid de som av-handläggningen sesmening, atttrots

lokalpåinstitutionernanaturligtsamtidigt attDet ärvarandra.frångränsad
iuppgiftertilldirektåtkomstbehöverintagning,beslutfattarnivå, omsom

rationellt,skall fungeraverksamhetenförnödvändigt attärDettaregistret.
Institutionernanås.kunnaskallvårdmålenoch förrättssäkertoch atteffektivt
direktåtkomstfåprincipenangivnamed denkonsekvensiemellertid ovanbör

vårdförföremålärderegistreti somuppgifter personertillendast avsersom
institutionen.vid den egna

hind-kunnaförordningenanslutandelagentilldenisamtidigtbörRegeringen
saknarregistretiuppgifterintegritetskänsliga somvissatilldirektåtkomstra

institutionen.vidvårdenförbetydelseväsentlig

påuppgifterUtlänmande10.17 av

ADB-medium

fårsocialtjänstregisterfrånuppgifterUtlämmande ettVårt förslag: av
ellerförordningellerlagföljerdetendastADB-medium, avske på om

statistik.framställningellerforskningföranvändas avskalluppgiftenom
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Skälen för vdrt förslag:
Många de uppgifter kommer finnasav i socialtjänstregistersom att ett omfattas

tidigare angivits socialtjänstsekretesssom enligt 7 kap.av §4 sekretesslagen
1980:100. Vidare gäller bestämmelsen personregistersekretess i 7 kap.om
16 § sekretesslagen för uppgifterna. Frågan huruvida uppgifter i social-om ett
tjänstregister överhuvudtaget får lämnas måste sålunda bedömasut med ut-
gångspunkt från dessa bestämmelser. Reglerna personregistersekretessom
innebär uppgifter frånatt personregister inteett får lämnas det kanut, om antas

utlärnnandet skulleatt medföra uppgiften användsatt i strid med datalagen
1973:289. Detta förbud gäller på vilket mediumoavsett utlänmandet sker.
Förbudet har dock betydelsestörst i fråga utlämnande på ADB-medium.om
Regeln innebär i princip utlänmande på ADB-mediumatt kräver att mottagaren
har tillstånd Datainspektionen eller författningsstödav för föraatt ett person-
register skall innehålla skalluppgiftersom länmas Omsom ut. mottagaren
uppfyller dessa krav, får den utlämnande myndigheten bestämma i vilken form
utlämnande skall ske. TF nämligen integer rätt fåmottagaren uppgifternaatt
på maskinläsbart medium. Denna rätt avgöra utlämnandetatt skall ske påom
ADB-medium kan dock inskränkas förskrifter i lag eller författ-genom annan
ning.

Det kan förutsättas intressen utanföratt socialtjänsten kommer vilja delatt ta
vissa uppgifter i socialtjänstregisterav Dessaett på ADB-medium. intressen

kommer siggöra gällandeatt även registret har byggts enbart förom attupp
tillgodose socialtjänstens behov. De sysslar med forskning och statistiksom
intar härvid särställning. Med framställningen statistik i dettaav avses sam-
manhang inte framställning underlag för beslut i ärendenav denutan mer
allmänt utredande verksamhet inte har anknytning till något särskiltsom ärende.
För framställning statistik gäller de stränga reglernaav sekretess i 9 kap.om

§4 sekretesslagen 1980:100. Enligt dessa regler-är-sekretessen absolut med
några särskilt angivna undantag. Ett dessa undantag gäller uppgifterav som
behövs för statistik-‘ och forskningsändamål. För myndighetenas forsknings-
verksamhet gäller bestämmelsen sekretess i 13 kap. 3 § sekretesslagen.om Om

myndighet i sin forskningsverksamheten från myndighet erhålleren annan
uppgift sekretessbelagdär där, gäller enligtsom denna bestämmelse sekretessen
också hos den mottagande myndigheten. Då fråga uppkommer lämnaatt utom
uppgifter till enskild forskare kan förbehåll enligten 14 kap. 9 § sekretesslagen
göras. I sådant förbehåll kanett i vilken utsträckning och på vadanges sätt
uppgifterna får användas. Med hänsyn till angivna regler sekretessnu om
behövs inte någon särskild reglering utlänmande på ADB-medium förav de fall
då uppgifter skall lämnas för användasut för forskningatt eller framställning

statistik.av
Behovet föreskrifter ställer sig dock annorlundaav detnär gäller utlänmande

uppgifter skall användas förav forskningänsom eller framställningannat av
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ochbeslutförunderlaganvändasdå kommakanUppgifterna att somstatistik.
social-fördetbörintegritetsskyddsintressenatillMed hänsynåtgärder.andra

reglerarsekretesslagen ut-vid sidanföreskrifterfinnastjänstregister avsom
Avgörandenfallen.åsyftadei deADB-mediumuppgifter pålämnandet nuav

myndigheterdebörADB-medium om-somske påskallutlämnandehuruvida
utlämnandeFöreskrifternahand.fatta påfå omintesocialtjänstenbesörjer egen

förordning.elleri lagmeddelasdärförbörmediumdettapå
iförekommafår ettuppgifterbör10.14avsnittiförslag somEnligt vårt

innebärDettaregister.sådantfrånhämtas annatkunnasocialtjänstregister ett
andra.till detsocialtjänstregistretdetfrånfår lämnasuppgiftersåledes enaatt

registervilkapåberorutformasskall somövrigtiutlänmanderegleringenHur
änstregis-socialtjinrättandeförslagetenligtbeslutar avRegeringen ominrättas.

ända-vilkaförbestämmaregeringenkanlagendeInom angersomter. ramar
innehålla.fårdetvaddärmedochförasskallsocialtjänstregistermål ettsom

vilkaifullständigt sättpa något angei lagenmöjligtdärför inte merattDet är
tillåtas.skallADB-mediumutlänmande påutsträckning ettvilkenifall och som

registerförordningari deskefrämst somregleringenbörbakgrundendenMot
lagen.föreslagnadenkompletteraavses

Sökbegrepp10.18

sökbe-olikamedmöjligheternai attbegränsningNågonVårt forslag:
Dettainte.föreslås trotsänstregistrensocialtjinformationhämta urgrepp

medvinnaståtordeintegritetsskyddshänseende attifördelarvissaatt
ärendehand-löpandedenförochhärvidlag attbegränsningar trots man

medinformationsökakunnabehöverknappastnormalfalletiläggningen
registreniUppgifternaochänbegrepp personnummer.andra namn

sökmöjligheter-inskränkninglångtgåendeochsekretess avskyddas enav
verksam-i denuppgifterframsvårigheter tamedföra attskulle storana

framställningochutvärderinguppföljning, avtillsyn,het avsersom
statistik.
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Skälen för vårt förslag:
Med sökbegrepp sammanställningar bokstäveravses eller siffror medav varshjälp kan fram informationtaman register. Ettett sökbegrepp kanur ettvara
prefix, under vilket information finns lagrad i registret, exempelvis diarie-ett

eller handlings inkomstdagnummer tillen myndighet. Ett sökbegrepp kanen
också 0rdett motsvarighetvara söker i informationsmängden,vars man s.k.
fritextsökning. Om sökmöjligheterna fullständigaär och helt fria kan all regis-
terinformation med olika sökbegrepp fram, antingentas den framtagna infor-
mationen heltär nödvändig för handläggningen ärende ellerett saknarav
intresse för denna.

Som tidigare framhållits måste det få finnas åtskilliga integritetskänsliga
uppgifter i socialtjänstregister.ett Hit hör inte minst uppgifter socialbidrag,om
missbruk och social misskötsamhet. Registren kommer användas föratt fattaatt

mycketett antal beslut,stort utbetalningart.ex. socialbidrag.av
Användning sökbegrepp i register innebärav ett således olika urval ochatt

sammanställningar information kan göras. Detta harav också betydelse för
frågan vad allmännaär handlingarom isom personregistret och vad som
därmed kan bli tillgängligt för utomstående. Bara det faktum tekniken iatt
normalfallet medger informationen iatt ärende kan framett påtas sätt änannat

sökning på ellergenom kannamn obehagligt,personnummer antas vara rent av
kränkande, för somliga de enskilda förekommer i socialtjänstregistren.av som
Detta uppgifternatrots tillatt del skyddadeärstor sekretess. Användningenav

sökbegrepp har därför ocksåav allmänna integritetsaspekter.rent
Möjligheten med enkla medelatt fram informationta registren måste därförur

vägas de integritetsriskermot kan medföra.systemet
Den information i allmärma handlingar i ADB-systemett tillgängligär försom

myndighet skall på begäran länmasen informationenut, inte är sekretess-om
belagd. Myndigheten måste använda sig alla tillåtna sökbegrepp och tekniskaav
möjligheter står till buds för myndighetensom när någon begär uppgifter ur
myndighetens ADB-register. Myndighetens skyldighet begränsas bara attav
uppgifterna skall kunna fram med rutinbetonadetas åtgärder. Att myndigheten
själv inte behöver begärd sammanställning saknar härviden helt betydelse. Det

dock,är efter ändringar i TF trädde i kraft den 1 januari 1992 intesom längre
möjligt för den enskilde ställa datorkapacitetatt till myndighets förfogandeen
och begära bearbetningar med hjälp denna med åberopande offentlig-av av
hetsprincipen. En enskild kan inte heller på motsvarande begärasätt hansatt

dataprogrameget används myndigheten.av
Det kan också finnas rättsliga begränsningar för myndighetens och därmed-allmänhetens möjligheter få tillgång tillatt sammanställningar sådana- av upp-

gifter finns i myndighetens ADB-system.som Beträffande personregister kan
nämligen myndighetens befogenhet göra upptagningaratt tillgängliga för egen
räkning begränsas lag, förordning eller särskilt beslutgenom grundar sigsom
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ellersekretessomfattasuppgifternaoberoende avgällerDettalag. ompå av
föreskrifterskekanslag omdetta genombegränsningarRättsligainte. av

innebärbegränsningsådanEnpersonregister.isökbegreppanvändningen av
handling.allmäninte ärfrågaiupptagningen3 § TF2 kap.enligt att

insamlasuppgifternavilketförändamålprimärtharSocialtjänstregistren ett
beslutverkställighetochärendenhandläggning avnämligenregistreras,och av

föråtgärderförberedandeocksåverksamhetsområdensocialtjänstens meninom
befint-deanvändakunnabehov attHärtill kommer etthandläggning. avsådan

framställningochutvärderinguppföljning, avtillsyn,föruppgifterna ävenliga
ärende-ändamålet,primäradetFullgörandetverksamheten.statistik avöver

ochpåendastsökmöjlighet person-normalfallet nanmikräverhandläggning,
sökmöjligheter.andraheltmotsatsvisförutsätterändamålenandraDenummer.

ärendenaoftaexempelvis attförutsätterärendenvissUppföljning gruppenav
framtagandegällerMotsvarandenämnare.medidentifieraskan gemensamen

statistiken.tilluppgifterav
deföruppgifterframtagandehandenvidgivit att avharUtredningsarbetet

isoci-Sökmöjligheternaomöjliggörasskulledeltilländamålen omövriga stor
ärendehandlägg-förfinnsbehovtill detinskränkasskulle somaltjänstregistren

äruppgifterslagnågot somhellerintemotsatsvis att avgår angeningen. Det
syften.dessavärdefulla försärskilt

skallsocialtjänstregisterlagenoch re-dokumentations-föreslagnadenEnligt
socialtjänst-inomdokumenterasskalluppgifterdegrundas pågistreringen som

s.k.berördatidigaredenutsträckningiskyddasuppgifter stor avDessaen.
harKommitténskydd.mycketdem gottettsocialtjänstsekretessen gersom

gällersåvittslutsatsföljandetillkommitövervägandenefterdärför noggranna
socialtjänstregistren.isökbegreppanvändningen av

vissaanvändaförbuddvs. attmotsökmöjligheterna,ibegränsningNågon
fördelardebeaktandeunder somrimligt. Dettainte avsigställersökbegrepp,

svårighetermed dejämfört manintegritetsskyddshänseende storaikan nås
ochutvärderinguppföljning,tillsyn,verksamhetdenförorsakar avsersom

vidlåtasintesåledesbörregistreniSökmöjligheternastatistik.framställning av
fördelskrävstillåtensökning ärsådanendast sominskränkningar än attstörre

framställ-ochforskningföruppgifterlämnakunnaför utdelsändamålen, att
bestäm-särskildaförtydligassidanandrabör å genomDettastatistik.ning av

i lagen.melser
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10.19 Sekretessfrågor

Vår bedömning: Uppgift enskild får lämnas till myndighetom en annan
inom kommun sekretess blir gällande för uppgiftensamma om samma
hos den mottagande myndigheten, och uppgiften behövs där för attom
den enskilde skall stödinsats, vård eller behandling i kap.1som avses
lagen 1996:000 dokumentation och socialtjänstregisterom m.m.

Ändringen gäller således sekretessen inom kommuns socialtjänst,en
dock inte familjerådgivning.

Skälen för bedömning:vár
direktivI våra dir. 1993:72 kommittén bör belysa vilken betydelseattanges

kommunernas organisation socialtjänsten kommer få för integritetsskyddetattav
enligt datalagen 1973:289 och sekretesslagen 1980: 100.

När skilda delar socialtjänsten tillhör olika nämnder i kommunt.ex.av en
de från varandra skilda myndigheter och sekretess gäller mellan deanses som

olika delarna. Samma förhållande gäller socialtjänsten i kommun harom en
delats in i flera distriktsnämnder, stadsdelsnämnder eller fördelats på kommun-
delsnärnnder. De sociala nämnderna har inte möjlighet tillämpa sekretess-att
lagens generalklausul 14 kap. 3 §, eftersom den bestämmelsen inte gäller
inom socialtjänsten. olikaDe kontakterna mellan de skilda sociala myndig-
heterna får i stället den enskilde lämnar sitt samtycke, anmälnings-styras attav
plikten enligt kap.7 2-4 SoL, 1 kap. 5 § eller 14 kap. 2 § sekretesslagen.

1991:9Ö0frihetKommunerna har den kommunallagennumera genom nya
principerämdeorganisera nämnderna efter andra sekretesslagensatt som

myndighetsbegrepp bygger Sekretesslagenspå. myndighetsbegrepp bygger
nämligen på sektorprincip, dvs. myndighet för hela verksam-atten en svarar
heten: Sekretesslagen frånutgår myndighet sysslar med verksamhetatt en en
och inte flera sinsemellan organisatoriskt självständiga myndigheteratt är
verksamma på område. Om myndighet bedriver olika slags verksam-samma en
het den regelär uppdelad skildapå verksamhetsgrenar. Om uppgifter i desom
olika verksamheterna skyddas olika regler i sekretesslagen får de lagensav ur
synvinkel bedömas självständiga i förhållande till varandra jfr Fri-ävenvara
kommunutredningens betänkande SOU 1991:25 Frikommunförsöket Erfa--
renheter försöken friaremed nämndorganisation. I propositionen till denur en

kommunallagen prop. 1990912117 43 behandlades sekretessfrågor-nya s.
varvid regeringen konstaterade hänvisningmed till Frikommunutredningensna,

ochslutsatser sekretessreglerna i för sig ändå inte hindrar ordning medatt en
friare nänmdorganisation utvecklingen skulle följas och fråganatt atten men
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vidytterligareskulle övervägastillämpning senaresekretesslagens enom
tidpunkt.

tillförhållandeiorganisationrörande kommunernasrättspraxisBeträffande
ochavgjort1994decemberiregeringenharsekretesslagenochdatalagen

i kommunstadsdelsnämnderöverklagandeefterärendenavslagit flera enav
datalagen.enligtärendenikommunisocialnärnnder annanenresp.

med-beslutiDatainspektionen934194 harJuärendenaavgjordadeI ett av
föraochinrättai kommunstadsdelsnämnderna att person-tillstånd fördelat en

Ändamålet skulleregistretmedKommuninvånarregister. varaKIRregistret
dekontrollochkompletteringför somunderlag personerbl.a. utgöra avatt

försörjningsregisterochförvaltningar utgörakommunensmedkontaktikom
ingå-informationssystemsocialasocialtjänstenstill ipersonuppgifteravseende

personregister.ende
registreringavsågansökandeldenDatainspektionenavslogbeslutet somI av

ärende hosaktuell iregistrerade ärden ett enutvisaruppgifter attsomav
följande.huvudsakihärförskälSommyndighet.kommunal angavs

kaninteuppgifterinnehållaskallpersonregistret sompersonerEftersom om
ellerregisteransvarigadehoskunderelleranställdamedlemmar,betraktas som

datala-§enligt 3krävstill dessa,anknytningjämställddärmed ahar armansom
registretiUppgifternameddelas.skall kunnatillståndskäl försärskilda attgen

någonärende hosiförekommer ettupplysning attkommer personatt enomge
social-aktuell inomärnärrmderna,registeransvariga attde t.ex personenav

sekretessla-§kap. 4enligt 7sekretessomfattasuppgifterSådanatjänsten. av
ifrågavarandeuppgiftersekretesskyddadeintetillåterSekretesslagen avattgen.

sekretesspröv-myndigheterregisteransvariga utantill andra änlämnasslag ut
aktuellÄven äruppgiftfalli de attsärskilt fall. personi varje enning omen

otillbörligtförriskinnebäradetsekretesskyddad kanintemyndighet ärhos en
registeriregistrerasdenintegritet ettpersonliga somregistreradsiintrång om

myndigheter.fleraförär gemensamt
såvittyrkade,ochbeslutDatainspektionensöverklagadestadsdelsnämnderna

uppgiftregistrerainnefatta rättskalljämväl att omtillståndeti fråga,är attnu
myndighet.aktuell hosregistrerade ärden enatt

datala-3 §Enligtföljande.anfört bl.a.beslutför sittskälharRegeringen som
förandeochinrättandetillstånd tillmeddela avDatainspektionenskallgen

deiakttagandemedanledningsaknas att, avdet antapersonregister, attom
registreradsiintrångotillbörligt§§,och 65enligtmeddelasföreskrifter som

uppkomma.skallintegritetpersonliga
inomgäller sekretesssekretesslagen§4i kap.Sekretessbestärmnelsen 7

innebärvilketskaderekvisit,s.k.med omväntutformadochsocialtjänsten är ett
prop.sekretesslagentillförarbetenaEnligtför sekretess.presumtionen

skaderekvisitvid dennalagstiftningen typ81-82 harDel A, av197980:2, s.
sekre-beträffandeföretas änskadebedömningindividuellförutsatt att meren
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tessbestärnmelser förenadeär med s.k. raktsom skaderekvisit.ett En sådan
skadebedömning torde därmed i princip förutsättas ske i varje enskilt fall och
inte tillåta generellt uppgiftsutlämnande.ett

Av 1 kap. 3 § sekretesslagen framgår huvudregelatt gäller sekretesssom även
mellan olika myndigheter och mellan olika verksamhetsgrenar inom samma
myndighet.

Socialtjänsten i den aktuella kommunen har delats geografiskt på olikaupp
kommunala nänmder. Varje nämnd är myndighet. Sekretess gälleren egen
därför mellan de olika nämnderna för uppgifter inom socialtjänsten, vilket i
förevarande fall innebär nämndatt måste beakta bestämmelsenen i 7 kap. 4 §
sekretesslagen innan uppgifter lämnas tillut nämnd.en annan

Bestämmelsen uppgiftsskyldighet i 65 § SoL 1980:620om inte hellerger
stöd för generellt uppgiftsutlänmande.att ett

Med beaktande sekretessen enligtatt 7 kap. 4 § sekretesslagenav principiellt
inte för rutinmässigtutrymme utlämnandeger ett uppgifter efter generellav en
skadeprövning fann regeringen registreringatt uppgifter utvisar denav attsom
registrerade aktuellär i ärende hos kommunalett myndighet ‘skulle innebäraen
otillbörligt intrång ii personlig integritet. Vad nämnderna anfört, bl.a. deom
administrativa fördelar uppgiftsutlämnande via dataregistretsom innebär loch att
uppgifterna endast blir tillgängliga för handläggare inom kommunens social-
tjänst, inteutgör skäl för någon bedömning. Stadsdelsnämndernasarman över-
klagande skall därför i detta avssende avslås.

Var gränserna för sekretessen skall inomgå kommunal nämndorganisationen
har alltså kommit bli beroendeatt den organisatoriska indelning kommunal-av
fullmäktige bestämmer. Detta måste enligt vår mening mindre intressantvara

sekretesslagenssett intresseur upprätthålla fullgottatt integritetsskydd.av ett
Det är således inte den enskildes skyddsbehov avgör gränserna försom var
sekretess skall gå fullmäktiges beslut,utan dessutom oftast har andra motivsom

vadän sekretesslagen har.
Kommunernas organisationsfrihet enligt den kommunallagen medför,nya att

problem har funnits och diskuterats sedansom sekretesslagens tillkomst har fått
dimension. Det beroende,en skildany delar socialtjänsten harsom av av

varandra för socialtjänstens intentioneratt helhetssyn skall kunna uppnås,om
kan allvarligt rubbas sekretesslagen medför formaliseradeom och starkt be-
gränsade kontaktmöjligheter förändringarnär kommunernas organisation ärav
önskvärd andra aspekter. Dessutom kan rättssäkerhetsskälur anföras skälsom
för ändring sekretesslagen vad kommunensav socialtjänst. Det kan inteavser

försvarbart enskild kananses att uppbära, flera socialbidragen t.ex. enligt SoL
för tid från två eller flera närrmdersamma inom kommun.samma

Vi därför socialtjänsten i kommunattanser bör utgöra helhet frånen ävenen
sekretesslagens utgångspunkt oberoende och hur den är organisatorisktav om
uppdelad.
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sekre-frånundantagolikadekompletteraåstadkommaskan attDetta genom
Även bliviti frågaparagrafensekretesslagen.2 §kap.i 14finns omtess som

detfallerunder årengjortshartilläggdesvåröverskådligrelativt somgenom
räck-begränsadederastillmed hänsyndärundantagenregleranaturligtsig att

kommuninommyndighetermellansekretessfrån sammavidd. Undantagen
ochfamiljerådgivningsocialtjänstverksamhettillbegränsade utomföreslås

kommuninommyndigheterolikamellanuppgiftöverföring sammagäller av
behövsutlämnandetochmyndigheternabådagäller hossekretess omsammaom

behandlingellervårdstödinsats,nödvändigfåskall somenskildedenför att
inompersonregisterochdokumentation1996:000lageni 1 kap. omavses

socialtjänsten m.m.
utlämnandeochkontaktertillmöjligheterbl.a.skapas avförslagvårtGenom

skulledeäveni kommun,delarolikasocialtjänstensmellan omuppgifter en
nänmder.olikaorganiserade undervara

ochkommundels-distrikts-, stats-undersocialförvaltningarnaskildadeFör
under-ärendeöverflyttningbl.a.förslag ettinnebär vårt attdelsnärnnderna av
tillkommundelfrånflyttarenskildsekretesshänseende enilättas enenom

skallADBhjälpmednämndsådanocksåinnebärFörslaget avatt enarman.
socialbidraguppburitharelleruppbärenskild t.ex.kontrollerakunna om en

särskildinrättatOm kommunenkommun.inomnämnd enfrån sammaarmanen
för barnomsorgnämndochfamiljeomsorgochindivid-förnänmd annanen

in-behövavarandrauppgifter attfå utankunnanämndernabådaskall de av
samtycke.enskildshämta en

uppgift tilllämnamöjligheterföranförs myn-att annanmotivLiknande som
social-uppgift tilllämnaförskälanföraskan attkommuninomdighet somen

övervägandeförföremålvaritfråga harDenna menkommun.itjänsten annan
direktiv.kommitténsutanförliggabedöms

Gallringsfrågor10.20

gällaskall10.8avsnittiföreslåsgallringochbesvarandeförreglerDe som
socialtjänstregister.föräven
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10.21 Information

Vårt förslag: Informationsskyldigheten bör ligga på den register-ärsom
ansvarig och kan lämpligen fullgöras muntlig information till dengenom

föremålär för handläggning, i trycksakersom verksamheten eller påom
liknande sätt.

Skälen för vart förslag:
Den registreradär eller bli registreradsom skall informationavses ges om
socialtjänstregistren. Den registeransvarige skall därför upplysning vadge om

socialtjänstregister fårett innehålla och ändamålet med registret. Infor-om
mation skall också länmas de sekretess- och säkerhetsbestämmelserom som
gäller och hur de tillämpas. Vidare skall upplysning länmas vilka rättigheterom
den enskilde har enligt datalagen 1973:289. Det gäller enligträtten datalagen

få registerutdragatt och möjligheten få rättelse till ståndat någon uppgiftom
i registret skulle visa sig felaktig. Informationen skall också omfattavara en
orientering de begränsningar i fråga terminalåtkomst,om utlämnandeom av
uppgifter på ADB-medium, sökbegrepp och bevarande uppgifter före-av som
slås gälla för socialtjänstregister. Informationsskyldighetenett bör ligga denpå

registeransvarigär och kan lämpligen fullsom göras muntlig informationgenom
till den föremålär för handläggning, i trycksakersom verksamheten ellerom
på liknande sätt.

Övriga10.22 frågor

l0.22.1 Säkerhetsfrågor

Det har under utredningsarbetet inte utförts några analyser detnär gäller ADB-
säkerheten för socialtjänstregistren.

Vi vill emellertid peka på Datainspektionen underatt våren 1994 utförde en
enkätundersökning där 100 socialtjänstförvaltningar besvarade frågor sinaom
ADB-baserade personregister. Spörsmålen rörde:

och policyfrågor,ansvars--
vilka används,system som-
vilka uppgifter lagras,som-
hur förvaring lagringsmetoder sköts,av-
vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits.som-
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ingick ilandethelaöverkommunerochbåde småiSocialförvaltningar stora
miljonhalvberäknades överSammanlagt varapersonerundersökningen. en

Svars-undersökningen.ingick iförvaltningarna100dehosregistrerade som
hundrafrekvensen procent.var

följande.bl.a.visadeEnkätundersökningen

datoriserade.förvaltningar ärallaNästan- kraf-varierarpersonregisterhanteringsocialtjänstensSäkerhetsnivån inom-
tigt.

ADB-Säkerhetspolicy.antagit någoninteharförvaltningarnade 10040 av-
policy.få harYtterst egenen

sårbarhetsanalysergenomförtaldrigharförvaltningarnahälftenDrygt av-
ADB-säkerheten.förplanereller upprättat

kontrolle-bristfällig. Loggarallmäntregisterhanteringen ärUppföljning av-
sällan.ras

harförvaltningarnaminoritetEnunderskattas.känslighetInformationens av-
personregister.sinaintegritetsklassat

mycketbehandlaförordbehandlingsprogram attvanligaanvändsOfta~
information.känslig

leverantördominerandeDialogdåvarande är program-avföretagEtt stort-
socialtjänstverksarnheten.tillvara

resultatetgrundval attkonstaterade påDatainspektionen av

okunnigaverkarförvaltningarnakommunalaundersöktademajoriteten av- göroch hursäkerhetsplanerupprättarhur manansvarsfrågor,om man
säkerhetsanalyser.ellersårbarhets-

bristfällig.utomordentligthanteras ärpersonregistrenhurefterkontrollen av-
socialtjänst-inspektionerflervidtadelsskäldärförfann avDatainspektionen att

säkerhetskrav.förinföradelspersonregister, normenens
säker-undersökning måsteDatainspektionensfrånresultatenbakgrundMot av

påankommerintedetemellertidKommittén attförbättras.hetsskyddet anser
börsäkerhetsskyddet. Dettalagreglersärskildaföreslå någrakommittén omatt

mycketsamtidigtDet ärförsorg.Datainspektionensskekunnai stället genom
kommitténsEnligtavseende.dettaisittkommunernaangeläget tar ansvaratt

basisochsäkerhetsanalysutföraomgåendebör kommunernauppfattning en
åtgärdsplan.upprättaframkommerdärvidvad ensomav

förordningellerlagmeddelasintesäkerhetsföreskrifterman genomdenI
föreskrifter. Det ärsådanameddelaDatainspektionendet på attankommer

dettaIfrågor.specifikadessaföljerDatainspektionennaturligtdärför uppatt
allmännameddelat1988decemberiinspektionenkansammanhang nämnas att

medocksåharDatainspektionenpersonregister.förADB-säkerhetråd om
tillämpningenföreskriftermeddelat1993 avoktober1den omfrånverkan
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datalagen 1973:289 vid ändrad organisation inom kommuner och landsting i
vissa fall DIFS 1993:4. angeläget Datainspektionen följer dessaDet är att upp
frågor, inte minst sin föreskriftsrätt enligtmed stöd datalagen.av

Kryptering

Kryptering ADB-information innebär lagrade uppgifter med algoritmattav en
förändras informationen blir oläsbar för den inte har tillgång tillså att som en
nyckel för dekryptera eller forcera Medel och metod förpå sättatt annat texten.
kryptering dekryptering kallas kryptosystem.och

dekryptering iTidigare låg hela hemligheten med kryptering och självanästan
i principkryptosystemet. Numera kan kryptosystemen Detöppna. ärvara som

hemligt läggs i kryktonyckel eller i kombinationer flera sådana. Enen av
krypteringsnyckel bestå antal siffor. Nyckeln kan finnas lagrad ikan ettettav

is.k. card. också möjligt bygga in nyckelnDet är att systemet.smart
Säkerheten hos kryptosystem vilar sammanfattningsvis nyckel-påett ytterst

hanteringen. Kryptering sammanfattningsvis säkerhetsåtgärdbör ses som en
bland andra.

10.22.2 Utbildning och kompetens

iHandläggare och andra inom socialtjänsten behöver god kompetens avseende
samband införandethantering integritets- och sekretessfrågor. I medpå avav
i detta avseende förstärks.den lagen det nödvändigt kompetensenär attnya

utbildnings-Personalens kompetens bör upprätthållas återkommandegenom
vid rekrytering personalinsatser. En utgångspunkt bör också att avvara man

fortsättningen lägger större-viktdvid en hög kompetenstill socialtjänsten i ärmu
i dessa frågor.

l0.22.3 Kostnadsaspekter

samtliga kommittéer och särskilda utredare fårEnligt regeringens direktiv till
utgifterna minskainte öka de offentliga ellerförslagen från kommittéerna

varje möjlighet effektivisera den offent-statsinkomsterna. vidareDet sägs att att
liga sektorn bör tillvara.tas

använder sina befintliga data-Kommitténs förslag bygger kommunernapå att
kostnadsökningar kan därför inte bedömas uppkommapåtagligaNågrasystem.

dokumentationsskyldighet kandetta förslageni hänseende. I vad m.m.avser om
arbetsbelastning för kommunerna.detta inledningsvis medföra viss ökaden

utbildning handläggare ochdel frågaDetta emellertid tillär stor aven om
Samtidigt bör påpekas förslagen ocksåtillskapande rutiner för ADB. attav nya
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ochrättssäkerheteniförbättringarbl.a.effekter såsompositivamedför flera
rutiner inomEffektivareutvärdering.ochuppföljningtillökade möjligheter

kostnadsbesparingar för kommunerna.medförasikt ocksåsocialtjänsten kan på
föranle-i längden bördelheller i dennaförslagendärför inteKommittén attser
bedöm-utförligareEnför kommunerna.kostnadsökningarpåtagligada några

tidskrävan-tämligeningående ochmycketkostnadsaspekterna kräverning enav
intekommittén sigADB-rutiner. Dettabl.a. kommunernasanalysde anserav

sitt arbete.förutföra inomhaft möjligheter att ramen
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11 Författningskommentarer

11.1 Förslag till lag dokumentation ochom

socialtjänstregister m.m.

1 kap. Dokumentation inom socialtjänsten m.m.

Inledande bestämmelser

1 § Nämnd i kap. socialtjänstlagen1 7 § 1996:000 för attavsessom svarar
personal inom socialtjänsten dokumenterar sin verksamhet enligt denna lag.

Samma skyldighet i första stycket gäller för kommunalför-även ettsom anges
bund enligt kommunalförbundslagen 1985:894, institutionsstyrelseStatens samt
för den bedriver privat verksamhet och under länsstyrelsens tillsyn enligtstårsom

kap. socialtjänstlagen.12 3 §

I paragrafen för dokumentation inom socialtjänst ochattanges vem som svarar
viss privat verksamhet fullgörs. Av 10 § framgår för uppgif-vem som ansvarar

har antecknats i socialtjänsthandling.ter som en
I första föreskrivsstycket nämnd i 1 kap. § socialtjänstlagen7att som avses

1996:O00SOL för personal inom socialtjänsten dokumenterar sinattsvarar
verksamhet. Vad med nämnd i förevarande sammanhang har be-som avses
handlats i huvudbetänkandet SOU 1994:139 Ny socialtjänstlag, 590. Soms.
framgår den allmärma motiveringen kan skyldigheten dokumentera inteattav
kopplas till yrkesansvar motsvarande det finns inom sjuk-hälso-ochett som
vården. Därför bör denna skyldighet inte personlig.vara

paragrafensI andra stycke föreskrivs kommunalförbund enligt kommu-att ett
nalförbundslagen 1985:894, myndigheten SiS den bedriver privatsamt som
verksamhet och under länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoLstår har

skyldighet sindokumentera verksamhet kommunal socialtjänst.attsamma som
Kommunalförbund frivillig sammanslutning mellan kommuner ellerär en

landsting eller kommuner och landsting. Både frivilliga och specialreglerade
uppgifter kan föras till kommunalförbund. Gäller samarbetet myndig-över ett
hetsutövning kommunalförbund formen.den enda möjliga Ett förbund kanär
också ha hand vissa uppgifter inom förvaltningsområde,enbart ett t.ex.om en
del specialreglerad uppgift eller uppgift avgränsad tillärav en en som en
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Om kommuner och landsting bildar kommu-geografisk del kommunen. ettav
landstingetsamarbetsuppgiften kompetensenlig för bådenalförbund måste vara

och kommunerna.

socialtjänst och2 § socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningenMed om
missbrukare samtyckelagstiftningen vård ochden särskilda utanav unga avom

förstahandhas nämnd enligtverksamhet i fall enligt lag 1 §samt annat avsom
asylsökande och andraMed socialtjänst jämställs ärenden bistånd åtstycket. om

introduktionsersâttning för flyktingar och vissa andrautlänningar, ärenden om
enligt lagstift-tillstånd till riksfärdtjänst verksamhetutlänningar, ärenden samtom

vissa funktionshindrade.ningen stöd och service tillom

beskrivning socialtjänstens verksamhetsområden. Lag-paragrafenI ges en av
§ tredje stycket sekretesslageni med 7 kap. 4överensstämmer stort setttexten

100.1980:
den verksamhetförstås med socialtjänst i första handEnligt paragrafen som

1994:139. Verksamhetenförslag till socialtjänstlag se SOUi Nyvårtavses
faktiskhandläggning ärende kanbehöver inte bestå i utgöras rentett utan avav

bistånd, vård ochverkställighet beslut särskiltverksamhet i form omav av
socialtjänst räknas särskild lag-paragrafen skall vidare tillbehandling. Enligt

LVM.samtyckeLVU och missbrukarestiftning vård utanavom av unga
arbetsuppgifter iparagrafens mening hänförs ocksåTill socialtjänst i som

SoL.i kap. l § första stycketåligger nämnd 1övrigt enligt lag som avses
faderskapbefattning ärenden rörandesocialtjänstens medHärmed t.ex.avses

handräckning enligt föräldrabalkenvårdnad, adoption ochoch underhåll, samt
1964: 167 med1977:477, lagenyttranden enligt körkortslagenavgivande av

1738alkohollagen 1994: ochlagöverträdare,särskilda bestämmelser om unga
1982:670.nanmlagen

1994:137socialtjänst ärenden enligt lagenparagrafen jämställs medEnligt
1993:1068 introduktions-m.fl., lagenmottagande asylsökande omom av

utlänningar, riksfärdtjänst enligtflyktingar och vissa andraersättning för om
stöd1993:387kommunal riksfárdtjänst och lagenlagen 1993:963 omom

paragrafen följer dockfunktionshindrade LSS. Avservice till vissaoch att spe-
1993:388 införandei och lagenvårdhem 6 7cialsjukhus och omsom avses

funktionshindrade inte skallservice till vissa1993:387 stöd ochlagen omav
skallbeskrivning vilka ärendenutförligaresocialtjänst. En av somanses som

motiveringen under avsnitt 10.3 Dokumenta-allmännafinns i dendokumenteras
tionens omfattning.

beslutenskild verkställighet3 § handläggning ärenden rörAll samt av omsomav
behandling enligt skall dokumenteras.vård och 2 §stödinsatser,

dokumentationstycket skall fullgörasSkyldigheten enligt första ut-avgenom
löpande anteckningar.redningar och beslut samt genom

enligt första stycketstödinsatser, vård och behandlingverkställighetMed av
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social-§enligt 5 kap. 1färdtjänsteller5 §enligt 4 kap.barnomsorginteavses
1996:000.tjänstlagen

handläggningAllutföras.skalldokumentationföreskrivs närstycketförstaI
vårdstödinsatser,beslutverkställighetochenskildrörärenden omavsomav

nämndhandhasenligt lagyttrandenvissa avsesbehandling somoch avsamt som
ärendenhandläggningMeddokumenteras.skall§ SoL avses7i 1 kap. av

någonföreliggerintedetföljerbeslut. Häravfattande attutredning och av
alkoholråd-vidrådgivning,medsambandi t.ex.dokumenteraskyldighet att

verksamheter.motsvarandefamiljerådgivning ochgivning,
förstaenligtinsatserdokumenteraskyldighetenreglerasstycketandra attI

Dokumenta-beslut.verkställighetochbeslututredning,gälleroch detstycket av
anteckningar.löpandeföraskall fullgörasi fråga atttionen genom

vård ochstödinsatser,verkställighetmedföreskrivsstyckettredjeI att av
enligtfärdtjänsteller§ SoL5enligt kap.4barnomsorgintebehandling avses

ochförskoleverksamheti frågaföljerlag. Härav§l att5 kap. omsamma
verksamhetbeslutsfattandeendastparagraf skallnämndaenligtskolbarnsomsorg

dokumenteras.
skälandraellerpsykiskafysiska,skall barn§ SoL9Enligt kap.4 som av
ellerfritidshemförskola,iplatsanvisasutvecklingi sinstödsärskiltbehöver

tillgodosesstödsådantbehovbarnetsinteskolbarnsomsorg,integrerad avom
handläggningbådeskallverksamhetBeträffande denna avsätt.på något annat

social-dokumenterasstödinsatsbeslutetverkställighetoch avärendet omav
tjänsten.

doku-vidupprättatshandlingdenna lagisocialtjänsthandling4 § Med somavses
verksamhet.i sådankommit inharhandlingochenligt 3 §mentation som

upptagningbildellerskriftiframställning samtsocialtjänsthandlingSom avses
hjälp-tekniskamedendastuppfattassätteller påavlyssnasläsas, annatkansom

medel.
datalagenspersonuppgifter ibestämmelserfinnslagdennakap.I 2 om

databehandling.automatiskstödmedförsmening1973:289 avsom

socialtjänsthandlingMedsocialtjänsthandling.definierasstycketförstaI termen
ochSoL3 §kap.enligt 1dokumentationvidupprättashandling somavses
och1kap.Av 1verksamhet.sådanmedsambandikommitharhandling som

dokumentationsskyldightenförframgår attlag§§10 svararsomvemsamma
socialtjänsthand-iantecknatsharuppgifterförfullgörs ensomansvararresp.

ling.
framställ-socialtjänsthandlingstyckeandraparagrafens ansesattI somanges

elleravlyssnasläsas, annatkanupptagningbildskrift ellerning i samt som
blir här-bestämmelserhjälpmedel. Lagenstekniskamedendastuppfattassätt

teknik-neutrala.kallasvadigenom som
handlingförgällersocialtjänsthandlingvalts pådefinition harSamma som
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enligt 2 kap. 3 § TF. Med socialtjänsthandling därför alla formeravses av
framställningar och upptagningar sig de utförts manuellt, mekaniskt ellervare
elektroniskt. En socialtjänsthandling kan alltså helt eller delvis utgöras av
ADB-, video- eller diktafonupptagningar. Bestämmelserna i detta kapitel gäller
således både uppgifter i pappershandlingar konventionellt slag och uppgifterav
på andra informationsbärande medier.

denI allmänna motiveringen har redogjorts för bestämmelserna i 2 kap. 3 §
TF och vissa andra bestämmelser däri. I nämnda kapitel tryckfrihetsförord-av
ningen finns nämligen ytterligare bestämmelser allmänna handlingars offent-om
lighet, bl.a. regler för handlingnär har kommit till myndighetges ochen en

den skallnär upprättad hos myndigheten. Dessa bestämmelser gälleranses
emellertid i detta sammanhang endast sådan verksamhet enligt 1 kap. 3 § SoL

det allmärmas. För den bedriver sådan privatsom verksamhetavser som som
i 12 kap. 3 § lag finns inte några motsvarandeavses bestärmnelser.samma

Handlingar ellerupprättats kommer in till den bedriver sådan privatsom som
verksamhet bibehåller fortsättningsvisäven sin karaktär enskild handling så §av
länge de förvaras där. För de fall sådana frågor skulle bli aktuella inom inämnda
privata verksamhet torde TF:s bestämmelser tjäna till ledning.

§5 Socialtjänsthandlingar skall tillföras och sammanställas i personakt så snarten
de har upprättats eller kommit in enligt första4 § stycket.

En personakt får endast omfatta enskild Socialtjänsthandlingar ien ettperson.
ärende omfattar flera i hushåll får dock tillföras för dessasom personer samma en

akt.personer gemensam

I paragrafen definieras begreppet personakt.
förstaI stycket föreskrivs socialtjänsthandlingar skall tillförasatt och samman-

ställas i personakt så de ellerupprättats kommit insnart enligt 1 kap.en 4 §
SoL. En beskrivning vilka avsnitt i akten finns i den allmännaav som avses
motiveringen. Akten innehåller eller flera socialtjänsthandlingar.en

I andra stycket första meningen huvudregel personakt fårattanges som en
endast omfatta enskild För kan det finnas fleraen person. en person person-
akter. Av sekretesslagens 1980: 100 bestämmelser följer myndighet inteatt en
får lägga personakt med myndighet eller med dengemensamtupp en en annan

bedriver sådan privat verksamhet i 12 kap. 3 § SoL. Vidaresom som avses
innebär bestämmelsen tystnadsplikt i 12 kap. 12 § SoL den bedriverom att som
sådan privat verksamhet intenämnts får lägga personaktersom ovan upp gemen-

med utövare privatsamt verksamhet.en arman av
I andra stycket andra meningen föreskrivs socialtjänsthandlingar i ärendeatt ett

omfattar flera i hushåll dock får tillföras försom dessapersoner samma en
personakt. Detta kan fallet när ärende omfattarpersoner fleragemensam ettvara

i hushåll, sammanboende eller familjemedlemmar.ett t.ex.personer När endast
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i hushåll har ansökt bistånd skall dock enbart personaktetten person om en
läggas upp.

6 § Nâr anmälan kommit in till myndighet inom socialtjänstenen en som myn-
digheten inte finner anledning inleda utredning med anledning får anmälanatt av,
inte tillföras personakt.en

I förevarande paragraf föreskrivs anmälan kommit innär till myndig-att en en
inomhet socialtjänsten och myndigheten inte finner anledning inledaatt ut-

redning får anmälan inte tillföras personakt. Bestämmelsen tillämpligären
vid anmälan enligt lagen 1976:511 omhändertagande berusadet.ex. om av

s.k. LOB-anmälningar, lämnas åtgärd. Vissa förbe-utanpersoner m.m., som
redandeiåtgärder resulterar i förhandsbedömning, kontaktt.ex. att tassom en
med den enskilde för klarlägga dennes behov stödinsatser, skall inteatt av anses
inleda utredning enligt 10 kap. §1 SoL.en

Enligt §5 sekretessförordningen 1980:657 handlingar hör tillär som en-
skildas personakter undantagna från registreringsskyldighet enligt 15 kap. 1 §
första stycket sekretesslagen 1980:100. Det innebär s.k. LOB-anmälningaratt
skall registreras enligt 15 kap. 1 § sekretesslagen, ifrågavarande anmäl-när
ningar inte skall tillföras någon personakt.

Dokumentationens innehåll, utformning och hantering

7 § Dokumentationen skall innehålla de uppgifter behövs för tillgodoseattsom
den enskildes rätt till säker handläggning ärendet och insats goden av en av
kvalitet den vård, behandling stödinsatspå och han erhåller. Uppgifter enligtsom
8-9 §§ dokumenteras de har betydelse i det enskilda fallet.om

En socialtjånsthandling har skall innehålla uppgiftupprättatssom om vem som
har gjort viss anteckning och tidpunkt för anteckningen.en

I de fall uppgifter hämtas in från skall detta antecknas.annan

paragrafens första stycke regleras generelltI vilka slag uppgifter skallav som
dokumenteras och sammanställas i personakten. Ett primärt intresse för den

handläggningenskilde säker ärendet god kvalitetär påatt samten av en
vården, behandlingen och stödinsatsen. Denna föreskrift gäller de myndigheter
respektive den bedriver privat verksamhet i 12 kap. 3 § SoL ochsom som avses
dokumentationen viktigt hjälpmedel.då Uppgifterna rörande dokumenta-är ett
tion skall först främstoch kunna användas socialtjänstens respektive ifråga-av
varande privata verksamhets personal arbetsinstrument för den individu-ettsom
ella planeringen, handläggningen ärendet, genomförandet verkställighetenav
och uppföljning ärendehandläggningen, vården, behandlingen och stöd-av
insatsen. Uppgifterna i fråga utnyttjas i flera för socialtjänstenockså andra
viktiga sammanhang, underlag för kvalitetssäkring, forskning ocht.ex. som
framställning statistik.av
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huvuduppgift krävsfylla sinskyldigheten dokumentera skall kunnaFör att att
korrekt infor-tillräcklig, väsentlig ochsocialtjänsthandling innehålleratt en

olika verksamheter ochvariera starkt mellanmation. Vad detta innebär kan
uppgifter har betydelse medEndast deärendetyper inom socialtjänsten. som

skall dokumenteras. Motenskilda fallettill verksamhetens och dethänsyn art
ske vissa stödinsatserdokumentationkan mindre omfattandeden bakgrunden av

snöskottning, förmatdistribution,fönsterputsning,inom hemtjänsten, samtt.ex.
skallDokumentationenoch ekonomiskt bistånd. ävenförsörjningsstöd annat

rättssäkerhet.tillgodose kraven på
medalltid finnas i sambandidentitet skall dockUppgifter den enskildesom

sådan verk-det gällerEnskilda kan aldrigdokumentation. närvara anonyma
personakt.och läggadokumenteraomfattas skyldighetensamhet att uppsom av

vid rådgivning,skyldighet dokumenteraundantag frånBeträffande att se ovan
ldentitetsuppgifter nöd-allmänna motiveringen. ärkap. 3 § och denunder l

handläggning ärenden ochsäkerkravetvändiga för tillgodose påatt enaven
enskildedenstödinsatserbehandling och andra.god kvalitet vård, somav

allmänt ochenskildesredovisas denerhåller. Numera personnummer, namn
bedrivs inom socialtjänstenverksamhet ärtill denadress. Med hänsyn att som

personförväxlingar.risk förvikt det inte finnskänslig detär attart, storavav
enskilde.identifiering denför säkerdärför användasbörPersonnummer aven

uppgiftsocialtjänsthandling skall innehållastycket föreskrivsI andra att en
anteckningen gjordes. Be-anteckning ochgjort visshar närsom enom vem

och yrkes-anteckningsförarens identitetuppgifterinnebärstämmelsen att om
finns väsentligt,uppgifterpersonakten. Att sådana ärkompetens bör finnas i

utläsa aktenarbete det gårunderlättas personalens attattt.ex. somav vemav
eller stödinsat-vården, behandlingenhandläggningen ärendet,tagit del ihar av

sen.
skalluppgifter in frånhämtas ävenföreskrivsI tredje stycket näratt arman

finnaslagbestämmelser kommer detantecknas i personakten. Utöverdetta att
innehåll. Bl.a. kan vissadokumentationensföreskrifterytterligarebehov omav

vad de löpandedetaljregleras i frågabehövaverksamheter komma att om
innehålla.personakten skall Detsocialtjänsthandlingarnaanteckningarna, resp.

regeringen bestämmerden myndighetregeringen ellerbör ankomma på attsom
verkställighetsföreskrifter.meddela sådana

dokumentation skeärende skallhandläggning8 § verksamhetI ettavser avsom
av

anhångiggörande,
till utredning,anledning2.

aktuella situation,den enskildes
enskildes behov insatser,bedömning den4. avav

har tillämpats,de bestämmelserbeslut och som
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3 §enligtinsatseromfattningvilkeniochformvilkenibeslutskäl för samt6.
ochutgå,skallstycketförsta

överklagats.harbeslut7. ettom

verk-idokumenterasskalluppgiftervilkareglerarparagraf somFörevarande
beslutsfattan-ochutredningdvs.ärenden,handläggningsamhet avavsersom

de.
kap.enligt 1dokumenterasskalluppgifterdehar, utöverparagrafen somI

socialtjän-idokumenterasskalluppgifter enpunkteri sju angetts som7
anteckning.sthandling

Ettärendeanhängiggörande ett anges.skallpunkten avförstadenEnligt
uppkommerärendeEttflera sätt.påsocialtjänstenhosaktualiseraskanärende

färdtjänst,socialbidrag,tjänst,social t.ex.ansökeralltid då någon enom
tjänstsocialantingenkanansökanförskola. En enavsepåplatsellerhemtjänst

EttSoL.6 kap.enligtbiståndbegäranellerriktlinjerkommunala omenligt en
Enligtanmälan.muntligellerskriftliganhängiggöraskanärende även genom en

hosåtgärdtillinitiativsjälvsocialtjänsten tadet attåliggerförfattningarvissa
begäranärende påiutredning armanmed avettbiståellermyndighet attannan

i FB.bestämmelserfleramed2 kap.myndighet, t.ex.
Dessautredningtillanledning anges.uppgifterskalltvåpunkten omEnligt

fattandeochutredningenkommandedenförutgångspunktoftauppgifter utgör
beslut.av situationaktuellaenskildesdenuppgifterskalltill sjupunkterna omEnligt tre

deochbeslutinsatser,behovenskildesdenbedömning avliksom avanges,
vilkenoch iformvilkenibeslutförskäl samttillämpats,harbestämmelser som

ochskall utgåstycket§ första3kap.1enligtinsatsersocialtjänstensomfattning
be-har närmareuppgifterifrågavarandeöverklagats.harbesluthuruvida ett

motiveringen.allmännadenskrivits i

ochvårdstödinsats,beslutverkställighetbestår omverksamhet av§9 I avsom
skedokumentationskallbehandling av

stödinsatsen,utförandetförbetydelsehar avenskildedenuppgifter somom
behandlingen,ochvården

behandlingen,ochvårdenstödinsatsen,medsyfteochmåluppgifter om. åtgärder,vidtagnauppgifter om. uppnåtts,harenligt 2målenmånvilkeni
. ochvidtagits,åtgärd intebeslutadtillorsak att en. avslutats.harbehandlingenochvårdenstödinsatsen,tillanledning att
. patientjoumallagenenligttillgodoseskandokumentationbehovetden månI av

stycket.förstaenligtdokumenterasuppgifterintebehöver1985:562

medsambandidokumenterasskalluppgiftervilkareglerarparagraf somDenna
behandling.ochvårdstödinsatser,bestårbeslutverkställighet avsomav

dokumente-skalluppgifterpunkteri somstyckeförstaparagrafens sexI anges
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denutöver dokumentationsskyldighetras, framgår 1 kap. 7 I densom av
allmärma motiveringen har uppgifterna i fråga beskrivits. Beträffande punkten

avslutningsanledning, dennaär uppgiftsex, betydelse för uppföljningstor ochav
utvärdering socialtjänstens verksamhetsområden. En möjlighetav dokumente-att

ifrågavarande uppgift kan också medverka tillra successivt förbättrade metoder
vid genomförandet stödinsats, vård eller behandling.av en

I andra stycket föreskrivs i den mån behovetatt dokumentation kan till-av
godoses enligt patientjournallagen 1985:562 behöver inte uppgifter doku-

enligt förstamenteras stycket. Det kan gälla vård och behandlingt.ex. i ser-
vicehus. En personakt lagts enligt denna lag får dock inte läggassom upp upp

med patientjournalgemensamt förs med stöd patientjournallagen.en som av
Detta följer bestämmelserna i sekretesslagen 1980: 100.av

10 § Den antecknat uppgifter i socialtjänsthandlingsom upprättats enligten som
3 § för uppgifterna.ansvarar

I paragrafen föreskrivs den antecknat uppgifteratt i socialtjänsthandlingsom en
har upprättats enligt 1 kap. 3 § försom uppgifterna.ansvarar

I l kap. l § för dokumentation inomanges kommunensvem attsom svarar
socialtjänst, hos kommunalförbund, hosett Statens institutionsstyrelse och viss
privat verksamhet fullgörs. Ledningsansvaret inom kommunens, kommunalför-
bundets, institutionsstyrelsens socialtjänst respektive den bedriver privatsom
verksamhet och står under länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap.3 § SoL innebär
då förett yttersta underställd personal fullgöratt sina åliggandenansvar inom
ifrågavarande verksamheter, däribland dokumentera, tillföra och sammanställa
socialtjänsthandlingar i personakt. I praktiken kommer dettaen attansvar
inskränkas till uppföljning och kontroll dokumentationsskyldighetenattav
fullgörs och personakt läggsatt upp.

11 § En socialtjânsthandling skall upprättas så långt möjligt efter samråd med den
enskilde och med beaktande den enskildes integritet.av

dokumentationenAv skall framgå den enskilde har avvikande mening.om

I paragrafens första stycke föreskrivs socialtjänsthandlingatt skall upprättasen
efter samråd med den enskilde och med beaktande hans integritet.av

Den valda definitionen på socialtjänsthandling innebär personakten kanatt
innehålla både handlingar inomupprättats socialtjänsten och inom sådansom
privat verksamhet står under länsstyrelsen tillsyn enligt 12 kap.som 3 § SoL

handlingar harsamt in dit, från hälso- ochgetts sjukvården.som t.ex. Beträffan-
de de sistnämnda handlingarna det inteär möjligt i SoL ställa kravatt påupp
innehåll och utformning. När det däremot gäller de socialtjänsthandlingar som

inomupprättas socialtjänsten, dvs. hos kommunen, kommunalförbundett
respektive SiS den privata verksamheten isamt fråga kan sådana krav ställas.

Uppgifter antecknas i socialtjänsthandling och tillförssom personakten en
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denbl.a.förståsHärmed attintegritet.enskildesför denrespektpåskall bygga
såledesprincip är attgrundläggandeEnaktning.medbehandlasskallenskilde

och inteunderlagkorrektvila påskallsocialtjänsthandling ettiuppgifterna en
förut-enskildetill denHänsynenkaraktär.kränkandeellernedsättandevara av

privatliv.dennesuppgiftergällerdetåterhållsamhet när ombetydandesätter en
vidtagitsharåtgärderdeomfattar somdokumenteraSkyldigheten att m.m.

vårdstödinsatser,verkställighetärendenhandläggning samt avbeträffande av
grundtilllegatbedömningarellerövervägandende somliksombehandling,och

denolika sättpåuppfattasintegritetskränkande kan avärVaddessa.för som
aldrigkarktärsubjektivuppgifterkrävaintesåledes attkan avManenskilde.

tillförasdärmed fåochsocialtjänsthandling per-eniförekommaskall få en
fallet. Däremotenskildadetbefogade ikani frågaUppgifternasonåkt. vara

ställnings-förbetydelseverkligärunderlagriktigtpågrundasde avbör somett
enskildedenvärdeomdömenOvidkommande omsocialtjänsten.inomtaganden

intefårkaraktärkränkandeellernedsättandeallmäntanhörigahansoch av
bestämmelsernamedkonfliktikommakan ävenomdömenSådanaförekomma.

skydd förtillgörsutredningargällerdetNärbrottsbalken. somiförtalom
fåintegritetdock densamtycke kan vuxnesvårdnadshavarensunderåriga utan

integritet.barnetstillförhållandeitillbakastå
utformabetydelsen atterinraparagraf avärdenna attmed omAvsikten

inteenskildedensådant sätt attsocialtjänsthandling på ettiuppgifterna en
uppgiftersådanautelämnaheltsåledes ombörMandem.kränktsigkänner av

vården,ärendet,handläggningeniställningstaganden avförbetydelseharintede
stödinsatsen.ellerbehandlingen

enskilde harfall deni de armanföreskrivs enstycke att,andraparagrafensI
skalldettaantecknat,har anges.handläggarendenuppfattning än som

skrivenskallsocialtjänsteninomupprättas varasocialtjänsthandling12 § En som
denförförståeligmöjligtlångtoch såutformadtydligtspråket,svenskapå vara

enskilde.

skallupprättassocialtjänsthandlingar varadeföreskrivs somparagrafen attI
för-möjligtlångtoch såutformadetydligtspråket,svenskaskrivna på .vara

socialtjänsthandlingintedockhindrar attDettaenskilde. enför denståeliga
språk.främmandetillöversättas annatkan ett

påskrivnaskallsocialtjänsthandling varaianteckningarpåKravet enatt
påmåstehandlingeniellerord varavarje termintedockinnebär attsvenska

uttryckssättochordsvenskaanvändalägenallaiMöjligheternasvenska. att
tillexaktasaknarspråket synonymersvenskadetmåni viss attbegränsas av

utländskTermerspråk.främmande annanfackuttryck på avvedertagnaolika
i vårtfinnsintemotsvarigheteradekvatagodtas närdärförhärstamning måste
ordenutländskadeintefårfinns,motsvarigheterinhemskadäremotOmspråk.

användas.uttryckssätteneller
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Med orden tydligt utformade handlingens tekniska utformning. Omavses
anteckning i socialtjänsthandling för handen görs skall skriftenen tydligvara

och enkelt läsbar för och Handskriven skall tydlig ochvar text baraen. vara
vedertagna förkortningar får förekomma i socialtjänsthandling.en

Kravet på tydlighet gäller olikaäven former avtryck, avskrifter och kopior.av
Med uttrycket så långt möjligt föreståeliga för den enskilde innehålletavses

och dess språkliga utfomming. Alla enskilda har inte förutsättningarsamma att
förstå innebörden anteckning i socialtjänsthandling ioumalanteckning.av en en
Det därförär vikt,största den föratt anteckningenav lägger sigsom svarar
vinn utforma lättförståeligt.den enkeltatt och Ornständigaom och svårtydda
anteckningar kan leda till missförstånd och felbedömningar inom socialtjänsten
respektive hos den bedriver viss privat verksamhet. Svåra och främmandesom
0rd bör långtså möjligt undvikas. En socialtjänsthandling inteär enbart
avsedd för personalen inom ifrågavarande verksamheter föräven denutan
enskilde, tillsynsmyndigheternalänsstyrelsen och Socialstyrelsen domstolarsamt
etc.

Det är märka kravenatt på socialtjänsthandlingaratt i denna paragraf avser
endast de handlingar hosupprättas kommunens socialtjänst, SiSsom respektive
hos den bedriver viss privat verksamhet. Med densom valda definitionen på
socialtjänsthandling förekommer inte sällan också handlingar har upprät-som

utanför kommunenstats socialtjänst, institutionsstyrelsen den privataresp.
verksamheten i fråga, hälso- och sjukvården.t.ex. Eftersom denav upprät-som

dessa handlingar, intetar omfattas skyldigheten i denna lag föra social-av att
tjänsthandlingar det inteär möjligt tillämpa kraven gälleratt för social-som
tjänsthandling även på sådana handlingar. Den upprättar sådan handlingsom en

inteär heller alltid medveten handlingen kommeratt in iom att tas en per-
sonakt.

13 § Uppgifter i socialtjänsthandling får inte utplånas elleren göras olâsliga. Vid
rättelse felaktig uppgift i socialtjänsthandling skall detav en när rättelsenen anges
har skett och har gjort den.vem som

Paragrafen reglerar uppgifter i socialtj änsthandlingatt inte får utplånas elleren
oläsliga.göras Vid rättelse felaktig uppgift i socialtjänsthandling skallav en en

det när rättelsen har skett och har gjortanges den.vem som
Föreskriften innebär krav hurpå rättelseatt skall utföras kommersamma att

gälla för både den offentliga socialtjänsten och för den bedriver viss privatsom
verksamhet. Kravet innebär bl.a. rättelse i socialtjänsthandlingatt alltiden en
måste göras så, den ursprungligaatt klart framgår också eftertexten rättelsen.
Det såledesär inte tillåtet utplåna den ursprungligaatt För konventionel-texten.
la handlingar innebär detta fullständig överstrykning,att målning eller radering
inte tillåten.är För olika tekniska medier får jämförbara ingrepp på mekanisk
eller elektronisk inte företas.väg
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allmäniinförsuppgift enerinraskan attsammanhang somendettaI om
felakti-denuppgift, måsteOm rättarbort.raderasfåraldrig enhandling man

allmännagäller ävenDettaavläsbar.klartfortfarandeuppgiften varaga
därmed36199091:60seADB-upptagningar s.i form prop.handlingar av uppgiftenfelaktigaMed den22.l98283:13KUtill bet.hänvisning s.gjord

misstag.ochmissuppfattningartillupphovintedensåförfarasbör att ger
och dentryckfrihetsförordningenbakgrundtolkasskallBestämmelsen mot av

skallhandlingnärFrågantill denna.anslutningi enutvecklasrättspraxis som
verksam-privatadeninomaktualiseras ävensåledeskommerupprättad attanses

genomläs-vidupptäcksskrivfel,korrigeringarnavanliga somdeFörheten. av
underfrittutföraskanrättelsersådanagälladärvid attning texten, ansesav
självamedsambandtidsmässigtochfaktisktharrättelsen ettförutsättning att

utskriften.
prak-ADB-teknik kanhjälpmedförssocialtjänsthandlingar avdeFör som

sådanaFörhandlingen.iuppgifterrättelseviduppkommaproblemtiska av
§ data-i 8rättelsebestämmelsernadessutomgäller omsocialtjänsthandlingar

§8enligtskedataregistretirättelsebörfalldessa1973:289. I enlagen
manuelltoch ursprungstextenrättelsenvidtagnadensamtidigtdatalagen som

till dennahänvisninggörsregistretlhandling.särskild eniantecknas en
uppgiftervilkareda påfåfallenskiltvarjeikandetta sätthandling. På man

socialtjänsthandling.ifunnitsharochfinns ensom
inteobehörigaså,och förvaras attskall hanterassocialtjänsthandling§ Varje14

den.tilltillgångfår
harhandlingenkopiaelleravskrifteller avsocialtjänsthandling enOm enen

handlingen,fåttharpersonakteniantecknasdet sombör vemtill någon,lämnats ut
lämnatshar ut.dennaoch närkopianelleravskriften

social-stycketandra§51medöverensstämmerstyckeförstaParagrafens
till1994:139 ut-SOUi bet.förslagvårtoch ersätter1980:620tjänstlagen

1996:000.socialtjänstlagenstycketandra2 §10 kap.formning av
utlämnandevidgällaskall avvadreglerarstyckeandraParagrafens som

socialtjänsthandlingar.
ochdamm mot-iournalanteckningpersonakten omianteckningpåKravet

utlämnandevidgällabörsocialtjänsthandlingutlämnandevid enett avtagare
kananteckningpåkravEttdessa.kopiorochoriginalhandlingar avbådeav

ellersocialtjänsthandlingutlämnandevidslentrianmotverka enavförväntas
ellersocialtjänsthandling enlämnaroch utVar enpersonakten.hela somen

jour-personakteniantecknasåledesbörhandlingenavskriftellerkopia av
och näravskriftenellerkopianhandlingen,fåttharnalanteckning somvem
givetvisskalllämnassocialtjänsthandling ut,Innanlämnatshardenna ut. en
tryckfri-1980:100. Isekretesslagenenligtskeutlärrmande kanprövas om

utlämnandevidgällervad avbestämmelserfinns somhetsförordningen om
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allmänna handlingar, bl.a. anonymitetsskydd 2 kap. 14 § tredje stycket.
Sekretessen för uppgifter i socialtjänsthandling torde dock innebära,en denatt

begär få del sådanatt handlingsom ta endast undantagsvisav en kan ha tillrätt
anonymitet.

Som framgår bestämmelsens ordalydelse gällerav den inte det fallet då en
kopia eller avskrift i sin kopieras elleren tur skrivs Att i dessa fall krävaav.

anteckning häromatt görs på den kopieradeen eller avskrivna handlingen skulle
föra för långt. Detta förfarande torde också förekomma endast undantagsvis. I
de-fall det finns behov kopia eller avskrift bör dennaav en frångöras original-
handlingen.

Bevarande socialtjänsthandlingav

15 § Socialtjänsthandlingar ingår i personakt skall gallras femsom år efter deten
sista anteckningen gjordes i akten.

Gallringen skall avslutad kalenderåret eftersenastvara det gallringsskyldig-att
heten inträdde.

Denna paragraf med redaktionellamotsvarar ändringar i huvudsak 60 § so-
cialtjänstlagen 1980:620 vårt förslag i betänkandetsamt SOU 1994:139 till
utformning 11 kap. 2 § socialtjänstlagen 1996:000.av Dock har första stycke
andra meningen och andra stycke utgått. Paragrafens föreskrifter gallringom
skall dock även gälla hos den bedriver sådan privat verksamhetsom och står
under länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § SoL.

16 § Följande handlingar hos myndighet inom socialtjänsten får inte gallras med
stöd bestämmelserna i 15 första§ stycket:av

handlingar kommit in eller upprättats i sambandsom med utredning omfaderskap,
2. handlingar kommit in eller upprättats i sambandsom med utredning omadoption,

handlingar kommit in eller upprättats i sambandsom med underårigatt en
har placerats eller tagits i hem för vårdemot och boende,ett i familjehem ellerett
i enskilt hemett inteannat tillhör någon hans föräldrar ellersom någonav annan

har vårdnaden honom.som om
Handlingar skalividare undantas från gallring enligt bestämmelserna i 15 § av

hänsyn till forskningens behov i representativtett urval kommuner och i övrigaav
kommuner beträffande representativtett urval av personer.

Denna paragraf med redaktionellamotsvarar ändringar 62 § socialtjänstlagen
1980:620 förslagvårt i betänkandetsamt 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 bedriver viss privat verksam-som
het. Det framgår uttrycket myndigheter inom socialtjänsten.av
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personaktáterlämnandeochOmhändertagande av
bedriverdenpersonakt hos somskäl kan attsannolika antas endet på§ Om17

social-§3kap.12enligttillsynlänsstyrelsensunderoch stårverksamhetprivat
lagi dennaföreskrifternaenligthandhaskommerinte att1996:000tjänstlagen

beslutalänsstyrelsenfårlagen,stödmedmeddelasföreskrifter avenligteller som
hand.skallakten tasatt om

denhospersonaktomhändertagandebesluta enockså avfårLänsstyrelsen om
denstycket,förstai somomverksamhetprivatsådan avsesbedriver somsom påtagligtfinnsdetoch ettdetansökerpersonaktenhanteringen omför avansvarar

hand.akten tasbehov att omav intedetochmöjligtdet äråterlämnas,skallpersonakt omomhändertagenEn
återläm-frågaiBeslutstycket.förstaenligt omomhändertagandeförskälfinns

beslutetvidden om-ansökan omefterlänsstyrelsen somavmeddelasnande av
personakten.hanteringenföransvaradehändertagande av

hospersonakterbeslutafår attlänsstyrelsendåsituationerParagrafen anger skalldessaoch närhandfårverksamhet tasprivat omvissbedriverden som
återlärrmas.

detmeddelasomhändertagande ombeslutfårstycketförsta omEnligt
före-enligthandhaskommerinte attpersonakterkanskäl attsannolika antas

Härvidlagen.stödmedmeddelasföreskrifter avenligtellerlagen somiskrifter
be-förtidminstaförvaringoch samthanteringbestämmelserfrämst omavses 14-1 kap.iåterfinnsbestämmelserDessasocialtjänsthandlingar.varande av

§§.16
aktuellt ärblikanstycketförstaenligtomhändertagandedåsituation ettEn

verksamheteninteTasavlider.verksamhetprivatvissbedriverdennär som
kommerdet attofta attdetkan antasyrkesutövareprivatnågonöver armanav dåsituation ettEnpersonakterna. annanhandhavandetframtidadeti avbrista

yrkes-privatnäraktuellt ärblikanstycket enförstaenligtomhändertagande
tillståndeller när ettkonkursgrundverksamhetsinned avläggerutövare

SoL.12 kap.stödmedåterkallas av
länsstyrel-kanstycket tasförsta avenligt uppomhändertagandefrågaEn om

behövsansökanelleranmälanformellNågondärtill.finnsanledningnärsen verksamhetdendriverdennormalt ärvilketÄgaren sompersonakterna,tillinte.
regeliemellertidskallförts,personaktenochsocialtjänsthandlingarnavilkeni

förvaltnings-§17framgårDettafattas.beslut avinnansigtillfällefå yttraatt
kanuppskjutas,intevkanavgörandetnärfall, såsomvissa1986:223. Ilagen

sistnämndastycketandra§17enligtberörd partmeddelas attbeslut utandock
privatansvarigfallet närkanSåärendet. t.ex.isig varatillfällefått yttralag att

måstesocialtj tasochtidrimliginomnåskaninteyrkesutövare
innehålletförhindra attförellerförstörda attbliskallintedehand för attom efterfår avgörastidrimligVad ärobehöriga.tillsprids somhandlingarnai

ärende.respektiveiomständigheterna
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I andra stycket öppnas möjlighet för länsstyrelsenen beslutaatt att person-akter skall handtas det finnsutanom sådanaatt skäl i första stycket.som anges
För detta krävs dock denatt för personakternasom ansvarar ansökt attomaktema skall omhändertas.

Med den för personakternasom ansvarar här denavses ytterstsom ansvarar
för hanteringen socialtjänsthandlingarna iav personakten, vilket inte alltid är
den den enligt l kap.samme 10som §som är ansvarig för uppgifterna i en
socialtjänsthandling. Denna fråga har berörts närmare i 1 kap. l och 10 samt
i den allmärma motiveringen.

Avsikten inteär varje ansökanatt omhändertagande skall beviljas.om Det
är, framhållits i den allmännasom motiveringen, den i egenskapsom av
arbetsgivare bedriver privat verksamhet och står under länsstyrelsens tillsyn
enligt 12 kap. 3 § SoL för förvaringensom ansvarar personakterna. I vissaav
fall kan det dock motiverat dessa handvara att för förvaringtas hos kommu-om

arkivmyndighet. I lagtextennernas har nämnda förhållande betonats genom
kravet på det skall finnasatt påtagligt behovett aktemaatt hand. Ettav tas om
exempel är dennär bedriver sådan privat verksamhetsom iär fråga avslu-som

eller avbrytertar sin verksamhet och flyttar utomlands. För handlingarnaatt
skall åtkomliga för enskilda ochvara andra bör då förvaring ordnas här ien
landet.

Tredje stycket reglerar när omhändertagen personakt skallen återlämnas. En
första förutsättning för detta är återlämnandeatt allsett är möjligt, dvs. att
socialtjänsthandlingarna inte har förstörts efter utgången minsta tid förav
bevarande se l kap. 18 § andra stycket. Vidare förutsätts för beslut åter-om
länmande det inte finns skälatt för omhändertagande enligt första stycket.

Beslut i fråga återlämnande skall meddelasom länsstyrelsen efter ansökan.av
Ansökan kan göras den vid beslutet omhändertagandeav som om av en person-
akt ansvarade för denna. Med den ansvarade för akten densom avses samme

i andra stycket.som

18 § Personakter skall hand enligttas 17 § skallsom förvarasom avskilda hos
arkivmyndigheten i den kommun där personakterna finns.

Omhändertagna personakter skall bevaras i fem år från det de korn tillatt
arkivmyndigheten.

I första stycket Omhändertagnaanges personakter skallvar förvaras. Vilka som
arkivmyndigheterär i kommuner, inte bestämts fullmäktige,annatom fram-av

går 8 § arkivlagen 1990:782.av
Fördelarna med materialatt undantas från gallringsom överlämnas till en

arkivmyndighet redovisades i 198990:72, 102 beträffandeprop. socialtjänst-s.
material. [propositionenens fördelatt är socialnämndensangavs att tillgången

till materialet blir begränsat sekretesslagens 1980:100 bestämmelser.av Den
sekretess gäller för uppgifterna hossom socialnänmden överförs nämligen till
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uppgifternahandlingarna för förvaring.erhållerarkivmyndigheten dennär
sekretesslagens reglermyndigheter kommerEftersom sekretess gäller mellan att

vilket ligger i linje medsocialtjänsten,gälla mellan arkivmyndigheten ochäven
Vissa andratill äldre material.gallringspliktens syfte begränsa tillgångenatt

för forsk-undantas från gallringgäller uppgifter ADB-mediumfördelar på som
gäller inte bestämmel-medium, bl.a.ningens behov och på sådantsom sparas

§ förteckning, 8 §1973:289 tillstånd,i 2 § datalagen 7 omom a omserna a
vidarepropositionen anfördesunderrättelse till enskild. Irättelse och 10 § om

till och förvarat hosmaterialet skall överlämnatför det sparadeatt, att anses
arkivmyndig-förvaras itorde nödvändigt detarkivmyndigheten, det inte attvara

socialtjänstensdet avskiljs frånväsentliga tordehetens lokaler. Det attvaraegna
för förvaring-arkivmyndighetenövrigt dethandlingar i och äratt ansvararsom

utlämnande.inklusive dessfrågoren om
avskil-personakter skall hållasOmhändertagnaVidare i första stycket attanges

änsthand-socialtjbestämmelse motiverasda hos arkivmyndigheten. Denna attav
i frågaprivat verksamhetkommer från sådan ärlingar i personakter somsom

frånhar överlämnatshandlingar i personakterinte blandas med somsamman
speciel-med till desärskild vikt hänsynoffentliga socialtjänsten. Dettaden är av

gälla föri sekretesslagen skallenligt förslaget till ändringSekretessregler som
personakter.uppgifter i Omhändertagna

bevarande personakterminsta tid förparagrafens andra styckeI somavanges
för beräkningen den-Utgångspunktenomhändertagits enligt 1 kap. 17har av

Eftertill arkivmyndigheten.tidpunkt då akten kom intid denminsta ärna
förstöras.handlingarna i personaktenparagrafen angiven tid kanutgången iav

arkivmyndig-dock inte införts det ankommer pågallring harNågot krav på utan
efterhandling i personakt bör bevaras utgångenheten avgöraatt avom en en

i angivna tiden.den paragrafen

verkstâllas detpersonakter får även19 § omhändertagandebeslutEtt omavom
föreskrivits i beslutet.harvunnit laga kraft, inteinte har något annatom

för verkställa beslutbehövsden hjälpPolismyndigheten skall lämna ettattsom
personakter.omhändertagandeom av

återlåmnandeomhändertagande eller20 § Länsstyrelsens beslut i fråga avom
ñrvaltningsdomstol.personakter hos allmänfår överklagas

och polismyn-verkställighetdels omedelbarparagrafer finns reglerI dessa om
delsverkställigheten 1 kap. 19 §, över-skyldighet medverka viddighetens att

personakter 1återlärnnandeomhändertagande ellerklagande beslut avav om
stadgastörvaltningsdomstolar20 §. § lagen 1971:289 allmärmakap. I 14 om

skall väckas vidföreskrivs talanförfattningi lag ellerbl.a. det attatt om annan
vid länsrätt.förvaltningsdomstol, skall det göraseller överklagas till allmän en

särskilt beslutöverklagandesådantden harAtt domstol prövaatt ett genomsom
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kan hindra den omedelbara verkställigheten inhibition framgår 28 § förvalt-av
ningsprocesslagen 1971:291.

Oflentlighet och sekretess m.m.

21 § Om rätten del socialtjânsthandlingar inom socialtjänstenatt finnsta be-av
stämmelser i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen 1980: 100.

En myndighet har hand sådan personakt omhändertagits enligtsom om en som
17 har,§ uppgift akten begärs för särskilt fall, skyldighet läm-om attur samma

uppgiften den varit ansvarig för akten före överlämnandet tillna som som myn-
digheten.

Bestämmelser offentlighet och sekretess för socialtjänsthandlingar i detom
allmännas verksamhet, främst kommunernas socialtjänst, finns inte i denna lag,

i TF och sekretesslagen 1980:100. Bestämmelsenutan i denna lag endastär
hänvisning till dessa författningar.en

I paragrafens andra stycke föreskrivs myndighet har handatt en som om en i
sådan personakt omhändertagits lenligt 1 kap. 17 § har, uppgift aktensom om ur
begärs för särskilt fall, skyldighet länma uppgiften den varitattsamma som Isom
ansvarig för akten före överlämnandet till myndigheten. Med den ansvaratsom
för personakten här och före överlämnandet haft föravses ettvar en som ansvar
akten och det inte knutet till denär hade vid tidpunkten for över-ansvaretsom
lärnnandet. Denna bestämmelse innebär framför allt den sekretess före-att som
slås gälla för uppgift enskilds personliga förhållanden i Omhändertagnaom per-
sonakter och akter kan ha överlänmats till myndighet för omhänder-som etten
tagande, inte hindrar utlämnande i de fall här Detta framgårett som avses. av

kap.14 l § sekretesslagen.
Att bl.a. arkivmyndighet har skyldighet lämna uppgifteratten samma som

den tidigare för personakten innebär uppgift iansvarat t.ex.som att en en
socialtjänsthandling i personakten tillhört sådan privat verksamhet ärsom som
ifråga och omhändertagits enligt kap.1 17 § skall lämnas arkivperso-som ut av
nalen den privata yrkesutövaren varit skyldig länma uppgiften. Be-om att
stämmelser sådan uppgiftsskyldighet finns bl.a. i förslagvårt till utform-om
ning 7 kap. 3 § andra och fjärde styckena SoL, åligger den be-av som som
driver privat verksamhet och understår länsstyrelsens tillsyn enligt förslaget
till utformning 12 kap. 3 § SoL viss skyldighet lämna uppgifter tillattav
socialtjänsten kan betydelse för utredning underårigs behovsom vara av av en

skydd.av
Föreskriften utlämnande skall ske det begärs för särskilt fall innebäratt om

arkivpersonal eller andra berörs bestämmelsen inteatt på initiativegetsom av
skyldiga lämnaär aktuella uppgifter dessa skall lämnas endastatt ut utan att

efter begäran från den berättigad uppgifterna.är En sådan begäranatt utsom
måste också gälla särskilt fall fåroch alltså inte utformas så vissaatt typer av
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alltid skallsocialtjänsthandlingarOmhändertagnaifinnasuppgifter kansom
lämnas.

verksamhetprivatbedriverhos denpersonaktisocialtjänsthandling22 § En somen
1996:000socialtjänstlagenkap. 3 §enligt 12tillsynlänsstyrelsensunderoch står

förhonomtillhandahållasmöjligtenskilde sådenskall begäran snartpå somav
kopia.elleravskriftistället elleravskrivning påellerläsning

lämnasskall intestycketi förstadenpersonakten hosUppgifterna i avsessom
100.1980:sekretesslagenibestämmelsernaenligtlämnaskunnatde inte utut om

prövasstyckenaoch andraförstaenligtpersonaktutlämnandeFrågor av enom
eller någonpersonaktendennepersonakten. Anserför attansvarigden årsomav

fråganöverlämnayttrandemedskall han egetbör lämnasden inte genastdel ut,av
prövning.förlänsstyrelsentill

gäller istyckettredjeenligtbeslutlänsstyrelsensöverklagandefrågaI avom
sekretesslagen.§i 15 kap. 7bestämmelsernadelartillämpliga

social-delfåenskild kanhurbestämmelser tastycket enI första avenomges
verksamhetprivatsådanbedriverdenpersonakt hostjänsthandling i somsomen

3 § SoL.kap.i 12avses
utlämnadebegärtsuppgifterföreskrivsstyckeandraparagrafens attI somom
lämnaskunnatoch intepersonakt utmyndighetsiingåttenskildeden enav

lämnasinteuppgifternaskall1980:100,sekretesslagenbestämmelser ienligt
exempel kanSomfråga.iverksamhetenprivatadenbedriverdenut somav

förhållan-personligaenskild någonselleranmälan utsaganämnas omavannan
ellerbarnmisshandelsocialtjänsttill kommunensanmälanden, omt.ex. en

skyddtillbestämmelservissafinnssekretesslagen6 §alkoholmissbruk. 7 kap.I
andrassocialvårdsmyndighetertill bl.a.uppgifterlämnarför den omsom

förhållanden.
isocialtjänsthandlingutlämnandetför hurreglerfinnsstyckettredjel av en

lämnahar vägratden utBestämmelsenskall attpersonakt prövas. somomen
handålänsstyrelsen,yttrande tillskalldäraveller delpersonakt egetavgeen

länsstyrelsenidetföranlettsutlämnande, har attfråganhänskjuterdit avom
ställningstagande.yrkesutövarensprivataöverprövning denblir fråga avom en

be-Dennasekretesslagen.§15 kap. 7hänvisning tillstycketfjärde görsI en
varigenombeslutöverklagandebl.a.reglerarsekretesslagenistämmelse av

be-handling. Dessadelfåenskilds begäranavslagithar att tamyndighet av
tredjeenligtbeslutlänsstyrelsensgällatillämpliga delar närskall istämmelser

överklagas.stycket

med-kapitel fåri dettabestämmelsernaverkställighetenFöreskrifter23 § avom
bestämmer.regeringenmyndigheteller denregeringendelas somav

verkställighetsföreskrift-meddelaregeringens rättparagraf attomnänmsdennaI
föreskrifter.sådanameddelamyndighetöverlåtaRegeringen kan attener.
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socialtjänstregister2 kap.

tillämpningsområdeLagens

handläggningfir sådanbehövspersonregister§ tillämpas på1 lagDenna avsom
verksamhetsområdensocialtjänstensinomverkställighet beslutochärenden somav

kommun,ankommer påförfattningeller ettdenna lagenligt kap.1 enannan
bedriverutförseller någoninstitutionsstyrelsekommunalförbund, Statens somav

kap. §enligt 3tillsyn 12länsstyrelsensunderverksamhet och stårprivat som
socialtjänstregister.benämnsSådana registersocialtjänstlagen 1996:000.

datalagen 1973:289.iförstås detsammaMed personregister som
data-tillstånd enligtfår föraspersonregisterintestycket gäller utanFörsta som

beslut;regeringenslag ellermed stödhar inrättatslagen eller av annansom

deskall omfatta.lplegleringentillämpningsområde.lagensParagrafen per-anger
beslutverkställighetochärendenhandläggningförförssonregister avavsom

gälla fördärmedkommerverksamhetsområden. Lagensocialtjänstens attinom
hos kommu-socialtjänstentörs inomi dagpersonregisterdedelstor somaven

verksamhetprivatsådanSiS hoskommunalförbunden, vidhos samt somnerna,
tillsyn.länsstyrelsensunderstår

lagförslagetsom medregisterdeunderlättasFramställningen gesavsesom
socialtjänstregister. framgårDettalämplig sådanbeteckning. En ärsärskilden

stycket.direkt förstaav
omfatta sådanaskallbestämmelserna inteframgårstyckettredjeAv per-att

licensregisters.k.datalagentillstånd enligtfår förassonregister utansom
beslutregeringensellerlagmed stödhar inrättatssådanaeller annanavsom

bestämrnel-föreslåsbetänkandetiplatsstatsmaktsregister. På atts.k. annan
Därmedupphävs.socialtjänstundantagets.k.detdatalageni 2 § omserna a

känslig informationinnehållersocialtjänstregister attsamtliga dekommer som
omfattas lagen.av

utsträckningi dag itillämpning försunder lagensfallerregisterDe storsom
hörandedärtilloch deDatainspektionen. Lagenfråntillståndmed stöd av

dessa.förordningarna ersätter
denskillnad frånreglering tillspecielli lagdenna utgörBestämmelserna en

bestämmel-konflikt mellanViddatalagen.finns iregleringallmänna enensom
sistnämndalag har deni dennabestämmelse1973:289 ochdatalageni ense
andra hän-idatalagendock intehindrarföreträde. Dettabestämmelsen att

lag inteIden dennamånsocialtjänstregister.tillämplig påseenden ändå är ett
skall näm-föreskrifter i datalagendet finnsvilketförhållandereglerar ett om

Även förprincipnyssnämndaföljerdettatillämpas.föreskrifterligen dessa av
normgivningen.
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beslutatregeringenoch förasinte inrättassocialtjänstregister får utan att2 § Ett
användasochförasskallregistrethurFöreskrifterförordning.idet omenom

meddelas regeringen.av

änstregis-socialtjföraochför inrättaförutsättningarna ettreglerarParagrafen att
överlämnasställetIinrättas.änstregistersocialtjnågrainnebär inteLagen attter.

fårSocialtjänstregistrenföreskrifter.särskildabeslutaregeringen att genom
möjlighetharRegeringenföreskrifter. attefter dessaendastoch förasinrättas

in-skallregistervilkaavgöralageninom desjälv gränser somangersom --
anslutandei till lagenFöreskrifterna börutformas.skallhur deochrättas ges

förordningar.

Registerändamål

deninstitutionsstyrelse samtkommunalförbund, Statens3 § kommun, somEn ett
kap.enligt 12tillsynlänsstyrelsensunderstårochverksamhetprivatbedriver som
föraföreskriver,regeringenutsträckningidenfår,1996:000socialtjänstlagen§3

verkställighetochärendenhandläggningsådandels försocialtjänstregister avett
stycket,förstai §1verksamhetsområdensocialtjänstensinombeslut angessomav

handläggningen.åtgärder förförberedandedels för

socialtjänstregistermedändamåletparagraf avgränsas ett genomdennaGenom
denändamålet,följerdettaAvstycket.§ första2 kap. 1 atttillhänsvisningen

handläggninganvändas,socialtjänstregister får ärhurför avgräns ettyttre
verksamhetsområden.socialtjänstensinomverkställighet beslutochärenden av

iregistervarjefördessutomändamål ,kommerspecificerade att angesMer
fåsåledeskommerRegistren attförordningarna.anslutande an-till lagende

meddelar.regeringenföreskrifterenlighet med deivändas endast som
innanåtgärderförberedandevidtaaktuelltvissa falliockså attkanDet vara

regist-gällakanpåbörjas. Detärende t.ex.handläggningenegentligaden ettav
ocksåsocialtjänstregisterfårparagrafenEnligtidentitetsuppgifter. ettrering av

Åtgärderna endastfår dockslag.dettaåtgärderförberedandeföranvändas av
stycket.1 § förstakap.i 2handläggningsådanförberedelser för avsessomavse

deninstitutionsstyrelse samtkommunalförbund, Statens som4 § kommun,En ett
kap.enligt 12tillsynlänsstyrelsensunderoch stårverksamhetprivatbedriver som

uppföljning,försocialtjänstregisteranvändafår1996:000 ettsocialtjänstlagen3 §
verksamhetbeträffande sådantillsynstatistik ochframställningutvärdering, egenav

enligt 3användas förregistret fårsom
bedrivenverksamhetförundantagmedi 3verksamhetsådanFör avsessom

Social-respektiveLänsstyrelsenföljande.gällerinstitutionsstyrelse,Statensav
utvärderinguppföljning,för tillsyn,socialtjänstregisteranvändafårstyrelsen ett

statistik.framställningoch av
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inte handläggningvissa registerändamåldenna paragraf reglerasI avsersom
ändamålsparagrafentidigareParagrafen skiljer sig från denärenden. genomav

reglerad i kom-i fall uttömmande laganvändningen registren detta är utanatt av
förutsättning registretregeringen. Som enda förföreskrifter frånpletterande att

paragrafen gäller registretbeskrivs iskall få användas för de ändamål attsom
det sålunda möjligtaktuella paragrafeninrättats regeringen. Den görhar av nu

uppfölj-socialtjänstregister för tillsyn,användaför de registeransvariga att ett
framställning statistik.utvärdering ochning, av

Socialstyrelsen och läns-möjlighet tillockså motsvarandeAndra stycket ger
registeransvar.medför dock inte Dennatillsynsroll. Dettastyrelserna i deras

såledesregistrenanvändaomfattar inte SiS. ärtillsynsskyldighet Rätten att
uppgifter i registrentill direktåtkomst tillgående dendetta fall längre än rätt

8till 2 kap.längre fram i kommentarenbehandlassom

Registerinneháll

uppgifter behövs för sådanfår innehålla de5 § socialtjänstregister endastEtt som
socialtjänstens verksam-beslut inomärenden och verkställighethandläggning avav

stycket.i förstahetsområden l §som avses

registreras. utgångspunktuppgifter får En ärvilkaparagrafenI somanges
sombehövsuppgifterskall få innehålla deänstregistren endasthärvid socialtjatt

handläggning ärendenfullgöra sinregisteransvarige skall kunnadenför att av
socialtjänsten.beslut inomverkställigheteller av

Sambearbetning

till socialtjänst-får uppgifterföreskriver6 § regeringen inte något ettOm annat,
sådant register.hämtas frånregister ett annat

beslut Datainspektionen kanellereller förordningföreskrifter i lagAv avav
från andrauppgifter i 5socialtjânstregister får tillföras §följa att ett som avses

personregister.

medtill sarnbearbetningmedgivandefinns allmäntförsta styckeIparagrafens ett
begränsaRegeringen kan emellertidsocialtjänstregister.uppgifter från olika

föreskrifter i förordning.möjlighetdenna genom
uppgiftersocialtj änstregistertillföramöjlighetstycketandraI öppnas ettatten

intehandläggning ärendennödvändigt vidregister. Dettafrån andra är omav
för överföringenförutsättningförmåner. Somutbetalning vissaminst avav

vilka uppgifter fårföreskrivitregeringen haruppgifterna gäller dock att som
överföras.
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Registeransvar

skallsocialtjänstregistretför1973:289datalagenRegisteransvarig enligt7 § vara
ledningenutövar1996:000socialtjänstlagenkap. 7 §nämnd enligt 1 avsom

handläggningförmyndighetövriga fall denoch isocialtjänsten avansvararsom
verksamhetsområdensocialtjänstensbeslut inomverkställighetochärenden av

hand-utförmotsvarande sättpåockså dengällerenligt kap. Dettall som
underoch stårverksamhetprivatbeslutverkställighetläggning och somgenomav

socialtjänstlagen.enligt kap. 3 §tillsyn 12länsstyrelsens

Medsocialtjänstregister.olikaförregisteransvaretparagraf reglerasdennaI
radangivitstidigare1973:289datalagenenligtföljerregisteransvaret ensom

inte lederregistrethanteringeniakttaskallansvarigeskyldigheter. Den att av
försregistretsärskilt iakttasDärvid skallintegritetsintrång. attotillbörligttill

istår över-uppgifter registreras änandrainteändamål,bestämtför att somett
medgivande deninteuppgifterändamål,registretsensstämmelse med utanatt av

förordninglag,medenlighetiförsäljs änmyndigheterregistrerade annatav
ellerlärrmassamlas in,inteuppgifterregeringen, utbeslutsärskilteller attav

vadändamål ellermed registretsöverensstämmelseianvänds än somannat
registreradesmed denenlighetiförfattning ellerlag ellergäller enligt annan

förstörelseotillåtenoavsiktlig ellerskyddasuppgifternamedgivade motattsamt
spridning.ellerändringotillåteneller mot

ledningensocialtjänstlagen utövarenligtnämndåläggsRegisteransvaret som
privata utövaremyndighet ellerdenfall påövrigaoch isocialtjänsten somav

förbeslutverkställighetärenden ellerdehandläggningenför avavansvarar
inrättat.registretvilka är

uppgifterregistreradetillDirekrdtkomst

socialtjänstlageni kap. 7 §nämnd 1sådanför8 § undantagMed som avses
tilldirektåtkomstharegisteransvarig enligt 7 §den ärfår endast1996:000, som

uppgifter itillDirektåtkomstgäller. ettregisteruppgifter i det ansvaretsom
intagning,beslutfattaharinstitutionsådanfår, hossocialtjänstregister att omsom

föremålärtillhänförligauppgifter ärbeträffandefinnasendast sompersonersom
institutionen.denvård vidför

gällerinstitutionsstyrelseför vilka StatenssocialtjänstregisterdeFör ansvarar
regeringenuppgiftertilldirektåtkomstbeträffandebegränsningarytterligarede som

föreskriver.

ellermyndighetendast den,förstparagrafen framgår an-Av somatt arman,
social-beslut inomverkställighetellerärendenhandläggningför avavsvarar

socialtjänst-iuppgiftertilldirektåtkomstverksamhetsområden har etttjänstens
denendastprincipensjälvklaradennämligengäller atthuvudregelregister. Som

uppgifternatilldirektåtkomstockså harregisterförregisteransvarhar ettsom
därkommunimyndigheter ansvaretförkrävsundantagregistret. Etti samma
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flera Med tillinom sekretessornråde uppdelat på nänmder. hänsyn våraärett
sekretesslagstiftningen få tillgångförslag ändring i skulle dessa inteom annars

i Vårdinstitutionerna, främsttill samtliga registrerade uppgifter kommunen. de
fåinstitutioner för vilka SiS bör intregritetsskäl direktåtkomstansvarar, av

institutionen. sådanendast till uppgifter dem vårdas vid den En åtkomstom som
nödvändig för institutionen skall kunna tillgodogöra sig de uppgifterär att som

förutsättningen för framgångsrik behandling.kan vara en
enligt andra möjlighet meddela föreskrifterRegeringen har stycket att som

ytterligare begränsar åtkomsten i dessa fall.
direktåt-allmänna förvaltningsrättsliga principer följer den harAv att som

utnyttja registret i den utsträckningkomst till uppgifter i registret endast får
åligganden. framhållasbehövs för han skall kunna sköta sina Det börattsom

uppgifter myndighet har direktåtkomst tillupptagning äratt enen av som en
ställning till fram-allmän handling. åligger därför myndigheternaDet att ta

uppgifterna.ställningar utlämnande avom
12 12 § SoL finns bestämmelser särskildbör det i kap.Det noteras att om

yrkesmässigt bedriventystnadsplikt för den eller har varit verksam inomärsom
insatser enligt socialtjänstlagen.privat verksamhet som avser

Säkbegrepp

9 § socialtjänstregister får användas sökbegrepp endastUppgifter i ett omsom
eller författning eller ñr rättelse, tillsyn,det behövs för tillämpning lagav annan

framställning statistik.uppñljning, utvärdering, urval för forskning eller av

användningen uppgifter sök-[paragrafen finns allmän reglering av somen av
motiveringen föreskrivs inte allmäntSom i den allmänna någotbegrepp. anges
socialtjänstregister sökbegrepp. An-förbud använda uppgifter imot att som

för tillämpa lag ellerdock bara tillåten detta behövsvändningen är att annanom
reglerar socialtjänstens verksamhetsom-författning. Endast de författningar som

fråga. föreskrivs§ därvid komma i Vidareråden enligt 2 kap. 1 denna lag kan
för rättelse,sökbegrepp det behövsuppgifter i registret får användasatt som om

utvärdering, urval för forskning och framställningtillsyn, uppföljning, av
uppgif-felaktiga eller missvisandestatistik. Med rättelse såväl rättelseavses av

programfel.blivit felaktiga till följdi register beslut t.ex.ter ett som som av

Utlâmnande uppgifter ADB-mediumpåav

automatisk10 § Uppgifter socialtjänstregister får lämnas medium föri påutett
uppgiftendatabehandling endast det följer lag eller förordning eller omom av

forskning framställning statistik.skall användas för eller av

sekretesslagen 1980: 100paragraf bestämmelser vid sidanI denna ges som av
iuppgifter får registrerasutlänmandet uppgifter. Mångareglerar ettsomav
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socialtj kommer omfattas bestämmelserna socialtjänst-s.k.att av om
sekretess i 7 kap. § sekretesslagen.4 Sådana uppgifter får lämnas till andraut
myndigheter, det följer uppgiftsskyldighet bestämd i lag ellerärom av en som
förordning jfr 14 kap. 1 § sekretesslagen. uppgiftsskyldighetSådan finns
beträffande socialtjänsten reglerad på håll. Ovan angivna bestämmelserannat
krävs dock för få lämna dessa uppgifter medium for automatiskpå databe-att ut
handling tillstånd till s.k. sambearbetning från Datainspektionen.utan

särskild bestämmelseEn personregistersekretess finns i kap.7 16 § förstaom
stycket sekretesslagen. Enligt bestämmelsen gäller sekretess för personuppgift
i personregister, det kan medförautlämnande skulle uppgiftenantas att attom
används för databehandling i strid med datalagen. Förbudet gäller påoavsett
vilket medium uppgifterna lämnas Det har dock betydelse då frågastörstut.
uppkommer lämna uppgifter på ADB-medium. Ett sådant utlämnandeatt utom
kräver således i allmänhet har författningsstöd eller tillståndatt mottagaren av
Datainspektionen för föra personregister innehåller de uppgifteratt ett som som
skall länmas Uppfyller dessa krav, bestämmer den utlämnandeut. mottagaren
myndigheten i vilken form utlämnande skall ske. En bestämmelse motsvaran-av
de innebörd för andra myndigheter ifinns ll § datalagen.än

Information

11 § registeransvarigDen för socialtjånstregisterär skall till denett attsom se
enskilde eller bli registrerad lämpligtär på sätt får informationsom avses om
registret. Informationen skall innehålla beskrivning de uppgifter registreten av som
får innehålla upplysningsamt om

registerändamålen,
de sekretess- säkerhetsbestâmmelser2. och gäller för registret,som

få registerutdrag och rättelse3. rätten med stöd datalagen 1973:289,att av
direktåtkomst4. de begränsningar i fråga till registrerade uppgifter, utlämn-om

ande uppgifter medium automatisk databehandling, sökbegrepp ochpå förav
bevarande uppgifter gäller för registret.av som

I paragrafen föreskrivs skyldighet för den registeransvarige informeraatten
de blieller registrerade socialtjänstregister. Informationenär ettsom avses om
kan lämpligen handlingari den enskilde får del i samband medtages avsom
handläggning ärende eller verkställighet beslut. Vid sidan härav börett ettav av

allmän information registrering socialtjänsten kunna i tryck-hosen mer om ges
saker verksamheten eller liknande.om

Gallring

12 § regler för bevarande föreskrivs i kap.De och gallring 15 och 16 §§1som
denna lag skall gälla för socialtjänstregister.även
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paragrafenI hänvisas till den generella reglering gallringsfrågorna skallav som
gälla för dokumentationen inom socialtjänsteni dess helhet. Bestämmelserna tar

arkivlagensöver 1990:782 föreskrifter gallring.om

Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den juli1 1996. Ett motsvarande personregister harsom
inrättats före ikraftträdandet får hinder lagen föras intill utgångenutan årav av

i den1997 registretmån inte ersätts register inrättat enligt denna lag.ettav

Bestämmelsen i 2 kap. 2 § innebär socialtjänstregister får föras baraatt om
regeringen förordning har beslutat inrätta registret. lagenNär träderattgenom
i kraft den 1 juli 1996 upphör således Datainspektionens möjlighet meddelaatt

träffartillstånd till inrättande förandeoch sådana register. Bestämmelsenav
tillståndemellertid de register för vilkaäven -meddelats före ikraftträdandet.

Dessa upphör gälla den solnedgångsteknik andra meningen iatt genom som
ikraftträdandebestämmelsen för.uttryck Andra meningen det möjligtgör attger
skapa lämplig från registerövergång grundas tillstånd till registerpåen som

grundas förordning.på Fram till utgången 1997 får tillständsregistrenårsom av
kvar. I den utsträckning de socialtjänstregisterersätts upphör dockvara av

tillstånden gälla före denna tidpunkt.att
Register överlämnats till arkivmyndighet kräver inte tillstånd enligtsom

datalagen 1973:289 och får således finnas kvar efter 1997.år

11.2 Förslag till lag ändring iom

sekretesslagen 1980: 100

7 kap. 4 §

socialtjänstenSekretess gäller inom för uppgift enskilds personliga förhållan-om
den, det inte klartstår uppgiften kan röjas den enskilde eller någonatt utan attom
honom närstående lider Sekretessen gäller dock inte beslut omhänderta-men. om
gande eller beslut vård samtycke. Utan hinder sekretessen får uppgiftutanom av
lämnas till enskild uppnått myndig ålder förhållanden betydelse för attsom om av
denne skall få vetskap vilka hans biologiska föräldrar är.om

kommunal familjerådgivningInom gäller sekretess för uppgift enskild harsom
lämnat i förtroende eller har inhämtats i samband med rådgivningen.som

Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen socialtjänst och denom
särskilda lagstiftningen vård och missbrukare samtyckeutan samtom av unga av
verksamhet i fall enligt lag handhas socialnämnd. Till socialtjänstannatsom av
räknas också verksamhet hos myndighet innefattar omprövning beslutannan som av

nämnd kap. §socialgfänstlageni 1 7 beslut eller1986:000 särskildav som avses
tillsyn över nämndens verksamhet verksamhet hos kommunal invandrarbyrå.samt
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Med socialtjänst jåmställs ärenden bistånd asylsökandeåt och andra utlän-om
ningar, ärenden introduktionsersâttning för flyktingar vissaoch andra utlän-om
ningar, ärenden tillstånd till riksfärdtjänst verksamhet enligt lagstiftningensamtom

stöd och service till vissa funktionshindrade.om
Sekretess gäller verksamheti omhändertagande personakt enligtsom avser av

I kap. lagen1 7 § 1996:000 dokumentation och socialtjänstregister förom m. m.
uppgift enskilds personli förhållanden. hinderUtan avsekretessen får uppgiftom ga
lämnas till personal kap.I nämnda lagi 1 § uppgiften behövs försom avses om
handläggning ärende verkställighet beslut stödinsatser, vård och be-samtav av om
handling det synnerlig vikt uppgiften lämnas.ärsamt attav

I fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.om
Sekretess enligt första stycket gäller inte anmälan eller ibeslut ärenden om ansvar

eller behörighet för personal inom kommunal hälso- sjukvård.och
Sekretess enligt första stycket gäller heller beslutinte ifråga omhändertagan-om

de eller áterlämnande personakt.av

paragrafens tredjeI stycke har redaktionell ändring gjorts. paragrafenIen
införs styckentvå med lydelse.ny

Enligt fjärde stycket gäller sekretess för uppgift enskilds personliga för-om
hållanden i verksamhet omhändertagande personakt enligt SoL.som avser av
Sådan verksamhet innefattar dels ärenden omhändertagande eller återläm-om
nande personakt, dels arkivmyndighetens förvaring personakterav av som
omhändertagits efter beslut i sådant ärende.

Av andra meningen i fjärde stycket framgår i första meningen Omnämndaatt
uppgifter endast får lämnas till personal hos kommunens socialtjänst, kom-ett
munalförbund, SiS eller den bedriver privat verksamhet och understårsom
länsstyrelsens tillsyn enligt 12 kap. 3 § lag och det då krävsatt attsamma
uppgiften behövs för handläggning ärende verkställighet beslutsamtav av om
stödinsatser, vård och behandling det synnerlig vikt uppgiftenärsamt att attav
lämnas.

Att sekretessen inte gäller i förhållande till den uppgifterna ochrör attsom
denne kan efterge sekretessen framgår 14 kap. § sekretesslagen. Sekretes-4av

gäller dock i vissa fall den enskilde själv enligt kap. 6 §§även 7 5 ochmotsen
lag. 14 kap. reglerasl också allmärma undantag frånnågra sekretessen.samma

Det bör dock observeras 14 kap. 2 § sjunde stycket endast gäller lämnandeatt
uppgift från myndighet inom hälso- och sjukvården socialtjänsten. Dåsamtav
arkivmyndighet inte sådan myndighet kommer nämnda bestämmelseären en

inte gälla för uppgifter i Omhändertagna personakter.att
Kravet aktuell uppgift, intepå allmänt undantag tillämp-något äratt en om

ligt, endast får lämnas till personal inom offentlig socialtjänst den behövsom
för handläggning ärende, vård, behandling stödinsatseroch andra innebärav
bl.a. utlämnande till andra eller för andra angivna,ändamål deänatt personer

för forskning, kräver den enskildes samtycke. Vidare har föreskrivitst.ex. att
det måste synnerlig vikt uppgiften innebärlämnas Detta ävenatt ut. attvara av
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handläggningbetingas behov föruppgiftenbegäran delatt avom avom en
utlänmande inte skestödinsatser fårvård, behandling och andraärenden,av

just denmycket behovundantagsfall det finnsiän stortettannat upp-avom
ärendegiften för handläggning m.m.av

inhämt-utlämnande bör kunna skeSom exempel situationerpå när utanett
uppgiften mycketkansamtycke från den enskilde ärande nämnas storatt avav

uppgiftenbehandling denbetydelse för vård elleravgörandeeller t.o.m. somav
ellergrund sjukdomsitt medgivande pådenne inte kan länmarör att avmen

annat.
aktuellt,medgivande kan bliden enskildesfall då utlämnandeDe utanett
behand-för vård elleruppgiften behövsgälla situationertorde komma näratt

enskild uppgiftenling den rör.av
inom socialtjänstenpersonliga förhållandenuppgifter enskildsLiksom för om

70personakter i högsti Omhändertagnaför sådana uppgiftergäller sekretessen
och social-1996:000 dokumentationreglering i lagenTill följd denår. omav

bevarande Omhändertagnaminsta tid förtjänstregister avavserm.m. som
finnassällansekretess skall gällauppgifter för vilkapersonakter kommer dock

kvar länge.så
gällerstycket inteenligt förstaframgår sekretessensjunde stycketAv att

återlänmande personakter.elleromhändertagandebeslut i ärenden avom

7kap.6§

iverksamhetsjukvården ochinom hälso- ochSekretess gäller som avsesannan
fjärde stycket§och verksamhet i 4inom socialtjänsten§1 samt som avsesannan

eller andrahälsotillståndenskild någonsellerför anmälan utsaga av omannan
för den harfara uppkommerkanpersonliga förhållanden, det attantas att somom

för våldnärstående utsättshonomeller avgivit eller någongjort anmälan utsagan
uppgiften röjs.allvarligteller annat ommen

femtiosekretessen högst år.handling gällerfråga uppgift i allmänI om

gäller förSekretessreglerstycket kommerGenom tillägget i första somsamma
uppgifter isådanagälla försocialtjänstenoch inomanmälan attutsaga en

återlämn-omhändertagande ellerärendeomhändertagen personakt eller ett om
personakt.ande av

kap.2§14

tilli § lämnasuppgift i fall än 1hindrar inteSekretess annatatt myn-avsessom
där fördighet, uppgiften behövsom

skiljande frånellerdisciplinansvarärendeförundersökning, rättegång, om
myndigheten någonförfarande vidjämförbart rättsligtanställning eller motannat

uppgiften förekom-myndighet därvid deni verksamhetenrörande hans deltagande

mer,
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förekom-uppgiftenmyndighet därdenåtgärdbeslut elleromprövning2. avav
ellermer,

förekommer.uppgiftendärmyndighetdenrevision hosellertillsyn över
yttrandeskriftligtmuntligt elleriuppgift lämnasintehindrarSekretess avatt

brottmål.förundersökning ibedrivermyndighetellerdomstolsakkunnig till som
ochtelefonnummerenskilds adress,uppgifthindrar inteSekretess ar-att om

delgivning enligtfördäruppgiften behövsmyndighet,tillbetsplats lämnas omen
televerksamhetdrivermyndighetUppgift hos428.delgivningslagen 1970: omsom

begärtmyndighetenhosenskilde attdenfår dock,telefonnummerenskilds om
kap.enligt 9sekretessuppgiften omfattasochhemligthållasskallabonnemanget av

uppgiften finnerbegärmyndighetdenendaststycket, lämnastredje8 § ut somom
detellersig undanhållerdelgivningför attsöksdenkandet antas attatt som

skål.synnerligafinnsannars
tilllämnasbrottmisstankeangåruppgifthindrar inteSekretess att omsom

ingripaharmyndighet motellerpolismyndighet attåklagarmyndighet, somannan
föranledadetta kanochför brottetföreskrivet antasfängelse ärbrottet, annanom

påföljd böter.än
kapoch §§, 834kap. 1-6, 33enligt 7sekretessomfattasuppgiftFör avsom

andraellerförsta8 §eller 7eller kap. 415 9eller §stycket, 9första8 §
endastfjärde stycketföreskrivs ivadgällerstycketandraeller §stycket 9 som

straff änlindrigareföreskrivetintevilket ärbrott firmisstankesåvitt angår om
inteeller 34 §33enligt kap. att7sekretessDock hindrarfängelse i två år.

enligt brottsbalkenkap.eller 64 motbrottmisstankeuppgift angår omsom
polismyndighet.elleråklagarmyndighettilllämnasfyllt årinte harnågon artonsom

enligtsekretessomfattasuppgiftgäller intestyckenafjärdeochTredje avsom
stycket.förstakap. §9 9

uppgifthindrar intestyckenatredjeochförstakap. 4 § attenligt 7Sekretess om
enligtsekretesskommunmyndighet inom mot-tillenskild lämnas omsammaen

myndig-mottagandedenuppgiften hosgällande förblirbestämmelsesvarande
skallenskildedenförbehovetbedömabehövs föruppgiften attheten, och attom

1996:000lagenkap.i 1behandlingvård ellerstödinsats,fd omavsessom
socialtjänstregisterochdokumentation m.m.

intehindrartredje styckenaoch attförsta§ och 4 §enligt kap7 lSekretess
missbrukar al-fortgåendeellerårfylltinteenskild,uppgift arton somsomom

lämnasdennenärstående tilllösningsmedel, ellerflyktiganarkotika ellerkohol,
sådantillsocialtjänstenochsjukvårdenochhälso-myndighet inomfrån annan

behand-vård,nödvändigskall fåenskildeför denbehövsdetmyndighet, attom
graviduppgiftlämnandei frågagällerstöd. Detsammaellerling omavannat om

till skyddinsatsnödvändigförbehövsdetnärstående till henne,kvinna eller enom
väntade barnet.för det

överföraförbudetfrånundantaginförs attstyckesjundeGenom ettett nytt
då detfall ärandrai änmyndighetermellaninformationsekretesskyddad

inomdelatharkommun ansvaretgäller närUndantagetmedgivet i lag. uppen
nämnder.sekretessområde flerapåett
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enligtsocialtjänsten 7sekretessområde omfattas undantagetDet ärsom av
följer1980: 100.tredje styckena sekretesslagen Häravkap. § första och4 att

kap. § andra stycketundantaget inte gäller familjerådgivning enligt 7 4 samma
försåledes inte hinderMellan dessa nämnder sekretessen något över-lag. utgör

sekretessbestämmelse tillämpas hos bådeuppgifter motsvarandeförande av om
behövs för denmottagande myndigheten och detden utlämnande och den attom

behandling i 1 kap.nödvändig stödinsats, vård ellerenskilde skall få som avses
socialtjänstregister1996:000 dokumentation ochlagen m.m.om

enligt förslagetParagrafens nuvarande sjunde stycke kommer utgöraatt ett
åttonde stycke.nytt

ändring i datalagentill lag11.3 Förslag om

1973:289

§ tredje 32 stycketa

naturlig konsekvenssocialtjänstundantaget bortdet s.k.Att är atttas aven
författningsregleras.socialtjänstregistren i sin helhet
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yttrandesärskiltReservation och

PohankaRagnhildledamöternaReservation av

Ronne-BjörkqvistIngridoch

föranlederinteanmälan,majoritet ut-Socialtjänstkommitténs att somanser
hittills,skall, liksomAnmälningarnapersonakt.tillförasskall fåredning, en

Viavseddadärför pärmar.nummerordning iioch placerasdiarieförasenbart
uppfattning.majoritetensdelar inte

tecken påiakttagnahandladet kananmälningarupprepadeVid t.ex. om-
áldersdemensbegynnandegrundbeteenderiskfyllt páellermissbruk avgravt

kommuneralltframförmotiverad. Iutredning storai allmänhettorde en vara-
påtaglig riskförfaringssättnuvarandemed attfinnspersonalväxlandemed en
tillsamrnantagnaanmälningar,upprepadeinkommitdetingen somattnoterar

sida.socialtjänstensfråninsatserbehovtyder pá av
nuvarandemedkansocialtjänsthandlingarna,delönskarEnskild, ta avsom
eventuellaovetandeförblirpersonaktenierbjudas insynenbart ommensystem

berördadenuppfattning börEnligtutredning. varföranlettanmälningar, som
handlingar.befintligaalladelmöjligheterbjudas att ta av

anmälningarbland deenskildeftersökaefterhandfinns iorsakNär somatt en
ovidkommanderadförfaringssätt,nuvarandemedutredning måste,tilllett en

integritetskränkande för allakanigenom. Dettabläddrasanmälningar somanses
aktuellai den pärmen.representeradefinns

Allaeftersträvas.börsidopärmarjournalsystemenhetligtVi utanatt ettanser
personakt.idärför förvarasenskild börberörhandlingar enensom
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CarlbergAlecyttrande ledamotenSärskilt av

erbjudasamhället skall kunnadet svenskasocialtjänstlagenInnebörden i är att
i sinSocialtjänsten kan,i olika former.stöd och hjälpmänniskor service,

väckerprivata liv.enskildes Dettamycket denkommaservicefunktion, nära
rättssäkerhet, dvs. denochdokumentationsocialtjänsten hanterarhurfrågan om

allmänhetenavgörande för hurheltochintegritet och -sekretessrätt, ärenskildes
just detlagenmänniskor såsomEndera uppfattaruppfatta lagen.kommer att
utifrånsamhälletmed frånenskilde räknaden kanden hjälpstöd och som
värde-demokratiskarespekt byggt påmålbeskrivningarsocialtjänstlagens om

ideluppfattas överva-allmänhetenockså kan lagenringar; Eller ettsom enav
undvikamöjligtförsöker den långt äroch därför såmyndighetsutövandekande

isociala.detkontakter med
regis-socialtjänstensinför hamna iobehagmärmiskorIdag kärmer många att

ochallavarningssignal for värnar öppenbordeDettater. om ensomvara en
behöversigförtroende vänderdit medsocialtjänstdemokratisk manomman

eller stöd.form hjälpnågon av
förantalsamladeregister finnspersonakter ochsocialtjänstens stortI ett

märmiskor måsteGrundläggandeuppgifter.känsliga ärmänniskorenskilda att
missbrukasinteoch registerfrån olika akteruppgifterkänna sig säkra på att

allvar. Enall-anledning pådetfinnsvillovägar. Häreller kommer på ta oron
130 kommunervisar minstDatainspektionenundersökningnyligen gjord attav

tvångsomhänderta-uppgifterkommaobehöriga kanbristerhar sådana att om
känsligasjälvklarhetbordesocialbidragsutredningar Detgande, attvara enm.m.

undermålig datasä-medregister i kommuner såochförs in i akteruppgifter inte
sådaninte Meddet så.redovisar. TyvärrDatainspektionen ärkerhet ensom

i-ntegritetsskydd och sekretessroll vilka krav pålitendatasäkerhet spelar det
fall därredovisadededessutomAlltförlagstiftningen ställer, många ärsom

ellersocialtjänsteninomarbetsplatserpersonuppgifter faxats mellankänsliga
i södrablomsterhandlarehosadressater,t.o.m. hos felhamnat t.ex. ensom

Sverige.
funktioner. Denfylla fleraskallinom socialtjänstenDokumentationen ger

skälen forbesluten,finnssocialtj Därklient ochför båderättssäkerhet änsteman.
dessa harresultatoch vilkavidtagitsvilka åtgärder gett.besluten samt som

möjlighetverkligklientenocksådokumentationenskriftligaGenom den enges
överklaga.att

objek-inte finns någonoftadokumentation detsvårigheterna med ärEn attav
sällandokumenteras. Intevad börinträffat ochvad hartiv sanning somsomom

situationeri sådanaisär ochuppfattningarklientensochsocialtjgår änstemannens
klientensmakt ochsocialtjänstensblirtolkningsföreträde. Härsocialtjänstenhar

dennakompenserai måntydlig. någonmycket Föravsaknad densamma attav
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in hansmaktobalans klienten fortlöpande informeras vad förs imåste somom
fogaakt. Socialtj änstkommitténs förslag klienten skall ha till aktenrättatt attom

sin uppfattning han delar socialtjänstens skrivningar honomnär är ettom
register.viktigt för tillförsäkra objektivitet i akter ochstörresteg att

uppgiftersina behov få tillgång tillEtt antal samhällsorgan hävdarstort attav
ekonomiskasocialtjänstens i förregister, politiker nämnder kunna göraattur

utvärdera gjorda insatser,effektivitetsanalyser, socialtjänsten för kunnaatt
tvångsvårdade klienter,Statens institutionsstyrelse för kunna följaatt upp

nationella statistiska Översikter m.fl.Socialstyrelsen och SCB för kunnaatt ge
fler registerflesta intentionerna de allra bästa, faktumI de fall ärär attmen
för läckageallt tillgång till uppgifterna desto riskenmed fler har större ärsom

uppgifter. ställs ökadoch missbruk för den enskilde känsliga De krav påsomav
alla myndig-registrering tillgång till de registrerade uppgifternaoch ökad är

in-stärka myndighetsperspektivet påhetskrav, vilket tenderar hela tidenatt
dividernas socialtjänsten.bekostnad inom

registrering socialtjänstensuppluckrad sekretess och omfattandeEn aven
för de sociala myndigheterna.klienter märmiskors förtroendehotär ett mot

i riktningenregistreringstrend vändas. Ett första denDagens mäste är attsteg
nuvarande fem till jdvs.minska gallringstiden från år,tre en person som

varitsocialtjänsten, under de årentidigare varit aktuell inom senaste tremen
Individperspektivet och interegister.det försvinner socialtjänstens sam-ur

socialtjänstens arbete.hällsperspektivet domineramåste
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Kommittédirektiv Bilaga 1

Översyn socialtjänstlagenav

1991:50Dir.

1991-06-13regeringssammanträdevidBeslut

anför.LindqvistStatsrådet

Mitt förslag1

allmänförtillkallas görakommittéparlamentarisk attföreslårJag enatt en
Översynen innefattabl.a.skall1980:620.socialtjänstlagen enöversyn av

tydligaretill avgränsasyftatillämpning ochsocialtjänstlagens attutvärdering av
ansvarsområden.ochuppgiftersocialtjänstensklargöraoch

Bakgrund

riksdagsbehandlingenVid1980.beslutades årSocialtjänstreformen pro-av
omfattan-såSocialutskottetuttaladesocialtjänsten80:1 Om attposition 1979 en

viktigtminstutvärdering. Intesystematiskförföremålhörde blireformde var
iförverkligasintentionergrundläggandesocialtjänstreformensstudera huratt

197980:44.SoUtillämpningenpraktiskaden
genomföra den1980 föri juni1980:07 tillsattesSSocialberedningen att av

huvudsakligenarbete komSocialberedningensutvärderingen.begärdariksdagen
1980:621tvångsvård i lagenbestämmelsernainriktas på översyn omatt aven

1981:1293LVU, lagenvårdbestämmelsersärskildamed omungaavom
psykiat-1966:293 slutenLVM och lagenfalli vissamissbrukarevård omav

dessa arbeteberedningensladesdelarfallLSPV. Ii vissarisk vård genom
lagstiftning.för beslutgrunden om ny

bl.a.behandladessocialtjänstfrågorAktuella1986:19SOUbetänkandetI
social-föreningslivet ochmellansamverkansocialbidragsstatistik,frågor om

socialtjoch änst-handikappmedmärmiskorvistelsekommunenstjänsten, ansvar,
Remissinstanser-socialtjänstlagen.enligtbesluti frågaklagorättensamt omen

betänkande.beredningensiförslagenuppfattningarskildahade omna
medarbetsgruppSocialdepartementetinomtillsattes1985novemberI upp-en

Arbetsgruppenutveckling.socialbidragenstillorsakernaanalyseragift att
1987:2.S1986:7 och DsSDs1987och två1986avlämnade åren rapporter,

genomförasocialstyrelsen ut-regeringenuppdrog1988 attjanuariI en
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värdering socialtjänstlagen. Uppdraget gällde särskilt socialtj änstens verksam-av
het bland barn och ungdom, ersättning till familjehemsföräldrar famil-m.m.,
jerådgivning och samarbetssamtal socialtjänstens insatser för vissasamt grupper
med socialbidragsberoende. Uppdraget har fullgjorts inom för det s.k.ramen
Rebusprojeldet, redovisats till sin huvuddel i Växa i välfärdslandsom rapporten
SoS-rapport 1990:3.

Från olika utgångspunkter har krav framförts på översyn hela eller delaren av
socialtjänstlagen. Så har Svenska kommunförbundet hemställtav t.ex. om en löversyn socialtjänstlagen vad avser regleringen till biståndrätten ochav av

huvudmänansvarsförhållanden mellan olika skrivelse till regeringen 1990-
11-15.

I socialutskottets betänkande I 99091 :S0 U6 Socialtjänst behandlas fyrtiotalett
motionsyrkanden väckts under den allmärma motionstiden år 1990 ochsom som

olika frågorrör inom socialtjänsten. Utskottet anförde tiden föräratt nu mogen
allmän översyn socialtjänstlagen och föreslog, parlamentarisken attav en

kommitté tillkallas för ändamålet. Vad utskottet anfört har riksdagen sinsom
mening regeringen till känna rskr. 199091:50.gett

Socialtjänstens mål inriktningoch

Till den kommunala socialtjänstens uppgifter hör såväl strukturinriktade som
allmänt och individuellt inriktade insatser. Socialtjänsten skall enligt l § socialt-
jänstlagen demokratinspå och solidaritetens grund främja märmiskornas ekono-
miska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i
samhällslivet. dennaI s.k. portalparagraf föreskrivs vidare, socialtjänstenatt
under hänsynstagande till människans för sin och andras sociala situationansvar
skall inriktas frigörapå och utveckla enskildas ochatt gruppers egna resurser.

föreskrivsDet också verksamheten skall bygga på respekt för människornasatt
självbestämmanderätt och integritet.

Kommunen har enligt 3 § socialtjänstlagen det för deyttersta ansvaret att som
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Dettasom ansvar
innebär dock ingen inskränkning i det vilar på andra huvudmän.ansvar som

En uttrycklig föreskrift den enskildes rättigheter i förhållande till kommu-om
finns i 6 § socialtjänstlagen. Enligt denna paragraf har den enskilde tillrättnen

bistånd socialnämnden för sin försörjning och sin livsföring i övrigt, hansav om
behov inte kan tillgodoses på Vidaresätt. föreskrivs den enskildeannat att

biståndet skall tillförsäkras skälig levnadsnivå och biståndet skallgenom atten
utformas så det stärker hans leva självständigtatt liv.att ettresurser

Även 9 § socialtjänstlagen har betydelse för den enskildes möjligheterstor att
påverka valet olika insatser från socialnämnden. I detta lagrum sägsav att
insatserna skall utformas och genomföras tillsammans med den enskilde och vid
behov i samverkan med andra samhällsorgan, organisationer och föreningar.
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Beslut i fråga bistånd enligt 6 § socialtjänstlagen kan liksom beslut i vissaom
andra särskilda frågor överklagas förvaltningsbesvär enligt 73 §genom samma
lag. Beslut stöd eller hjälp i andra hänseenden har iän 73 § kanangettsom som
överklagas kommunalbesvär 7 kap. 1 § kommunallagen 1977:179.genom

Några utvecklingslinjer inom socialtjänsten

Enskildas behov insatser inom den offentliga sektorn kan idag inte fulltav ut
tillgodoses. Detta beror i hög grad brister ipå samordningen tillgängligaav

på ochsynsätt arbetsformer intesamt att ett gemensamtresurser gemensamma
tillräckligt välär utvecklade. Skilda politiska och administrativa ledningar för

primärvården och socialtjänsten har också försvårat samordnadt.ex. en resurs-
utveckling. viktigtEtt mål för förnyelsesarbetet inom den offentliga sektorn är
därför överbrygga sektorsgränser verkar hämmande möjligheternapåatt som

bedriva framgångsrik välfärdspolitik.att en
Under 1980-talet har omfattande decentralisering från till kommun, frånstaten

landsting till kommuner och inom kommunerna Decentraliseringenägt harrum.
påtagligt förändrat den kommunala nänmdorganisationen och har påverkatäven
socialtjänstens utformning.

1979:408Lagen vissa lokala i kommunerna har gjort det möjligtom organ
för kommunerna inrätta lokala i form distriktsnänmder, institutions-att organ av
styrelser med sektorsövergripande uppgifter inom såväl det kommu-samt organ
nallagsreglerade området vissa delar de specialreglerade nänmdernassom av
områden.

Riksdagen fattade i juni 1984 beslut inleda det s.k. frikommunförsöket.attom
försöksverksamhetDenna har därefter successivt utvecklats. Inom socialtjänsten

har försöket bl.a. lett till med sammanhållen socialnänmd brutitsatt systemet en
i många kommuner. del kommunerEn har infört kommundelsnämnder iupp

hela kommunen. Flera frikommuner har också utnyttjat möjligheten låtaatt en
eller flera kommundelsnämnder för verksamheter eller anläggningarsvara som
inte exklusivt knutna till vissär kommundel. I andra kommuner har äldre-en
och handikappomsorgen lagts på särskild nämnd ioch några fall har barnom-en

lagts på utbildningsnänmd eller skolstyrelsen.påsorgen en
Erfarenheterna försöken med friare närnndorganisation har utvärderatsav en

särskild utredare SOU 1991:25. Som sammanfattande omdömeettav en anser
utredaren erfarenheterna försöken i huvudsak goda. Riksdagen harär påatt av
grundval 199091:l17 kommunallag beslutat samtligaattav prop. om en ny
kommuner och landsting ökad frihet bestämma hur nänmdema skallattges
organiseras KU 38, rskr. 360. Riksdagen har också tidigare i samband med-
behandlingen regeringens proposition 199091 14 äldreomsorgenav : om -
beslutat ändring i socialtjänstlagen, innebär det inte längre ärattom en som
obligatoriskt ha särskild socialnämnd SoU9, rskr. 97.att en
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för insatser och verksamheteransvariga antal ärKommunerna är ett stort som
kommunala märksvitala för människors välfärd och hälsa. Inom den sektorn

för kommunala verksamheten i samlatockså ökat intresse den ettett att se
välfärdsperspektiv. kommunförbundet har under 1990 gjortSvenska år en

Vidoch förbundets folkhälsoarbete.systematisk kommunernasgenomgång av
frontframkommit dessa frågor bedrivs bredhar arbetet med pågenomgången att

målen ochoch kommunledningens roll blir avgörande det gäller sättanär attatt
1987:04 folkhälsog-Hälso- och sjukvårdsberedningens Ssamordna arbetet.att

fram nationell folkhälsostrategi konstaterat,har i sitt arbete med att ta enrupp
integreras i samhälletshälsokonsekvensbeskrivningar bör utvecklas ochatt

nationell strategisin Hela folkets hälsabeslutsförutsättningar. I rapport en-
direktiven förFolkhälsogruppen 8 1991 föreslår folkhälsogruppen attnr.

folkhälsoperspektiv.socialtjänstlagen tillförs dettaöversynen av
socialtjänstens inriktning och omfattningomständighet starkt påverkatEn som

ansvarsfördelningen mellan huvudmännen denoch lyft fram frågan äromsom
psykiatrin och deavinstitutionalisering inom äldreomsorgen,ägt rumsom

sluten-psykiskt utvecklingsstörda. Avvecklingensärskilda avomsorgerna om
målgrupper medinom dessa områden har tillfört socialtjänstenvårdsplatser nya

individ- familjeom-företrädesvis från hemtjänsten och ochbehov insatserav
sorgen.

i hög grad gällt utbyggnads-inom socialtjänsten harSenare diskussionerårs
vård tilloch samhällets service ochkvalitetsfrågor inom barnomsorgenoch

relativt undanskymdhar däremot intagitäldre. Individ- och familjeomsorgen en
flyttattill psykiskt stördagäller stödet deplats i reformarbetet. Detta även som

mentalsjukhusen.frånut
medfört satsningarhar bl.a. ökadeSocialtjänstlagens mål för äldreomsorgen

kraftiginte minstservicehus och gruppbostäderinrättapå samtatt en- -
propositionenhemtjänstens Iutbyggnad den kommunala resurser.av

riktlinjer för social-inför 90-talet198788:176 äldreomsorgen angavsom
märmi-för äldre. fastslogshälso- och sjukvårdens insatser Därtjänstens och att

ochsin integritet skall respekterassjälva få och behållaskors bestämmarätt att
service- och vårdarbetet.och i det dagligavägledande både för planeringenvara

ocksåvälja bo kvar hemmainnebär bl.a. märmiskor skall kunna närDetta attatt
särskildflytta till boende-dem väljer någonvårdbehoven Förär attstora. som

godtogsvarierat utbud. angivna riktlinjernadet finnas Deeller vårdform bör ett
ienlighet härmed har riksdagen198889:SoU6, rskr. 55.riksdagen Iav

97199091:14 SoU9, rskr. beslutat1990 grundvaldecember på attav prop.
till ochför långvarig service och vård äldresamlatkommunerna ett ansvarge

skapajanuari 1992. Syftet med förändringenhandikappade fr.o.m. den 1 är att
förutsättningar förändamålsenliga organisatoriskaansvarsförhållanden ochklara

handikappade efter de måltill äldre ochutveckla sarnhällsinsatsernaatt som
fast.riksdagen tidigare lagt
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Handikappolitiken syftar till utforma samhället det blir tillgängligt försåatt att
alla medborgare. Målet full delaktighet jämlikhet för handikap-ochär uppnåatt
pade i Socialtj viktigasamhället. har flera uppgifter i det handikappolitis-änsten
ka arbetet. 1989 handikapputredning S 1988:03 har i uppdrag kartläggaårs att
och analysera de insatser socialtjänsten.bl.a. för handikappade inomgörssom
Utgångspunkten för utredningen situationen och för barn, ungdomarbehovenär
och med omfattande funktionshinder. Syftet utredningsarbetetmed är attvuxna
föreslå åtgärder för utveckla insatser innebär funktionshindradesvårtatt attsom
i framtiden kan tillförsäkras väl fungerande sarnhällsstöd. Handikapputred-ett
ningen har nyligen sitt 1991:46 Handikappavlänmat huvudbetänkande SOU
Välfärd Rättvisa, införande särskild servicedär bl.a. förslag lagom av en om
och stöd för med omfattande funktionshinder läggs fram. skallLagenpersoner

sjukvårdslagenpluslag till såväl socialtjänstlagen till hälso- ochses som somen
och samtidigt nuvarande omsorgslag och elevhemslag. Betänkandetersätter
remissbehandlas för närvarande.

Under de har det skett kraftig utbyggnad den kommunalaårensenaste en av
barnomsorgen. 1989 fritids-Mellan 1980 och ökade antalet barn i daghem,åren

Århem och familjedaghem med 206 000 eller med 70närmare procent.ca
1985 fattade principbeslut barn 1‘2 ålderriksdagen alla årsöverett attom

1991 organiserad förskoleverksamhet.skall få delta i Förutsätt-årsenast en
ningarna för förskola för alla barn 1991 har för-nå målet årsenastatt om en
ändrats efter det beslutet barnafödande,Deatt togs. varprognoser om som

i propositionsarbetet,underlag för de beräkningar gjordes samband medsom
Vid 1990 hade det föttsinnebar kraftig underskattning. utgången åraven

Samtidigt tillkommit90 000 fler barn vad beräknats. har detnärmare än som
flyktingbarn beräknat. Andra faktorer har påverkatfler i förskoleåldern än som

förändrat förvärvsmönster hos kvinnor medbehovet barnomsorg bl.a.är ettav
förskolebarn barn hos privata dagmamrnor.och minskat antalett

uppgift iRegeringen tillsatte i 1990 aktionsgrupp med näraatt samar-mars en
för snabbt ochbete kommunerna inventera möjliga åtgärder byggamed att ut

möjligheterna införaförbättra situationen i barnomsorgen övervägaatt attsamt
i för alla barn. Aktionsgruppen harlagstadgad till plats barnomsorgenrätten

redovisat olikafullgjort sitt och i betänkande SOU 1990:80 åt-uppdrag ett
i Remissbehandlingengärder kan underlätta utbyggnaden kommunerna. avsom

betänkandet har nyligen avslutats.
skolbarnsomsorgskommittén U 1989:05Vad gäller harskolbarnsomsorgen

haft i skola och skolbarnsomsorguppdrag främja närmande mellanatt ett genom
följa, riktning organisatorisktstimulera och påskynda utveckling iatt mot enen

Kommitténoch samlad verksamhet för skolbarnsomsorg.pedagogiskt skola och
SOU 1991:54 Skola skolbarnsomsorghar nyligen lagt fram betänkandet --

helhet.en
in-socialtjänstreformen betydelsen allmäntnyheterna medEn att avav var



200 Bilaga 1

riktade och strukturinriktade insatser underströks. Socialtjänstens medverkan i
samhällsplaneringen har i huvudsak gällt den kraftiga utbyggnaden barnom-av

och äldreomsorg. harHär socialtjänsten överlag haft goda möjlighetersorg att
hävda sina intressen i den kommunala planeringen.

Utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen kännetecknas ökatettav
tryck verksamheten bl.a. till följd omstruktureringar inommot hälso- ochav
sjukvården och kraftig ökning antalet socialbidragstagare. ökadeDeten av
trycket socialbyråerna har medfört de individinriktade insatsernamot idagatt
helt dominerar arbetet. De strukturinriktade insatserna har under årsenare
prioriterats lågt. Förutom tidsbrist kan detta bero de sociala områdesbe-att
skrivningar, utgjort individ- och familjeomsorgens huvudsakliga bidrag tillsom
sarnhällsplaneringen, inte haft tyngd exempelvis de kommunalasamma som
barnomsorgsplanerna. Detta kan i sin bero på individ- och familjeomsor-tur att

på grund bristande dokumentation, uppföljning och utvärdering dengen av av
verksamheten inte kunnat hävda sina ståndpunkter utifrån väl underbyggdegna

kunskap.
Socialstyrelsen lät i slutet 1980-talet genomföra kartläggning organi-av en av

sationsformer inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg fannoch därvid,
verksamheten organiseras efter olikatvå huvudlinjer.att Runt årsskiftet 198889

hade 80 totalt 450 svarsenheter funktionsorganisationprocentca av ca en som
innebar, samtliga i arbetsgruppen arbetade inom individ- och farniljeom-att

Endast 13 svarsenheterna hade det geografiska områdetprocentsorgen. av som
överordnad princip, enligt vilken medlemmarna i kan arbeta med fleren grupp

socialtjänstensän verksamhetsområden. Geografisktett områdesanknutnaav
servicegrupper har alltså inte fått något kraftigt genomslag i praktiken. vilkenI
utsträckning decentraliseringen lett till små socialsekreterareatt grupper av
utlokaliserats till kommundelarna inte känt.är

Av socialstyrelsens material framkommer det finns klara tendenser tillatt
ökad specialisering inom individ- och familjeomsorgen. Denna specialisering
utmärks många kommuner inrättat särskilda mottagningsgrupper,att ekono-av
migrupper och inriktade stöd och behandling till barnfamiljer ellermotgrupper
missbrukare. De flesta kommuner har utvecklat särskilda rutiner för förenklad
handläggning ärenden socialbidrag och på flera håll har också hushållse-av om
konomisk rådgivning med framgång.prövats s.k.Den arbetslinjen har gjortstor
sig alltmer gällande inom socialtjänsten och har lokalt lett till utökatett samar-
bete mellan socialtjänsten, försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Regeringen i december 1989 socialstyrelsen i uppdrag analyseragav att
utvecklingen verksamhet i enskild regi inom missbrukarvården barn-av samt
och ungdomsvården. Uppdraget har nyligen slutförts och visar barn-,att ung-
doms- och missbrukarvården i hög grad privatiserats under l980-talet.

Sammanfattningsvis konstateras i utredningen det totala antalet institu-att
tionsplatser under perioden 1982 till 1990 ökat från 500 till7 10 300.ca ca
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Även i början vården i långt utsträck-avsikten 1980-talet störreattom av var
tidigare i visar socialstyrelsensning skulle ske former genomgång,än öppna att

antalet vårdplatser detta ökat 37med procent.trots
Ökningen vid institutioner medantalet institutionsplatser har främst skettav

riktning har skett inomenskild huvudman. tydligaste förändringarna i dennaDe
ökat från 737 tillmissbrukarvården, där antalet platser i sådana institutioner

ökat från 221158. barn- och ungdomsvården har de enskilda platserna4 Inom
till 898.

missbrukar-behov och inom denInventeringar gjorts tungaresursersom av
vårdresurserna för deungdomsvården visar emellertid, de institutionellaoch att

otillräckliga. Riksdagen harungdomarna och missbrukarna ärmest utsatta
särskilda ungdomshemmen skallnyligen beslutat huvudmannaskapet för deatt

del1992. 1991 och 1992 omvandlastill under år För årenövergå staten en av
till anordningsbidrag i syftestatsbidraget till ungdoms- och missbrukarvård att

ochför missbrukarnastimulera utbyggnad antalet platser de mest utsattaen av
267.ungdomarna prop. l99091:96, SoU14, rskr.

socialtjänsten socialtjänstlagenUtredningar ochm.m. om

Socialstyrelsen

socialstyrelsenvälfärdsland SoS-rapport 1990:3 redovisarI Växa irapporten
iRebus-projektet. Slutresultatet från projektethuvuddelen det s.k. är storaenav

insatser för och ungdomar. Social-kritisk bild samhällets barndelar utsattaav
barnperspektiv och dettasocialtjänsten saknarstyrelsen hävdar bl.a. attettatt

familjevårdsprin-i tillämpningen den s.k.bottnar i integrerad lagstiftning, aven
Social-till följd decentraliseringen.cipen i kunskapsurholkning bl.a.och aven

socialtjänstens organisationstyrelsen betonar behovet över.att sesav
handlar social-SoS-rapport 1990:6från socialbyránRapporten Pd väg om

ekonomiska problem. Iarbetslösa människor medbyråernas arbete med och
vad gällertill förändringarhävdas, socialtjänstlagen inte lett någraattrapporten

Klientundersökningarinställning till socialbyrån.människors söka hjälp påatt
klientup-vetenskaplig grund visar liknandeunder 80-talet genomförts påpåsom

Studierna visar ocksåoch obehag.plevelser de tidigare; skam, förnedringsom
forförväntar sig fåöverensstämmelse vad klienternadet dålig mellanär attatt

flesta klienter vill haberedd Dehjälp och den hjälp socialarbetaren är att ge.
Socia-utbildning eller bostad.eller praktisk hjälp till arbete,hjälp med pengar

Undersökningar gjortsemotionellt stöd.larbetarna vill behandling eller somge
emellertidvisarinom och familjeomsorgenarbetstidens fördelning individ-av

direkt klientarbete.arbetstidenendast 25-30 ägnasatt procent av
social-1990:2 avslutas detsocialbyrán SoS-rapport 7Med Behövsrapporten

medsocialstyrelsen i samråd1986 bedrivitsbyråprojekt, sedan år avsom
samarbete med social-Socialdepartementet. projektet, byggtI på näraettsom
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byråerna i fem kommuner, har socialbyråernas villkor och verksamhet analyse-
i förhållande till klienternas behov. I slutrapporten hävdas individ-rats ochatt

familjeomsorgens funktion det skyddsnätet för människor är över-ytterstasom
belastat och märmiskor med de behovenatt trängstyngsta ut.

I dagböcker skrivna socialsekreterare i projektet speglas utbredd förvir-av en
ring kring uppdraget och yrkesrollen, splittring flertalpå olika uppgifterett
under tidspress och otillfredsställelse med arbetsvillkoren med tvingas tillatt-
ytlighet, inte hinna tänka, inte ha tillgång till sådana behövs ochresurser som
inte få tillräckligt stöd arbetsledare och framför allt politiker för avgräns-av av
ning och prioritering. Socialstyrelsen har inte uppfattat bristande kompetens som

huvudproblem; däremot det försnäva använda och utvecklaett utrymmet att
kunskap. Individ- och familjeomsorgens funktioner och organisation behöver
enligt ifrågasättas och olika framtidsalternativ förs fram. Några derapporten av
möjligheter aktualiseras ärsom

till andra myndigheter överföra uppgifter dominerade regelstyrdatt av-
social administration, handläggning socialbidrag, underhålls-t.ex. av
bidrag och faderskapsfastställanden,

förstärka den psykosociala kompetensen inom andra offentliga insti-att-
tutioner, inom arbetsplatser fackliga och ideella verksamhetersamt som
märmiskor möjligen föredrar vända sig till då de behöver råd, stöd,att
service eller bara information,

flytta det långsiktiga relationsbaserade sociala arbetet projekt-iatt ut-
liknande former, där arbetets organisation och konkreta innehåll, perso-
nalens sammansättning, lokalernas läge och utfornming, öppettider,
telefontider kan efter behoven hos de människor skalletc. anpassas som
betjänas.

I beskrivaAtt socialtjänsten SoS-rapport 1991:2 redovisar social-rapporten
styrelsen resultatet första utredning för ochetapp statenav en av en om en
kommunerna och enhetlig informationsstruktur för socialtjänstengemensam
Ifs. Betydelsen förbättrat informations- och statistikunderlag för socialt-ettav
jänsten understryks. Vidare framhålls sociala ornrådesbeskrivningar behövsatt
för bedömningar hur välfärdspolitikens mål uppfylls och för planeringav en

från befolkningensutgår behov.som

Svenska kommunförbundet m.fl.

Kommunförbundet har i skrivelse 1990-11-15 hemställt regeringenatten om
initiativ till socialtjänstlagen vadöversyn regleringentar rättenen av avser av

till bistånd och ansvarsförhållanden mellan olika huvudmän. I skrivelsen, som
bl.a. hänvisar till den studie rättsfall redovisas i Bistdndsrättenrapportenav som
i rättspraxis analys och konsekvenser kommunalti perspektiv Svenskaett-
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kommu-reglernaeffekterrad1990, påtalasförlag omkommunförbundets aven
liggersocialtjänstlagen,6 §iformuleringardeoch somyttersta ansvarnernas

bistånd.tillförgrundtill rätten
förvaltnings-tillkonstruktion lett attlagenshävdarKommunförbundet att

politiskakaraktärsintilldenfullgörkommunernaföri ställetdomstolarna
biståndsansvar.socialasamhälletsförambitionsnivåerbestämmafunktionen att

intedomstolarnafrånutslagensärskiltgällerinvändning attKommunförbundets
til-allmängiltigvidresursanspråkentotaladebedömningtillrelateras aven

praktikenidomarregeringsrättensantyds dessutomskrivelsen attlämpning. I
ochförutsätteregentligen attbetydelseprejudicerande systemetdentillmätsinte

föraeffektivtförmågaochkrafthar attdendärförkonstruktionen somgynnar
överklagamöjlighetenemellertid inte attKommunförbundet attsin talan. anser

skall slopas.förvaltningsbesvärbeslut genom
tillskrivelsestorstadsdelegationenkommunförbundet har ävenFörutom

inombehandlingshemvalklienterspåtalatsärskilt1990-11-29 attregeringen av
erbjudakunnatsocialnämndenstyrandefått trots attmissbrukarvården vara

alternativ.billigareochlikvärdiga
regeringentillskrivelseUppsala har iikommundelsnänmdGottsunda en

innebär,ochförvaltningsdomstolarna attutvecklats ipraxis somdenberört som
utifrånpsykoterapitillbiståndekonomisktålagdblivitsocialtjänsten utgeatt

åtgärdertillfälligaaldrigsigdet nästanfall rördessa6 Isocialtjänstlagens om
sigsträcker översällanpsykoterapi inteförkostnadsansvarsocialtjänstensdå

flera år.

Psykiatriutredningen

stödservice,utredauppgiftmedutredare1989 atttillkallade årRegeringen en
utredningentillTilläggsdirektiv1989:01.Sstördapsykisktvård tilloch

parlamentarisktuppdraget övertogsvarvid1990,novemberi av enmeddelades
bakgrund attskall bl.a.Utredningsuppdraget mot avkommitté. sessammansatt

psykisktbidragit tillhuvudmän attolikamellanansvarsfördelningenioklarheter
sinaredovisaskallUtredningensamhället.frånstödtillräckligtfårintestörda

1992.juniförslag senast

Handikapputredningen

kommunalbesvär,ochförvaltningsbesvärbesvärsvägar,olikatvåmedProblemet
1990:2SOUdelbetänkandeiochsocialberedningen avettbehandlatshar av

nödvän-detintedärvidharHandikapputredningen ansetthandikapputredningen.
harUtredningenöverklagande.ellerbiståndreglernasigändradigt omatt vare

föreslåärendehandläggningavsnitt nysocialtjänstlagens enivaltställeti omatt
ålagd prövablisocialnämnden attföreslåsparagrafdenna50 Iparagraf, a
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framställningar från enskild social tjänst enligt 6 § socialtjänstlagen,en om en
inte den enskilde sig sådan handläggning eller nämnden bifallermotsätterom

framställningen grund.på annan
En sammanställning remissvaren handikapputredningens förslag visaröverav

18 instanser däribland socialstyrelsen tillstyrker förslagetatt om en ny- -
lagparagraf. Förslaget avstyrks riksrevisionsverket, kammarrätten Goteborg,av
Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Göteborgs kommun, Skellefteå
kommun och Södertälje kommun med huvudmotivet, förvaltningsdornstolarnasatt
inflytande socialtjänsten sådan lagregel skulle förstärkas högstöver genom en

bekostnad kommunernas möjligheter självaavsevärt på de övergri-göraattav
pande socialpolitiska bedömningarna.

Handikappförbundens centralkommitté HCK

HCK har sin uppfattning framfört till regeringen rättigheterna i social-attsom
tjänstlagen preciseras och uttryckas bestämt och klart skrivelse tillmåste mera
regeringen 1991-04-25. skulle enligt HCK:s uppfattning förbättra möjlig-Detta
heterna tillrättakomma med de brister påtalas i skrivelsen.mångaatt av som
Av skrivelsen framgår vidare HCK avfärdar tankaralla inskränkningarpåatt
i överklaga beslut inom socialtjänsten. Organisationen vänder sig ocksårätten att

funktionshindermed skall bli föremål för ekonomisk gransk-emot att personer
ning de behöver olika former insatser. I övrigt framförs bl.a. delnär av en
synpunkter kommunernaspå samverkan med handikapporganisationerna.

Av betydelse för socialtjänstens framtida insatser förutom handikapput-är
redningen också andra statligarad utredningsuppdrag, bl.a. detöversynenen av
allmärmas insatser vid brott Ju 1990:07 och det arbete bedrivsmot unga som
inom för kommunalekonomiska kommittén Fi 1990:04.ramen

Kommitténs uppdrag

Behovet forma riktlinjer för den fortsatta utvecklingen socialtjänsten underatt av
90-talet och därefter framstår allt tydligare. gäller i synnerhetDetta olikasom
intressenter från skilda utgångspunkter framfört krav preciseringar i social-på
tjänstlagen.

föreslårJag parlamentarisk kommitté tillkallas för allmän översynatt en en av
socialtjänstlagen. Utgångspunkten för kommitténs arbete bör det synsättattvara,

kommer till uttryck i socialtjänstlagens målformuleringar skall ligga fast.som
Översynen bl.a. utifrånbör utvärdering hur socialtjänstlagen tillämpatsen av
inriktas ställningstaganden till vilket socialtjänstenuppdrag skall ha och hur
detta uppdrag skall kunna genomföras. Utredningen bör bl.a. utvärdera hur
ansvarsfördelningen fungerat mellan och kommunerna.statsmakterna

ökade socialtjänstenDet trycket på ställer allt högre krav effektiv använd-på
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samverkan mellan olikaning tillgängliga och organisation ochpåav resurser
organisationhuvudmän. förutsättningarna för socialtjänstensDetta innebär att

hand inriktas vissa huvud-analyseras. Kommitténs arbete bör i förstamåste mot
andra frågeställningarfrågor det bör kommittén frittstå ävenäven att ta uppom

utredningsarbetet.aktualiseras undersom
finner inrikta följande huvudområden:det angelägetJag översynenatt mot

bistånd, ochl Socialtjänstlagens regler till deträtten yttersta ansvaretom
vistelsebegreppet

,Överklagande beslut inom socialtjänstenav
socialbidragsnormerKommunernas

inriktning organisationSocialtjänstens framtida och
Tillsyn, uppföljning och utvärdering.

Socialtjänstlagens bistånd,till det1 regler rätten ytterstaom
och vistelsebegreppetansvaret

för till biståndBehovet preciserade regler rättenav

bestämmelser karaktärhar socialtjänstlagen utprägladI sina grundläggande en
enligt lagen.regleringen till biståndramlag. gäller inte minstDet rättenav av

levnads-enligt 6 § tillförsäkras skäligbiståndet skall den enskildeGenom en
i förarbeten. Idefinieras emellertid inte lagensnivå. begrepp närmareDetta

197980:1 del 186 anförde departements-socialtjänstpropositionen prop. A s.
sökasvårigheter i lagtextenskulle vållachefen, det närmareattstoraatt ange

menade detta bl.a.skälig levnadsnivå. Han måstevad skall attanses somsom
förhållanden vilka den hjälp-i tid och de underbedömas med utgångspunkt den

socialtjänstre-flera uttryck förkan tolkasbehövande lever. Detta ettsom av
vård-den tidigare detaljreglerade socialabort frånformens medvetna strävan

frihetbetydandelagstiftningen. Avsiktligt de enskilda kommunerna attengavs
fastställa vilkenbiståndet ochskiftande lokala förutsättningar utformautifrån

skälighet.krav pålevnadsnivå skulle lagensmotsvarasom anses
denrättstillämpningenoenhetlighet i sågsSom garanti alltförmot storen

biståndsärenden tillbeslut ienskildes möjlighet överklaga socialnämndensatt
20 förutsatteSocialutskottet SoU 197980:44,förvaltningsdomstol. atts.

acceptablaför vissa ickesocialtjänstlagen kundeden föreslagna utrymmege
statlig tillsynrättspraxis ochutgick ifrån, detstandardskillnader att genommen
kvalitet ochsociala tjänstersvissa minimikravskulle komma ställas påatt

kvantitet.
kritiserats i den allmännadenna ordningvitt skilda utgångspunkter harFrån

ramlagkaraktärsocialtjänstlagensvissa håll har hävdatsdebatten. Från att av
handikapputred-harenskilde. Sålundainnebär risk för rättsförluster för den

be-preciseradeutgångspunkt intagit ståndpunktenningen från denna att mer
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till bistånd.för den enskildesstämmelser krävs bättre rättatt garantera
förvaltnings-kritik den rollkommunalt håll har riktatFrån mot somman

ramlagskaraktär.grund lagenserhållit i biståndsärenden pådomstolarna har av
förvaltningsbe-i förening med tillpreciserade lagbestämmelserBristen rätten

Somliga hartolkningsutrymme.domstolarna ovanligt vidsträcktharsvär gett ett
sinpolitisk roll.i viss mening Idomstolarna därmeduttryckt det så gettsatt en

konstruktion lettkommunförbundet lagenstill regeringen hävdarskrivelse att
till sinfullgör deni för kommunernaförvaltningsdomstolarna ställettill att

samhällets socialaambitionsnivåer föruppgiften bestämmakaraktär politiska att
biståndsansvar;

praktiken inte har-denregeringsrättsdomarna iantyds ocksåskrivelsenI att
konstruktionenborde ha ochinnebörd de rätteligenprejudicerande attsom

sin talan.förmåga effektivt förahar kraft ochdentenderar attatt somgynna
emellertidBiståndsparagrafens prövningindividuelltillämpning förutsätter att en

därföravgöranden innehållerFörvaltningsdomstolarnasenskilt fall.sker i varje
dra allmängiltigavilket det svårtindividuella komponenter, görmånga att

utifrån rättsfallen.slutsatser
utprägladkombinationenmig till uppfattningendel ansluter jagFör att avegen

mindre önskvärda konsekvenser.fåtttill förvaltningsbesvär harramlag och rätt
överprövning i domstolmateriellfåunderstryka möjlighetenvillJag attatt en

Jag avvisarför den enskilde.central betydelsesocialnämndsbeslut är avav
skulle avskaffadiskussionen,framförts itanke iblanddärför den att mansom

i tillämpningenProblem måstei biståndsärenden.till förvaltningsbesvärrätten
preciseras.möjligastelagstiftningen i måni stället lösas attgenom

förvaltnings-i vad månsammanhangfrågeställning i detta ärsärskildEn en
bistånd skall ellerföreskriva inte baramöjlighetdomstol skall ha att gesom

här den enskildes viljaIbland kanutformat.biståndet skallhurävenutan vara
önskat bistånd. Ettmöjligheterkonflikt med kommunernasikomma ettatt ge

vissenskilde har Önskemålsituation densådanexempel på är när om enen
likvärdigerbjudasig kunnainstitutionsbehandling medan kommunen anser

minenligtinstitution. kankostnad Dettill lägre påbehandling annanenen
för insti:u-åläggs kostnadertillfredsställande kommunenmening inte attvara

vårdpåverka dennamöjligheterkommunen hartionsbehandling attattutan var
skall ges.

i sammanhangdetta ärfrågeställning bör uppmärksammasytterligareEn som
behovsprövning.ekonomiskvissa fall skallservice eller bistånd i utangesom

därhandikappomsorgensärskilt aktuell inom äldre- ochfrågaDenna är a.
föreligga oberoendetidigaresocial hemhjälptill färdtjänst ochrätten ansetts av

chsocialberedningentidigare behandlatsekonomi. harsökandens Frågan av
handikapputred-socialberedningenlikhethandikapputredningen. medI anser

behovsprövning inteekonomiskSOU 1990:2delbetänkandeningen i sitt att
hjälp.ekonomiskbiståndandra formerdet gäller änbör förekomma när av
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Handikapputredningen föreslår därför 6 § socialtjänstlagen kompletteras medatt
regel denna innebörd. Delbetänkandet bör i denna del tillsammans meden av

remissinstansernas synpunkter överlämnas till den aktuella kommittén.nu

Det yttersta ansvaret

Kommunen har enligt 3 § socialtjänstlagen det för deyttersta ansvaret att som
vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. En biståndspröv-som
ning enligt 6 § omfattaralltid ställningstagande till frågan behovet kanett om
tillgodoses på gällerFrågan i vadsätt. mån den biståndssökande själv,annat

eller någon huvudman kan tillgodose behovet. Formulering-arman person annan
i 3 och 6 §§ socialtjänstlagen kommunerna vidsträckt harochettarna ger ansvar

i praktiken lett till socialtjänstens ansvarsområde successivt utvidgats underatt
1980-talet. Detta gäller i synnerhet insatser i mellan kommunernasgråzonen och
landstingens ansvarsområden. kan hävdasDet socialtjänsten utslag iatt genom
förvaltningsdomstolarna i vissa fall fått bekosta vård och behandling enligtsom
hälso- och sjukvårdslagen 1982:763 åvilar landstingen. överföringEn sådan

uppgifter och kostnader har skett den markering finns i 3 § ochtrotsav som
innebär kommunens inte innebär någon inskränkning iatt ytterstasom ansvar

det vilar på andra huvudmän.ansvar som
Problemen sammanhänger inte bara med det ligger hosatt yttersta ansvaret

socialtjänsten också med medborgarna har möjlighet överklagautan vägratatt att
bistånd enbart i förhållande till socialtjänsten och inte i förhållande till andra
vårdgivare. Skulle sjukvårdshuvudman förvägra enskild medicinsknågonen
vård kan detta beslut inte -på motsvarande bistånd enligtsätt vägratsom
socialtjänstlagen bli föremål för materiell prövning i förvaltningsdomstolarna.-

Vistelsebegreppet

Föreskriften 3i § socialtjänstlagen vistelsekommunens har tillkommitom ansvar
för undanröja oklarhet vilken kommun har för behövligaatt ansvaret attom som
åtgärder verkligen kommer tillstånd. I praktiken förekommer det dock fort-
farande kommunerna tvistar för handläggningen vissaatt ansvaret typerom av

ärenden. Detta gäller i synnerhet ärenden där långvarig och kostnadskrä-av en
vande insats kan bli aktuell, familje-eller behandlingshemsvistelse. Dett.ex. en
förekommer kommuner behandlaäven ansökan ekonomisktvägraratt att en om
bistånd därför i fråga inte vistats tillräckligt länge i kommunen.att personen
Även i vissa andra fall kan det oklarhet vilkenuppstå kommun harom som

Fråga har också i rättstillämpningen uppkommit vilketansvaret. om ansvar som
åvilar kommunen i situationer då den biståndssökande vistas utomlands en
längre period.

Frågan vistelsebegreppets uttolkning i särskilda situationer har tidigareom
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behandlats socialberedningen i betänkandet SOU 1986: 16 Aktuella socialt-av
jänstfrågor. Betänkandet har remissbehapdlats. Frågan bör emellertid bedömas

bakgrund den allmänna översynen lagen, varför beredningensmot be-av av
tänkande i denna del, liksom remissynpunkterna, bör överlämnas till dennu nya
kommittén.

Kommittén bör möjligheterna bättreöverväga precisera socialtjänstlagensatt
regler till bistånd. Kommittén börrätten vidare särskilt uppmärksammaom
konsekvenserna socialtjänstens och lägga fram förslag syfteiytterstaav ansvar

ytterligare tydliggöra ansvarsjörhállandena mellan olika huvudmän.att Kom-
börmittén också föresla de preciseringar behövs för undanröja oklar-attsom

heter vilken kommun har för tillgodose den enskildes behovansvaretom attsom
bistånd.av

Överklagande2 beslut inom socialtjänstenav

För närvarande finns olikatvå vägar överklaga beslut inom socialtjänsten.att
Kommunalbesvär får användas inte något föreskrivet i författ-ärannatom en

ning. Besvärsrätt tillkommer varje kommunmedlem han eller honoavsett om
direkt berörs beslutet eller inte. Genom kommunalbesvär kan dock beslutav
enbart angripas depå särskilda besvärsgrunder i kap.7 1 kommu-som anges
nallagen. innebärDe prövningen begränsad till lagligheten detär överkla-att av
gade beslutet. Vid bifall får överinstansen endast upphäva beslutet inte sättamen

beslut i dess ställe.ett annat
Förvaltningsbesvär kan bara komma ifråga under förutsättning den klagan-att

de berörs beslutet, beslutet honomgått och beslutet kan överkla-att emot attav
Bestämmelser detta finns i 33 § förvaltningsprocesslagen 1971:291gas. om

och i 22 § förvaltningslagen 1986:223. Prövningen allsidig, dvs. denär
innebär fullständig överprövning i sak det överklagade beslutet inomen av

för yrkanden.parternasramen
vissal socialtjänstärenden det för närvarande oklartär fram-typer av om en

ställning skall behandlas fråga bistånd enligt 6 § socialtjänstlagensom en om
eller fråga tillämpning kommunens regler för vissa socialasom en om av egna
tjänster. kan gällaDet färdtjänst eller social hemhjälp till enskild. I dent.ex.
praktiska tillämpningen beror socialnämndens handläggning ärendet ofta påav
hur den enskilde formulerat sin framställning hjälp. De flesta hjälpsökandeom

okunniga betydelsenär hur deras framställningar utformas. Socialnänm-om av
dens val handläggningssätt kan bli avgörande för i vilken form överklagandeav
skall ske, såsom förvaltningsbesvär eller kommunalbesvär. enskilde kanDen i
vissa fall grundpå rådande oklarhet vilket rättsmedel skall tillämpasav om som

mistegå möjligheten få sin sak överprövad förvaltningsbesvär.attom genom
principiellUr och praktisk synpunkt det betydelseär problemen medstor attav

de skilda besvärsvägarna i socialtjänstärenden finner lösning.en
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delbetänkande handikapputredningenhar behandlats iFrågan senast ett av
föreskriftSOU 1990:2. Utredningens förslag innebär, det iatt genom en ny

i social tjänstsocialtjänstlagen skulle klarare framgå beslut ärendenatt om en
förvaltningsbesvär. Delbetänkandet,åt enskild i princip överklagas genomen

har remissbehandlats, bör i denna del tillsammans med remissinstansemassom
aktuella kommittén.yttranden i frågan överlämnas till den nu

söka problemen med olika möjlig-Kommittén bör i arbete lösning pásitt en
heter överklaga beslut socialtjansten.inomatt

3 socialbidragsnormerKommunernas

socialförsäkringssystemet individu-Socialbidraget bygger till skillnad från på en
den enskilde skäligell behovsbedömnig. Socialbidraget skall tillförsäkra en

levalevnadsnivå också utformas det stärker dennesså att ettatt resursermen
socialbidragsbeslut harsjälvständigt liv. syfte förenkla hanteringenI att av

socialbidragsnormer. medsamtliga kommuner fastställt vägledande Normerna är
förekommer bruttonormer,undantag basbeloppsanknutna. I kommunernanågot

vissaoch innebärtäcka alla levnadskostnader nettonormer, attatt somsom avser
också kommunerna harbehov utanför förekommerbehandlas Det attnormen.

långvarigt socialbidrag.förför korttidsbidrag och en annan norm meraen norm
Även vägledning iendastkommunernas socialbidragsnormer attavser geom

socialbidragets storlek det enligt minenskilda fallet vid bedömningendet ärav
mellangrundläggande överensstämmelsemening det finnsangeläget att en

konstruktion och innehåll. Förgäller socialbidragsnormenskommunerna vad
vilkafinns klara riktlinjerdet betydelse detden enskilde överär stor attav

olikaavsedda täcka. Förekomstenlevnadskostnader är att normsys-avnormerna
vilketjämförelser mellan kommunerna,försvårar också överblick ochtem en

basbeloppetutgångspunkt från angivnadet medsvårtgör procentsatseratt av
socialbidragsta-materiella standarden förbestämda slutsatser dendra några om

efterlystssocialbidrag har vidarediskussioneni olika kommuner. I enomgare
närliggandesocialbidragen och andrabättre samordning mellan t.ex.system,

inkomsttaxering ochexistensminimum vidnormalbelopp förriksskatteverkets
hushållsbudgetar.konsumentverkets

utifrån skift-betydande friheti avsiktligt givitshar lagenKommunerna atten
levnadsnivåfastställa vilkenbiståndet ochlokala förutsättningar utformaande

riks-Samtidigt det,skälighet.lagens krav på ärkan motsvara somsom anses
socialtjänstpropositionen,vid behandlingendagens socialutskott uttalade av

olikaalltför mellanvarierar mycketsocialbidragets nivå inteangeläget att
kommuner.

RÅ RÅ 84 2:76 gjort1984 84 13 ochi domarRegeringsrätten har några år
socialbidrag ochförställningstaganden avseendeprinicipiellt viktiga normer

betydelse vägled-praktiken haftdomar har iskälig levnadsnivå. Dessa stor som
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förviss minimistandarddet gällt bestämmaning för kommunerna när att en
riksskatte-miministandard baserasskall denna påsocialbidrag. Enligt domarna

inkomsttaxering. Vidareexistensminimum vidverkets normalbelopp för anges
ibedömningen kan hämtas konsumentver-viss ytterligare vägledning vidatt en

hushållsbudgetar.kets
råd social-bakgrund utarbetat allmännaSocialstyrelsen har dennamot om

vidför existensminimumRiksskatteverkets normalbeloppbidrag 1985: 1.
för bestämmande1991 normalbeloppinkomsttaxering årmotsvaras avav

1991förSocialstyrelsen rekommenderar årvid införselförbehållsbeloppet en
Ävenprocent116 basbeloppet.för ensamstående rätts-utgör omavsomnorm

utvecklingenallmänna råd påverkat störreoch socialstyrelsensfallen mot
gäller kommunernasspridning vaddet fortfarandeenhetlighet är stor normeren

drygt 80SM 9101 visarStatistik från SCB S 45för ensamstående. procentatt
socialstyrel-låg underfebruari 1991 hadeden 1kommunerna en norm somav

under,dock på 115kommuner lågrekommendation. Många procentstraxsens
hadevidare 16 kommunerstatistiken framgårbasbeloppet. Av normenav

riksskatteskatteverkets bestämmandeförnormalbeloppunderstiger avsom
kom-basbeloppet 12vid införsel 100,7förbehållsbeloppet samt attprocent av

eller däröver.basbeloppet130hade låg på procent avmuner en norm som
Sverigeimed höga ändet vanligareStatistiken visar också äratt normer norra

i södra.
princip,deninte anledningenligt min mening någon övergefinnsDet att

begränsningar självafrihet med vissaharvilken kommunernaenligt stor att
åstadkommaangelägetsocialbidragen. däremotför Detbestämma attnormer

och innehåll.konstruktiongällerenhetlighet vadstörre normernas
skillnadervilkaanalyserabakgrund bör kommitténdennaMot närmare som

och innehåll. Kommitténkonstruktionsocialbidragsnonnernasfinns vad gäller
skildaoch nackdelar medutreda fördelarbör vidare överväganormsystem samt

social-mellan kommunernasenhetlighetåstadkommamöjligheterna störreatt
närliggandeoch andrabidragsnormer system.

organisationinriktningframtida ochSocialtjänstens4

§framgår 5omfattningen dessaochhuvudfunktionerSocialtjänstens avav
medverka i samhällspla-skallsocialnämndenföreskrivssocialtjänstlagen. Här att

uppsökande verk-bedrivasocialtjänsten i kommunen,neringen, informera om
vård,stöd ochupplysningar, råd,och service,församhet samt svara omsorg

behöver det.enskildatill familjer ochbiståndekonomisk hjälp och annat som
allmäntsåvälverkalagstadgad skyldighetalltsåSocialtjänsten har att genomen

individuellthjälpbehovrelativtmänniskor med småinsatser tillinriktade som
hjälp.i behovtill människorinriktade insatser stort av

allmänt in-betydelsensocialtjänstreformenmednyheternaEn att avvarav
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från Rebus-underströks. slutrapportenriktade strukturinriktade insatser loch
medverkan i samhällsplane-emellertid socialstyrelsen,projektet konstaterar att

avsedd. Till desocialtjänstenringen hittills inte fått den plats inom varsom
dels spridaupplysningsverksamhet i syfteinsatserna hör bl.a.allmänna att

dels i förebyggan-socialtjänsten tillhandahåller,information den serviceom som
kunskapgälla förmedlamänniskors attityder. kande syfte påverka Det t.ex. att

lagstiftning finns påskadeverkningar dendroger och deras samt om-somom
i syfte skapabland svenskarupplysningsarbeterådet eller bedriva attatt ett

förebyggan-Vad gäller samhälletsmärmiskor från andra kulturer.förståelse för
dettacentral plats. Inomfritidsverksamhetende insatser intar förskole- och en

farniljerådgiv-verksamhet,rådgivningsbyråernasområde spelar också t.ex.
roll.ungdomsmottagningarna, viktigsärskildaningen och de en

avvägningen mellanblir fråganresursproblemläge kännetecknatI ett omav
samhälletssärskilt beröravill i sammanhangolika insatser högaktuell. Jag detta

särskiltunderstrykerSocialtjänstlagenför barn och ungdomar.insatser utsatta
delkritik riktas dennaungdomar.barn och Den mot avsomomsorgerna om

inträffatbarnmisshandelfallmycket oroande. De svårasocialtjänsten är somav
samordning mellan debättrebl.a. behovettid understrykerpå av ensenare

och landsting.kommunerverksamheter bedrivssom av
beskrivaochsocialstyrelsen kartläggauppdragitRegeringen har nyligen att

bl.a. till följdhar förändratsbarnhälsovården under årarbetet inomhur senare
deluppdraget ingåri primärvården.verksamhetens integrering I attsom enav

arbetar medverksamhetermed andrabarnhälsovårdens samverkanbelysa som
familjeomsorg, barnom-individ- ochsocialtjänstensfrågor barn,rör t.ex.som

ungdomspsykiatrin.barn- ochbarnhabiliteringenbarnklinikerna, samtsorgen,
1992.den 31 januariregeringenskall redovisas tillUppdraget senast

1991 beslutatden 30 maj översynVidare har regeringen statensen avom
effektiva formerfinnaungdomsområdet i syfteochinsatser inom barn- att mer

dir. 1991:42.uppföljningutvärdering ochför samordning,
ochförutredningentidigare nämndafrån dendelrapportenI statenenom

socialtjänsteninformationsstruktur förenhetligochkommunerna gemensam
utvecklingendär gårinom de områdensocialstyrelsen detlfs framhåller att

samordningförbättradnödvändigt medocksåändrade ansvarsgränser ärmot en
detSocialstyrelsensamhällssektorer.olikainformationen mellan attanserav

socialtjänsten,information från bl.a.samordnadenhetlig ochfinns behov av en
förenhetlig kunskapsbanksjukförsäkringensjukvårdenhälso- och och en --

serviceutnyttjandet förtotala vård- ochmöjligt följa detdet skall attatt vara
och sjukvår-socialtjänsten eller hälso-inomdetta skerolika oavsettgrupper om

den m.m.
tillställning påfolkhälsoperspektivbör bl.a.Kommittén närmare taettur

samhällsplaneringen. Kom-medverkaoch bör isocialtjänsten kanvilket satt
allmäntsocialtjänstensoch formerna förutreda behovetbör dessutommittén av
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inriktade och förebyggande bör dessa delar särskilt beaktainsatser. Kommittén i
behovet samordning mellan olika verksamheter.av

riksdagenDen beslutade äldreomsorgsreformen innebär kommunernaattav
fr.o.m. 1992år samlat för långvarig service och vård till äldreettges ansvar
och handikappade. Reformen innebär vissa kommunala landstingskom-ochatt
munala verksamheter främst funktionshindradeavseende somatiskt förs- -

i organisation och socialtjänsten och hälso- sjukvårdenochattsamman en
kommer betydligt ivarandra. I enlighet med vadnärmare angettssom prop.
199091 14 psykiatriutredningen motsvarande förändringaröverväger även: om
bör föreslås vad gäller långvarigt psykiskt sjuka märmiskor.

Riksdagen har nyligen godkänt förslagen i propositionen 199091:12l oms
försöksverksamhet med kommunalt förhuvudmarmaansvar primärvård m.m.
S0U21, rskr. 362. Försöksverksamheten begränsas inte till i förvägvissa
angivna kommuner igrundas vilken utsträckning kommuner och lands-utan
ting själva försök enligt de riktlinjer Denär överens att startaom som anges.
skall i första hand gälla den verksamhet enbart har hel kommun eller delsom en

Ävenkommun sitt upptagnings- eller betjäningsområde. hälso- ochenav som
sjukvård bedrivs for flera kommuner eller organisato-över gränsernasom som
riskt tillknuten länssjukvården, psykiatrin, kan dock kommaär t.ex. att om-
fattas försöksverksamheten. Som villkor gäller huvudmännen är överensattav
och verksamheten kan geografiskt, organisatoriskt, personellt ochavgränsasatt
ekonomiskt till primärvården socialstyrelsen lämnar sitt medgivande.samt att

barnomsorgen sker utveckling integration förskolaInom ökad mellanmoten
och underlättas riksdagensskola, beslut kommunalt huvudmarmaskapsom av om
för skolan. Mycket förtalar utveckling där barnomsorgen och skolan försen

i lokal organisation. till måldoku-Förslag ett gemensamtsamman en gemensam
för ibarnomsorg och grundskola under utarbetande den s.k. läroplan-ärment

skommittén dir. 1991:9.
Sammantaget dessa omständigheter frågor socialtjänstens framtidareser om

inriktning och organisation. kan ifrågasätta det inom ochMan om en samma
organisation möjligt uppfylla det.yttersta socialtjänstlagenär att ansvar som
ålägger socialtjänsten. idag kommunerna fritt utforma sinDet står nämn-att
dorganisation det de lokala förhållandena. strukturella ochpå Desätt som passar
organisatoriska förändringar samhället aktualiserar frågansom genomsyrar om

vilket lagstiftningen förutsättningar.på bör till organisatoriskasätt anpassas nya
dennaKommittén bär bakgrund utreda dldreomsorgens, handikappom-mot om

barnomsorgens och individ- och familjeomsorgens uppgifter ochsorgens, an-
svarsområden framtiden bör regleras och lag, samordnas medi iäven en samma

lagstiftning eller regleras skilda lagar.iannan
De studier socialstyrelsen redovisat inom för Rebus-projektet ochramen

Socialbyråprojektet talar för bör strukturer arbetsformersöka ochatt man nya
för socialtjänstens individ- och familjeomsorg.
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märmiskorframgår80-talet attundergenomförtsklientstudierfleraAv som
denSamtidigt attsocialbyrån. vet manhjälp påsökerinte gärnaallmänheti

livet.skedenolikaimänniskorerbjuda avmyckethar attsocialtjänstensamlade
uppgif-behandlandeochutredandebådeharsocialsekreterareochAtt sammaen

uppfattningminenligtkan varabeslutsfunktionerlångtgåendemedparallelltter
socialbyrån.hjälp påsökaförsigdrarmärmiskor atttillorsak atten fami-ochindivid-kännetecknarmyndighetsutövninginslag somstarkaDe av

Skyndsamenskilde.denförrättssäkerhetkravhögaställerljeomsorgen
redovisarklartutredningar,genomfördaprofessionellt somochhandläggning

inommåsteärinsatser,olika ettbeslutgrund förtillligger ommotivvilka som
socialtjänstensriktats moteftergångkritik harAllvarlig annanverksamheten.

Äveninsatser.olikautvärdera omochföljadokumentera,utreda, uppsätt att
mång-ändåjagbedömer attutbildningochhandlardelvis resurserbristerna om

förstär-socialsekreterarrollentraditionellai denarbetsuppgifterolikafalden av
uppgifterolikamellangränsdragningtydligareEnñmis.problemdeker som

önskvärd. Detdärförärfamiljochindivid-inomansvarsområdenoch
klarläggs.utvärderingochuppföljningförviktigt ansvaretockså attär

socialtjänstensförtbl.a.harlandstingochkommunerinomDecentraliseringen
ökadeinnebärDettamedborgarna.verksamheter närmaresjukvårdensoch

ochönskemållokalaefterverksamheteniinnehålletmöjligheter att anpassa
långtdelegerats utbefogenheterochsamtidigtharhållmånga ansvarPåbehov.

ökatfåttfältpersonalen etttillbidragit attharutvecklingDennaorganisationen.i
arbetstillfredsställel-personalensförbetydelseharvilket storhandlingsutrymme

ställersiniyrkesroller turförändradetilllett somocksåharUtvecklingense.
områden.inomkompetensutveckling nyapåkrav

Ävenyrkesroll. manomoch sammansattkomplexharSocialsekreterarna en
fami-ochindivid-inomfunktionsuppdelningtendenser motstarkareallt enser

socialsekreteraretillfall lettvissa attikommundelsrefonnenharljeomsorgen
i deProblemenkommuner.i störregeneralister ävenutprägladearbetar som
denänspecialistkunskaperpåkravhögreoftadockställerkommunernastora

utarbetarkommunernaviktigtdärför attärproblembild. Detkommunenslilla
kravenmedfördelardecentraliseringensförenararbetsformerochrutiner som

fårbudgetansvardelegeratPrincipenyrkeskåren.hos omspecialistkunnandepå
oflexibeltettbistånd äventyrastill genomrättenlångtdrivas så atthellerinte

tillgängligautnyttjande resurser.av
ochindivid-förstärkningkraftig avinte attSocialstyrelsen enanser

verksamheten.kännetecknarproblemdelöser somfamiljeomsorgens resurser
ochklientvarjetid förkunnavisserligenskulle mergesocialsekreterareFler

ochuppgifts-förändrainte ansvars-skullesamarbeteför menstörre utrymmeett
samhällsorgan.andraochfamiljeomsorgenochindivid-mellanfördelningen

diskussio-fortsattai denbörsocialbyråprojektetfrån man,slutrapportenEnligt
socialbyråupp-traditionellavilkaövervägaframtidsalternativ,möjligaomnen
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gifter fördelmed främst för klienterna kan avvecklas, inordnas i ellersom
överföras till offentlig verksamhet, överlåtas till enskild verksamhet ellerarman
flyttas från kontorsmiljön. I kommunernas arbete med socialbidragut har den
s.k. arbetslinjen gjort sig allmer gällande och bidragit till samarbetenäraett
mellan socialtjänsten och arbetsförmedlingen. Under år har också försöksenare
med hushållsekonomisk rådgivning med framgång.prövats Vidare harstor nya
rutiner för förenklad handläggning socialbidrag lett till samarbetenärmareettav

Örebromed försäkringskassan. kommun mycket positivarapporterar t.ex. er-
farenheter från försök utlokalisera två socialtjänstens ekonomigrupperett att av
till försäkringskassans kontor.

Kommittén bär denna bakgrund ställning till vilka uppgifter individ-mot ta som
och familjeomsorgen bär ha och delar verksamheten kräver särskildaom av

organisatoriska förutsättningar. Kommittén bär vidare analysera förutsättningar-
för förändring socialsekreterarnas arbetsuppgifter och ansvarsområdenna en av

och därvid särskilt uppmärksamma kompetensfrdgorrta.

5 Tillsyn, uppföljning och utvärdering

Iillsynvrdgor

Den pågående utvecklingen ökad målstyming den kommunala verksam-mot av
heten ställer ökade krav på precisa och konkreta förmål olika verksamheter.
Minskad statlig detaljstyming, generella statsbidrag och friare organisa-mer
tions- och verksamhetsformer kommer kommuner och landstingatt ettge
ytterligare ökat handlingsutrymme.

I skede kärmetecknat decentralisering, generella iett stället för riktadeav
statsbidrag och tilltagande privatisering inom vården får också tillsynsfrågoma
ökad tyngd. enskildeDen förutsätts enligt socialtjänstlagen ha bli behand-rätt att
lad med respekt för sin självbestänunanderätt och sin integritet. Här spelar
tillsynsorganens möjligheter effektivt sin tillsynutöva roll för denatt stor
enskilde.

För närvarande förs diskussionangelägen innehållet i och formerna fören om
tillsynen den kommunala socialtjänsten och de privata vårdgivarnas verksam-av
het. I diskussionen har bl.a. framförts tillsynen under har försärn-åratt senare

till nackdel för den enskilde.rats
Socialstyrelsen skall i sin roll i första hand inrikta sitt arbete tillsynpå inya

form uppföljning och utvärdering den verksamhet kommuner, lands-av av som
ting och andra bedriver inom socialsektorns område. Inom styrelsenorgan
bedrivs för närvarande flera utredningar och aktiviteter med anknytning till
styrelsens huvuduppgift. Som exempel kan utredningennämnas informations-av
strukturen inom socialtjänsten. Vidare inomprövas för Aktivnya grepp ramen
uppföljning bedrivs länsvis. Diskussioner förs också hur tillsynen isom om
enskilda ärenden kan utvecklas och förstärkas.



215Bilaga I

frivilliga miss-den60visar drygtSocialstyrelsens genomgång procentatt av
ungdomsvårdenregi. barn- och ärbedrivs i enskild Inombrukarvården motsva-

vård ochlagstiftarens meninginte varithar dockrande andel Det45 attprocent.
offentligt drivna hem.institutioner skall kunnaenskilda ersättabehandling vid

handikappomsor-äldre- ochmärks inomprivatiseringTendenser till ökad även
och barnomsorgen.gen

bam, ungdomarvårdenprivata vårdgivare inominslagetmarkantaDet avav
de reglerbl.a.min uppfattningmotiverar enligt översynoch missbrukare en av

verksamheten.och tillsynfinns for tillstånd avsom

och utvärderingUppföljning

såvälkravverksamheten ställer påkommunaladenändrad styrningEn attav
utvärderings-uppföljnings- ochlandstingensochkommunernasstatens som

ställer vidare krav påekonomiskaBegränsadeförbättras.instrument resurser
välinnebärinom socialtjänsten. Dettaproduktiviteteffektivitet ochökad att
ochfor kostnads-underlagnyckeltal behövsochutvecklade prestationsmått som

inombarnomsorgenochsåväl äldreomsorgenkvalitetsjämförelser inom som
ökadvårdgivare ienskildatakt medIindivid- och familjeomsorgen. ut-att

utvecklarkommunernaocksåmarknaden krävsetablerar sigsträckning att
beställarkompetens.sin

konkretautsträckningsaknas ifamiljeomsorgenindivid- ochVad gäller stor
övergripan-ochindividuella planet pådetför olika insatser både påmål en mera

uppföljningsarbetet. Be-gradi högförsvåraromständigheterde nivå. Dessa
registreringförbjuder59personregister ivissastämmelserna avsomom
utformning be-nuvarandei sinförhållanden, kan ocksåpersonligaömtåliga

handlingsplaner.olikautfalletrationellt följamöjligheternagränsa att av
behandlings-olikaeffekternafördjupad kunskapocksåbehövsDet avom

Likasåverksamheten.utvärderingvetenskapligkravvilket ställer på avprogram
kommu-i mångaförebyggande insatser,värdetkunskapökadbehövs somavom

undantag.lever påner
såväl deninnehållet för tillsynenformernaochibärKommittén överväga av

Särskildverksamhet.várdgivarnasdesocialtjänsten privatakommunala som
medförenadebärvilka villkorfråganuppmärksamhet bär ätägnas som varaom
bärhemmenhur tillsynenboende ochvärd ellerhem för övertillstånd drivaatt

utformad.vara
skeutvärdering bärochuppföljningvilkenvidarebärKommittén överväga som

stärkas.underlättas ochkandetta arbeteoch hur
pågåendesocialstyrelsenssynpunkter fråndelar inhämtabäri dessaKommittén

utvarderingsfrdgorna.ochuppfäljnings-med tillsyns-,arbete
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Övriga frågor

Bestämmelserna anmälningsskyldighet i §71 socialtjänstlagen centralärom av
betydelse för socialtjänstens möjligheter ingripa barn far illa. Riksdagennäratt
har vid behandlingen propositionen 198990:28 vård i vissa fal barnav om av
och ungdomar framfört sin mening, regeringen särskilt bör utredaattsom om
kretsen anmälningsskyldiga bör utvidgas. kanDet enligt socia-av personer
lutskottets mening finnas skäl i samband med sådan utredning ytterligareatt en

hur reglernaöverväga uppgiftsskyldighet i §71 socialtjänstlagen korrespon-om
ochderar med reglerna vittnesplikt generellt frågeförbud i rättegångsbalkenom

198990:SoU 15, rskr. 112.
,Vidare har justitieombudsmarmen JO vid sin granskning fallettav

Dnr 1974-1990, 2041-1990, där 4-årig pojke har avlidit till följd miss-en av
handel från närståendes sida, anfört bestämmelserna i första71 § stycketatt
socialtjänstlagen bör över.ses

Kommittén bör hur bestämmelserna anmälningsskyldighet §överväga i 71om
socialtjänstlagen bör utformade.vara

Den tidigare gjortsöversyn LVU och ochLVM, lett tillsom av som ny
lagstiftning, det motiverat igör detta sammanhang lämna tvångsvårdslagstift-att
ningen utanför den aktuella översynen.

Socionomutbildningen fortfarandeär för stark kritik från såväl kommu-utsatt
i deras egenskap arbetsgivare från de fackliga organisationerna.nerna av som

Trots den relativt nyligen genomförda utbildningen kritikenöversynen harav
inte minskat ökat under år. Detta talar förutan översynsnarare senare en ny av
innehåll och uppläggning socionomutbildningen. finnsDet dock starka skälav

försttalar för sådan bör efteröversyn den allmännagörasatt översynensom en
socialtjänstlagen. Samtidigt det angelägetär översynen socionomut-attav av

bildningen inte skjuts alltför långt framtiden.på
Kommittén bör inom för arbete förberedasitt kommande översynramen en av

utbildningen de krav och önskemål förändradattgenom summera ut-om en
bildning finns hos kommunerna organisationerna.och de fackliga Kommit-som

bör därutövertén oförhindrad anlägga principiella synpunkter denpdattvara
framtida socionomutbildningens innehåll och inriktning.

Kommitténs arbeteskall slutfört vid utgången 1993.årsenastvara av
Uppdraget i vad det socialtjänstlagens regleröver tillrättenattavser se om

bistånd, det vistelsebegreppet och överklagande beslut inomyttersta ansvaret, av
socialtjänsten skall dock redovisas den 1 1993.senast mars

För utredningen gäller regeringens direktiv dir. 1984:5 till samtliga kommit-
téer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning samt
beaktande EG-aspekten dir. 1988:43.av

Kommitténs uppdrag berör det arbeteäven bedrivs handikapputred-som av
ningen S 1988:03, psykiatriutredningen S 1989:01 och utredningen om unga
lagöverträdare Ju 1990:07. förutsätterJag det sker samråd mellan dessaatt ett
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utredningarna emellanutredningar där avgränsnings- och samverkansfrâgor
klaras ut.

Hemställan

regeringen bemyndi-Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag attnu
till uppgift föredra ärenden socialtjänstdet statsråd har att omgar som

kommitté omfattad kommittéförordningentillkalla parlamentariskatt en av-
allmän1976:119 med högst 8 ledamöter med uppdrag göra översynatt en-

socialtjänstlagenav
ordförande ochledamöterna attatt utse varaen av

och biträde kommit-besluta sakkunniga, sekreterareexperter, annatatt om
tén.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt
Utredningarkostnaderna skall belasta femte huvudtitelns anslagatt m.m.

Beslut

bifalleröverväganden och hansRegeringen ansluter sig till föredragandens
hemställan.

Socialdepartementet
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2BilagaKommittédirektiv

områdesocialtjänstensinomUtredningen om

vissregisterforfattningsreglering samtav

for kommunernauppgiftsskyldighet

1993:72Dir.

1993-06-10regeringssammanträdevidBeslut

anför.Westerbergstatsrådet B.Socialdepartementet,Chefen för

Mitt förslag1

socialtjänstlagen1991:07 för översynSKommittén m.m.föreslårJag avatt
framoch läggautredauppdragytterligareSocialtjänstkommittén får attsom

verksam-socialtjänstenspersonregister inomförfattningsregleringförslag avom
hetsomräde.

ochvärdutövaresprivatakommunernas,belysa hurskallKommittén även
regleras.kantilluppgifterlämna stateninstitutionersansvarvissa att

Bakgrund

Probleminventering

generel-decentralisering,kännetecknassocialtjänsteninomtidskedeI avett som
myndigheter-harprivatiseringtilltagandeochstatsbidragriktadeförställeti

skallSocialtjänstverksamhettyngd.ökadfåttuppföljningsansvarochtillsyns-nas
självbestämmande-människorsförrespektmedbedrivassocialtjänstlagenenligt

tillsyn överMyndigheternas effektivt utövamöjlighet attintegritet.ochrätt
hjälpmedel för utövaSombetydelse. attdärför ettsocialtjänstområdet har stor

ADB-bl.a.sigmyndigheternaanvänderuppföljningsansvaroch avtillsyns-sitt
personregister.baserade

ADB-baseradeinrättatfler kommunerallt1980-talet harSedan slutet egnaav
fördamanuelltför,ersättningellertill,komplement person-personregister som

kommu-uppmärksammatDatainspektionen attharsammanhangdettaregister. I
för1973:289 gällerdatalagenenligtreglerdekunskaper somomnernas

otillräckliga. Detsam-allmänt ärADB-medium settpersonregister påförande av
i1980:620socialtjänstlagen att59 § motförbudet ikunskapengäller omma

uppgif-sammanställningutgörsocialnämndenpersonregister hos avsådana som
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förhållanden.registrera ömtåliga personligater
skrivelse, inkomRevisorer anlitade kommunerna Komrev har i en somav

Social-Socialdepartementet december 1992, framfört önskemåltill den 7 attom
Orsakentjänstkommittén skall klarlägga hur 59 § socialtjänstlagen skall tolkas.

stridafunnit det oklarheter vilka registerde råderär motatt att som ansesom
denna paragraf.

anknytningfrågor harhar olika utredningar berörtUnder det åretsenaste som
framkommit i bl.a.bakgrund vad Data-till 59 § socialtjänstlagen. Mot av som

möjligtSOU 1993: 10 det emellertid inte längrelagsutredningens betänkande är
socialtjänstens tillpersonregister enbartbegränsa frågan regleringatt enom av

59översyn av
föruppdrag företagit utredningSocialstyrelsen har regeringenspå enen om

informationsstruktur för socialtjänstenoch kommunernastaten m.m.gemensam
SCB, Statskontoret, SvenskaIfs. Utredningen, genomförts i samråd medsom

sin slutrapport tillLandstingsförbundet, överlämnadekommunförbundet samt
socialtjänst-bland det iregeringen i januari 1993. föreslås.I rapporten annat att

bestämmelse skyldighet lämnareglerar kommunernaslagen införs atten ny
utvärderingför uppföljning ochmängdstatistik till Socialstyrelsen dess av

den allmänna bestämmelsensocialtjänsten. Bestämmelsen skall komplettera om
officiellaenligt lagen 1992:889 denkommunernas uppgiftsskyldighet om

statistiken.

Behov registerav

påkommunala verksamheten ställer kravMål- och resultatstyrning den attav
utvärderings-uppföljnings- ochkommunernas och landstingenssåväl statens som

olikaeffekter be-förbättras. Kunskap behövs för utvärderainstrument att av
Inomkvaliteten i det sociala arbetet.handlingsmetoder och för bedömaatt

uppgifter insatseri utsträckningindivid- och familjeomsorgen saknas stor om
övergripandeeffekter både det individuella planet och påoch deras på meren

grad uppföljningsarbetet.omständigheter försvårar i högnivå. Dessa
förframtiden blir möjligtbakgrund det angeläget det iMot denna är att

information bl.a.ADB-medium registrera sådankommunerna påatt som ger
sociala insatser. Medför orsaker till och effekterunderlag analys aven av

registrering59 socialtjänstlagen, förbjuderhänsyn till bestämmelserna i § som
register, kan dettapersonliga förhållanden i sådanauppgifter ömtåligaav om

inte ske idag.
1991 :07 anförs1991:50 till Socialtjänstkommitténdirektiven dirI att

sin nuvarandei 59 § socialtjänstlagen ibestämmelserna vissa personregisterom
följa utfallet olikamöjligheterna rationelltutformning kan begränsa att av

ochuppföljningkommittén bör vilkenhandlingsplaner. Vidare övervägasägs att



221Bilaga 2

underlättaskanarbetesocialtjänsten och hur dettabör ske inomutvärdering som
stärkas.och

bestämmelserNuvarande

det all-föreskrivs bl.a.RFregeringsformenstycket2 § tredje1 kap. attI
vidarefamiljeliv. I RFprivat- ochenskildesden attskall värnamärma anges

skyddasi lag skallutsträckningi den närmare motvarje medborgare angessom
registrerasuppgifter honomkränksintegritetpersonligahans att omatt genom

datalagenstycket. I3 § andradatabehandling 2 kap.automatiskmed hjälp av
skyddasyftar tillbestämmelser1992:446, finnsomtryckt1973:289, attsom

kanintegritetenpersonligai denotillbörligt intrångsådantenskildeden sommot
hosellerdet allmännapersonuppgifter hosdataregistreringföljdenbli avav

enskilda.

Datalagen

personregister,personuppgift,begreppendefinitionerinnehållerDatalagen av
l§.registeransvarigregistrerad och

MedenskildupplysningpersonuppgiftMed per-person.avsersomavses
medförsanteckningareller andraförteckningregister,förståssonregister som

personuppgiftinnehållerADB ochdatabehandlingautomatiskhjälp somav
försregisteruppgiften. Endastmeddenhänföras tillkan somavsessomsom

hjälpförs medRegisterdatalagen.såledesomfattashjälp ADBmed av somav
tillämpningsområde.lagensutanförfaller i dagADBteknik änannanav

ADB-hanteringallinbegripapersonregister kandefinitionDatalagens synasav
löpandebehandlingdatoriseradpersonuppgifter, alltså ävenidentifierbara avav

föreliggaskallregisterFörinnehåller ettatt ansestext t.ex. personnamn.som
fråga be-indirektellerdirektenligt lagmotivenemellertiddetmåste omvara

tillförarbeternauppgifter. Avfaktiskainformationssynpunktfrånhandling av
i dettabetydelseADB-hanteringen ärsyftet medframgårdatalagen att av
regis-gränsdragningen gällde bestämmadetnärsanunanhang. Den attnärmare

118.1973:33proppraxisöverlämnadesinnebördterbegreppets s.
detbeträffande vilkenenskildregistreradbegreppetMed personavses en

personregister.personuppgift iförekommer etten
förs, hanpersonregisterverksamhetfördenRegisteransvarig är omvars

myndigheterochjuridiskaSåväl fysiskaregistret.förfogar över personersom
registeransvariga.kan vara

inrättalicens fårerhållitochDatainspektionensig tillanmältdenEndast som
föraregisteransvarigedenberättigarlicens2 §. En attpersonregisterföraoch

personregister.fleraellerett
licens ävenuppgifter krävskänsliga utövermed ettregistervissaFör typer av
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särskilt tillstånd från Datainspektionen 2 § andra stycket. Sådant tillstånd
behövs i regel för inrätta och föra register innehålleratt som

1 i sig känsliga personuppgifter,
2 omdömen den registrerade,om
3 uppgifter saknar sådan anknytning till den registeran-om personer som

svarige följer medlemskap, anställning, kundförhållande eller nå-som av
därmed jämförligt förhållande ellergot

4 personuppgifter från något personregister s.k.annatsom sam-
av:körning, inte registreringen uppgifterna eller utlämnandet dessaom av

sker med stöd författning, Datainspektionens beslut ellerden registrera-av
des medgivande.

Tillstånd erfordras inte för personregister- någon inrättar uteslutande försom
personligt bruk 2 § tredje stycket. Tillstånd behövs inte heller för register vars
inrättande beslutats riksdagen eller regeringen s.k. statsmaktsregister ellerav
för register har tagits för förvaring arkivmyndighet 2 § förstaemotsom aven a
och andra styckena.

Myndigheter inom hälso- och sjukvården får tillstånd för vård- ellerutan
behandlingsändamål inrätta och föra personregister innehåller uppgiftersom om

sjukdomnågon eller hälsotillstånd i övrigt 2 § tredje stycket 2. Likaså fåra
myndigheter inom socialtjänsten tillstånd inrätta och föra personregisterutan

innehåller uppgifter någon fått ekonomisk hjälp eller vård inomattsom om
socialtjänsten 2 § tredje stycket 3.a

Förvaltningsmyndigheter och kommuner kan meddela föreskrifter integri-om
tetsskydd såvitt personregister och komplement till eventuellaavser egna som
föreskrifter Datainspektionen.av

Socialtjänstlagen

Med personregister inom socialtjänsten förstås olika register,tre typer av
personakter med därtill hörande sökregister, manuellt förda register och register
förda med hjälp ADB.av

Inom den offentliga sektorn vissaär personregister med integritets-större
känsligt innehåll författningsreglerade i eller mindrestörre mån. Enligt 59 §
första stycket socialtjänstlagen får uppgifter ömtåliga personliga förhållandenom
inte in i sådana personregister hos socialnämnden, sarnmanställ-tas utgörsom
ningar uppgifter. Ytterligare föreskrifter register enligt 59 § meddelasav om
enligt 50 § socialtjänstförordningen Socialstyrelsen. Med stöd sistnämndaav av
bestämmelse har Socialstyrelsen utfärdat föreskrifter SOSFSSl981 126: om
personregister.

Bestämmelserna i 59 § första stycket socialtjänstlagen innebär socialnänm-att
den i olika register, sammanställningarutgör uppgifter, inte fårtyper av som av
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kriminalitetmissbruk,arbetsoförmåga,sjukdom, etc.uppgifterinta om
uppgif-inpersonregisterisocialnämndenfår dockstycket ta59 § andraEnligt

myndig-innebärochsocialtjänsteninombeslutatsåtgärderdels somter somom
åtgärdsådanbeslutvilketbestämmelse pådenhetsutövning, dels ett om enom

socialtjänst-6 §enligtbiståndärendenbeslut iExempel dettapå ärgrundas. om
lagen.

förs medpersonregisteri frågaerinrassocialtjänstlagen61 §I att somomom
Med stödi datalagen.bestämmelserdatabehandling finnsautomatiskhjälp av

registersådanarörandeföreskriftermeddelaDatainspektionendatalagen kanav
registerBestämmelsernadatabehandling.automatiskhjälpförs med omavsom

utfärdaDatainspektionenförinte hindersocialtjänstlagen atti utgör merm.m.
föreskrifter.restriktiva

socialregisterlag1936upphörde års attsocialtjänstreformenoch medl om
framför alltochföraförutsättningarändrades kommunernasDärmed attgälla.
för kommu-skyldighetinteföreskrivs någonsocialtjänstlagengallra register. I

beslutarSocialnänmdensocialtjänstverksamheten.registerföra överattnerna
1981:750socialtjänstförordningen40 §föras. 1skallvilka registersjälv som

förteckningföra överskallsocialnämndenbestämmelsedockfimis att enomen
nämndensefterellerfamiljehemivistasbeslutnämndensenligtbarnde som

förord-§enligt 14finnsVidareenskilt hem.imedgivande något sammaannat
boende.vård ellerförvid hemjournalerföraskyldighetning att

lämnaskyldighetkommunernasregler attfinnssocialtjänstlagen§63I om
enligtsocialnänmden,skallsocialtjänstlagenEnligt 63 §central nivå.statistik till

tilluppgifterpersonregister lämnaföreskriver, utvad regeringen närmare ur
Bestämmelser-ändamål.statistiskaangelägnaSCB förcentralbyrånStatistiska

inford-förden integälleruppgifter. Däremotindividrelateradegäller endastna
mängddata.s.k.uppgifter,avidentifieraderande av

socialnämndernaförskyldighet13701981:förordningenhar iRegeringen om
statistiskaförutlänmandeföreskriftermeddelatuppgifterstatistiskalämna omatt
innehållerpersonregister,socialtjänstensuppgiftersådanaändamål somurav

enskildauppgiftereller andra personer.omnanm
uppgifterföreskriftermeddelatSCBförordning harnämndaMed stöd omav

1990:5.ändrad1987:17,SCB-FSsocialtjänstenstatistiktill om

Sekretesslagen

sekretessla-§i kap. 4finns 7socialtjänsteninomsekretessBestämmelser om
skaderekvisit. Dets.k.gäller omväntsocialtjänsten1980:100. Inom ettgen

kanuppgiftenklartdet inte stårlänmasuppgift inte får attinnebär utatt omen
Ut-liderhonom näraståreller någonenskildedenröjas men.att somutan

alltsåskall lämnas äruppgift attbedömningen utvidgångspunkten om enav
beslutintegäller dockSekretessenuppgiften.förgällaskallsekretess om



224 Bilaga 2

omhändertagande eller beslut vård samtycke. I paragrafen lämnasutan ocksåom
upplysning vilka verksamheter ingår i socialtjänsten.en Det främstärom som

de verksamheter regleras i socialtjänstlagen och den särskilda lagstiftningensom
tvångsingripanden eller missbrukaremot Men ocksåom unga som avses.

verksamhet enligt lag skall ombesörjas Socialnämnd räknas tillsom annan av
socialtjänst, vissa uppgifter enligt föräldrabalken,t.ex. gäller fastställandesom

faderskap, eller frågor underhållsbidrag.av om

Internationell reglering

Europarådets ministerkommitté 1980 konvention till skydd förantog enskil-en
da vid automatisk databehandling personuppgifter, den s.k. dataskyddskon-av
ventionen. Konventionen trädde i kraft 1985 och har ratificerats Sverige.av

Frågan avvägningen mellan människans till skydd förrätt sin integritet ochom
samhällets behov informationsutbyte har uppmärksammats inom EG. EG-av
kommissionen har i oktober 1992 till ministerrådet överlämnat förslag till
direktiv COM 92 422 final- SYN 287 angående skydd för enskilda vid
behandling personuppgifter. Syftet med direktivet blandär medlemslän-av att
derna skapa hög nivå integritetsskyddetpå och därigenom möjlig-en gemensam,

frittgöra informationsutbyte länderna emellan.ett Ministerrådet kommer troli-
inte slutlig ställning till förslaget förrän 1994.att ta En utförlig redogörelsegen

för förslaget och dess inverkan på svensk datalag finns i Datalagsutred-en ny
ningens slutbetänkande SOU 1993: 10 En datalag.ny

Tidigare propositioner

I propositionen 199091:60 offentlighet, integritet och ADB uttaladesom att
siktpå vissa register hos Socialstyrelsen, landstingen, kommunerna och Riks-

försäkringsverket bör regleras i särskilda registerlagar. Denna åtgärd bör vidtas
led i allmän stärka skyddetsträvan förett de registrerades identitetattsom en

i samband med nödvändig registrering känsliga personuppgifter i vissaav
myndighetsregister.

Konstitutionsutskottet betonade i betänkandet 199091:11 vikten attav en
författningsreglering kommer till stånd i syfte stärka skyddet för de registre-att
rades integritet i samband med nödvändig registrering känsliga uppgifter iav
myndighetsregister.

I propositionen 1991922118 förenklad statistikreglering, vilken leddeom
fram till lag 1992:889 den officiella statistiken anförde föredragandeom
statsrådet följande:

En särskild fråga rörande uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken
gäller verksamheter enligtlag bedrivs kommuner och landsting.som av
Föreskrifter uppgiftsskyl ighet i sådan verksamhet finns i dag i denom
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dennameningärEnligt minverksamhet.respektivereglerarförfattning som
detframtiden. Avenförbehållas ävenändamålsenlig och börordning

integritetskänsligmycketgällergångerdet här mångaförhållandet att
frågordessaförtalarövervägnaden,särskildakräver attinformation som
statis-dejust föruppgiftersakområde ochrespektiveinomhand atttas om

lag.ireglerasinteändamålentiska annanen
börstatistikenofficiellauppgifter till denskyldighet lämnaSocialtjänstens att

socialtjänstlagen.ireglerasfortsättningeniföredraganden ävenenligtsåledes

Utredningar m.m.

statligadenuppgifter iförintegritetsskyddetfrågor,utreda rörFör att som
dir1992decemberiutredaresärskildregeringentillkalladestatistiken, en

i SCB:suppgifterbevarautreda behovetskall bl.a.Utredaren1992:110. att
harUtredarenindividinriktade insatser.socialtjänstenspersonregister över
förregisterlagskapamöjligtdet äruppgift attprövavidare enatt omsom

statistikregister.SCB:s
översynuppdrag görahaft i1989:02 harJu attDatalagsutredningen aven

Datalagsutredning-Enligtsynpunkt.lagteknisksakligsåväldatalagen från som
Denslopas.personregisterbegreppet1993:10 börSOUbetänkande nyaens

medpersonuppgifterbehandlingomfattarföreslårutredningendatalag avsom
tillståndochlicensmedföreslårUtredningen även systemetatthjälp ADB.av

avskaffas.personregistervad gäller
särskildaföreslåsomdömenslagsolikaellerpersonuppgifterkänsligaFör

detADB-behandlas barauppgifternakänsligafår deEnligt dessaregler. om
föreligger.intesamtyckebehandlingen, närförförfattningisärskilt stödfinns

remissbehandling.föremål förnärvarandeförBetänkandet är
utredaresärskildtillkallabeslutat1993februarii ävenhar attRegeringen en

användningenbegränsningfråganutreda personnum-med uppdrag avatt avom
användasfåskallbörInriktningen1993:7.dir. att personnummervaramer

iklartskall dock göraUtredarendet.skäl motiverarstarkaverkligtdärbara
förriskökadmedföralagstiftning kansärskildomfattning person-vilken enen

förfåkommakansärskild lagvad atttillställningförväxlingar samt ta en
ochpersonregisterbehovstatistikensochforskningensförkonsekvenser av

liknande intressen.andra

Utredningsuppdraget

vilkenövervägauppgiftidirektiv fåtti sinahar attSocialtjänstkommittén
socialtjänsteninomverksamheterbör skeutvärderingochuppföljning avsom

utredakommitténskallBl.a.stärkas.ochunderlättaskanarbetedettaoch hur
utformningnuvarandei sin59 §personregister ivissabestämmelsernahur om

utvärdering.uppföljning ochtillmöjlighetenbegränsar
tilljag,redogörelsentidigaredenframgårvadbakgrund anserMot avsomav

intedet ärdirektivena,ursprungliga atti devadfrånskillnad angavssom
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59 § socialt-möjligt begränsa kommitténs utredning enbart till översynatt en av
bör, utifrån kraven bättrejänstlagen. Utgångspunkten för kommitténs arbete på

vilket behovuppföljning utvärdering, identifiera och analyseraoch att somvara
socialt-individnivå inomintegritetskänsliga uppgifterfinns registreraattav

verksamhetsområde.jänstens
författningsregleringenighet behovetDet råder allmän av person-en om av

bakgrund sinKommittén börregister med integritetskänsliga uppgifter. mot av
regleras lokal nivåtill vilka register bör påbehovsinventering lämna förslag som

regi,kommunal eller enskild i bolags-verksamheten drivs i statlig,oavsett om
personalkooperativ.form eller som

regleras i regis-analysera vilka frågor börUtredningen bör närmare som
registerförordningar myndighetsföreskrifter.terlagar, i och

direktreglering frågorKommittén bör främst lämna förslag rörande av som
vilkaför vilket ellermed den personliga integriteten,hänger t.ex.samman

personuppgifter får ingå, de bearbet-register får föras, vilkaändamål ett som
användningpersonuppgifter får ske, utlämnande ellerningar annan avsomav

säkerhet kravgallring, kontroll och påpersonuppgifter, bevarande och samt
andra skyddsmekanismer.krypteringssystem eller

organisationbetydelse kommunernasKommittén bör belysa vilkenäven av
och sekre-for integritetsskyddet enligt datalagensocialtjänsten kommer fåatt

tesslagen.
föroch registrerasKommittén särskilt analysera hur uppgifter bör lämnasbör

i bolagsform ellerbedrivs i enskild regi,verksamhet somsom
personalkooperativ.

till informations-Socialstyrelsens förslagVidare bör, bakgrundmot av ny
ingå i uppdraget.63 § socialtjänstlagenstruktur för socialtj översyn aven

enskilda vårdgivarestill hur kommunernas ochKommittén bör lämna förslag
ochför uppföljningmängdstatistik till Socialstyrelsen dessskyldighet lämnaatt

utvärdering socialtjänsten bör regleras.av

för arbetetRamar

Datainspektionen,samråd medUtredningsarbetet bör bedrivas skyndsamt och i
Statistiskacentralbyrån,Statensinstitutionsstyrelse,Riksarkivet, Socialstyrelsen,

har anknytning tillpågående utredningarSvenska kommunförbundet samt som
medbör också samråda Ut-register och integritetsskyddsfrågor. Kommittén

i statlig statistik,integritetsskydd för uppgifterredningen O i 1993:03 m.m.om
avseende integri-inom EGKommittén bör beakta det fortlöpande arbetetäven

EG-aspekter i enlig-personuppgifter överhuvudtaget beaktatetsskyddet för och
1988:43.dir.het med de allmänna direktiven for detta
30 juni 1994.Kommittén avsluta sitt arbete denbör senast
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Hemställan

Jag hemställer regeringen utvidgar socialtjänstkommitténs uppdrag i enlig-att
het med vad jag har anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens bifalleröverväganden och hans
hemställan.

Socialdepartementet
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socialtjänstlag,SOU 1994:139 NyUtdrag ur

lagförslag

Mål,1 uppgifterkap. ochansvar

för de uppgifter enligt denna lagVarje kommun inom sitt område2 § svarar
skall fullgöras socialtjänsten.som av

fårde vistas i kommunendet för§ Kommunen har5 yttersta ansvaret att som
behöver.och den hjälp dedet stöd som

vilar andraingen inskränkning i det påinnebärDetta ansvar somansvar
huvudmän.

till ansvarig huvudmaninnebär i förhållandeKommunens yttersta annanansvar
i avvaktanden enskilde kan behövatillfälligt det stödskyldighet att ge somen

andra huvudmannens insatser.denpå
asylsö-1994:137 mottagandeomfattas lagenfråga denI avomsom avom

bestämmelser i den lagen.kande m.fl. finns särskilda

närrmder. sådaneller flera För§ Ledningen socialtjänsten7 utövas enenavav
1991:900.i kommunallagenföreskrivet nänmdernämnd gäller vad är omsom

4 kap. Barnomsorg

vistas i kommunenstadigvarandebosatta i Sverige och1 § För barn är somsom
förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.skall bedrivas
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Förskoleverksamheten barn inte har skolpliktig ålder.uppnåttavser som
Skolbarnsomsorgen barn till och med tolv ålder inskrivnaårs iäravser som

grundskolan eller någon motsvarande skolform skollagen 1985: 100.enligt l

§ Förskoleverksamhet5 och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den om-
fattning det behövs medhänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller
barnets behov.eget

Förskoleverksamhet tillhandahållas Förskall for barn har fyllt barnår.ettsom
inte har fyllt skall förskola 9år tillhandahålls barnet omfattasettsom om av

9 § fysiska,Barn psykiska eller andra behöver särskilt i sinskäl stödsom av
utveckling skall anvisas plats iforskola, fritidshem integreradeller skolbarnsom-

inte barnets behov sådant stöd tillgodoses på något sätt.annatsorg, om av
Socialtjänsten skall uppsökande verksamhet reda vilka barnpåtagenom som

behöver anvisas plats förstaenligt stycket.

på individnivå5 kap. Insatser

Stöd och service, m.m.

Färdtjänst
1 § Socialtjänsten skall tillhandahålla färdtjänst för märmiskor grundpåsom av
sjukdom, åldrande, funktionshinder eller liknande orsak inte kan förflyttaannan
sig på hand eller använda kollektiva färdmedel.egen

underårigaSärskilda till for7 kap. regler skydd

2 § socialtjänstenVar och får kännedom kan innebäranågot atten som om som
behöver ingripa till underårigs skydd bör anmäla detta till socialtjänsten.en

3 § Myndigheter myndig-verksamhet berör barn och ungdom andrasamtvars
skyldigaheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten tillär att genast

ansvarig nämnd hos kommunen anmäla de i sin verksamhet får kännedomom
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underårigsingripa tillsocialtjänsten behöverkan innebäranågot att ensomom
sådana myndigheter.anställda hosgäller demskydd. Detta äräven som

yrkesverk-gäller också demAnmälningsskyldighet enligt första stycket ärsom
privatelleroch ungdomprivat verksamhet berör barninom armansomsamma

område.socialtjänstenssjukvården ellerinom hälso- och påverksamhet
familjerådgivning gällerkommunalinomdem verksammaFör är an-som

får kärmedomverksamhetstycket endast de i sinmälningsplikt enligt första om
misshandlas i hemmet.utnyttjas sexuellt ellerunderårigattom en

i 3 § lagengäller bestämmelsernafrån BarnombudsmannenOm anmälan
1993:335 Barnombudsman.om

3 § förstaiyrkesverksammabefattningshavare och4 § Myndigheter, angessom
lämna allahos kommunentill ansvarig nämndskyldigaoch andra styckena är att
behovunderårigsför utredningbetydelseuppgifter kan avenavvarasom av

skydd.
uppgifter också,skyldig lämnaförsta stycket ärenligtDen är utanattsom

skyldigrättegångsbalken,stycketi 36 kap. 5 § andrabestämmelsenhinder av
vittne.motsvarande uppgifterlämnaatt som

Handläggning ärenden10 kap. av

utredning vaddröjsmål inledaskallSocialtjänsten1 § utan som genomav
ochkännedomkommit till socialtjänstensharelleransökan på sättannat som

socialtjänsten.föranleda åtgärdkan någon av
miss-vårdstycket och ärendetenligt förstautredning har inlettsOm avavser

beslut i ärendet,utredningen och fatta ävenslutföraskall socialtjänstenbrukare
inte dengäller dockVadvistelsekommun.enskilde byterden sagts omnuom

ärendet.utredningensamtycker tillvistelsekommunen övertaatt avnya
beträffandeutredningbestämmelsersärskilda6 och finnskap. 7I 7 om

underårig.

skall handläggassocial tjänstenskildframställning från2 § En somen om en
sig sådanenskildeinte denenligt 6 kap. motsätteransökan bistånd omomen

grund.framställningen påsocialtjänsten bifallerhandläggning eller annan
framställninghandläggningförsta stycket inteFöreskrifterna i omavavser

turordningssystem.kommunaltellerplacering i barnomsorgskö annat

betydelse föroch harutredningkommit fram vid3 § Vad har ettsomsom
betryggandeskall tillvaratas sätt.ärendes avgörande på ett

denskall förvaras såförhållandenenskildas personligaHandlingar rör attsom
får tillgång till dem.obehörig inteärsom
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4 § enskildeDen bör hållas underrättad de joumalanteckningar och andraom
anteckningar fors honom.som om

11 kap. Register m.m.

1 § sådana personregisterI hos socialtjänsten sammanställningarutgörsom av
uppgifter får inte in uppgifter ömtåliga personliga förhållanden.tas om

Detta hindrar inte idet personregister in uppgifter åtgärderatt ett tas om som
har beslutats inom socialtjänsten och innebär myndighetsutövning och densom
bestämmelse vilken beslut sådan åtgärd gmndas.ett om en

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar ytterliga-som
föreskrifter registren.re om

2 § Anteckningar och andra uppgifter i personakt tillhör socialtjänstensen som
personregister skall gallras fem efter det sista anteckningen gjordes i akten.år
Gallring skall dock inte ske länge uppgifterså inte harom samma person
gallrats socialtjänsten enligt andra stycket.av

Uppgifter i personregister i 1 § första stycket skall gallras fem årsom avses
efter det de förhållanden uppgiften har upphört.att som avser

Gallringen skall avslutad kalenderåret efter det gallringsskyldig-senast attvara
heten inträdde.

3 § frågaI personregister törs hjälp automatiskmed databehandlingom som av
finns bestämmelser i datalagen 1973:289.

12 kap. Särskilda bestämmelser privat verksamhetom

3 § Under tillsyn länsstyrelsen stårav
verksamhet för vilken krav tillstånd gäller enligtpå 1
verksamhet kommunen enligt 10 § tillavtal l kap. överlämnatettsom genom
privat rättssubjekt utföra,ett att

privat verksamhet och frånunder 1 2 vilken kommunenänarman som anges
upphandlar tjänster för fullgöra skyldigheter enligt denna lag.att
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12 § Den eller harär varit verksam inom yrkesmässigt bedriven privatsom
verksamhet insatser enligt denna lag får inte obehörigen röja vad hansom avser
därvid har erfarit enskildas personliga förhållanden.om

13 Statenskap. tillsyn, uppföljning och utvärdering

l § Staten skall genomtillsyn, uppföljning och utvärdering följa tillämpningen
denna lag bidra till vidareutveckla socialtjänsten. Dessasamt uppgifterattav

fullgörs nationellpå nivå Socialstyrelsen och inom länet länsstyrelsen.av av
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