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Sammanfattning

Inledning

behandlingsocialtjänstensinnebärförslagUtredningens att person-av
ibestämmelsernatillförfattningsregleras ochuppgifter per-anpassas

personuppgiñslagensfrånutgårFörslaget1998:204.sonuppgiñslagen
harbestämmelsernaochterminologiochtillämpningsområde, begrepp

förhållandepreciseringar iochde undantagdesåutformats att anger
fåföreslåsmotiverade. Lagenpersonuppgiftslagen namnetärtill som
avsnittensocialtjänstenpersonuppgifter inombehandlinglag avom

6.l.l-6.1.4.
socialtjänst-ändringar ividare vissaförslag innebärUtredningens

1980:620.lagen
utvidga social-intelagstiftningenföreslagnamed den ärSyftet att

med-uppgifterregistreranuvarande möjlighetertjänstens att om
skall samlas inenskilda falletpersonuppgifter detHuruvida iborgarna.

personuppgifts-och intelagstiftningeller lämnas avgörsut avav annan
utredningensAvsikten medföreslagna lagstiftningen.denellerlagen av

förförutsättningarna närde reglerförslag bl.a.är styratt somanpassa
hindrarde intesocialtjänsten såfår behandlaspersonuppgifter inom att

skallför socialtjänstenkrävspersonuppgifter får behandlas sånär attatt
arbetsuppgifter.fullgöra sinakunna

personuppgif-behandlingtill lagFörslaget avom

socialtjänsteninomter

tillämpningsområde,Lagens m.m.

personuppgiftervid behandlingskall tillämpaslagenföreslagnaDen av
socialtjänsten.inom

behandlingtillämplig pågenerelltPersonuppgiftslagen är av
behandlafrågade begränsningar ipersonuppgifter och attomanger

skydda dennödvändiga förkanpersonuppgifter attansessom
generell innebärpersonuppgiftslagen ärintegriteten. Att attpersonliga
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personuppgifter inomtillämplig vid behandlinglagen är av
avvikermeddelassärskilda bestämmelserintesocialtjänsten, somom
sådanainnehållerpersonuppgiftslagens. föreslagna lagenDenfrån

föreslagna lagen, tillämpasföljer denbestämmelser. Om inget annat av
personuppgifterpersonuppgiftslagen behandling inomvidemellertid av

socialtjänsten.
Med social-6.2.1.socialtjänst definieras i lagen avsnittBegreppet

sammanhangförstås i dettatjänst

densocialtjänst ochverksamhet enligt lagstiftningen sär-om
och missbrukarelagstiftningen vårdskilda utanom unga avav

samtycke,
socialnämnd,lag handhasverksamhet i fall enligtannatsom av

bedrivs institutionsstyrelse,verksamhet Statenssom av
hos kommunal invandrarbyrå,verksamhet

socialnämndhandläggning ärenden bistånd lämnasav somom av
ochasylsökande andra utlänningar,

för flykt-handläggning ärenden introduktionsersättningav om
och andravissa utlärmingar,ingar

ärenden tillstånd för rörelse-handläggning till parkeringav om
hindrade,

enligt lagstiftningenverksamhet stöd och till vissaserviceom
funktionshindrade, samt
tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administra-

verksamhettion i l-8.av som avses

nämnda uppräkningen verksamheter innefattasDen iav m.m. som
socialtjänstbegreppet uttömmande. Utanför lagens tillärnpnings-är

område kommer därmed falla fárdtjänstverksamhet för-att samtt.ex.
skoleverksamhet vilka verksamheter regleras lagenm.m., av

riksfärdtjänst1997:735 och lagen 1997:736 färdtjänstom om res-
pektive skollagen 1985: l 100. bör dock framhållas sådan verk-Det att

och verksamhetsamhet inte omfattas denna lag ellerannan som av av
särlagstiftning omfattas personuppgiftslagen. Konsekvensenannan av

låter verksamhet falla utanför den föreslagna lagensattav man en
blirtillämpningsområde alltså inte behandlingen personuppgifteratt av

verksamheten förbliri den oreglerad. Huruvida de personuppgifter som
har samlats medin stöd denna lag får behandlas för sådant.ex.av
verksamhet utanför fårnänmts, dvs. socialtjänsten, såledessom nu

efter tillämpning personuppgiftslagen.avgöras Fråganen av om
uppgifterna får lämnas måste naturligtvis enligtockså prövasut
sekretesslagen 1980:100.
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subjektvilkettillämpliglagenförslagetEnligt är oavsett som
frågaförutsättning detpersonuppgifter, under ärbehandlar att om

myndighetermening. innebär inte baraDeti lagenssocialtjänst utanatt
socialtjänsten harpersonuppgifterbehandlar inomenskildaäven som

lagen.tillämpaatt
föreslås endast förgälla intepersonuppgiftslagen lagenLiksom

automatiseradhelt eller delvispersonuppgifterbehandling ärsomav
ingår avseddauppgifterna i ellerbehandling,för ärävenutan annan om

tillgängligapersonuppgifterstrukturerad samlingingå i äratt somaven
särskilda kriterier, dvs. försammanställning enligtsökning ellerför

föreslås6.2.2. intepersonregister avsnitt Detbehandlingmanuell av
behandlingenför den automatiseradenågra bestämmelsersärskilda av

personuppgifter.
personuppgifter förinte tillämplig vid behandlingdockLagen är av

sådanastatistikändamål avsnitt 6.2.3. Behandling förforsknings- och
i personuppgiftslagen ochändamål bestämmelsernaregleras avav

området. påpekassärlagstiftning bör dockDeteventuell attannan
något hindrar de uppgifter samlats in fördet inte är attatt somsom

inomandra skall utföra sina arbetsuppgiftermyndigheter och kunna
föreslagna användsdvs. med stöd den lagen, försocialtjänsten, ävenav

statistikändamål. personuppgifts-och 9 § andra stycketforsknings- Av
för historiska, statistiskaföljer nämligen behandling ochlagen att

ändamål ändamålvetenskapliga inte skall oförenlig med de föranses
ursprungligen samlades in. Huruvida behandlingenvilka uppgifterna av

tillåtenpersonuppgifterna, själva utlämnandet, i det enskildaärt.ex.
får emellertid i personuppgiftslagenfallet bestämmelsernaavgöras av

och sekretesslagen. 19 § tredje stycket personuppgiftslagen finnsI en
månallmän bestämmelse i den det, i 64§ social-Iämnet. t.ex.som

förordningtjänstlagen, finns särskilda föreskrifter i lag eller om
forskningsändamål,uppgifter för dessa bestäm-utlämnande gällerav

melser före personuppgiftslagens regler 2 § personuppgiftslagen.

får ändamålenpersonuppgifterNär behandlas och med

behandlingen personuppgifterav

ändamålBestämningen för personuppgifterbehandlingenav ansesav
fråncentral betydelse integritetssynpunkt. Utredningen har där-vara av

för det skulle möjligt direkt i lagenövervägt uttöm-attnoga om vara
ändamål fåmande för vilka personuppgifter behandlas inomskallange

socialtjänsten. Utredningen har redovisas utför-emellertid skälav som
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sådanföreslå lös-möjligtdet inte6.3avsnitt äriligt attansett att en
ning.

detinnebärför modellställethar iUtredningen attstannat en som
verksamhetrespektivepersonuppgiftsansvariga ipå attöverlåts de -

personuppgif-ändamål för vilkadeangiveni lageninom ram angeen -
framstårsådan modellsocialtjänsten. Enbehandlas inomfåskallter -

förskyddetgällerdetinte baraden bästautredningen närsommenar -
gällerdetpersonliga integritet närenskildes ävenden utan

socialtjänsten.verksamheten inom
föreskrivssåledes i lagendetförslag innebär attUtredningens att

får behand-samtycke,den registreradesförutom medpersonuppgifter,
arbetsuppgift inomnödvändig förbehandlingen ärbaralas att enom

dock inteutföras. hindrarkunna Lagenskallsocialtjänsten att person-
regle-förordning. I lagenföljer ellerdet laguppgifter lämnas ut, om av

få inombehandlasändamål personuppgifter skallför vilkainteras
personuppgiftsansvariga isåledes deankommersocialtjänsten. Det

stycketförstabeaktande 9 §verksamhet medrespektive att cav
fårpersonuppgifter baradvs. bestämmelsenpersonuppgiftslagen att-

ändamåloch berättigadesärskilda, uttryckligt angivnaförsamlas in -
ändamåländamål personuppgifter behandlas. Endastför vilkaange

socialtjänsten skallför arbetsuppgift inomnödvändigaär att ensom
därvid berättigade.utföras kankunna vara

fåpersonuppgifter behandlaskategorier börVilka av

depersonuppgiftslagenförsta stycket och fFöreskrifterna i 9 § atte -
i för-och relevantapersonuppgifter behandlas skall adekvatasom vara

ändamålen inte flertill med behandlingenhållande samt att personupp-
ändamålenfår tillbehandlas nödvändigt med hänsyngifter än ärsom

socialtjänstlagensbehandlingen och viss lagstiftning,med t.ex.annan-
begränsningarinnebär viktigabestämmelser dokumentation, avom

får dessapersonuppgifter behandlas. Det skyddvilka somsom
utredningenföreskrifter för den personliga integriteten är menarger

några särskildadärförtillräckligt. den föreslagna lagen finns det inteI
fårpersonuppgifterbegränsningar beträffande vilka kategorier somav

kategorierinom socialtjänsten avsnitt 6.4. Samtligabehandlas av per-
således få inom social-sonuppgifter kommer i och för sig behandlasatt

känsliga personuppgiftslagenstjänsten, bl.a. personuppgifter iäven
mening.

framhåller råder frånUtredningen något detdet inte tvivelatt attom
integritetssynpunkt skulle fördel kon-det i lagtexten ettvara en om
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behandlas inomfårpersonuppgiftervilkakundekret sätt somanges
praktikenidetemellertid bedömtharUtredningensocialtjänsten. som

och mång-omfattandemycketpå denberorså. Detomöjligt göraatt
ochomfattaskalllagstiftningenverksamhetskiftande som

antal olikasynnerligenbehandla stortbehov ettsocialtjänstens attav
integritetskänslighetgradengällerdetpersonuppgifter, när avsom
nämligenskulleregleringutsträckning. Enivarierar menarstor -

socialtjänstarbetetförriskerinnebära attantingenutredningen stora-
behandlasfickuppgiftervilkalistan överellerförsvårades somom-
från inte-vinstermedföra någraknappastomfattandemycketgjordes -

gritetssynpunkt.

Personuppgiftsansvaret

personuppgifts-skallintelagenföreslagnadenI varasomvemanges
utförs inompersonuppgifterbehandlingardeföransvarig somav

personuppgifts-är6.5. Fråganavsnittsocialtjänsten somom vem
lagenpersonuppgifter enligtbehandlingvissföransvarig omaven

ställetfår i avgörassocialtjänstenpersonuppgifter inombehandling av
Någonpersonuppgiftslagen.ibestämmelsernatillämpningefter aven

lagen.den föreslagnabehövs idetta interegelsärskild om

Sökbegrepp

hjälp kansiffror medellerförstås bokstäverMed sökbegrepp manvars
harsökbegränsningarinfonnation. Fråganlagradframsöka om

avsnitt 6.6.behandlats i
personuppgifter inomgäller försekretessbestämmelserDe som

och § andra51sekretesslagen 1980:100kap.bl.a. 4 §socialtjänsten 7
uppgif-skydd förstarktmycketsocialtjänstlagen innebärstycket ett

utanför socialtjänsten,verksamhetförhållande tillibara utaninteterna,
ochinomområdesocialtjänstensmyndigheter påmellan samtäven en

begränsasinformationsökamyndighet. Möjligheterna attsamma
sekretessbestämmelser, ävenendastemellertid inte utan av person-av

redanstycket dförstabestämmelse 9 § attuppgiftslagens om
ändamålför något ärbehandlaspersonuppgifter inte fårinsamlade som

ursprungligenuppgifternaför vilketdet ändamålmedoförenligt
socialtjänstlagenbestämmelsen i 59 §Vidare innebärsamlades in. om

socialnämnd inhossammanställningsregisteri s.k.förbud tamot att
begräns-ytterligareförhållandenpersonligaömtåligauppgifter om
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sökmöjlighetema. bestämmelserningar Dessa innebär tillräckligtettav
integritetsskydd. lagen föreslåsI därför inte någon särskild begränsning

medmöjligheten olika sökbegrepp finnsi hämta informationatt som
socialtjänsten.inom

framhållerUtredningen dock det vid denna bedömning förutsättsatt
personuppgiftsansvarigeden utformar de tekniska så iatt systemen att
endast behörigaprincip kan sökningar det finnsgöra samt attpersoner

behörighetskontrollsystem och det efterhandi går fastställa vilkaatt att
har tagit del information loggning. enskildeDenpersoner som av

handläggarens sökmöjligheter torde kunna begränsas mycket kraftigt
jfr bl.a. andra51 § stycket socialtjänstlagen. personkretsDen som

med uppföljning,arbetar utvärdering, kvalitetssäkring, forskning och
framställning statistik och naturligtvis beroendeär attav som av-

söka informationkunna i helt omfattning enskildänen annan en
handläggare -torde i de flesta fall kunna begränsas till minimum.ett

Samkörning

Enligt utredningen saknas det anledning deni föreslagna lagen haatt en
särskild bestämmelse tillåter eller förbjuder de personuppgifterattsom

finns inom socialtjänsten samkörs avsnitt 6.7. Personuppgifts-som
lagens bestämmelser 9 första§ stycket och f personuppgifteratte -
får behandlas för andra ändamål de förän vilka uppgifterna
ursprungligen samlades in bara de ändamålen inte oförenligaärom nya
med de ursprungliga ändamålen, de personuppgifter behandlasatt som
skall adekvata och relevanta förhållandei till ändamålen medvara
behandlingen inte fler uppgifter får behandlassamt att än ärsom
nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen- innebär ett
tillräckligt integritetsskydd för den enskilde. praktikenI begränsar
dessa bestämmelser möjligheterna till samköming på sätt ärett som
godtagbart från integritetssynpunkt samtidigt de innebär attsom per-
sonuppgifter kan samköras det ändamålsenligtnär är och lämpligt.
Även 59 § socialtjänstlagen och bestämmelserna i sekretesslagen kan
hindra personuppgifter samkörs.att

Utlämnande påpersonuppgifter medium för automatiseradav
behandling

den föreslagnaI lagen behövs ingen regel tillåter personuppgif-attsom
inom socialtjänsten får länmas på mediumter för automatiseradut
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på vilketfårPersonuppgifter lämnas6.8.avsnitt utbehandling
oförenliginteutlämnandetbehandlingen ärhelstmedium omsom --

samlades in.ursprungligenuppgifternavilketändamål förmed det
tillräck-hellerfinns inteDetpersonuppgiftslagen.direktföljerDetta av

sådantpålämnaspersonuppgifterförbjuda ettanledning utlig attatt
hindradockkanbestämmelsereller andraSekretesslagen attmedium.

får lämnashuvuduppgifterna ut.över taget

Direktåtkomst

autornatise-behandlasdirektåtkomst informationtillharDen somsom
bildskärm.informationenvill, deleller honhankan, när ta enrat av

Åtkomsten delfinns eller endastinformationallkan en avsomavse
påverka informations-möjlighetDirektåtkornst inte i sigdenna. attger

6.9.avsnittdirektåtkomst behandlats iFrågan harinnehållet. om
behandlinggäller vidsekretessbestämmelserDe personupp-avsom

och 51 §§ sekretesslagenbl.a. kap. 4socialtjänsten 7gifter inom
frågadetinnebär,socialtjänstlagen ärandra stycket attoavsett om

direktåtkomst,sigeller detuppgifterlämna rör ettut ompapper om
personuppgifterna. Vidare innebärförskyddmycket starkt personupp-

för någotfår behandlaspersonuppgifter intereglergiftslagens attom
samlades in,vilket uppgifternaoförenligt med det förändamål ärsom

och relevantaskall adekvatabehandlaspersonuppgifterdeatt varasom
flerändamålen intemed behandlingen,förhållande tilli samt att per-

till ända-nödvändigt med hänsynfår behandlassonuppgifter än ärsom
ytterligareochförsta stycketmålen behandlingen 9 §med ette

Även vilketpersonuppgifterna. detta gällerförskydd oavsett
härutöverfinns inget behovuppgifterna fram. Detmedium atttas av

åtkomsten tillinnebär begränsningarföreslå regel person-avsomen
socialtjänsten.automatiserat inombehandlasuppgifter som

lösningframhåller förförutsättningUtredningen attatt en somen
integritetsskydd dentillräckligtskallden föreslagna är attett person-ge

direkt-harbegränsar den kretsuppgiftsansvarige personer somav
gällandetill sekre-åtkomst information vilket redan med hänsyntill -

för behörighetskon-det finnsnödvändigt ochtessregler är systematt-
såfrånockså utgått blirvid bedömningUtredningen har sintroll. att
gårså efterhandutformas det itekniskafallet och de attattsystemenatt

information.har tagit delfastställa vilka personer som av
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Information

Personuppgiftslagens bestämmelser den personuppgiftsansvarigesom
informationsplikt skall gälla personuppgifter behandlas inomäven när
socialtjänsten avsnitt 6.10. Några särskilda bestämmelser om
information behövs inte i den föreslagna lagen. I betänkandet utred-gör
ningen bedömning hur personuppgiftslagens bestämmelseren av om
information kan komma tillämpas inom socialtjänsten.att

Säkerheten vid behandling tillsynsmyndighetensoch befogenheter

Personuppgiftslagens bestämmelser säkerheten vid behandling ochom
tillsynsmyndighetens befogenheter skall gälla också personuppgif-när

behandlas inom socialtjänsten avsnitt 6.11. Några särskildater
bestämmelser därutöver behövs inte i den föreslagna lagen. Data-
inspektionen skall tillsynsmyndighet enligt föreslagnadenävenvara
lagen.

I betänkandet erinrar dock utredningen de uppgifterattom som
finns och kommer finnas inom socialtjänsten mycketatt ofta kommer

integritetskänslig Utredningenatt understryker därförnatur.vara av
betydelsen det bedrivs aktivt arbete i syfte vidmakthållaatt ettav att en

säkerhetsnivå.hög Det också,kan framhåller utredningen, förväntas att
Datainspektionen med stöd 13 § personuppgiftsförordningenavg
1998:1191 kommer meddela föreskrifteratt närmare de säkerhets-om
åtgärder behövs.som

Anmälan till tillsynsmyndigheten, m.m.

Enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen gäller behandlingatt av
personuppgifter helt ellerär delvis automatiserad omfattassom av
anmälningsskyldighet. Den personuppgiftsansvarige skall göra en
skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten Datainspektionen innan en
sådan behandling eller serie sådana behandlingar med ellerav samma
liknande ändamål genomförs.

Emellertid innebär bestämmelsen i 3 § 3 personuppgiftsförord-
ningen den anmälningsskyldighet följeratt 36 § första stycketsom av
personuppgiftslagen inte gäller för behandling personuppgifterav som
regleras särskilda föreskrifter i lag eller förordning. Dennagenom
undantagsbestämmelse från anmälningsskyldigheten bör utred-menar-
ningen gälla också när personuppgifter behandlas med stöd lagenav-
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avsnitt 6.12.personuppgifter inom socialtjänstenbehandling avom
socialtjänstenautomatiserat inompersonuppgifter behandlasNär

således till Datainspektionen.anmälan intebehöver göras
denPersonuppgiftslagens bestämmelse 42 § att personupp-om

upplysningardet skall länmatill och begärgiftsansvarige var en som
personuppgifterbehandlingareller andrasådana automatiserade avom

gällatillsynsmyndigheten, skall däremottillinte har anmälts ävensom
6.12.avsnittpersonuppgifter inom socialtjänstenbehandlingvid av

gallringochBevarande

i fråga bevarande och gall-behov bestämmelserfinns ingetDet av om
från författningarregleringen härav i andraavvikerring som

gallring skall ske med6.13. innebär bevarande ochavsnitt Detta att
socialtjänstlagen.personuppgiftslagen och Enreglerna ibeaktande av

in i lagen.härombestämmelse tas

Sekretess

någonföreslagna lagen inte särskild reglering sekretess-I den tas av
frågor från lagstiftningavviker gällande avsnitt 6.14. I lagtextensom
införs uttrycklig erinran de Sekretessregler skalldock om somen

behandling personuppgifter inom socialtjänsten.beaktas vid av

skadeståndochRättelse

skadeståndoch finns iDe bestämmelser rättelseom personupp-som
giftslagen skall gälla behandlingar utförts i strid med lagenäven som

behandling personuppgifter inom socialtjänsten avsnitten 6.15om av
förhållandeoch 6.16. föreskrift detta in i den sist-En tassom anger

nämnda lagen

Överklagande

föreslårUtredningen inga särskilda regler överklagande denom av per-
frågor Frågansonuppgiftsansvariges beslut i olika 6.17.avsnitt om en

sådan överklaganderätt bör finnas principiellt och bör därförslagär av
i sammanhang.övervägas ett annat
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utredningen, lämplig riksdagen iingen ordningDet är, attmenar
enskilt fall i olika specialförfattningarvarje behandling person-om av

ställning personuppgifts-uppgifter, skall till vissa beslut denta om som
kunna riks-ansvarige fattar bör överklagas. Den bästa lösningen är att

sammanhang lämpligendagen i i lagstiftningsärende rörandeettett -
får sådanpersonuppgiftslagen ställning till överklaganderättta om en-

bör finnas.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

behandling föreslåsLagen personuppgifter träda i kraft denavom
juli 20001 avsnitt 7.2.

Som inledningsvis nämndes bygger lagen behandlingom av person-
socialtjänstenuppgifter inom personuppgiftslagen skall tilläm-och

sida vid sida med den. Mot denna bakgrund bör, utred-pas menar
ningen, den föreslagna lagens övergångsreglering och personuppgifts-
lagens i princip överensstämma.

föreslår frågaUtredningen därför i automatiserad behandlingom av
övergångsbestämmelsepersonuppgifter, innebär lagen lik-atten som -

personuppgiftslagen skall tillämpas först den pål oktober 2001som -
sådana automatiserade behandlingar har påbörjats före densom
24 oktober 1998. Detsamma bör liksom enligt personuppgiftslagen- -
gälla beträffande automatiserad behandling utförs för visstettsom
ändamål, behandling ändamåletför påbörjatshar före denom
24 oktober 1998.

behandlingLagen personuppgifter inom socialtjänsten kom-om av
således förgälla de automatiserade behandlingar pågår denattmer som

1 juli 2000 påbörjatsoch har efter den 24 oktober 1998. Densom
1 oktober 2001 kommer denna lag liksom personuppgiftslagen i- -
princip gälla fullt för all automatiserad behandlingatt ut av personupp-
gifter, påbörjats.den harnäroavsett

När det sedan gäller manuell behandling personuppgifterav som
påbörjats före den 24 oktober 1998, utredningen den före-attanser
slagna lagen bör träda i kraft först den oktober sådan1 2007. För
manuell behandling personuppgifter inom socialtjänsten kommerav
således endast personuppgiftslagen gälla till och med denatt
30 september 2007. När det gäller manuell behandling påbörjatssom
efter den 24 oktober 1998 gäller såväldäremot personuppgiftslagens
bestämmelser lagen behandling personuppgifter inomsom om av
socialtjänsten redan den juli1 2000.
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socialtjänstlageniändringtill lagFörslaget om

insocialtjänstlagendet ividareinnebär tasförslagUtredningens att en
stycketförsta59 §förbudet iinnebär59bestämmelse, attsomany

socialnämndenhossammanställningsregisters.k.ilag attmotsamma
skallförhållanden intepersonligaömtåligauppgifteranteckna om

uppfölj-försocialnämndenbehandlas hospersonuppgifterhindra att
stati-framställningochforskningkvalitetssäkring,utvärdering,ning, av

6.1.5.stik avsnitt
innebärsocialtjänstlagen,ändring i 61 § attföreslåsVidare somen

personuppgifts-bara tillhänvisning inteparagrafen indendet i tas en
personuppgifter inombehandlinglagentilllagen ävenutan avom

8.2.avsnittsocialtjänsten
Även den julikraft lföreslås träda isocialtjänstlageniändringarna

föreslås visssocialtjänstlagenBeträffande 61 §7.2.avsnitt2000 en
övergångsreglering.
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Författningsförslag

tillFörslagl
inompersonuppgifterbehandlingLag avom

socialtjänsten

följande.föreskrivsHärigenom

tillämpningsområdeLagens

personuppgifter inombehandlingvidtillämpaslag§ Denna1 av
automatiserad ellerdelvishelt ellerbehandlingen ärsocialtjänsten, om

struktureradingå iavseddai elleruppgifterna ingår är att enom
ellerför sökningtillgängligapersonuppgifter ärsamling somav

enligt särskilda kriterier.sammanställning

förpersonuppgifterbehandlinginte vidtillämpas2§ Lagen av
statistikändamål.forsknings- och

förstås lagsocialtjänst i dennaMed§3
och densocialtjänstenligt lagstiftningenverksamhet om

missbrukareochvårdlagstiftningen utansärskilda avav ungaom
samtycke,

sociahiämnd,lag handhasfall enligtverksamhet i annat avsom
institutionsstyrelse,bedrivsverksamhet Statenssom av

invandrarbyrå,hos kommunalverksamhet
socialnämndbistånd lämnasärendenhandläggning avsomav om

asylsökande och andra utlänningar,
förintroduktionsersättningärendenhandläggning omav

andra utlänningar,flyktingar och vissa
förparkeringtillstånd tillärendenhandläggning omav

rörelsehindrade,
till vissaservicestöd ochenligt lagstiftningenverksamhet om

funktionshindrade, samt
ochkvalitetssäkringuppföljning, utvärdering,tillsyn,

iverksamhet l-8.administration som avsesav
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Förhållandet till personuppgiftslagen, m.m.

personuppgiftslagenföljer lag, tillämpasdennaOm inget4 § annat av
personuppgifter socialtjänsten.behandling inom1998:204 vid av

bestämmelserfinns särskildasocialtjänstlagen 1980:6205§ I om
hos socialnämnden.register m.m.

fårpersonuppgifter behandlasNär

samtycke, be-Personuppgifter får, förutom med den registrerades6 §
arbetsuppgiftbehandlingen förbara nödvändighandlas är attom en

skall utföras.socialtjänsten kunnainom
det följerhindrar dock inte personuppgifter lämnasLagen utatt om

eller förordning.lagav

Ändamålen behandlingenmed

ankommer på den personuppgiftsansvarige den§ Det inom7 att, ram
i § och med beaktande6 9 första stycket§som anges cav

personuppgiftslagen 1998:204, bestämma för vilka ändamål
personuppgifter får behandlas.

Känsliga personuppgifter, m.m.

8 tillåten behandling§ En personuppgifter enligt innebär6 §av
uppgifter och sådana känsligaävenatt om personnummer

personuppgifter i personuppgiftslagen 1998:204 får13 §som avses
behandlas,

andra myndigheter får behandla personuppgifteräven änatt om
lagöverträdelser innefattar brott, domar brottmål, straffprocessu-isom
ella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, samt

personuppgifter får föras till tredje land.överatt
9 första stycketAv § och f personuppgiftslagen följer deatte

personuppgifter behandlas skall adekvata och relevanta för-isom vara
hållande till ändamålen med behandlingen inte flersamt att personupp-
gifter får behandlas nödvändigtän med hänsyn till ändamålenärsom
med behandlingen.
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gallringochBevarande

finns1998:204personuppgiftslagenföljervadUtöver9 § avsom
socialtjänstlagengallring iochbevarandebestämmelsersärskilda om

1980:620.

Sekretess

socialtjänstenfinns inompersonuppgifterutlänmande§ För10 somav
1980:100,sekretesslagenföljerbegränsningardegäller avsom

serviceochstöd1993:387och lagen1980:620socialtjänstlagen om
funktionshindrade.till vissa

skadeståndochRättelse

ochrättelse1998:204personuppgiftslageni§Bestämmelsema11 om
enligt dennapersonuppgifterbehandlingvidskadestånd gäller även av

lag.

juli 2000.kraft denträder i 1lagDenna
personuppgifter,behandlingautomatiseradfrågaI somavom

utförsbehandlingoch sådanoktober 1998före den 24påbörjats som
före denändamålet påbörjatsförbehandlingändamål,visstför ett om

oktober 2001.först dentillämpas 1skall lagen1998,oktober24
påbörjatspersonuppgifter,behandlingmanuellfrågaI somavom

för visstutförsbehandlingsådanoktober och ett1998före den 24 som
före den 24påbörjatsändamåletförmanuell behandlingändamål, om

2007.först den oktobertillämpas 1skall lagen1998,oktober
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Förslag till2

ändring i socialtjänstlagenLag om

9802620l
föreskrivs fråga socialtjänstlagen 1980:620iHärigenom om

skall införas paragraf,dels det i lagen 59att en ny a
skall ha följande lydelse.dels 61 §att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

59 §a

förstaBestämmelsen 59 §i
stycket hindrar inte att person-
uppgifter behandlas hos social-
nämnden för uppföljning,
utvärdering, kvalitetssäkring,
forskning framställningoch av
statistik

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

61§
frågaI automatiserad och frågaI automatiserad ochom om

viss manuell behandling viss manuell behandlingav av
personuppgifter finns bestäm- personuppgifter finns bestäm-
melser i personuppgiftslagen melser i personuppgiftslagen
1998:204. 1998:204 och lageni

2000:000 behandlingom av
personuppgifter social-inom
tjänsten.

lag träder kraftDenna i den l juli 2000.
2. Under den tid datalagen 1973:289 skall tillämpas på viss

behandling personuppgifter, gäller dock 61 § i dess lydelse före denav
oktober för24 1998 sådan behandling.
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Utredningsuppdragetl

utarbetauppdragdir. 1997:108 innebärdirektivUtredningens attett
behandlingenförsärskild författningsregleringtillförslagett av person-

syftetdirektivensocialtjänsten. Enligt äruppgifter inom att garantera
specialanpassat integritets-områdeför detta särskildafullgott ochett

databehandling ADB.hand automatiskskydd vid förstai
helhet framgår bilaga.Direktiven i sin av

f.n.personuppgifterden behandlinginformera sigFör att somavom
synpunkter i olikasocialtjänsten och för inhämtapågår inom att avse-

institutionssty-besökt Socialstyrelsen, Statensenden, har utredningen
delhar också tagitStockholms kommun. Utredningenrelse och ettav

inom soci-tillstånd från Datainspektionen, personregisterantal rörsom
företrädarehar vidare hañ överläggningar medUtredningenaltjänsten.

Datainspektionen.för
sekretariatsnivå under arbetets gång skett med Nar-Samråd har på

kotikakommissionen S 1998:04.
ambassad Köpenhamn, Helsing-Utredningen har Sveriges igenom

relevant lagstift-fors, Oslo respektive Reykjavik, inhämtat material om
länderna. Island och harning i de övriga nordiska Danmark, NorgeI

Europaparla-antagits någon lagstiftning anpassad tillinteännu ärsom
oktober skyddoch rådets direktiv 95/46/EG den 24 1995mentets omav

personuppgiftermed behandlingför enskilda avseende påpersoner av
flödet uppgifter. finns emellertidoch det fria sådana DanmarkIom av

sedanförslag lov behandling aftill personoplysninger,ett om som
denoktober föremål för behandling har1998 i Folketinget. I Norgeär

till Stortinget överlämnats proposition Ot 92,25 juni 1999 prp nren
personopplysningerlov behandling1998-99 om om av

personopplysningsloven. pågår arbete medI Island att anpassa
sedandatalagstiftning Finland däremotgällande till EG-direktivet. har

anpassadden juni personuppgiftslag nr 523/99,l 1999 ärsomen ny
finns det detill EG-direktivet. Såvitt utredningen har kunnat iutröna

nordiska länderna ingen gällande specialregleringövriga avnu
sådanbehandling personuppgifter socialtjänsten och någoninomav
dennalagstiftning heller aktuell. Utredningen harinte motsynes vara

bakgrund bedömningen meningsfullt lämnagjort det inte äratt att
redogörelse for lagstiftningen nordiska länderna.någon i de övriga
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BAKGRUND

socialtjänst2 Begreppet

Inledning1

författ-till särskildutarbeta förslaguppdragUtredningen har i att ett
socialtjäns-personuppgifter inomför behandlingenningsreglering av

direktivendetta sammanhang enligtsocialtjänsten iMedten. avses
inklusive så-anslutande lagar,socialtjänstlagen ochverksamhet enligt

dockenskilda. direktivenverksamhet bedrivs Idan sägs att ut-avsom
vadfrihet fråga den avgränsningenredningen har i närmare av somom

förhindradoch hellerförslaget utredningen intebör omfattas ärattav
socialtjäns-omfatta formellt ligger utanförförslaget någotlåtaatt som

naturligt samband och det i övrigt motiverat. Idet finns ärten, ettom
tillgäng-direktiven 1996/972115sammanhanget i Merdet nämns prop.

förändringarinnehåller förslag tilllig kollektivtrafik, vilken proposition
samhällsser-färdtjänstverksamheten, innebär dennafrågai attsomom

hörande tilltill funktionshindrade inte längre skall räknasvice so-som
lagstiftning.cialtjänsten. Propositionen har sedermera lett till Den

färdtjänstsocialtjänstlagens bestämmelserjanuari 19981 ersattes om
1997:736och särskilda lagen riksfárdtjänst lagden omom av en ny

riksfárdtjänst prop.färdtjänst respektive lag 1997:735en omny
denbet. 1997/98:TU3, rskr. 1997/98:10. Innebördenl996/97:l 15, av

skallfärdtjänständrade regleringen kan i korthet bl.a.sägas attvara
bi-första hand transportform för formbetraktas i i stället avsom en en

följande.stånd. Utredningen återkommer till bl.a. färdtjänsten i det
alltså vil-första fråga utredningen ställning tillharDen äratt tasom

kanken verksamhet skall omfattas författningsregleringen. Detsom av
denna bakgrund värdefullt försökaöversiktligt närmaremot attvara

beskriva vad med "verksamhet enligt socialtjänstlagen ochsom avses
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verksamhetredovisaoch ävenlagar"anslutande att tasamt annanupp
med socialtjänsten.sambandha närakan ettansessom

1980:620.socialtjänstlagenredogörelse förlämnasavsnitt 2.2I en
vårdlagstiftningensärskildadenavsnitt 2.3berörs iDärefter avom

brottspåföljdensamtycke denmissbrukareoch samtutan nyaavunga
uppgifterandrabehandlas vissaungdomsvård. avsnitt 2.4Isluten som

visssocialnämnd. avsnitt 2.5Iförordning åvilarlag eller tasenligt upp
förstås1980:100sekretesslageni kap. 4 §verksamhet 7somannan

i avsnittSlutligensocialtjänst.jämställs medtill ellerräknas tassom,
hakan näraverksamhetexempel på2.6 ett sam-ansessomannanupp

socialtjänsten.band med

1980:620Socialtj2.2

huvudsak målin-ibetrakta1980:620Socialtjänstlagen är att som en
och principergrundläggande värderingarinnehållerriktad ramlag. Den

ochgrundläggande principernaverksamhet.socialtjänstens Deför so-
portalpara-paragraf, den s.k.mål uttrycks i lagens förstacialtjänstens

demokratins ochskall påsamhällets socialtjänstgrafen. Där sägs att
och socialafrämja människornas ekonomiskagrundsolidaritetens

samhällsli-levnadsvillkor och aktiva deltagande ijämlikhet itrygghet,
människanshänsynstagande tillskall underSocialtjänstenvet. ansvar

frigöra och utvecklasociala inriktas påoch andras situationför sin att
Verksamheten skall bygga påenskildas och egnagruppers resurser.

självbestämmanderätt och integritetför människornasrespekt samt
till barnetssärskilt beaktas vad hänsynenåtgärder barnskall när rör

bästa kräver.
område.för socialtjänsten sittkommunens inom§I 2 anges ansvar

i kommunenför de vistashar detKommunen yttersta ansvaret att som
hjälp de behöver 3 §.får stöd och dendet som

ellerden deuppgifter socialtjänsten fullgörsinomKommunens av
gälldekommunfullmäktige 4 §. Tidigarenämnder bestämmer attsom

socialnämnden, förskulle finnas nämnd,kommuninom varje atten
socialtjänstlagenuppgifter socialtjänsten.fullgöra kommunens inom I

föreskrifter social-andra lagar och förordningar finnsoch flerai om
vadframgårandra stycket socialtjänstlagennämnden. 4 §Av att som
den ellerskall gällasocialnämnd i lag eller författningsägs annanom

för fullgöra kommunenskommunen inrättarde nämnder att upp-som
gifter socialtjänsten.inom

utföra kommu-fär sluta avtal med någonKommunen attannan om
får kom-sådant avtaluppgifter socialtjänsten. Genominom ett ennens

tillhandahålla tjänster kommun. Detäven yttersta an-en annanmun
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emellertid intekansocialtjänstenuppgifter inomkommunensförsvaret
uppgifterfårheller21. Inte1992/93:43prop.påöverlåtas s.annan

formerolikabeslutmyndighetsutövninginnefattar t.ex. avomsom -
tvångsåt-familjeomsorgen,individ- ochstödåtgärder inomochbistånd

miss-vårdenligt lagenellervårdenligt lagengärder avomav ungaom
samfållighet,förening,till bolag,överlämnasbrukare ett enenen-
Beslutsfattande itredje stycket.enskild individ 4 §ellerstiftelse en

entreprenad. Detsammapåsålunda läggasintekanfrågorsådana ut
medsambandföräldrabalken iuppgifter enligtsocialnämndernasgäller

a.till vissa bamunderhållsbidragfaderskap ochfastställande prop.av
s.a.

framgår 5omfattningen dessauppgifter ochSocialtjänstens avav
hör bl.a.uppgiftersocialnämndensdet tillstycketi förstaDär attanges

socialtjänsten iinformerasamhällsplaneringen,medverka iatt om
främjaochverksamhet på sättuppsökandekommunen, annatgenom

ochlevnadsförhållanden, förför godaförutsättningarna omsorgsvara
ochvård, ekonomisk hjälpstöd ochråd,upplysningar, annatservice,

andra stycketbehöver det. §och enskilda I 5familjerbistånd till som
underlätta förstöd och avlösning börsocialnämndensägs att genom

ellereller äldrelångvarigt sjukanärståendevårdar ärdem somsom
funktionshinder.harsom

missbrukavsnitt åtgärderinnehåller vidare särskildaLagen motom
människorochoch ungdom, äldre människorbarnsamt omsorger om

vilka utredningenReglerna dessa avsnitt, tillfunktionshinder. imed
följ innehåller också målpreciseringar.detåterkommer i

den intetill bistånd. Enligt § harb-6 f regleras 66 rättenI som
få tillgodosedda påtillgodose behov eller kan demsjälv kan sina annat

försörjningsocialnämnden för sintill biståndsätt rätt av
bistånd på vis-försörjningsstöd och för livsföring i övrigt annatsin

bistånd hjälp ii b-6 f Medvillkor 6 §§. annat avsessa som anges
elleromvårdnad för äldresärskilt boende för service ochhemmet samt

till densärskild för funktionshindrade 6 f §.bostad med service Fram
färdtjänst sekunde sådant bistånd i formjanuari 1998l ävenges av

finns skälSocialnämnden får vidare enligt detavsnitt 2.6.1. 6 g om
bform vad följer 6för det, bistånd i eller §utöverannan som avge

f bistånd kanförsörjningsstöd eller 6 § annat bistånd. Sådant ettvara
stödtill försörjningsstödet eller olika formerkomplement samtavavse

behandlingsinsatser.vård- och
verksamhet.finns allmänna riktlinjer för socialnämndensI 7-10

kan socialnämndenBland dessa riktlinjer särskilt nämnas att genom
börhemtjänst, dagverksamheter eller liknande social tjänstannan un-

derlätta för den enskilde bo hemma och kontakt med andra 10haatt att
första stycket.§
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§Enligt llmissbruk.åtgärderbestämmelserfinns§I ll motom
ochförebyggaförarbetasocialnämnden motver-skallstycket attförsta

medel. Iberoendeframkallandeandraalkohol ochmissbrukka av
aktivt sörjaskallsocialnämndentredje styckeparagrafs sägs attsamma

hanvårdhjälp och dendenfårmissbrukarenenskildedenför somatt
samförståndskall iNämndenmissbruket.ifrånkommaförbehöver att

pla-bevakaochvårdenochhjälpen attenskilde planeramed den noga
fullföljs.nen

samförståndimissbrukareintesocialtjänstenvård inomKan enges
beredasvårdf°arsocialtjänstlagen,bestämmelserna ienligtmed honom
i lagenbestämmelsernamed stödsamtyckemissbrukaren utan av

2.3.3.fall se avsnittmissbrukare i vissavård1988:870 avom
ochbarnbestämmelsernagrundläggandeDe ung-omsorger omom

verka förskallsocialnämndenföreskrivsDär attfinns i l2dom att
Soci-förhållanden.och godaunderungdombarn och växer tryggaupp

särskildriktaochmed hemmenbl.a. samarbetaskall näraalnämnden
visatungdomarde bam ochutvecklingen hosuppmärksamhet mot som

skall beredas detungdomutveckling. ochBarntilltecken ogynnsamen
bästatill denoch, hänsynende behöveroch stödskydd ungesomsom

utanförför vård och fostransörjaskall socialnämndendet,motiverar
hemmet.det egna

Ändring regeringensocialtjänstlagen uttalade1996/971124 iI prop.
sådanaingickuppräknade insatsernadebland i 10-1291 dets. att

medsociala arbetetgrunden för detkundeinsatser sägas utgörasom
enskildamissbrukare ochfamiljer,ungdomar,barn, personervuxna

tidpunktendåvarandeproblem det vid denpsykosociala såsommed
kunde dettauttaladeEnligt vad regeringensocialtjänsten.bedrevs inom

till ellerenskilde, hänvisaupplysningar till denbl.a. innefatta lämnaatt
all slagsmotivationsarbete,med andra samhällsorgan,förmedla kontakt

fa-form placering ivård utanför ihemmetöppenvårdsinsatser samt av
för vård eller boende.miljehem eller i hem

barnuppgift åvilar socialnämnden i dessEn omsorg omsomannan
stöd och hjälpbehovtillgodose det särskildaoch ungdom är ävenatt av

boende,ärende vårdnad,finnas sedan mål ellerkan ett um-omsom
skall kommunen enligthar §. Vidareeller adoption avgjorts 12gänge

föräldrar bli eniga isamarbetssamtal för hjälpaerbjuda12 § attatta
skallvårdnad, boende ochfrågor rörande Kommunen ävenumgänge.
avtalf°ar hjälp träffa avtal enligt kap.för föräldrar 6 6 §sörja att att om

andraandra stycket avtal boende, eller 15 §vårdnad, 14 § om aa
bestämmelseföräldrabalken avtal umgänge Enligtstycket sammaom

syfteför familjerådgivning, samtal medskall kommunen sörja dvs.att
familjer,bearbeta samlevnadskonflikter parförhållanden ochiatt ge-

kanförsorg eller lämplig rådgivarekommunens genomnom annars
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tillavsnitt 2.4återkommer iUtredningendet.begärerbjudas dem som
för familjerätt.uppgifter områdetinomsocialnämndens

reglersärskildamedinnehåller vidare avsnittSocialtjänstlagen ett
25-32hem detunderåriga vistas i äntill skydd för annatett egnasom
under-misshandelanmälanbestämmelseoch§§ motm.m.om omen

åriga 71 §.
ungdom ibarn och görasförinom socialtjänsteninsatserKan inte

bestämmel-enligtvårdnadshavaremed den och hanssamförstånd unge
vis-under 20 år iunder 18 årkan densocialtjänstlagen, äri somserna

1990:52lagenvård med stödsamtycke beredasfall utan avsa --
2.3.2.bestämmelser vård se avsnittmed särskilda ungaom av

äldrebestämmelserfinns särskilda19-20I om omsorger oma
förverkasocialnämndens skyldighetmänniskor. I 19 § attattanges
undersjälvständigt ochfår möjlighet leva och bomänniskoräldre att

ochför självbestämmandeförhållanden och med respekt derastrygga
integritet.

för äldreförsta stycket skall socialnämnden verkaEnligt §20 att
ochdem behöver det stödfår goda bostäder ochmänniskor ge som

andraparagrafenshjälp och lättåtkomlig service.i hemmet Iannan
boendeformerkommunens skyldighet inrätta särskildastycke attanges

behov särskiltför och omvårdnad för äldre människor medservice av
särskilda boendefonner bl.a. servicebostäder,stöd. Med grupp-avses

och lokala sjukhem.boenden
skyldighet planera för äldre i 20Kommunens sina insatseratt anges

föreskrivs skall§ andra stycket. kommunen i planeringenDär atta
med landstinget andra samhällsorgan och organisatio-samverka samt

ner.
slås fast kommunernas för med funktions-21 § människorI ansvar

hinder. socialnämnden skall för människorDär verkasägs att att som
fysiska, psykiska eller svårigheter i sinandra skäl betydandemöterav

livsföring och levafår möjlighet delta samhällets gemenskapi attatt
Socialnämnden skall till den enskildeandra. vidare medverka attsom

får meningsfull sysselsättning och han får bo på sätt äratt etten som
behov be-efter hans särskilt stöd. Slutligen skall enligtanpassat av

stämmelsen kommunen för deminrätta bostäder med särskild service
till följd sådana svårigheter behöver boende.sådantettsom av

funktionshinderPersoner med kan förutom enligt socialtjänstlagen
erhålla ochstöd hjälp enligt lagen stöd och till1993:387 serviceom
vissa funktionshindrade se 2.5.5.avsnitt

finnsI § bestämmelse missförhållanden71 anmälan ia en om om
äldre eller funktionshindrade.omsorger om

den mån den enskildesI vårdbehov inte kan tillgodoses in-genom
former kan deti under förutsättning den enskildeöppnasatser att-
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hemmet.utanför detplaceringbli frågasamtyckesittlämnar egnaom-
boende. Förellerför vårdhemfamiljehem ellerantingenske ikanDet

och äri 24bestämmelser 22finnshemvård sådanai gemen-som
ochbarnför vuxna.samma

innebärbestämmelserradocksåfinnssocialtjänstlagenI somen
§§.63-66för socialnämndenuppgiftsskyldighet

enligt soci-verksamhetenkan sålundaSammanfattningsvis sägas att
handläggningbara ibestår intemångfacetterad ochaltjänstlagen är av

verk-kanframgåtthandlande. Somfaktisktärende även rentutanett av
kontakt-stödsamtal, hemtjänst,rådgivning,bl.a.samheten utgöras av

vid insti-öppenvård ellerioch behandling antingenvårdverksamhet,
särskilda bo-ochinackorderingshembehandlingshem,såsomtutioner

funktionshindrade.ochför äldrestäder
tillsynhar överSocialstyrelsendetkan ärSlutligen nämnas att som

följastyrelsenankommer påoch detriket 67 §i attsocialtjänsten att
social-regionala tillsynensocialtjänsten. övervidareutveckla Denoch

länsstyrelsen 68 §.handhaslänettjänsten i av

särskilda bestäm-l990:52 med2.3 Lagen
lagenvårdmelser av unga,om

missbrukare ivård1988:870 avom

slutenverkställighetfallvissa samt av

ungdomsvård

Inledning2.3.1

be-särskildamedkan enligt lagen l990:52tidigare harSom nämnts
vård miss-1988:870vård och lagenstämmelser avomav ungaom

samtyckthan harvård beredas den enskildefallbrukare i vissa attutan
förut-sammanhang redovisaanledning dettatill det. saknas iDet att

den enskildeskall kunna beredasför sådan tvångsvårdsättningarna att
finns detförfattningarna.på de båda Däremoteller gå in närmareatt

beträf-bestämmelser gälleröversiktligt beröra vissa deskäl att somav
fande vården.
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bestämmelsersärskildamed1990:52Lagen2.3.2

vård av ungaom

lagenmed stödvårdbeslutkanInledningsvis nämnas att avom
med-LVUvårdbestämmelsersärskildamed1990:52 ungaavom

§.socialnämnden 4efter ansökanlänsrättendelas avav
föreskrifternaförutomgäller-och utformninginnehållvårdensFör

stycket.andrasocialtjänstlagen 10 §bestämmelserna ii LVU -
socialtjänstlagen.fastslaget i 22 §vårdansvarSocialnänmdens är

vårdasbehöver idenskall sörja försocialnämndenDär sägs attatt som
hem förfamiljehem eller iidethem än ettetttas emotett annat egna

boende.vård eller
skalldenvården enligtSocialnämnden bestämmer hur LVU ungeav

Socialnämndenvårdtidenskall under ll §.och han vistasordnas var
familjantingen hos änförsta hand placera denskall i annanunge en

medgedockNämnden fåreller på någon lämplig institution.den egna
kan bästhem, detta ägnatden vistas i sitt attantasegetatt om varaunge

deninledas utanförVården skall dock alltidfrämja vården honom.av
hem.egetunges

vårdfinnas särskilda ungdomshem förskall detEnligt 12 § av unga
medel, brottsligmissbruk beroendeframkallandepå grund avsom av

något nedbrytande beteende behöververksamhet eller socialt sär-annat
tillsyn. Behovet sådana hem skall enligt § soci-skilt 23 anoggrann av

centraltillgodoses institutionsstyrelsealtjänstlagen Statens ärstaten.av
förvaltningsmyndighet för och har tillsyndessa hem och styrelsen leder

vid finns särskildaverksamheten hemmen. kan dock detStatenöver om
kommunskäl för det avtal uppdra åt landsting eller attettgenom en

sådana hem.inrätta och driva
socialnämnden har beslutat den skall särskiltOm vistas iatt ettunge

sådantungdomshem, skall institutionsstyrelse plats iStatens anvisa ett
hem.

skall socialnämnden följa fårEnligt 13 § vården dennoga av som
vård med stöd LVU.av

2.3.3 1988:870 vård missbrukare iLagen om av
vissa fall

Enligt 1988:870lagen vård missbrukare i vissa fall LVM ärom av
det socialnämnd initiativ till beredande vård med stödtarsom av av
lagen. tvångsvårdensFör innehåll och utformning gäller bestämmelser-

socialtjänstlagen,i inte något 2 andrai LVM §annatna om anges
stycket.
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lämnaavseddasärskilthem ärTvångsvård lämnas attsomgenom
styrelsehahem skallLVM-hem. sådantEttvård enligt LVM somen

§.institutionsstyrelse 22Statensutses av
tillsynsärskiltunderbehöver ståmissbrukareFör noggrannsom

23 §.sådan tillsynanpassade förLVM-hemfinnas ärskall det som
ihemsådanaskall behovetsocialtjänstlagenEnligt 23 § som avsesava

tillgodoses institutionsstyrelse årStatensoch 23 LVM22 staten.av
ochlederStyrelsenför dessa hem.förvaltningsmyndighet ävencentral
detdockkanhemmen. Statenverksamheten vidhar tillsyn över om

ellerlandstingavtal uppdraskäl för detsärskildafinns ett engenom
driva sådana hem.ochinrättakommun att

anmälan social-efterinstitutionsstyrelseskall Statens§Enligt 25 av
plats LVM-hem.anvisa inämnden ett

fort-skallLVM-hemförestår vården vidden§I 26 sägs ettatt som
framskriderhur vårdensocialnämnden underrättadhållalöpande om

nämnden frågor vikt.med i allaoch samråda av

ungdomsvårdSluten2.3.4

förinfördes frihetsberövande påföljd1999januariDen l ungaen ny
Verk-sluten ungdomsvård kap. brottsbalken.lagöverträdare, 31 l §a
verk-påföljd, regleras lagen 1998:603ställigheten denna i omav som

särskildasluten ungdomsvård, skall ske vid sådanaställighet ung-av
med särskilda bestämmel-domshem i 12 § lagen 1990:52avsessom

för verkstäl-vård Statens institutionsstyrelseunga. ansvararser om av
påföljden.ligheten av

andra uppgifter lagVissa enligt2.4 som

eller förordning åvilar Socialnämnd

eller fullgöraSocialnämndens den nämnd kommunen attutsersom
uppgifterkommunens inom socialtjänsten, andra stycket social-4 §

tjänstlagen 1980:620 arbetsuppgifter för framgåttövrigtär som-
redan det föregående inte uttömmande reglerade i socialtjänst-av -
lagen.

uppgifterSocialtjänstens på det familjerättsliga området regleras
inte endast i socialtjänstlagen föräldrabalken.iäven It.ex. utan

föräldrabalken finns regler socialnämnds vid faststäl-medverkanom
lande faderskap och underhâllsbidrag frå-till barn, medverkan iav om

vårdnad, boende och sambandmedverkan iumgänge samtgor om om
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hand-viduppgiftervidare vissaharSocialnämndenadoptioner.med
verkställighetviddvs.föräldrabalken,kap.21enligträckning av

ellerboende umgänge.vårdnadavtalellerbeslutdomar, om
socialtjänstförordningenstycketförstai §föreskrivs 42Vidare

åtgärdnågonfårnämndensocialnämnden, veta att1981:750 att om
under-förförmynderskapellervårdnadfrågaividtasbehöver enom

tilldomstoldendet hosansökanellerframställningskallårig, göra om
fallförekommandenämnden igällerhör. Detsammaärendetvilken om

målsägandebiträde.behovunderårig iärbedömer att aven
socialnämn-skallsocialtjänstförordningenandra stycketEnligt 42 §

ellergodfinnernämndenanmälaÖverförmyndaren attden till manom
någon inteförordnas för någon,föräldrabalken börenligt attförvaltare

förhållandensådanaföreliggereller detförvaltare,halängre bör att
underårigaförvalta sittkommerförälder inteförtalar attatt ensom

betryggandepå sätt.egendombarns ett
tillförfattningarantal olikaenligtskall dessutomSocialnämnden ett

yttranden så begärs,meddomstolar inkomma näroch t.ex.myndigheter
lagöver-särskilda bestämmelsermed167enligt lagen 1964: ungaom

1998:980.körkortsförordningen1982:670 ochnamnlagenträdare,
särskilda bestämmelserstycket lagen medförstaI ll § ungaom

förutsättningarunderföreskrivs åklagaren vissalagöverträdare att -
förmisstänksbeträffande denbeslut i åtalsfråganfattarinnan han som

frånyttrandefyllt skall inhämtainnan han har 18 år-ha begått brottatt
socialtjänstlagen harden kommun enligtsocialnämnden i ansvaretsom

för dom-förutsättningsådant yttrande ocksåför den Ett är attenunge.
vårdtilldenpåföljd för brottet skall kunna överlämnastolen ungesom

för densärskilda skäl-och det finnssocialtjänsten inteinom attom-
må-till fängelse ifyllt år skall kunna dömas äninte har 21 tremersom

nader 28 §.
redogörelseenligt första stycket skall innehållayttrande ll §Ett en

denvidtagit frågaför åtgärder nämnden tidigare har ivilka omsom
varvidnämnden vidta,plan för de åtgärder attsamt avserunge en som

skall framgå.omfattningen och varaktigheten åtgärderna Ytt-arten, av
det nödvän-randet skall, åklagaren begär det eller nämnden finnerom

utvecklingdigt, innehålla redogörelse för den personligaäven ungesen
och levnadsomständigheter andra stycket.hans i övrigt ll §

medstycket föreskrivs sambandtredje nämndenI ll § ävenatt utan
åklagaren begär i frågayttrande skall lämna de upplysningar dennesom

denom unge.
SocialnämndEnligt namnlagen 1982:670 ankommer det45 § på att

till domstol i vissa ärenden barns namnbyte. sådanasig I ären-yttra om
den skall socialnämnden, det olämpligt, söka klarlägga bar-inte ärom

inställning och redovisa den för rätten.nets
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länsstyrelsen1998:488körkortslagen prövarkap. 2 §Enligt 7
stycketförstaEnligt kap. §körkortsingripande. 5 2bl.a.ärenden om

finnsdetlänsstyrelsen,skall1998:980körkortsforordningen an-om
förutsättningaruppfyller dekörkortshavare inteledning att somanta en

lämplighet. Idennesutredakörkort, skyndsamt ettinnehagäller för att
nämndenssocialnämnd,bl.a.länsstyrelsen hörafårärendesådant om
körkorts-stycketandrakap. 2 §betydelse för ärendet 5haryttrande

förordningen.
innebärbestämmelserrad författningarifinnsVidare upp-somen

redo-följandedetsocialtjänsten. Iför socialnämndengiftsskyldighet
författningar.del dessavisas aven

brottmål,isärskild personutredning1991:2041lagenI 6 § om
eller fri-åklagarensocialnämnden på begäran rätten,sägs att avm.m.

misstänkte ochdenupplysningarskall lämnavårdsmyndigheten om
hansför främjabehövsåtgärder nämndenföreslå de att an-ansersom

skyldig lämnasocialtjänstensamhället. Enligt 8 §passning i är utatt
enligtför läkarintyg 7misstänkt behövsuppgiftersådana ettom en som

lag.§ samma
rättspsykiatrisk undersökning1991:1137 sägslagenI 14 § attom

denuppgifterbl.a. skyldig lämna sådanasocialtjänsten är att ut om
undersökning.behövs för rättspsykiatriskmisstänkte som en

med särskilda bestäm-och förordningen 1994:1763Enligt 5 §§3
skyldigsocialnämndenlagöverträdare gällermelser är attattom unga

vilken vård inomförfrågningar från åklagarenbesvara vissa rörsom
har för lagöverträdare.socialtjänsten anordnatssom en ung

och la-psykiatrisk tvångsvård 24 §1991:112843 § lagenAv om
socialtjänstenframgårrättspsykiatrisk vård1991:1129 attomgen

föruppgifter det behövsskall patient,lämna attut om en om
kunna fullgörasakkunnig eller Socialstyrelsen skallchefsöverläkare,

åligganden enligt nämnda lagar.sina
skall socialnämndenkap. 6 § utlänningslagen 1989:529Enligt 11

invandrarverk,på begäran regeringen, Utlänningsnämnden, Statensav
personligaeller polismyndighet lämna uppgifter utlänningsut om enen

uppehållstillståndförhållanden, uppgifterna behövs ärendei ettom om
eller för verkställighet beslut eller utvisning.avvisningettav om

socialnämnd första vidtar åtgärd ärende social-När gången i ett om
angår utlänning, nämnden utlän-tjänst skall enligt kap. 2 § 36ensom

undantagsfall,ningsförordningen 1989:547, i vissa särskildautom
underrätta polismyndigheten härom.

lagen 1950:382 svenskt medborgarskap föreskrivsI 14 § atta om
socialnämnden på begäran Utlänningsnämnden,regeringen, Statensav
invandrarverk eller polismyndighet skall uppgifterlämna uten enom
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ärendeiuppgifterna behövsförhållanden,personliga ettutlännings om
medborgarskap.svensktom

§4kap.iverksamhet 7Viss2.5 somannan

förstås100sekretesslagen 1980: som,

social-medjämställsellertillräknas

ånst

Inledning2.5.1

bestämmelserinnehåller1980:100,sekretesslagenkap. §4l 7 som
vadstyckettredjeområde, isocialtjänstenspåsekretess somangesom

verksamhetförståssocialtjänstmedsocialtjänst. Där sägsmed attavses
lagstiftningenden särskildasocialtjänst ochlagstiftningenenligt omom

iverksamhetsamtyckemissbrukareochvård samtutan somavungaav
institu-eller Statenssocialnämndlag handhasenligtfallannat avav

verk-ocksåbestämmelsensocialtjänst räknas enligtTilltionsstyrelse.
social-innefattar omprövningmyndighetsamhet hos avsomannan

verksamhetnämndenssärskild tillsynellernämnds beslut över samt
jämställsMed socialtjänstkommunal invandrarbyrå.hosverksamhet

and-asylsökande ochrörande ärenden biståndverksamhetvidare om
ochför flyktingarärenden introduktionsersättningutlänningar, omra

rörelse-till parkering förärenden tillståndutlänningar,vissa andra om
uppgiftmedomvårdnad hos nämndärenden allmänhindrade, attom

lagstiñning-verksamhet enligtpatientnämndsverksamhetbedriva samt
till funktionshindrade.stöd och service vissaen om

del de verksamheter harföljande berörs nämnts.I det en av som nu

institutionsstyrelses verksamhet2.5.2 Statens

sekretesslagenförstås stycketnämndes i kap. § tredjeSom 7 4nyss
ochverksamhet lagstiftningen socialtjänstmed socialtjänst enligt om

lagstiftningen missbrukaresärskilda vård ochden utanungaom av av
fall handhas soci-samtycke verksamhet i enligt lagsamt annat avsom

alnämnd eller institutionsstyrelse.Statensav
institutionsstyrelses lag-det följande redovisas inte baraI Statens

verksamhet styrelsen bedri-reglerade verksamhetävenutan annan som
ver.

för-Statens institutionsstyrelse tidigare har centralär, nämnts,som
valtningsmyndighet för sådana hem l990:52i § lagen12som avses
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ungdomshemsärskildavårdbestämmelsersärskildamed av ungaom
fallmissbrukare i vissavård1988:870lagenoch 2322samt avom

LVM-hem.
institu-förmed instruktion Statens1996:610förordningenEnligt
ledningför planering,särskiltskall styrelsen 2 §tionsstyrelse svara

och LVM-ungdomshemmentillsyn de särskildadrift överoch samtav
ekonomisk styrning,platser till hemmen,anvisninghemmen, av

ochforskningmetodutveckling,och kontroll,resultatuppföljning
§förordningen 3Vidare får styrelsen enligtutvecklingsarbete. mot

avgiftning miss-samband meduppdrag kommuner iavgift utföra av
socialtjänstla-enligteñervård eller andra insatserutslussning,brukare,

ungdoms-särskildatill verksamheten vid1980:620 anknytersomgen
LVM-hem.hem och

insti-socialtjänstförordningen 1981:750 följer Statens§Av ll att
sjukvård. Styrel-fall hälso- ochvissa kan bedrivatutionsstyrelse i även

socialtjänst-följerbedriva skolverksamhet. Detta 12 §kan också avsen
och förordningenkap. skollagen 1985: 100förordningen, lO 2 § l

vidungdomarundervisning barn och vistas sär-l983:28 av somom
skilda ungdomshem.

institutionsstyrelseredovisats i avsnitt 2.3.4 StatensSom ansvarar
fri-verkställigheten infördaför den, den januari 1999,läven nyaav

ungdomsvård.hetsberövande påfölj den för lagöverträdare, slutenunga

invandrarbyrå2.5.3 Verksamhet hos kommunal

frivillig medinvandrarbyrå kommunalEn är serviceinrättningen upp-
gift dels hjälpa invandrare informera olikatill i samhället, delsrättaatt
kommunala förvaltningar och kommuninvånare invandrarnas bak-om

Årgrund, språk och kultur. kommu-fanns invandrarbyrå i 1201992 ca
Ofta invandrarbyrån för kommunens tolkfönnedling.ner. svarar

Kommunal uppslagsbok, Svenska kommunförbundet, 1992.
deI kommuner inte har särskild handläggsinvandrarbyrå,som en

invandrarefrågoräven inom för socialtjänsten. T.ex.rörsom ramen
kan Malmö stad tidigare hade invandrarnänmdnämnas särskildatt en
med tillhörande förvaltning, vilkeni handlades alla ärenden enligt soci-
altjänstlagen rörde individ- familjeomsorgen,och lagen vårdsom om

missbrukare i vissa fall och lagen vård avsåg in-av om av unga, som
vandrare. dvs. utanförDärutöver, socialtjänsten, handlade förvaltningen
ärenden enligt lagen 1994:137 m.fl.,mottagande asylsökande,om av
lagen 1992:1068 introduktionsersättning för flyktingar och vissaom
andra utlänningar ansvarade för svenskundervisning för invandra-samt

13 kap. skollagen. förvaltningDenna svarade för kommunensävenre
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statsbidrag påansökningarhandladetolkförmedlingsamlade samt om
januaridenSedan lflyktingmottagande.avtalbereddeochområdet om

ordinariedenifrågor integreratsamtliga dessaMalmöi1998 hanteras
i kommu-finnsstadsdelsnämnderolikadeverksamheten i numerasom

nen.

andravissaochflyktingarBistånd2.5.4 m.m.

utlänningar

ochflyktingarförintroduktionsersättning1992:1068Enligt lagen om
introduktionsperiod iunderfår kommunutlänningarandravissa enen -

för flyktingarintroduktionsersättningbeviljasocialbidragstället för -
inomi kommunenhar tagitsandra utlänningaroch vissa emot ra-som

kommunensåledesflyktingmottagandet.kommunala Det ärför detmen
infö-skallintroduktionsersättningmedbeslutaskall systemetomsom
vill-Ettintroduktionsersättningen.fastställer pånivånKommunenras.
för-flyktingenfå beviljasskallintroduktionsersättning ärförkor attatt

kommunenfastställtsintroduktionsplanföljabinder sig att avsomen
med den enskilde flyktingen.samrådefter

finns be-asylsökande m.fl.mottagande1994:137lagenI avom
utlänningar.till Detför och bistånd vissasysselsättningstämmelser om
mottagandetförhar huvudansvaretinvandrarverkStatensär avsom

enligt bestäm-bistånd lämnasoch verket förutlänningama attsvarar
biståndtilllagen haromfattas inte rättlagen.melserna i Den avsom

karaktär.motsvarandesocialtj för förmånerenligt 6 § av
betalaochskall beslutainvandrarverkStatensDet är utomsom

uppdra nå-fårtill asylsökande. Invandrarverketekonomiskt bistånd
Beträffande vissaför själva utbetalningen. ut-att avsvaragon annan

ochuppehållstillstånd i Sverigehar ansöktlänningarna de avsom om-
skallhär medan ansökan prövassärskilda skäl medgetts vistasrätt att -

den kommunsocialnämnden ibeslutas och betalasdock bistånd ut av
vistas.där utlänningen

funktionshindradetill vissaStöd och service2.5.5

funktionshindrade in-1993:387 stöd och service till vissaLagen om
särskild servicenehåller bestämmelser insatser för särskilt stöd ochom

autismliknande till-utvecklingsstörning, ellermed autismpersoner
funktionshin-stånd, med betydande och bestående begåvningsmässigt

föranledd våld eller kropps-der efter hjärnskada i ålder yttrevuxen av
psykiska funk-eller med fysiska ellerlig sjukdom, andra varaktiga
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deåldrande, ärnormaltberor påuppenbart intetionshjnder omsom
livstöringenden dagligasvårigheter ibetydandeförorsakarochstora

l §.stöd eller servicebehovomfattandedärmedoch ett av
nå-innebär interättighetslag,s.k.karaktärtill sin ärLagen, ensom

enligt någonhaenskilde kanrättigheter dendeinskränkning i somgon
socialtjänstlagen 4 §.enligtlag, t.ex.annan

ochrådgivning9 § lstöd och serviceför särskilt ärInsatserna
problemsärskild kunskapställer krav påstödpersonligtannat omsom

funktions-och varaktigamedför människorlivsbetingelseroch stora
till skäli-stödekonomisktellerpersonlig assistentbiträdehinder, 2 av

be-täcksintetill den del behovetför sådan assistans,kostnader avga
assistansersättning,1993:389enligt lagenassistanstimmarviljade om

iavlösarservice5kontaktperson,4 biträdeledsagarservice,3 av
korttidstillsynhemmet, 7korttidsvistelse utanför det6hemmet, egna

tillanslutningiutanför det hemmetärskolungdom 12för över egna
bostad medeller sär-lov, boende i familjehemunder 8skoldagen samt

utanför föräldra-behöver boeller ungdomarför barnskild service som
särskiltför ellerbostad med särskild servicehemmet, 9 annanvuxna
yrkes-verksamhet för iför 10 dagliganpassad bostad personervuxna,

utbildar sig.saknar förvärvsarbete och inteverksam ålder som
medstödformerför samtliga angivnakommun ansvarigVarje är nu

ochUndantaget gäller insatsen "rådgivningundantag 2 §. annatett
ansvarsområde.l, faller under landstingetspersonligt stöd" 9 § som

lagenenligtlandstingets eller kommunens verksamhetLedningen av
22 §.eller flera nämnder fullmäktige En-skall utövas utsersomenav

bibehålletdock landsting eller kommun medligt får17 § ett ansvaren
enligt lagen.med tillhandahålla insatsersluta avtal någon attannan om
särskilt fram-gäller personlig assistans 9 § 2 bördet insatsenNär

harhållas grundläggandekommunernas Kommunerna ettansvar. som-
beviljadför stöd- och skall finansiera assi-basansvar serviceinsatser -

vecka för allatör de förstastansersättning 20 assistanstimmarna per
behovet personlig assistansbeviljats assistansersättning. Om avsom

lagenskall emellertid enligttimmar veckaöverstiger 20 statenper
bekosta de överstiger1993:389 assistansersättning timmar somom

försäk-assistansersättning administreras de allmänna20. Frågor om av
debiteras för förstaringskassoma. Kommunerna de 20 timmarna per

till insatser enligt upphör insatsberättigadevecka. Rätten 9 § 2 dennär
har fyllt år.65

och finns bestämmelser enskild verksamhet, iI 23 24 somom
huvudsak med motsvarande bestämmelser i social-överensstämmer
tjänstlagen.

Socialstyrelsen har den enligt la-centrala tillsynen verksamhetöver
Styrelsen skall25 §. därvid följa, stödja utvärdera verksam-ochgen
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Till-vidareutveckling.tillstimuleraden ochinformeraheten samt om
länsstyrelsen,påankommerläninomverksamheten ett somöversyn

§.verksamheten 26inspekterahar rätt att

Ärenden rörelsehin-parkeringstillstånd för2.5.6 om
drade

upplå-föravgift vissaför kommun1957:259 rättlagen utatt taI om
1972:603vägtrafikkungörelsenoch iplats,offentligtelser m.m.av

får be-rörelsehindrade kommunenbl.a.bestämmelserfinns att avom
och kommunen närparkeringsavgiñskyldighet erläggafrån attfrias att

bestämmelserfrånundantagfår beslutarörelsehindradegällerdet om
och parkering.stannandeavsersom

rörelsehindrade prövasparkeringstillstånd förAnsökningar avom
socialnämn-nämndregel ännämndkommunal annansom av enen -
ansökanläkarintyginfordras regelmässigt närärendensådanaden. I om

detaljerademycketkanLäkarintygenförsta gången.tillstånd görs vara
ansökanavsedda förvaritde ursprungligenförekommeroch det att om

förmåner.bidrag eller andraolika typer av

hakanverksamhet2.6 Annan ettansessom

med socialtjsamband änstennära

Färdtj2.6. l änst

bi-kunde färdtjänst tidigare utgå antingenharförutSom nämnts som
enligt §socialtjänstlagen eller service 10stånd enligt 6 § sammasom

lagenreglerad idock särskiltriksfärdtjänstenlag. s.k.Den var
januari 1998kommunal riksfärdtjänst. l1993:963 Den ersattesom

och denfärdtjänst sär-socialtjänstlagens bestämmelseremellertid om
färdtjänst1997:736riksfárdtjänst lagskilda lagen omav en nyom

1996/972115,riksfárdtjänst prop.lag 1997:735respektive omen ny
författningarnasde bådarskr. 1997/98:10. Enligt1997/98:TU3,bet.

bestäm-gäller äldreÖvergångsbestämmelser och 339SFS 1999:338
skall la-Dockikraftträdandet.den gamla lagen föremelser respektive

denoch medriksfärdtjänst frånrespektive lagenfärdtjänst omgen om
ikraftträ-förehar meddelatstillämpas på tillståndjanuari 20001 som

ändrade regle-Innebörden denföre den januaridandet, dvs. l 1998. av
förstabetraktas ifärdtjänst skallkorthet bl.a.ringen kan i sägas attvara

för form bistånd.transportform i ställethand en avsom en
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anordna-särskiltfärdtjänstlagenenligt §färdtjänst 1Med avses om
funktionshinder.medförde transporter personer

kommuninvånarna,gällersåvittkommun,varjeEnligt 3 § ansvarar
särskildadet finnsoch,anordnas kommuneninomför färdtjänstatt om

får förkommunkommun.och Enkommunenskål, mellan annanen
andramellanockså elleranordna färdtjänst ikommuninvånaresina

kommuner.
el-fullgörs denfärdtjänstuppgifter enligt lagenKommunens avom

kommunfullmäktige bestämmer 4 §. Kommunenler nämnderde som
till de länstra-det höröverenskommelse med landstinget,får, efter om

trafikhuvudman-uppgifter enligt lagen tillöverlåta sinañkansvariga,
Uppgiftema får överlåtas trañkhuvudmannen ärlänet. äveni ettomnen

aktiebolag.
tillstånd tillansökan har fåttanlitas den efterFärdtjänst får av som
sökandetillstånd kommunen där dendet Frågor är6 §. prövasom av

färdtjänstkommunens uppgifter enligt lagenfolkbokförd eller, om om
trafikhuvudmannentill trafikhuvudmannen i länet,överlåtits av

ansökan skalltillståndsgivaren. trañkhuvudmanInnan prövaren en
den kommun där den sökande folkbokförd höras.är

färdtjänst skall för grundTillstånd till meddelas dem påsom av
funktionshinder, endast tillfälligt, har svårigheterinte väsentligaärsom

förflytta på hand eller med allmänna kommunika-sigatt attegen resa
tionsmedel 7 §.

med färdtjänst får tillståndsgivaren avgift enligtFör ta utresor en
bestäms i lagen 10 Avgifterna skäliga ochgrunder §. skallsom vara

får överstiga tillståndsgivarens självkostnader.inte
lagen riksfärdqänst finns förGenom ytterligare möjligheterom

svårt funktionshindrade få förersättning vissaatt resor.
Enligt skall kommunl § på de villkor lagen riks-ien som anges om

färdtjänst lämna ersättning för reskostnader för till följdpersoner som
och varaktigt funktionshinder särskilt kost-måste påett stort ettav resa

sätt.samt
uppgifterKommunens enligt lagen riksfärdtjänst denfullgörsom av

eller de nämnder kommunfullmäktige bestämmer Liksom3 §.som
enligt färdtjänstlagen får kommunens uppgifter, efter överens-om
kommelse landstinget,med det hör till de länstrañkansvariga,om

trafikhuvudmarmenöverlåtas till länet. Uppgifternai får överlåtas även
trañkhuvudmannen aktiebolag.är ettom
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Förskoleverksamhet2.6.2 m.m.

försko-bestämmelserfanns tidigare1980:620socialtjänstlagenI om
bestämmelserskolbarnsomsorgoch 13-18 §§. Dessaleverksamhet
samlats i 21985:1100 där deemellertid inarbetats i skollagenhar a

b kap.ochförskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2kap.
1998 SFSLagändringen trädde i kraft den januariförskoleklassen. l

upphördetidpunkt i socialtjänstlagen1997:1212, vid vilken 13l8 §§
1229. bestämmelserna barnomsorggälla SFS 1997: Genom attatt om

inteförskoleklass inarbetats skollagen dessa verksamheteroch i är
har Socialstyrelsens och läns-del socialtjänsten. Därmedlängre en av

haroch skolverkför verksamheten upphört Statensstyrelsernas ansvar
myndighet.blivit ansvarig

kap. 1980:100jämställs inte längre i § sekretesslagenNumera 7 4
med socialtjänst, vilket fallet.denna verksamhet tidigare Bestäm-var

sekretess förskoleverksamheten sekre-melser i finns i kap. 38 §7om
förskoleklassentesslagen. Sekretessen i regleras i kap. 9§7 samma

lag.



wsmeggwxâä



personuppgifter 45behandlingSocialtjänstens av1091999:SOU

behandlingSocialtjänstens3 av

personuppgifter

Inledningl

mångskiftandesynnerligensocialtjänstavsnitt 2 ärframgåttSom enav
utredningenskallavsnittförevarandeverksamhet. Iomfattandeoch

behandlasdagpersonuppgifter iutsträckningvilkenibeskrivaförsöka
skall kunnaområdetdetverksamheten inomförsocialtjänsten attinom

vadbakgrund3.2 redovisasavsnittavsnittförstautföras. I som enett
social-ochDokumentationslutbetänkandetiSocialtjänstkommittén,

användningendåvarandedenuttalade1995:86,SOUänstregister om
Vidverksamhetsområden. ettsocialtjänstensinompersonregisterav
tillståndantaldeltagitutredningenharSocialstyrelsen ettbesök hos av

inompersonregisterkommunernasDatainspektionen, rör so-från som
avsnitt 3.3redovisas i ut-tillstånd,Dessacialtjänsten. menarger,som

vilkenoch isammanhangvilkabild iganska braredningen, om-aven
detIsocialtjänsten.behandlas inompersonuppgiñer behöverfattning

soci-besök hosinhämtat vidutredningenvadockså ettavsnittet tas upp
framkomvadredovisasavsnitt 3.4stad.Stockholms Iialtjänsten som

fickutredningendärinstitutionsstyrelse,Statensbesök hosvid enett
verksam-styrelsensanvänds ipersonregistervilkagenomgång somav

synpunkter påavslutandenågrautredningenlämnar3.5avsnitthet. I
socialtjänstenpersonuppgifter inombehandlingennuvarandeden av

tänkaskanframtidenvad denbedömning närmasteoch gör även aven
området.på detinnebära

förredogörelseänstkommitténsSocialtj3.2

användningendåvarandeden person-av

verksam-socialtjänstensinomregister
hetsornråden

SOUsocialtjånstregisterochDokumentationslutbetänkandetI
den dåva-förredogörelseSocialtjänstkommitténlämnade1995:86 en
verksam-socialtjänstenspersonregister inomanvändningenrande av
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hetsområden. kan, utredningen, redogörelsenDet även ärmenar nuom
fyra gammal, värdefullt detta sammanhang del vadår iatt tavara av

därvid framkom. Enligt nämligenvad utredningen ärsagtssom som
denna redogörelse fortfarande i huvudsak aktuell. det följande redovi-I

vad Socialtjänstkommittén uttalade betänkandet 44-47.sas s.

personregisterKommunernas inom socialtjänsten

används förstaPersonregistren i hand stöd för handläggningen desom av
uppgifter där socialtjänsten har utredningsskyldighet stöd förochen som

Ävende beslut utredningen under verkställighetsfasenutsom mynnar
används personregister administrativt stöd vid handläggningensom av a.r-
betsplaner, genomförandet olika insatser, färd-hanteringenav av
tjänst/riksfärdtjänst, utbetalningar ekonomiskt bistånd, hanteringenav av
egenavgifter inom bam- och äldreomsorg användsDärutöverm.m. person-
registren i mindre omfattningän underlag för tillsyn, uppfölj-om som- -
ning och utvärdering socialtjänstens verksamhet. underlättarRegistrenav
också rapporteringen uppgifter till Socialstyrelsen underlag för denav som
officiella statistiken.

deI ADB-system byggts i kommunerna lagras regel indi-som upp som
vidrelaterade ärende-, beslut- och verkställighetsuppgiñer inomperson-,
socialtjänsten. Pâ persomiivå finns folkbokföringsuppgifter, uppgiftert.ex.

familjesammansätming, inkomster På ärendenivå finns uppgifterom m.m.
ärendetyp, öppnandedatum, avslutandedatum, handläggare, tjänste-om

administrativt område På beslutsnivå finns uppgifternummer, t.ex.m.m.
beslutstyp, beslutsdatum, datum för framställan, beslutsfattare, giltig-om

hetstid, insatstyp hela beslutsunderlaget i form ärendeblad. Påsamt av
verkställighetsnivå finns uppgifter arbetsplan, placering, utbetalningarom

ekonomiskt bistånd I ADB-systemen kan också enkla ordbe-av m.m.
handlingsmöjligheter förekomma del Dessa användssystemet.som en av
främst för ärendeanteckningar knutna till denär enskilde.som

det följandeI beskrivningnärmare områdesvis socialtjänstensges en av
Ärenderegistrenpersonregister. beskrivs dock först för hela socialtjänsten.

Årenderegister

Ärenderegistren ofta sådanaär de systemtekniskt direkt förutsätt-att är en
ning för uppgifter skall kunna registreras i andraatt s.k. delsystem. Detta
gäller framför allt individ- och familjeomsorgs- äldreomsorgsverk-samt
samhetema, där handläggningen ärenden enligtmerparten rör social-av

Ärenderegistren,tjänstlagen. eller akt- och ärenderegistren de ocksåsom



personuppgifter 47behandlingSocialtjänstens1999: 109 avSOU

olikadeinomfinnsbeslutsregisterdekopplade tillnärabenämns, är som
ocksåregelinnebär attärende öppnatsAttverksamhetsgrenama. ett som

socialtjänstlagen§kap. lenligt 10utredningbeslutfattatsocialtjänsten om
kap.enligt llÄrenderegistren sammanställningsregisters.k.är1996:000.

ef-personer/ärendenlistamöjligtdet ärsocialtjänstlagen att§ attl genom
känsli-innehållerRegistrenigjortsärendeindelning systemen.denter som

registreniförekomstensjälvakanDelsavseenden.flerauppgifter i upp-ga
ärendeupp-innebärdelsenskilde,denintegritetskänsligfattas avsom

social-uppbärenskildframgårdet klart t.ex.oftast attdelningen att person
slag.någotföremål för utredningellerbidrag är av

Barnomsorg

köstår iuppgifter barnfinnsbarnomsorgeninompersonregistrenI somom
subventioneradkommunenellerplacerade i kommunensellertill är en av

inkoms-föräldrar och derasbarnensförsVidare register överbarnomsorg.
platsutnyttjandeså effektivtfåanvänds förUppgifterna ettatt somter.

föravgifteroch debiteringberäkninghantera samtförmöjligt, upp-att av
hämtarinkomstrelateradharstatistik.och Kommuner taxaföljning ensom

socialför-fråninkomstsjukpenninggrundandeuppgifterfalli många om
de in-kontrolljämförelse vidför användassäkringssystemet att avsom

föräldrarna lämnat.komstuppgifter som
anled-uppgifterömtåligalagras vissabarnomsorgsregistren t.ex.I som

tillbakgrundönskemål,nödvändiga insatser,till barnomsorg,ningen av-
kategoriindelningar.olikabamomsorgsplats ochuppsägninggiftsbeslut, av

sammanställasför kunnaprimärtuppgifterna lagras inteömtåligaDe att
fall möjligtdock mångai"aktmaterial". Det är attbetraktasutan mer som

uppgifterdessasökbilder redovisaolikaeller presentation ilistuttaggenom
delanvändamöjligtför Det är ävensamlade än att avenperson.mer en

sammanställningar.vid sådanasökbegreppuppgifterna som

funktionshindermedför äldre ochVård och personeromsorg

äldreuppgifterverksamhetsområde finnsinom dettapersonregistrenI om
ansökt bi-fått elleranhörigafunktionshindrade och derasoch omsom

färdtjänstserviceboende,hemtjänst,socialtjänstlagen i formenligtstånd av
kommunal riks-1993:963enligt lagenriksfärdtjänsteller omomm.m.
enligt lagenanhörigafunktionshindrade och derasfärdtjänst samt omom
ledsagarservice,formfunktionshindrade itilloch service vissastöd av

personlighemmet,korttidsvistelseavlösarservice,kontaktperson, utom as-
sistent etc.
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Vidare förekommer det de kommuner använder inkomstbe-att som en
uppgifterroende hämtar från Riksförsäkringsverket och/eller Riks-taxa

för avgiftsberäkning.skatteverket Uppgifterna lagras skäl somav samma
barnomsorgen, fåbeträffande dvs. för underlätta administrationen ochatt

effektivtså resursutnyttjande möjligt, också för hantera be-ett attsom men
räkning och debitering avgifterav m.m.

förekommakan både känsliga och ömtåliga uppgifter dessaDet i per-
kunnasonregister. För så adekvat omvårdnad möjligt behö-att ge en som

uppgifter lagras den enskildes behov rehabilitering, dag-t.ex.omver av
sjukvård och hjälp med hygien m.m.

Individ- och familjeomsorg

Personregistren omfattar här uppgifter bl.a. Socialbidragsberäkningar,om
beslut ekonomiskt bistånd, andra beslut enligt formsocialtjänstlagen iom

kontaktperson, placeringar familjehemi eller föri hem vård ellert.ex.av
boende, beslut inom familjerätten formi fastställande faderskap,av av un-
derhållsbidrag beslut flyktingersättning, asylbidrag Vidarem.m., om m.m.
lagras uppgifter olika betalningar kopplade till ärendehandlägg-ärom som
ningen.

Registren inom individ- och familjeomsorgen innehåller känsliga upp-
gifter i flera olika avseenden. Socialbidragsberäkningar omfattar de-t.ex.
taljerade uppgifter bidragsaktuella hushålls inkomster och utgifter.om

uppgifterDessa betraktas dock i allmänhet aktrnaterial. Upp-ettmer som
gifterna kan sålunda inte sammanställas så hushåll gångenänatt ettmer
kan identifieras. Dock används avidentiñerade sammanställningar av upp-
gifter för statistik och Verksamhetsuppföljning.

Vid registrering beslut socialbidrag använder antalett stortav om
kommuner också särskilda orsakskoder eller bakgrundsvariabler som en
form "märkning" de beslut fattar. Syftet med märkningen ärav av attman
kunna följa orsakerna bakom i första hand socialbidragsutvecklingen. An-
vändningen orsakskoder kan alltså första i tillskapandetettav stegses som

uppfoljnings- och utvärderingsinstrument förett socialtjänstens indivi-av
duellt inriktade insatser. Flera kommuner färdi medär utvecklaatt mo-
deller för förfmad uppföljning, eftersom kraven på redovisningen mer av
olika insatsers effekter ständigt ökar.

ekonomiskaDe transaktioner registreras inom individ- och famil-som
jeomsorgen kan institutionskostnader,t.ex. socialbidrag eller kostna-avse
der i samband med placering. Transaktionema också underlagutgör fören
den ekonomiska redovisningen och överförs därför regelbundet till kom-

ekonomisystem.munens
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också ipersonregister storfamiljeomsorgensochindivid-Till
utbetalade ersätt-Riksförsäkringsverketñånuppgifterutsträckning om

dagligen. Upp-oftaöverföring skerpensioner. Dennaochbidragningar,
socialbi-tillmed utredning rättsambandkontroll iföranvändsgifterna om

månader.under högstochdrag tresparas

personregisterinstitutionsstyrelsesStatens

byg-pånärvarandeförhållerpersonregisterinstitutionsstyrelses attStatens
med place-sambandanvändas ihandförstakommer iRegistret attgas upp.
skall ocksåRegistretinstitutioner.institutionsstyrelsesvid Statensringar

aviden-framställningoch förtill kommunernafaktureringföranvändas av
statistik.tifierad

institutionsstyrelses hu-föras vid StatenskommerPersonregistret att
till detillgångfåskall via ADBolika institutionernavudkontor. De upp-

place-aktuellaEndastverksamhet.institutionensberör dengifter egnasom
för hemmen.tillgängligablirringar

registret,finnas iuppgifter kommerömtåligakänsligaSåväl attsom
intagnings-följande.innehålla Personnummer,kommer att namn,som

valdifferentieringsgrunder,medborgarskap,bakgrundsfaktorer,orsak, av
intagningsdatum,placeringsdatum, lagrum,utskrivningsorsak,institution,

tillfälligavvikelser,placeringarutskrivningsdatum, § 27före,vistelse
ocksåkommeravdelningar och utskrivning. Detmellanflyttningfrånvaro,

förasgång skallärendetsanteckningarfritextfált därfinnas avettatt om
osv.socialsekreterarensamtal medplacerar den enskildeden somperson

institutions-den enskilde och Statenssluts mellande avtalliksom somom
institutionsstyrelse.ochmellan kommunerna Statenstyrelse samt

behandling3.3 Kommunernas person-av

uppgifter
socialtjänstenändamålför vilka inomuppfattningfåFör att somomen

försigpersonuppgifter och vad detbehandlar rörkommunerna om
deltagitSocialstyrelsenbesök påutredningen viduppgifter, har ett av

dessauppgift lärEnligtDatainspektionen.tillståndsbeslut frånantalett
1973:289datalagentillstånd enligtför debeslut representativavara

ändamåldet gällerkommunernaförekommer inom när som avsersom
följande redovisasverksamhet. detoch närliggande Isocialtjänst annan

allabör ha åtanke intetillståndsbeslut. ivissa dessa Man att person-av
således böroch dettillståndspliktiga enligt datalagenregister attvar

Vidareendast har licens.för vilka kommunernafinnas många register
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tillstånd det fråga känsligabehövdes inte ärtrots att personupp-om-
myndigheter socialtjänsten inrättarför personregister inomgifter som-

ekonomisk hjälpinnehåller uppgifter någon fåttoch för, attsom om
datalagen.socialtjänsten andra stycketeller vård inom 2 § 3a

framkom vid be-förevarande redovisas också vadavsnittI ettsom
i Stockholms stad.sök hos socialtjänsten

beslutet skalltillstånden har meddelats socialnämnd. EnligtEtt av en
individ-administration ärenden inomändamålet med registret vara av

inklusive förande ärendeblad, journalanteck-och familjeomsorgen, av
ekonomiskt bistånd till flyktingar, nonnberäkningarningar, beslut om

för socialbidragden beräkning fastställagörs samtattsom
1993:387administration nämndens verksamhet vad lagenav avser

Datainspek-stöd och service till vissa funktionshindrade LSS. Iom
uppgifterbeslut registret får innehålla det slag ochtionens sägs att av

bearbetas på det ansökan under förutsättningsätt i attangettssom
därmed inte kommer föras i strid medpersonregistret 59 §att
ochsocialtjänstlagen Socialstyrelsens föreskrifter S 1981:126SOSFS

personregister inom socialtjänsten. framgår deAv ansökan attom
uppgifter behandlas ekonomiskt bistånd, för ochrör insatser bamsom
ungdom med stöd socialtjänstlagen, lagen l990:52samt vuxna av
med särskilda bestämmelser vård och lagen 1988:870om av unga om
vård missbrukare i vissa fall. Andra uppgifter behandlas ärav som
uppgifter rörande faderskap, underhållsbidrag, adoptioner,
samarbetssamtal vårdnads- och umgängesärenden. det gällerNärsamt
flyktingar behandlas uppgifter ankomst till kommunen och uppgif-om

ekonomiskt bistånd. Vid registreringen används mängd olikater om en
ärende-, orsaks- och beslutskoder. Vidare behandlas automatiserat
joumalanteckningar, nonnberäkningar uppgifter rörandesamt
handläggning enligt LSS. Beslutet innehåller föreskrifteräven om
infonnation, gallring och ADB-säkerhet. registeransvarige skallDen
informera de registrerade och, i förekommande fall, vårdnadshavare,
god förvaltare,eller förekomsten registret, dess innehållman om av

erhållarätten utdrag registret enligt 10 § datalagen.samt att Per-om ur
sonuppgifter i registret skall gallras de inte längrenär behövs med hän-

till ändamålet med registret och vid den tidpunkt isenastsyn som anges
60 § socialtjänstlagen. Från denna gallringsregel emellertidgörs
följande undantag. Personuppgifter i första62§ stycketsom avses
socialtjänstlagen och personuppgifter enligt 62§ andra stycketsom

lag och 51 § socialtjänstförordningen 1981:750 skall undantassamma
från gallring hänsyn till forskningens behov. Uppgifterna får dockav
bevaras på ADB-medium endast under förutsättning de överlämnasatt
till kommunal arkivmyndighet. Föreskrifterna ADB-säkerhet inne-om
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loggning,behörighetskontroll,åtkomstskydd,bestämmelserhåller om
och service.reparationutplåningdatakommunikation, samt

innebärsocialnämnd och attmeddelatsharbeslutEtt annat en
administra-föranvändasfårpersonregister,förafårnämnden ett som

DatainspektionensIfamiljeomsorgen.ärenden inomnämndenstion av
bearbetasochuppgifterslaginnehålla detfårregistretbeslut sägs att av

personregistretförutsättningansökan, underi attdetpå sätt angettssom
ochsocialtjänstlagenmed §strid 59föras ikommerdärmed inte att

socialtjänsten. AvinompersonregisterföreskrifterSocialstyrelsens om
bistånd.sökerdeskall registreras ärdeframgåransökan att somsom

förbehövsregistreras. Personnummerskall därviduppgifterFöljande
efter-bistånd,ekonomisktutbetalningkontrollochuppföljning avav

adress,myndigheten,hosfinnsidentitetsbegrepp inte namn,annatsom
bi-arbetslösorsakskoder olika23 utantelefonnummer, t.ex.poster,

boendekost-högbarnomsorg,förskott, saknarinkomst-ejdrag, väntar
21aktivitetskoderändamål- ochoch stödvårdflykting,nad, samt

hemutrustning,kläder,normutfyllnad,olika matpengar,t.ex.poster,
skallpersonregistretfrånvidareframgår tasansökanskulder. Av att
kontrollföroch listoravslöjasenskilda intefram statistik där personer

Ävenstatistikproduktionen.meduppgifter sambandioch rättning av
frånframskall enligt ansökanstatistikutdataandra slag än tas per-av

till den regist-utanordningar pådelssigsonregistret. Det rör papperom
handläg-på bildskärm, där ärsocialregisterrerade, dels mottagaren en

gallringinformation,föreskrifterinnehåller vidareTillståndet omgare.
ADB-säkerhet.och

del harutredningen har tagittillstånddeYtterligare ett avsomav
socialtjänstensunderlätta administrationenregisterändamål att avsom

framställningförunderlagoch familjeomsorg utgöraindivid- attsamt
deLiksomidentitet.avslöjar enskildaintestatistik personerssomav

får inne-beslutet registretredovisade registren ibåda tidigare sägs att
idet ansö-uppgifter och bearbetas påhålla slag sättdet angettssomav

fö-kommerdärmed intepersonregistretförutsättningkan under attatt
föreskrifterSocialstyrelsenssocialtjänstlagen ochmed §i strid 59ras

syftetframgåransökaninom socialtjänsten. Avpersonregister attom
klientarbetet,administrerapå enkeltmed registret sätt t.ex.är ettatt

hålla reda påärenden,bevaka akutaomprövningstiden,med bevakaatt
sammanställningarärende, få överhar vilketvilken handläggare som

aktuell in-ochproduktionenärendebelastning,handläggarnas mäta ge
förvaras iarbetsläget. Själva registretarbetsledningenformation till om

knut-arbetsplatseruppdatering/bearbetning sker påochcentraldatoren
vid soci-registreras klientercentraldatom via nätverk. registrettill Ina

alkontoret. Följande uppgifter registreras. Personnummer, namn,
Dessacivilstånd, nationalitet och samhörigsadress, personnummer.
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befolkningsregistretvad kallaruppgifter registreras i mansom --
anmälare.registrerade ellerlänsskattemyndigheten, denhämtas från

telefon,uppgifter familjemedlemmar,registrerasDärutöver uppe-om
betydelse för ärendetekonomisk informationhållstillstånd, övrig av
handläggaresmedsökande, bank-/postgirokonto,ochsökande uttag av

uppgiñer- registreras iförmedlingskod. nämndaNuakt ettsamt som
från handläggaren.från registrerade ochhämtas in denklientregister -

uppgifter klienternasuppgifter registreras ären-Ytterligare ärsom om
uppgifter inkommandedatum, öppnande-, be-de. sigDet rör om om
och med koder,sluts-, omprövnings avslutandedatum, orsak anges

koder, huvudinsats medmed och övriga insatser angesövrigt anges
handläggare två stycken, beslutshandläg-koder, timmar, institution,

bekräftelse utsänd, beslut delegationslista, kommentarerinsänt,gare,
Vidare uppgifter utbetalningar;och utredningstext. registreras ut-om

ändamål, orsak, utbetalningssätt,betalningsdag, postgironummer, mot-
belopp, återbetalning, ärendekoppling antal da-utbetalare, ochtagare,

framgår följande Statistik ochansökan bearbetning sker.Av attgar.
listor inkomna ärenden fattade beslut framinsatseröver samt tasom
och sammanställs i för detunderlätta arbetsledning ochrapporter att
administrativa arbetet utförs socialbidragberäkningar ochsamt genere-

betalningsunderlag. Bearbetning individnivä då ärendetpå avslutasras
avslutas. Från registret utdata fram statistik där enskildtas som person

för kontrollinte avslöjas, listor och personuppgifträttning i sambandav
med statistikproduktion, utskrifter med uppgifter från olikade registren
varje sammanfattasregisterpost med mellan och rader, be-treen
slutsmeddelande, ärendeblad beskrivning ärendet, arbetsplan ochav
beslut, utbetalningsunderlag och kontoutdrag vid förmedlingsärenden.
Slutligen kan beslutet innehåller sedvanliga föreskrifternämnas att om
information, gallring och ADB-säkerhet.

tillståndenEtt har meddelats socialnämnd, föreskriftenmed attav en
ändamålet med registret skall administrera nämndens verksam-attvara
het inom äldreomsorgen, fakturering avgifter, uppföljning pati-av av

och vårdtagarutveckling framställning avidentifreradent- samt sta-av
Äventistik. detta besluti sägs registret får innehålla slagdetatt av upp-

gifter och bearbetas på det i ansökan under förutsätt-sätt angettssom
ning personregistret därmed inte kommer föras i strid med 59 §att att
socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter personregisterom
inom socialtjänsten. I ansökan hemtjänst,att mottagare trygg-anges av
hetslarm, matdistribution, hemsjukvård och hjälpmedel vårdper-samt
sonal äldreomsorgeninom kommuneni kommer registreras i regist-att

ansökan framgårAv vidare det helret. mängd olika uppgifteräratt en
skall registeras. Det sigrör kön, krävssom om namn, personnummer

med hänsyn till vikten säker identifiering, telefon,postadress,av en



personuppgifter 53behandlingSocialtjänstens1091999: avSOU

bistånd,ansökanmedborgarskap,bank,godanhörig, omnärmast man,
färdtjänstutred-ansökan,aktuellutredningansökan,tillanledning av

vårdpersonal,genomförasskallåtgärderarbetsplanningar, avsom
fortlö-boendeform,vårdinsatser/särskildbeslut/besluttillförslag om

pati-vårdbehov,schemaläggningärende,aktuelltianteckningarpande
patientjournallagen,enligtomvårdnadsdokumentationmedentjournal

hjälpmedels-läkemedelsordination,läkemedelslistor,omvårdnadsplan,
delegerade arbets-hjälpmedelsutprovning/ordination, intyg,hantering,

dagjoumaler,vårdtid,besöksfrekvens,hemsjukvårdsinsatser,uppgifter,
uppgifterbesöksplanering. Dessaochfallskadorremisser,matlistor,
anhörig,distriktssköterska,läkare,hjälpbehövande,denfråninhämtas

ochkuratorheminstruktör,sjuksköterska,sjukgymnast,arbetsterapeut,
utred-ekonomiskaregistrerasuppgifter ärAndrahandläggare. som
avgift,beräkningavgiftsreduceringar,avgiftsregistrering,ningar, av
Riks-frånvårdtagareregistreradeinkomstuppgiñer påhämtning av

vårdpersonal;uppgiftervissaregistrerasVidareskatteverket. per-om
sysselsättningsgrad,utbildning,telefon,adress,namn,sonnummer,

inkom-frånvaro,inrapporteringtirnredovisning,ochschemaläggning
inhämtasuppgiftertillbud.arbetsskador och Dessastuppgifter samt

framgåransökan även attfrån arbetsledaren. Avochanställdefrån den
inteenskildadärstatistikframskallpersonregistretfrån tas personer

sambanduppgifter irättningkontroll ochförlistoravslöjas samt av
enligtskallstatistikutdataslag änAndrastatistikproduktionen.med av

bildskärm. Detellerpåfrån personregistretframansökan tas papper
beslutarbetsplaner,biståndsbeslut,ärendeblad ochbl.a.sigrör omom

debiteringsunderlag, in-omvårdnadsplan,joumalhandlingar,god man,
inkomstuppgift. Motta-medpersonalregisterochläkemedelslistortyg,

vård-registrerade,handläggare, denuppgifter kandessa varagare av
Även sedvanligainnehållerbeslutm.fl. dettapatientjoumal,personal,

ADB-säkerhet.ochgallringinformation,bestämmelser om
ända-ochomsorgsnämndkommunalmeddelatshartillståndEtt en

övrigochadministrationbesluteti text-med registretmålet varaanges
enlighetvidtagna ibeträffande åtgärderochärendenframställning i

funktionshindradetillstöd och service vissa1993:387med lagen om
assistan-lagen 1993:389enligtersättningadministrationsamt omav

påbegränsatshar detgäller registerinnehålletdetsersättning. När
får inne-dvs. registretredovisade registren,de övrigasätt somsamma

idet ansö-uppgifter och bearbetas på sätthålla det slag angettssomav
fö-därmed inte kommerpersonregistretförutsättningkan under attatt

föreskrifteroch Socialstyrelsenssocialtjänstlagenstrid med 59 §iras
ansökan framgårsocialtjänsten.personregister inom Av att perso-om

föremålellersådana söker bistånd ärregistrerasskall är somner som
uppgiftersocialtjänsten. Deutredning/myndighetsutövning inomför
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familje-enligt ansökan adress,skall registreras är personnummer,som
samtalUppgifterna vidoch hjälpbehov. hämtas ininkomstsituation,

hjälpbehövande och från Riksskatteverket. Utdatamed den tassom
avslöjas,enskilda intepersonregistret statistik därfram från är personer

statistikpro-och uppgifter samband medkontroll rättning ilistor för av
yttrandebevakningslistor, utredning utförtsdenduktionen, samtsom

föreskriftermyndighet. Datainspektionens beslut finnstill I omannan
ochgallring ADB-säkerhet.information,

äldre- och handi-tillstånd harmeddelats kommunalEtt annat en
Ändamålet med skall Ald-kappnämnd. registret administrationvara av

handikappnämndens omfattas lagenoch verksamhet som avre-
stöd och service till funktionshindrade LSS1993:387 vissa samtom

avidentifieradframställning statistik. Liksom harövriga registerav re-
gisterinnehållet beslutet begränsats f°ar innehållai på så registretsätt att

uppgifter och bearbetas ansökandet slag på det isätt angettsav som
förutsättning därmed föras iunder personregistret inte kommeratt att

socialtjänstlagenstrid med 59 § och Socialstyrelsens föreskrifter om
personregister inom socialtjänsten. framgåransökan LSSAv att per-
sonkrets skall registreras i Följanderegistret. uppgifter registreras.

och personnummerNamn behövs för säker identifi-personnummer en
ering och för uppkoppling Riksskatteverket Riksförsäkrings-ochmot
verket för debitering, adressuppgifter och telefonnummer, folkbokfö-
ring, personkretstillhörighet LSS, anhörigas/ställföreträdares namn,
adress telefonnummer,och pågående LSS-insatser, sökta LSS-insatser,
vårddagavgifter extern plats, LASS-uppgifter försäkringskassans
beslut assistansersättning och beslut. uppgifter hämtasDessa inom
från bl.a. den registrerade/ställföreträdaren, frånoch överförda akter.
Utdata fram från personregistret statistik där enskildaärtassom perso-

inte avslöjas, listor för kontroll och rättning uppgifter sambandiner av
med statistikproduktionen, ärendeblad med beslut, statistik ochegen
fakturaunderlag. Vidare finns i Datainspektionens beslut föreskrifter

information, gallring och ADB-säkerhet.om
tillståndEtt inrätta och föra meddelatspersonregister haratt en

Ändamåletstadsdelsnämnd. med registret skall administrationvara av
vårdbehov underlag för akut behandling social ochsamt att ge av me-
dicinsk karaktär avseende de inom äldre- och handikappom-personer

Ävenfått trygghetslarm. detta personregisters registerinne-sorgen som
håll har begränsats på så sätt registret får innehålla det slagatt av upp-
gifter och bearbetas på det sätt i ansökan under förutsätt-angettssom
ning personregistret därmed inte kommer förasatt i strid med 59 §att
socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter personregisterom
inom socialtjänsten. Av ansökan framgår de registre-att personer som

i registret sådanaär ansökt och beviljats bistånd enligt 6 §ras som om
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registre-uppgifterFöljandetrygghetslarm.formisocialtjänstlagen av
socialakortfattadetelefonnummer,adress,Namn, personnummer,ras.

statistikupp-portkoder,ochnyckeluppgiñeruppgifter,medicinskaoch
åtgärdskoder.ochorsaks-larmkoderhandläggare, samtansvariggifter,

äldreomsor-inomhandläggareansvarigfråninhämtasuppgifterDessa
sammanställningarpersonregistret ärfrånframUtdata avtassomgen.

ochblankettmediumlarmkod äråtgärdskoderochorsaks-larm, per
orsaktid, larm,påäldreomsorgen, listorinomansvarigärmottagare

ochdatalistamediumlarmkoder ärhandläggareåtgärd samtsamt per
ochdebiteringunderlag förhandläggareansvarigärmottagare som

åtgärdochtidpunktåtgärdat larm samtsammanställning somav vem
verksam-utanfördistribueras inteuppgifternaochterminalmedium är

föreskrifter in-sedvanligainnehållertillståndOckså dettaheten. om
ADB-säkerhet.ochgallringformation,

till-delhar tagit ärutredningen etttillståndYtterligare ett avsom
Ändamåletkommunstyrelse.meddelatDatainspektionenstånd ensom

före-vadbeslutsstödunderlag för visstutgöramed registret är avseratt
enligtgruppboendevidvåldssituationerhanteringbyggande och av

LSSfunktionshindrade,till vissastöd och service1993:387lagen om
deinnehållaendastf°ar registretbeslutetEnligtkommunen.inom upp-

anförtSocialstyrelsenför vadansökan inomigifter angetts ramensom
föl-bl.a.Socialstyrelsenyttrande anförärendet. dettaIyttrande ii ett

jande.

enligtDokumentationjoumalföringsplikt enligt LSS.föreligger ingenDet
distriktskontor,olika arbetsplatserden påkompliceras görsLSS att somav

bas-Visskorttidshem.verksamhet ochdagligsärskild service,medbostad
enskildpå varjeför personalentillgängligmåste finnasdokumentation ar-

anteckningarföra deverksamheten ochskallFöreståndaren ledabetsplats.
förestånda-ocksåfår enligt LSS. Det ärinsatserbehövs dem somsom om

finnas påbehöverdokumentationbedöma hur mycketatt somrens ansvar
enskildes integritet,denmed hänsyn tillbör begränsasarbetsplatsen. Den

medicinska skäl.nödvändigdelarandra sidan i vissakan å avvaramen
bör finnas.planeringoch individuellmedicineringsjukdomar,Fakta om

bör förstöras.Tillfälliga anteckningar
aktuellai detskall anteckningaruppfattningEnligt Socialstyrelsens

manuellaförgällerföras med restriktivitetpersonregistret an-somsamma
föreståndarendetframgårviktigt det klart ärteckningar. Det ävenär attatt

Informationsmängdenskall införas.anteckningarbedömer vilka somsom
Anteclcning-begränsad.till den enskildes integritetmed hänsynskall vara

informationutbytede längre behövs. Ettskall förstöras intenär omavarna
gruppboenden.olikagruppboende får inte ske mellanpåenskilda personer
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Endastgruppbostad inom kommunen.boendefår iregistret registrerasI
där ingasåledes finnsrespektive ochantecknasförnamn personom

Somheller registrerasfullständiga Inte ett ex-personnummer.namn.
föl-ansökanikan behöva registrerasempel informationpå angessom
ochhundarOla, år. TyckerPersonlig information 27jande. om;om

våldssituationer;till bandspelaren. Kändamusik påkatter och lyssnaatt
saker har gåttträffa föräldrar, någon hans sön-han f°ar sinainte av egna

arbetsledaren sjuk.till arbetet grundfår åka på ärder, han inte attav
parfy-tid på inför aktiviteter, han tål inteViktigt; han behöver sig nya

svå-tvättmedel. Kommunikationsförmåga; har vissamerade disk- och
orsakhar Förståelse förTidsuppfattning; svårigheter.righeter. stora

Kroppsuppfattning; har svårig-svårigheter. vissaoch verkan; har stora
Utdata på ochför förändringar; mycket.heter. Känslig tas ut papper-

finns föreskrifterendast Datainspektionens beslutanvänds internt. I om
ADB-säkerhet. Föreskriften information innebärinformation och om

registreradeden gisteransvari på lämpligt skall underrätta desättatt gere
eller, detta inte låter sig anhörig förekomstengöra, närmaste avom om

dess ändamål. Beslutet innehåller emellertid någonregistret och inte
föreskrift gallring. beslutet försärskild I erinras endast reglernaom om

bevarande och gallring personuppgifter första stycket datala-i 12 §av
gen.

besök stadVid utredningens hos socialtjänsten i Stockholms redovi-
sades exempel på vilka olika handlingar finnaskan i soci-typer av som
altjänstens manuella personakter. Utredningen kunde konstatera detatt

socialtjänsten användsinom mycket antal olika blanketter. Påett stort
blanketter finnssamtliga integritetskänsliga uppgifternästan uppgifter,

helt nödvändiga för socialtjänsten skall kunna utföraär sittattsom ar-
bete, sig, fatta beslut,t.ex. yttra osv.

Personuppgifter finns inte bara i personakterna, sådana uppgif-utan
anmälningar enligt lagen 1976:511 omhändertagandeter, t.ex., om av

berusade kan den omhändertagne inte harpersoner m.m., om en per--
sonakt finnas förvarade i i kronologisk ordning. sådanpärmar En-

föranlederanmälan, inte någon åtgärd, in isätts Förstpärm.som en
efter kanske två eller anmälningar läggs personakt Vidaretre en upp.
samlas vissa domar på äktenskapsskillnad i förvaras depärmar. Där en
viss tid och inget ärende initieras kastas sedan. Andraom person-- -
uppgifter kan förvaras utanför personakterna meddelandeärsom om
obetalda hyror elräkningaroch polisanmälningar snatteri.samt t.ex.om

Tanken all informationär viss skall finnas ienatt om en person per-
sonakt. dennaI personakt kan sedan finnas s.k. inneliggare. fleraAv
olika kanskäl emellertid uppgifterna spridda flerapå olika håll.vara
T.ex. kan i fråga vårdas på behandlingshem och detettpersonen som
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personakten. Hariintevederbörande ingår personenantecknasdär om
personakter.olikaflerahakan hanflyttat

uppdeladverksamhetenpraktiskadenstadsdelsförvaltning ärPå en
finnaskansocialsekreterare. Detolika t.ex.och påområden enolikapå

för-föräldre,bistånd förförhandikappade,försektionsärskild enen
frågor,familjerättsligaochför barn-försörjningsstöd osv.vuxna, en

inneliggare.med s.k.mycketDärför arbetar man
informationochemellertid snabbtgår mot attUtvecklingen mermer

allt stör-används itextbehandlingsprogram0rd- ochi datorer.läggs in
utsträckning.re

s.k.detdatasystem,utvecklatshar detstadStockholms ettInom
stads-samtligaobligatoriskt förkommerparaplysystemet, att varasom

ochäldre-familjeomsorgenindivid- ochomfatta samtskalldelar. Det
automatiseradegamlaskall ersättaSystemethandikappomsorgen.

skall finnashanteringen. Detmanuellaoch den ensystem
förekomma ävenkommerpappershanteringViss attpersonakt/person.

elektroniska signaturerintelängesåfortsättningsvis, accepterarman
fin-kommerpå Detbeslut attnödvändigtdetblir ta utatt papper.m.m.
ochmallarfinnsstad.Stockholms Ianvändare i systemet5002nas ca

innehållerstaden. Systemetför helablanketter är gemensammasom
dokument-för registreringfunktionerärendehantering, personer,av

behörighetsadministration.hantering samt

behandlinginstitutionsstyrelsesStatens3.4

personuppgifterav

framkom bl.a.institutionsstyrelsebesök hos StatensutredningensVid
följande.

förvaltningsmyndighetcentralinstitutionsstyrelse SiS årStatens
särskilda be-med1990152lageni 12 §for sådana hem avsessom

och 2322ungdomshemsärskildavårdstämmelser samtungaavom
LVM-hem.fallmissbrukare i vissavård1988:870§§ lagen om av

institutions-förmed instruktion Statens1996:610Enligt förordningen
ledning ochplanering,särskilt forstyrelsen 2 §styrelse skall svara
och LVM-ungdomshemmentillsyn de särskildadrift översamtav

styrning,ekonomiskplatser till hemmen,anvisninghemmen, av
forskning ochmetodutveckling,och kontroll,resultatuppföljning

§får enligt förordningen 3Vidare styrelsenutvecklingsarbete. mot
miss-samband med avgiftningavgift utföra uppdrag kommuner i av

socialtjänstla-eftervård andra enligtbrukare, utslussning, eller insatser
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ungdoms-särskildavidverksamhetenanknyter till1980:620 somgen
LVM-hem.hem och

antalföradatalagentillstånd enligtDatainspektionens etthar attSiS
administrativadelssigpersonregister. Det rördatoriseradeolika om

följandedetforskningsändamål. Ifördatasystemdelsdatasystem, re-
nämligendatasystemen,administrativabåda viktigastedeförstdovisas

det registerKIAregisterinstitutionsadministrativtoch samtKlient-
personuppgiftervilkabl.a.Därvid berörsdiarium.SiSutgör somsom

uppgifter.behandla dessavarför behöveroch SiSbehandlas i systemen
inom"Dokumentationssystemforskningsregister,SiSDärefter beskrivs

och ungdomsvården.missbruksvården

KIAinstitutionsadministrativtochKlient- register

personregistretändamålet medbeslut skallDatainspektionensEnligt
delsinstitutionsadministrativt register KIAochKlient- att ut-vara

institu-hjälpmedel vid institutionsplaceringar inom Statensgöra ett
hjälpmedel förverksamhetsområde, delstionsstyrelsens utgöra ettatt

vård, be-och dokumentation enligt socialtjänstlagenadministration av
behandlingsresultat på institutionssty-handling och för klienter Statens

dels framställ-dels administration debiteringar,relses institutioner, av
Registretavslöjar enskilda identitet.ning statistik intesom personersav

dagboksbladdelvis akt och journal, inklusivehelt ellerutgör --
för klienter vidklientdiarium, vårdas SiS institutioner.som

för till-innehålla uppgifter behövsfår det slagRegistret attav som
frånmed tillståndet årgodose ändamålet registret. det ursprungligaI

emellertid slagsregisterinnehållet begränsat till vissa1995 upp-var
framgick intag-gifter, vilka SiS ansökan;av personnummer, namn,

ningsorsak, bakgrundsfaktorer, medborgarskap, differentieringsgrun-
der, val institution, utskrivningsorsak, placeringsdatum, lagrum, in-av

vistelsetagningsdatum, före, utskrivningsdatum, placeringar§ 27
avvikningar, tillfällig frånvaro, flyttning avdelningar, utskri-mellan

till, ñitextfált med anteckningar ärendets och de avtalgångven om som
sluts mellan klienten och SiS respektive kommunerna och SiS, kom-

önskemål, bästa plats, problembild och tidigare insatser. Närmunens
påregisterändamålen ansökan år utvidgades tillSiS 1997 attav avse

dokumentation och joumalföring enligt socialtjänstlagen vidäven in-
fannstitutionerna, Datainspektionen inte anledning begränsa inne-att

hållet i registret. Inspektionen erinrade dock samtliga uppgifterattom
skallregistreras relevanta med hänsyn till ändamålregistretssom vara

för fårvarje klient och inte strida 59 socialtjänstlagen.§ I sin ansö-mot
kan utvidgning tillståndet framhöll följande uppgifterSiS attom av
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kän-särskildauppgifterIdentifieringsuppgiftertillkomma.skulle om
förklienter,beteende avseendefysiksåväl attavseendenetecken som

ochvårdföremål fördemidentifieringsäker ärmöjliggöra somaven
anhörigauppgifterefterlysning,eventuellförunderlag omensom

vilkaklienten,anknytning tilltelefonnummer ochadress,namn, upp-
kom-uppgifterbehandlingen,vården ochför bl.a.gifter behövs om

bl.a.behövsuppgifternainklusive kontaktperson,mun/socialnämnd,
med kom-samrådskall utformas ioch behandlingenvårdeneftersom

ochbehandlingsinsatseruppgifteroch för fakturering samt ommunen
be-ochrörande vårdeninklusive beslutgång i övrigtbehandlingens

avsåguppgifternabehandlingsresultat. sistnämndaDehandlingen samt
iklientaktenantecknasuppgifter skulle kommadehuvudsaki attsom

journalen.och
betydelseuppgifterantecknas helt enkelt deklientakten ärI som av

journaler denAkter och ibehandlingen klienten.för vården och av
vid insti-sjukvård förekommerhälso- ochverksamhet avser somsom

förs emellertid och ingår inte i datasystemet.tutionerna separat
institutionerfinns uppgifter klienter vårdade vid SiSregistretI om
anhöriga tillför vilka kommun ansökt sådan vård,och personer en om

ansökerkontaktpersoner vid kommunerdessa personkategorier, som
personal vid behörighet användavård SiS har systemetattsamt somom

fattandet registrerade Sedan den januarieller deltar vid beslut. lsom av
målsä-finns behov registrera vissa uppgifter1999 även attav om en

denne enligt verkställighetgande, eftersom lagen 1998:603 om av
sluten ungdomsvård fall skall underrättas vid vilketi vissa ung-om

utanfördomshem den dömde befinner han förflyttas,sig vistassamt om
det särskilda ungdomshemmet eller rymmer.

finnsförs vid SiS huvudkontor i Stockholm. centraldatom därKIA I
uppgifter huvudkontoretsamtliga institutioner och kan vidom man
också alla ärenden, dock inte kan läsa uppgifter i aktivaattse man
journaler. Med hjälp sker placeringKIA på institution. Detta görsav en
under kontorstid huvudkontoret dennapå och under övrig tid utförs
arbetsuppgift den placering-institution har jour. samband medIav som

läggs akt. den läggs ärendeuppgifter, lagstöd förI in bl.a.en upp en
placeringen kan vissa viktigare Informationennoteringar göras.samt
skickas krypterad till den aktuella Inskrivning sker vidinstitutionen.
respektive institution. Under behandlingens sedan ikli-gång antecknas
entakten på institutionen allt det betydelse för vården ochärsom av
behandlingen. All datakommunikation sker teleledningarnavia ärsom
krypterad. Respektive institution har endast tillgång till de uppgifter

berör den institutionen och endast harbehörig vårdpersonalsom egna
direkt till klientakten.tillgång Dock den institution för tillfälletatt som
har jour har tillgång till all den information finns påi centraldatomsom
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och aktenärendetavslutasskrivsklientenNär uthuvudkontor. ar-SiS
behållerinstitutionrespektivePåhuvudkontoret.påcentraltkiveras

tillinstitutionfrånflyttarklientakten. Närkopiadock enenavenman
dock spärras,akten,uppgifter iinstitutionen sinabehåller somannanen

ochvårdenfortsattadenförrelevantbedömsmaterialoch det varasom
institutionen.till denförsbehandlingen över nya

dagplacering iutredningenmedsamtalvid attPå SiS manuppgav
flestadepåjournalföringochmed hjälp KIAsker atthuvudsakligen av

material pådelhelfinnsFortfarandeelektroniskt.ställen sker pap-en
per.

före-följandevidareinnehållerbeslut KIADatainspektionens om
skrifter.

klintemaregistreradedeskall informeraregisteransvarigeDen -0
ellervårdnadshavarefall berördförekommandeieller somannan

före-delsregistrerade anhörigadeunderårigför samt omansvarar -
regis-institutionsstyrelse äroch Statensregistretkomsten attav

institutionerna,sker påregistreringför denteransvarig även som
registreradsdelsinnehåll,huvudsakligaändamål ochdels registrets

registret.få utdragdatalagen§enligt lOrätt att ur
ellerklientvårdenengagerad ipersonal ärEndast somav ensom0

klienten,till dokumentationtillgångmåste haarbetei sitt omannars
be-uppgifterliknandeochjournalanteckningartillåtkomstfår ha

Åtkomsten vad sådantillbegränsadskallträffande denne. per-vara
arbete.fullgöra sittför kunnabehöversonal att

behövslängrede inteskall gallrasregistret närPersonuppgifter i0
den tid-vidändamål ochtill personregistretsmed hänsyn senast

undantag.följandemedsocialtjänstlagen,i 60 §punkt angessom
ochlagförsta stycket§Personuppgifter i 62 per-sammasom avses

ochsocialtjänstlagen 51stycketenligt andrasonuppgifter 62 §som
gallringfrån1981:750 skall undantassocialtjänstförordningen§

bevaras påUppgifterna får docktill forskningens behov.hänsynav
tillde överlämnasförutsättningADB-medium endast under att en

arkivfunktion.

säker-föreskrifterbeslut särskildafinns DatainspektionensVidare i om
behörighetskontroll, logg-säkerhetskopia,åtkomstskydd,het, rörsom

reparation och service.datakommunikation, utplåningning, samt
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diariuminstitutionsstyrelseStatens

tillståndDatainspektionenshar vidareinstitutionsstyrelse attStatens
Ändamålet enligtmed registret ärmed hjälp ADB.föra diariumsitt av

slagfår innehålla detdiarium. RegistretSiSbeslutet utgöra upp-att av
sekretesslagenförsta stycketkap. 2 §framgår 15gifter avsom
uppgifterharframgår SiSbeslutet1980:100. uppgett attAv att som

endastsåsärskiljas i registretskallsekretessomfattas attkan perso-av
till dem.ha åtkomstuppgifterna skallbehörignal är att sesom

ADB-säkerhet.föreskriftersedvanligafinnsbeslutetI om

ungdomsvårdenmissbruksvården ochDokumentationssystem inom

personregistrettillstånd föraDatainspektionensharSiS även att
ungdomsvården".ochmissbruksvårdeninomDokumentationssystem

skall ändamålet med registret utgöratillståndetEnligt att un-vara
datavetenskaplig analys rö-bearbetningar ochstatistiskaderlag för av

behandlingsre-ochklientsammansättning, behandlingsinsatserrande
avseende Statensungdomsvård, såvälmissbruksvård ochsultat inom

övrigt.DOK-projektet iklienter klienter inominstitutionsstyrelses som
riktadbehandlingvård ochför dokumentationDOK år ett system av

med alkohol- och drogproblem.till personer
uppgifterpersonuppgifter,får innehållaRegistret personnummer,

behandlingsinsat-intagningsform, myndighetsbeslut, uppgifter omom
sociodemograñska uppgifter missbrukskarriäruppgifter, samtomser,

uppgifter hälsa och kriminalitet.om
följande föreskrifter för registret.gäller enligt beslutetI övrigt

kommauppgifter inhämtas till skall den kanregistretInnan attsom0
under åreventuell vårdnadshavare till barnregistreras artonsamt

myndighetensskriftligen informeras den registeransvariga namnom
personuppgifteroch adress, registrets ändamål och innehåll, vilka

uppgifterbearbetas med förekommande fall vilkaskall iADB,som
vilkainhämtas från källor registrerade ochskall andra denänsom

förafalldessa källor i så hur länge myndigheten planerarär, att
riksarkivet,registret kan komma bevaras hosregistret, att att

sekretesskyddets omfattning,innebörd och registrerades rätt att
datalagen fåenligt utdrag registret registreringen10 § ärsamt attur

frivillig. Uppgifter till får före detregistret dock hämtas in från KIA
klienten lämnats sitt samtycke, raderasskallatt snarastmen om

klienten sig registreringen.motsätter
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enskilda avslöjas i statis-registeransvarige skall till inteDen attse0
eller andra vetenskapligaredovisningar itiska rapporter.

behandlingstidensfem efterregisteransvarige skall årDen senast0
personregistretavidentifieraför den registrerade antingenutgång

till Riksarkivet för förvaring där.överlämna deteller

säkerhetsföreskrifter.beslutinnehåller Datainspektionens vissaVidare
för kunskapsut-det- samarbetet med InstitutetSiS har iInom nära

särskilda, standar-missbrukarvården utvecklatsIKMveckling inom -
vidtill främstformulär för insamling uppgifter registret,diserade av

förmed klienterna. formulär uppsättningintervjuer Dessa ung-en-
och uppsättning för missbrukarvården fylls i på insti-domsvården en -

och uppgifterna särskilt utvecklat datorpro-tutionerna där in imatas ett
uppgifter förs sedan diskett och skickas iDessa påövergram. en -

till huvudkontor bearbet-krypterad form SiS i Stockholm för vidare-
ning och analys. På SiS Forsknings- och utvecklingsenhet dekrypteras
informationen och läggs in i datorprogram. krypteradDisketten medett
information på forsknings- och utvecklingsenheten. På institu-sparas

ifyllda formulärtionen de har intervjutillfállenavidanväntssparas som
och läggs i respektive klientakt.in intervju används inomDen som
ungdomsvärden ADAD uppdelad i nio olika områden; fysisk hälsa,är
skola, arbete, fritid och familj, psykisk hälsa, brottslighet, alko-vänner,
hol och narkotika. skallDet del uppgifternasägas äratt storen av syn-
nerligen integritetskänsliga.

framgått det föregåendeSom det enligt tillståndet förutsätt-ärav en
ning för uppgifterna skall få behandlas med hjälp denADBatt attav

och de fall deni underär år, dennes vårdnadshavare,artonunge, unge
inte sig det. kanDet uttryckligtmotsätter SiS inte krävernämnas att ett
samtycke från vårdnadshavaren. Hör inte vårdnadshavaren sig inomav

viss angiven tid utgår från denne inte har invändningarnågraatten man
uppgifterna behandlas.mot att

Till hämtasregistret in information frånäven socialtjänsten och från
andra register, folkbokföringsregistret,KIA, sjukförsäkringsre-t.ex.
gister, krininalvårdsregister kommunernasoch socialregister.

3.5 Avslutande synpunkter på den nuvar-

ande framtidaoch behandlingen av per-

sonuppgifter inom socialtjänsten

Det svårt haär generell uppfattning i vilken utsträckningatt en om per-
sonuppgifter i dag behandlas automatiserat i kommunerna för social-
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Förmodligen har kommunerna kommit olika långttjänständamål. när
finns kommuner fördet gäller användning säkertADB. Det somav

datoriserat, t.o.m.klient-praktiskt all sin socialtjänstinformationtaget
utsträckning använder sigakter, medan andra kommuner i mycket liten

för socialtjänständamål och fortfarande hanterar dennaADBav
information manuellt.

behand-emellertid viktigt framhålla viss manuellDet ävenär att att
personuppgifter omfattas personuppgifcslagens 1998:204ling av av

tillämpningsområde, uppgifterna eller avsedda ingåingår i iär attom
strukturerad samling personuppgifter tillgängliga för sök-ären av som

sammanställningning eller enligt särskilda kriterier, dvs. i register.ett
harPersonuppgiftslagen därmed bredare tillämpningsområde änett

datalagen 1973:289, endast gällde personregister inrättadessom som
fördeseller med hjälp ADB.av

År gjorde1995 Socialtjänstkommittén Doku-i sitt slutbetänkande
och socialtjänstregistermentation SOU 1995:86 43 bedömningens.

de flesta kommuner landeti vid den dåvarande användetidpunktenatt
sig förADB åtminstone något socialtjänstens verksamhetsområ-av av
den. Det troligt denna utveckling harär fortsatt och dagADB iatt att
används i utsträckningän större falletän år 1995. Utveck-en som var
lingen informationsteknikeninom har nämligen fortsatt och fortsätter i

hög takt. Tekniken blir bara kraftfullare, enklare hantera och bil-atten
ligare. framgårSom utredningens direktiv det för övrigt regering-ärav

uppfattning modern informationsteknik bör påatt sättens samma som-
i övrigt offentliginom och privat förvaltning- användas social-inom
tjänsten för effektivitetenhöja kvalitetenoch arbetet. gäller,iatt Det

regeringen, barainte arbetet i enskilda ärenden också högiutanmenar
grad möjligheten uppfylla ökade krav i fråga följa, analyseraatt attom
och utveckla verksamheten, dvs. dokumentation framställningsamt av
olika sammanställningar och statistik.
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rättsliga regleringennuvarande4 Den

personliga inte-skydd för dentill

griteten

Inledning1

direktiv det socialtjänsten- påutredningens sägs i sättI att somsamma
infor-offentlig och förvaltning- bör moderni övrigt i privat utnyttjas

arbetet. di-för höja effektiviteten och kvalitetenmationsteknik i Iatt
framhålls dock informationsteknik- samtidigtrektiven modernatt som

möjligheter innebära frånden också- kan särskilda riskerstorager -
social-integritetssynpunkt. Därvid påpekas verksamheten inomatt

nödvändiggör omfattandetjänsten hantering känsligaen personupp-av
gifter.

Som tidigare har har utredningen uppdrag utarbetanämnts i att ett
förslag törfattningsreglering för personuppgiftertill behandlingen av

Syftetsocialtjänsten. enligt fullgottinom direktivenär att ettgarantera
och för detta särskilda integritetsskydd vidomrâde specialanpassat i
första hand automatisk databehandling uppdragADB. utredningensI
ligger söka de förlösningar integritetsskyddet försvårarminstatt som

effektivt och rationellt utnyttjande den moderna tekniken.ett av
I avsnitt skall- sedan4 några inledande ord personlig in-sagts om

tegritet avsnitt 4.2 redovisas de viktigare bestämmelser kansom-
intresse det gäller behandling personuppgifternär inomvara av av so-

cialtjänsten. bestämmelsernaVissa explicit sikte på socialtjänstentarav
medan andra allmänt skyddet för den personliga integriteten.mer avser
Först den nationella regleringen och be-I avsnitten 4.3.1 4.3.2tas upp.
handlas grundlagarna. Därefter förredogörs bestämmelservissa i sek-
retesslagen avsnitt 4.3.3. avsnittI 4.3.4 redovisas regler social-de i
tjänstlagen dokumentationrör 50, och5 l 52 §§, register 59 ochsom
61 §§, gallring 60 och 62 §§ och under vilka förutsättningar uppgif-

bl.a. personregister får lämnas till andrater myndigheter 63-66 §§.ur
Dessa bestämmelser i socialtjänstlagen syftar bl.a. till denvärnaatt en-
skildes rättssäkerhet och personliga integritet. Sedan behandlas i avsnitt
4.3.5 datalagen 1973:289 och i avsnitt 4.3.6 personuppgiftslagen
1998:204. I avsnitt 4.3.7 berörs denäven på år alltmer vanligasenare
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eller ersättakompletteraregisterförfattningarsärskildamedtekniken att
4.3.8avsnittIdatalagen.tidigarepersonuppgiftslagen,delarvissa av

bestämmelser.1990:782arkivlagensvissaförkorthetiredogörs av
rekom-konventioner,internationella4.4avsnittbehandlas iSlutligen

omrâdet.pådirektivochmendationer

integritetPersonlig4.2

be-självasig ifördjupasammanhangi dettaanledningsaknasDet att
nämligenhardetta begreppInnebördenintegritet.personliggreppet av

lagstiñningssam-ochutrednings-diskuterats itillfällenupprepadevid
be-definitionenhetligtillframkunnat nåmanhang avattutan enman

denågotdock intressant nämnakan attDet resone-omgreppet. vara
har förts.sommang

framhöll depar-1989:26dir.DatalagsutredningentilldirektivenI
för detföremålpersonlig integritetuttryckettementschefen att som

preci-syftebehandlats ihadeflera gånger attskalldatalagenskydd ge
definitionsfråga återdennamenades med det,vad attmensomsera

Datalagsutred-bordemotsvarandebehandling. På sätttillborde tas upp
gickdetundersöka närmaredepartementschefen,fortsatteningen, om

personli-denintrång iotillbörligtskallvadbeskrivaatt varaansessom
slutbetänkandekonstaterade i sittDatalagsutredningenintegriteten.ga

begreppetuppfattningallmän1993:10SOUdatalagEn att omenny
såväl Sverigeintegritetsskyddet, iochintegritet utom-personlig som

själv be-enskildeför deninnefattardet rätttorde attlands, att envara
förhållandenpersonligaochuppgifter själv sinasigvilkastämma om

skalluppgifterdessaifrån och hurskall lämna sigeller honhansom
dockmenadeDatalagsutredningenspridas 159.och s. attanvändas

denintrång i"otillbörligtdefiniera begreppetmöjligtdet inte attvar
Vägningberoendeeftersom detpersonliga integriteten", är avav en

däref-harintegritetpersonligs. 161.motstående intressen Begreppet
Integritet-betänkandetDatalagskommittén ibl.a.behandlatster av

DatalagskommitténInformationsteknik SOU 1997:39.Offentlighet -
Behandlingsärskild utredning begreppetinförskaffade av per-omen

etisk biträdandeanalys;personlig integritet.sonuppgifter och En av
betänkandet.tillCollste, publicerad bilaga 4professorn Göran som

Hälsodata-1997/98:l08iSlutligen kan regeringennämnas att prop.
detintegritetförde personligoch vårdregister ett somresonemang om

följandeuttalade bl.a.här återge. Regeringenkan intresse attvara av
ff..26
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objek-någoninte kanbegreppetintegritet ävenär merPersonlig gesom-
det ärallmänthonnörsbegrepp. Det attinnebördbestämbar ett ansestivt -

in-formerförhindra olikaochintegritetenskildesskydda den avviktigt att
intrång ärochintegritetpersonligbegreppenInnebördentrång däri. av

situationer.människor i olikaolikaförolikadock
oftaEnmöjligintetill begreppet är attförklaringentydig ge.Någon

skydda denskallinnebärintegritetsskyddetbeskrivning attanvänd manav
vadbeskrivaförsökAndrafred.lämnad ibli att me-enskildes somrätt att

förtroligtillensamhet,tillpåfasta rättenintegritetpersonligmed tarnas
indivi-andratilldistansochanonymitettillfamiljen, rättinom ensamvaro

skall kunnaenskildedenbegreppet ärbeskriva attsättder. Ett attannat
vil-själv bestämmahauppgifter eller rättspridningen attkontrollera enav

till andra.dela med sigvilleller honhansjälvsiguppgifterka somom
enskildedenförnödvändigtintrångotillbörligt är attskyddEtt mot
enskildeliv. Densittkontrolleraochfrihetviss egetuppnåskall att styraen

integritetenpersonligasfár.fredad Denpå heltkravdock intekan enresa
gällaskalldärförtill skyddreglerden meningabsolut ikan inte attvara
visstEttmotstående intressen.undantagslöst ellertillämpasoch oavsett

skyddfår byggastället motmåste Iintrång ettmått accepteras. uppmanav
intrång.otillbörligtbedömssådant utgöra ettsom

behöverintegritetskränkningupplevsVad personav ensom ensom
svårtdärförDet ärsådan attupplevasinte ge-annan person.av ensom en
påverka denallmäntdockkan sägasomständigheterNågraneralisera. mera

mängderintegritetsintrång. Storaföruppfattning riskenskildes upp-om
samkör-tillmöjlighetoch denregistermånga olikagifter, förekomsten av
behand-uppgifterdeexempel. Vidaresådanadet ärning somomgersom
kombi-särskilt ifrånenskildes avvikelser gängsedenlas belyser normer,

hemliga sviktar.uppgifterna hållstillmed tilltronnation attom
äroch användninguppnå rättelseSvårigheter yt-att personnummerav

den enskilde.omständigheter oftaterligare oroarsom

rörandeuttalandegjorde regeringenproposition s. 27I ett av-samma
följande.Därvid uttaladesintegritetsskyddet.vägning av

Förtvå delkomponenter.kan lägga inpersonlig integritetbegreppetI man
otill-sfár skyddasbör tillförsäkrasden enskildedet första motatt en som

kan uppfattasfrån myndigheter och andraintrångbörligt utom-somsom
möjlighet självochför det andra den enskilde bör hastående och rätt attatt

fåruppgifter honomvilka sammanhangmed och bestämma i ut-omvara
den enskildeså fall båda fallen måste dockhur det i skall ske.nyttjas och I

sida, andra intressen,framför allt från samhälletståla vissa ingrepp, när
fårdet.samhället bedöms totalt viktigare, kräver Ingreppsettsom somav

betungande ialltför långtgående, alltför besvärande ellerdock inte vara
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blir ak-detgångVarjeskall tjäna.intrångetsyftentill deförhållande som
måsteförhållandenpersonligaenskildsuppgifterutnyttjatuellt att enom

integri-personligtillenskildesden rättmellanavvägning görassåledes en
information.behovallmännasdetochtet av

forskningsre-Rättspsykiatriskt1998/99:72berörde iRegeringen prop.
fördeDärvidintegritet 20.s.personligbegreppetpå rege-gister nytt

redovisadei denprincipi propo-ringen nysssomresonemangsamma
och vårdregister.hälsodata-sitionen om

Nationell reglering4.3

Regeringsformen4.3.1

finns ipersonliga integritetenskyddet för dengrundläggandeDet rege-
bl.a.regeringsformenstycket atttredje2 §kap.ringsformen. I l anges

familjeliv. En sär-ochprivatlivden enskildesskalldet allmänna värna
automatisk data-ochintegritetenden personligabestämmelseskild om

regeringsformen. Därandra stycketkap. §ñnns i 3behandling 2 anges
lagiutsträckning närmareskall i denmedborgarevarje angesatt som

uppgifterkränkspersonliga integritethans attskyddas attmot genom
databehandling. Denautomatiskmed hjälpregistrerashonom avom

ok-sedan den 24återfinnsåsyftas i lagrummetregleringnärmare som
Tidigare4.3.6.avsnittpersonuppgiftslagen 1998:204,itober 1998 se

finns iVidareavsnitt 4.3.5.1973:289,i datalagenfanns regleringen se
innebärvilkaregisterförfattningar,särskildaområdendag flerainom en

komp-syftepersonuppgiftslagen iförhållande tillispecialreglering att
den, avsnitt 4.3.7.vissa delarlettera eller ersätta av se

Tryckfrihetsförordningen4.3.2

offentlighetsprinci-diskuterasden enskildes integritetfrågor ärNär om
denOffentlighetsprincipen kan beskrivasofta intresse. sompen av

bedrivasskallvilken samhällsorganens verksamhetgrundsats enligt
förenklatkontroll. Offentlighetsprincipen kanunder allmän insyn och

rättssäkerheten,huvudändamål. forfylla garantiDen utgörsägas tre en
effektivitet förvaltningen effektivitet folkstyret.i och i

Offentlighetsprincipen utifrån synvinklar.intresse mångaär av
syftet också stärkaoffentlighet, kan principenAven är att garanteraom

integritetsskyddet. offentlighet nämligen möjlighet till in-Genom ges
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uppgifterförminska riskenocksåkontroll. Det är sätt attoch attettsyn
felaktiga.ellerofullständigablir

bestånds-viktigasteden kanskeslår fastTryckfrihetsförordningen
svenskvarjeföreskrivskap. l §offentlighetsprincipen. I 2delen attav
allsidigmeningsutbyte ochfrittfrämjandetillmedborgare ett enav

handlingar.del allmännaskall ha rättupplysning att ta av
skrift ellerframställning ienligt 3förstås, 2 kap.handlingMed

eller på sättavlyssnaskan läsas,upptagning annatbild samt upp-som
formenhjälpmedel. viktigastetekniskt Denmedfattas endast upp-av
databehandling.automatiskförupptagningtordetagning varanumera

iberördesmed begreppet upptagning närmareVad prop.avsessom
hand-allmännagrundlagsbestämmelser angående1975/76: 160 om nya

följande s. 89uttalade bl.a.Departementschefenoffentlighet.lingars
f..

självabordeförklarade med upptagningproposition jagårsI 1973 att avses
tekniskafixerats på detinformationsinnehâllet, dvs. uppgift harden som

någ-emellertid läggautgår från detta begrepp. villJagmediet. Jag även nu
flera upptagningar.på frågan det föreligger ellersynpunkter när enomra

hand-fråga konventionellautgångspunkt för iEn ärresonemanget att om
på för detfysiska databäraren pappersarket, bokenlingar den mestaett- -

förhållande tillvad handling isjälvfallet sätt avgränsar är en annan.som en
saknas betydande omfattningBeträffande upptagningar för iADB motsva-

för dataregisterhållpunkter datamedium ellerrande avgränsning. Ett etten
överväldigandefattat teknisk bemärkelse kan innehållaordet i storen- -

mängd data. orimligt endast tillsammans dessa dataDet attvore se som en
Å andra sidan kan uppgift för bli begriplig eller iupptagning. att varten

fall det hämtas frånför tillgodose aktuella informationsintresset behövaatt
skilda fysiska databärare eller från skilda alltid betecknadataregister. Att

uppgift för sig hellervarje upptagning därför knappast motsom en svarar
realitetema. stället bör fästa avseende vid detJag i starkareattanser man

offentlighetssynpunktfrån deldet intressanta, nämligenär rätten att tasom
informationviss i myndigheternas besittning. synpunktFrån dennaav

spelar det underordnad roll önskade data urvalutgör störreetten om enur
datamängd, sammanställning fråndata skilda eller resultatregister etten av

bearbetning. Varje konstellation sakligt sammanhängandeav annan av
uppgifter bör enligt min mening upptagning for sig.somses en

Med ADB-upptagning sålunda sammanställning uppgifteravses en av
har sakligt sammanhang. Upptagningen kan alltså beståett ettsom av

visst urval den information finns exempelvis hårddiskpåav som en
eller diskett och inte själva den hårddisk eller diskett där infor-en av
mationen förvaras. En sådan alltsåupptagning inte påär sättsamma
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pappershandling knuten föremål.till bestämt Begreppetettsom en
informationsinnehålletstället knutits tillhar i änupptagning närmare

uppgiften.till bäraren av
denallmän, den förvaras hos myndighet ochhandlingEn är om en

tillsärskilda regler gäller inkommenenligt det är attsom om anse som
förvarad hoseller upprättad hos myndigheten. upptagningEn enanses

teknisktmyndighet den tillgänglig för myndigheten med hjälp-ärom
formmedel myndigheten själv utnyttjar för överföring sådani attsom

den kan läsas, avlyssnas eller på uppfattas. Syftet med dennasättannat
reglering den enskilde skall förinte kunna påverka området insynär att

offentlighetsprincipenmed stöd själv bidra med datorka-attav genom
l990/91:6Opacitet prop. 74. Med begreppet "tekniskt hjälpmedels.

självmyndigheten utnyttjar" enligt förarbetena datorkraft a.som avses
s.. förarbetena vidareI begreppet innefattar desägs ävenattprop. a.

tekniska hjälpmedel finns hos servicebyrå myndighetensom en som
anlitar eller hos sido-, eller underordnad myndighet, liksomöver-en
den påutrustning liknande står till myndighetens förfo-sättannatsom
gande. ansågs inte nödvändigtDet i lagtexten särskilt markeraatt att en
enskild harinte ställa datorprogram till förfogande.rätt att

Som tidigare nämnts varje tänkbar konstellationutgör sakligtav
sammanhängande uppgifter upptagning, dvs. handling tryckfri-ien en
hetsförordningens mening. mycketDen mängd uppgifter kanstora som
finnas teknisktpå medium kan ofta, teoretiskt ställasett sett, samman
till oändligt antal upptagningar, i princip lika många detett stort som
finns sammanställningsmöjligheter, myndigheten föräven sin verk-om
samhet endast använder mindre del dessa. Man brukar därför talaen av

ADB-systemen innehåller potentiella handlingar.attom
För sådan sammanställning handling skall förvaradatt en anses- -

hos myndigheten och således allmän krävs, berörts det före-ivara som
gående, den faktisktär tillgänglig för myndigheten. Vadatt som avses
med begreppet tillgänglig utvecklades förarbetenai 1975/76:prop. 160

90 f..s.

Ett visst ellerurval viss sammanställning data fär förutgöraen av anses en
myndigheten tillgänglig upptagning, urvalet eller sammanställningenom
kan fram rutinbetonade åtgärder fråntas myndighetens sida,genom men
endast då. Krävs däremot kvalificerad, konstruktiv insats i formen mera av

nyskrivning datorprogram,t.ex. kan den upptagning skulle bliav som re-
sultatet bearbetningen inte tillgänglig för myndigheten i grundla-av anses

mening. Huruvida de åtgärder kan komma i fråga skall betecknasgens som
programmering saknar i och för sig betydelse. Detsom angivna synsättet

torde leda till myndighet blir skyldigatt tillhandagå med da-en att nytt
endast sådant kantorprogram inomupprättas myndighetenom genom en
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komplikatio-andranämnvärda kostnader ellerochenkel arbetsinsats utan
ner.

till bedöm-har varitrutinbetonade åtgärdermedVad uppeavsessom
årsboktillfällen. Regeringsrättensantal olika Ividrättspraxisining ett

RÅ. begärtcentralbyrånStatistiskahosref. hade att841988 en person
levnadsförhål-undersökninguppgifterstatistiska frånfå vissa omen

de be-framtagandecentralbyrånStatistiskalanden. att ett avuppgav
omkring tvåutredningsinsats påkräva delsskulleuppgifternagärda en

befintligt datorprogramspecialprogrammering samtdelstimmar, ettav
uppgifternade begärdakonstateradeRegeringsrättenefterkontroll. att

ADB-registreradebearbetning vissafram endastkunde tas avgenom en
framställtsärskiltbegagnande för ändamåletmeduppgifter ett pro-av

gåficksådan bearbetningansågRegeringsrätten ut-att ansesengram.
rutinbetonade åtgärder för urval eller vissvisstsådanaöver samman-

tillgodoseskyldig vidta fordata myndighetställning är attattav som en
därför intebegärda uppgifterna kundepå offentlighet. Dekraven anses

utgjor-sådant defor Statistiska centralbyrån påtillgängliga sätt attvara
tryckfrihetsförordningen.handlingar enligtde allmänna

register,personregister- dvs.upptagning ingår iFör ettatt somen
innehålla uppgifteller andra anteckningar kanföreteckning somsom

förvaradtill denneenskild kan hänföras skallsom ansesavser person
myndigheten har den faktiska möj-hos myndighet krävs, utöver atten

överföra i läsbar eller formligheten upptagningen äratt somannan
uppfatta, befogenhetmöjlig myndigheten har rättslig göraattatt att

överföringen. myndigheten sådan befogenhet,Om saknar ansesen
förvarad hos myndigheten och allmänupptagningen inte således inteär

handling. begränsning den rättsliga befogenhetenEn göraattav en
tillgänglig läsbar form följa författningsbe-upptagning i kan t.ex. av

stämmelser.
flera de särskilda registerfcirfattningar finns införtsI harav som

rättsliga begränsningar i överföringar. finns §i 18rätten göra T.ex.att
socialförsäkringsregisterlagen 1997:934 vilka sökbegreppregler om

får användas i socialförsäkringsregister.ettsom
emellertidDet tidigare har tillräckligtär intenämnts, attsom en,

handling förvarad hosär myndighet för den allmän.skallatten vara
Dessutom krävs den antingen inkommen till ellerär myndighetenatt
upprättad där.

tekniskEn upptagning ha kommit till myndighet nå-närinanses en
utomstående, kan enskild, företag ellerettgon som vara en annan myn-

dighet, har gjort den tillgänglig för myndigheten formi sådan denatt
kan läsas, avlyssnas eller uppfattas på något kap.2 6 §sättannat
tryckfrihetsförordningen. En ADB-upptagning kan bli tillgängligt.ex.
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för den till myndigheten eller denmyndigheten sänds på diskettom om
däremot har till-överförs på elektronisk Om upptagningen gjortsväg.

myndigheten den, förutsätt-gänglig någon tjänsteman hos är omav
kap. tryckfrihetsförordningen uppfyllda,ningarna enligt 2 7 § är att

upprättad inom myndigheten.anse som
myndighet reglerashandling skall upprättad hosNär anses enen

tryckfrihetsförordningen. särskild regel föralltså kap. § Någoni 2 7
finns gäller både förtekniska upptagningar inte regelutan samma

handlingar traditionell mening och för ADB-upptagningar. hand-i En
ling upprättad hos myndighet den har expedie-är näratt anse som en

handlingenOm inte expedieras, den upprättad det ärendenärrats. anses
den slutbehandlat hos myndigheten.hör till handlingen inte tillär Hör
något ärende,visst den upprättad den har eller fär-justeratsnäranses
digställts på sätt.annat

För vissa handlingar gäller särskilda regler de skallnärtyper av om
upprättade. Diarier, journaler och liknande handlingar, däranses vara

anteckningar fortlöpande upprättade i och med de fär-görs ärattanses
digställda användas. Domar och beslut med tillhörande protokollatt är
upprättade, då domarna eller besluten avkunnas eller expedieras. Andra
protokoll och liknande handlingar i regel upprättade, myndig-är när
heten har justerat dem eller färdigställt dem på Utkast, kon-sätt.annat

och minnesanteckningar allmännainte handlingar,är de intecept om
hand för arkivering 2 kap. 9 tryckfrihetsförordningen.§tas Medom

minnesanteckningar förstås ochpromemorior uppteckningar eller upp-
tagningar har kommit till endast för ärendets föredragning ellersom
beredning under förutsättning de inte tillför ärendet några sak-att nya
uppgifter. Avsikten med denna regel skapa arbetsro för myndig-är att
heterna.

Som tidigarenämnts ingen de regler hand-tar närav som anger en
ling är upprättad sikte särskilt påatt ADB-upptagningar. Ianse som
Data- och offentlighetskommitténs slutbetänkande Integritetsskydd i
informationssamhället 5 SOU 1988:64 37 emellertid någras. gavs
exempel på vad reglerna kan innebära i olika situationer.

ADB-upptagningar ingår i register förs fortlöpande och därsom som upp-
gifter kontinuerligt förs in och ändras får upprättade, registrennär tasanses

bruk.i Sådana register har i allmänhet obestämd livslängd. Många storaen
ADB-system inom den offentliga sektorn denna ochär innehållertypav
alltså allmänna handlingar.

Kommittén fortsatte a. s..
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relativtochha begränsad användningkan ocksåADB-registerEtt en mera
till tidenlösasådant har förregisterkort livslängd. Om upprättats attett en

hossärskilt ärendeför handläggningenavgränsad uppgift ellerklart ettav
all-normaltingår i registretblir ADB-upptagningmyndighet, enen somen

först ärendet har slutbehandlats. Tillhör ADB-upptag-handling närmän
färdigställtsdenden upprättad,något särskilt ärende,inte närningen anses

slutliga form.och fått sin
vid visstenbart hjälpmedelADB-registerIbland inrättas ettettett som

sammanställ-eller beredning. kanföredragning Det sigärendes röra om en
så-irättsfall. Registretmaterial i ärendet eller intressanta utgörning avav

och betraktasosjälvständigt led ärendets handläggningdana fall iett som
ochminnesanteckning. ADB-upptagning ingår i registretEnslagsett som

dåfall,expedieras blir allmän handling först i detinte att anse somsom
omhändertas för arkivering. gäller upptagning utgörden Detsamma som

skrivelse handling.e.d. till myndighets beslut, eller liknandeutkast en

tillOffentlighetsprincipen emellertid inte undantagslös. hänsynär Av
enskilda tillkom-allmänna och intressen gäller rad undantag ären som

efter avvägning mellan inskränk-motstående intressen. Dessana en
offentlighetsprincipenningar bestäms till väsentlig del integritets-i av

kap. tryckfrihetsförordningensynpunkter. I 2 2 § rätten att taattanges
del allmänna handlingar får bl.a. påkallat medbegränsas det ärav om
hänsyn förtill skyddet enskilds personliga eller förhållan-ekonomiska
den sjätte punkten. Sådana begränsningar skall lag.i Närmareanges
bestämmelser inskränkningar offentlighetsprincipeni finns framförom
allt sekretesslagen.i Mera härom i avsnitt 4.3.3.

Allmän handling får lämnas skall på begäran eller såut genastsom
det möjligt på stället avgift tillhandahållasär den, önskarsnart utan som

del den, så handlingen kan läsas, avlyssnas eller på sättta att annatav
uppfattas 2 kap. 12 § tryckfrihetsförordningen. ADB-upptagningEn
kan tillgänglig på bildskärm ellergöras utskriñ. Myndig-en genom en
heten dock skyldiginte på ställetär tillhandahålla sådan allmänatt en
handling, betydande hinder eller sökanden beaktansvärdmöter utanom
olägenhet kan del upptagningen hos närbelägen myndighet.ta av en

Den önskar del allmän handling har ocksåta rätt att motsom av en
fastställd avgift få avskrift eller kopia den handling-allmännaen en av

ADB-upptagningar är myndigheten emellertid skyldig läm-inte atten.
i form än utskrift 2 kap. tryckfrihetsförord-ut 13 §na annan genom en

ningen.
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1980: 100Sekretesslagen4.3.3

tystnadsplikt iinnehåller bestämmelser1980:100Sekretesslagen om
hand-allmännaförbudverksamhet och lämnaallmännasdet att utom

offentlighetsprin-denalltså bl.a. inskränkningar iinnebärlingar. Lagen
innebärtryckfrihetsförordningen. Sekretessenslås fast i ettcip som

Sekretessendettauppgift oberoende hur sker.förbud röjaatt aven
för-också imyndigheterenskilda och andrabådegäller motmot men

myndighetolika verksamhetsgrenar inommellanhållandet omsamma
förhållande till varandra.självständigabetrakta ide är att som

uppbyggdaförenklatSekretessbestämmelserna kan något sägas vara
räckvidd och styrka. Sekretessenssekretessens föremål,deså att anger

gäller s.k.skaderekvisit. uppgifterFör vissastyrka ettgenomanges
detdvs. uppgiften endast stårskaderekvisit, kan lämnasomvänt ut om

skadaför uppgiften ellerutlämnandet inte medför denklart röratt men
fall hu-dessasekretessen skall skydda. Sekretess iför de intressen är

sekretessandra fall gäller s.k. rakt skaderekvisit, dvs.vudregel. I ett
endast det kan röjande uppgiften medförföreligger antas att ettom av

uppgiften skall skydda.för den eller skada för de intressen denrörmen
dessa Slutligen gäller fall s.k.Offentlighet i fall huvudregel. i vissaär
vilket uppgiften fårabsolut sekretess, innebär aldrig röjas.att

Sekretess på socialtjänstens område regleras kap. sekretess-i 7 4 §
Huvudregelnlagen. sekretess med skaderekvisit gällerär omväntatt ett

för uppgifter enskilds personliga förhållanden. Beslut omhän-om om
dertagande, beslut vård samtycke och beslut slutenutanom om ung-
domsvård emellertid alltid offentliga. Vidare får hinder sek-är utan av

uppgift lämnas till enskild uppnått myndig ålder för-retessen som om
hållanden betydelse för skall få bio-denne vetskap vilka hansattav om
logiska föräldrar

kommunal familjerådgivningInom 12 andra och tredje stycke-§a
socialtjänstlagen gäller absolut sekretess för enskilduppgiftna som

lämnat förtroendei eller inhämtats sambandi med rådgivningensom
se dock socialtjänstlagen.71 § Vilken sekretess gäller vid s.k.som
samarbetssamtal 12 första§ stycket socialtjänstlagen beroendeära av
samtalets karaktär. Har samtalet karaktär familjerådgivning, gällerav
den familjerådgivningssekretessen.strängare I andra fall gäller den s.k.
socialtjänstsekretessen Regner, Eliason och Heuman; Sekretesslagen
En kommentar, 7:26.s.

kap. § tredjeI 7 4 stycket sekretesslagen beskrivningnämnareges en
socialtjänstsekretessens omf°ang. Enligt detta stycke förstås medav so-

cialtjänst först och främst den verksamhet socialtjänstlagen.isom avses
m.fl.I Regners kommentar till sekretesslagen a. 7:27 sägs atta. s.

verksamheten inte behöver bestå handläggningi kanärendeett utanav
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sålunda omfattarfaktisk verksamhet och Sekretessenutgöras rent attav
uppsökande verksam-och uppgifter gälleri övrigtbl.a. handlingar som

behandling vidvård ochhemhjälp, kontaktverksamhet,het, social
ellerlandstingens såsom bam-och institutionerkommunernas ung-

boende förbehandlingshem, inackorderingshem och särskiltdomshem,
bistånd läm-huvud social och socialtäldre serviceöver tagetsamt som

kommunala hälso- och sjukvården hör i sek-socialnämnd. Dennas av
till verksamhetsområde den kommunalaretesshänseende samma som

1990/91214 l990/9l:11l 15.socialtjänsten prop. 84-86 ochs. prop. s.
enligt tredje stycket verksamhetVidare skall till socialtjänsten räknas

särskilda lagstiftning missbrukareenligt den vård ochom unga avav
dvs. lagen bestämmelsersamtycke, l990:52 med särskildautan om

respektive lagenvård 1988:870 vård missbrukare iav unga om av
vissa fall. Med socialtjänst förstås också fallverksamhet i annatsom

handhasenligt lag socialnämnd eller institutionsstyrelse.Statensav av
Till socialtjänst räknas enligt ocksåbestämmelsen i tredje stycket

verksamhet hos myndighet innefattar omprövning soci-annan som av
alnämnds beslut eller särskild tillsyn verksamhetnämndensöver samt
verksamhet hos kommunal invandrarbyrå. Vidare jämställs med social-
tjänst verkamhet rörande ärenden bistånd asylsökande och andraom
utlänningar, ärenden introduktionsersättning för flyktingar och vis-om

andra utlänningar, ärenden tillstånd till parkering för rörelsehind-sa om
rade, ärenden allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift bedri-attom

patientnämndsverksamhet verksamhet lagstiftningenenligtsamtva om
stöd och service till funktionshindrade.vissa

Enligt kap.7 16 § gäller sekretess för personuppgift, det kanom
utlämnande skulle medföra uppgiften behandlas stridantas iatt ett att

med personuppgiftslagen.
9I kap. 4 § sekretesslagen regleras den s.k. statistiksekretessen.

Sekretess gäller i sådan verksamhet hos myndighet fram-som avser
ställning statistik i den utsträckning regeringen föreskriver det,samt,av
i därmed jämförbar undersökning utförs myndighet, förannan som av
uppgift enskilds personliga eller ekonomiska förhållandensom avser
och kan hänföras till den enskilde. Sekretessen enligt huvudre-ärsom
geln absolut det finns fem undantag för vilka det gäller omväntettmen
skaderekvisit. Till undantagen hänförs bl.a. uppgifter behövs försom
forsknings- och statistikändamål och uppgift inte direkt hänför-ärsom
lig till den enskilde.

I 14 kap. finns föreskrifter vissa begränsningar i Sekretessen.om
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1980:620Socialtjänstlagen4.3.4

socialtjänsteninomDokumentation

bestämmelserfinns1980:620socialtjänstlagenoch 5251 omI 50,
infördes,bestämmelserDessasocialtjänsten.inomdokumentation en-

if., främst1491996/971124uttalade ivad regeringenligt prop.
förvaltningslagenstillkomplementsyfte ochförtydligande ettsom

sådanpåtillämpligagenerelltvidareDokumentationsreglerna ärregler.
länssty-understårsocialtjänstenverksamhet inombedrivenenskilt som

socialtjänstlagen.§70relsens tillsyn a
grundläggande be-finns densocialtjänstlagenstycketförsta§I 51

detiförsta meningenEnligtdokumentationsskyldighet.stämmelsen om
genomfö-enskildaärendenhandläggning rörskall samtstycket somav

dokumenteras.behandlingvård ochstödinsatser,beslutrande omav
handläggningmedoch 181a. 151förarbetenaEnligt avsesprop. s.

ärende anhängiggörsåtgärder från detallaärenden att ett genomav -
självmyndigheteninitiativpåpå någotansökan eller sätt, t.ex.annat av

rådgivningVerksamhetbeslut.avslutasdettill dess att somgenom-
doku-verksamheter omfattas intevissainformationoch öppnasamt av

arbete medsocialnämndensomfattasmentationsskyldigheten. Däremot
beträffandebrottmålmyndigheter, itill andrayttranden t.ex.att avge

skallframgåttdokumentationsskyldigheten. Sombl.a. ungdomar, av
handlande utgörsådant faktisktskevidare dokumentation rent somav

och behandling.vårdbeslut stödinsatser,genomförande av om
generellt vil-vidaresocialtjänstlagen reglerasstycketförstaI 51 §

bestämmelsenEnligtskall lämna.dokumentationenken information
ärendetvidtas ioch åtgärderbeslutskall dokumentationen utvisa som

fram-händelser betydelse. Detfaktiska omständigheter och är,samt av
förintresseförarbetena a. 181, primärthåller regeringen i avprop. s.

förekom-handläggning ärendet och ifå korrektden enskilde att aven
skall kunnakvalitet. Dokumentationenfall godmande insats an-aven

denför in-socialtjänstens personal arbetsinstrumentvändas ettsomav
genomfö-förför handläggningen ärendet,dividuella planeringen, av

och insatsen.för uppföljning ärendehandläggningenrandet och av
för social-enligt också flera andraUppgifterna utnyttjas regeringen i

kvalitetssäkring,sammanhang, underlag förtjänsten viktiga t.ex. som
framställning statistik. förarbetena a. 152forskning och I prop. s.av

för fylla sinframhåller dokumentationen-och 181 regeringen attatt
korrekt infor-huvuduppgift skall innehålla tillräcklig, väsentlig och-

väsentligvidare vad tillräcklig och in-mation. Det sägs utgöratt som
och ärendetyperformation kan variera starkt mellan olika verksamheter

betydelse medinom socialtjänsten endast de uppgifter harattsamt som
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doku-behöverenskilda falletoch detverksamhetenstillhänsyn art
uppgiftinnehålladokumentationenbörregeringenEnligt ommenteras.

gjordes. Attanteckningenochanteckning närgjort visshar envem som
såväl underväsentligmenade regeringen, ettfinnsuppgifter är,sådana

fördäreftergenomförandefasenoch underhandläggningärendes som
kontroll.ochuppföljningolika slag av

utformasskalldokumentationenföljersocialtjänstlagen§52 attAv
hållasbörenskildedenenskildes integritetdenrespekt förmed samt att

anteckningaroch andrajoumalanteckningardeunderrättad somom
skall anteck-vidare detbestämmelsen föreskrivsIhonom. attförs om

orik-uppgift dokumentationen ärienskilde någonden attanseromnas
tig.

det153 vä-förarbetena a. ärunderströk iRegeringen attprop. s.
anfördesakligbåde objektiv ochblirdokumentationensentligt samtatt

följande.bl.a.

dendokumentationframförts socialtjänstens ärharkritikEn attmotsom
uppfattaskanden enskilde vilkasubjektiva omdömeninnehålleribland om
enskilde.denrespekt förAnteckningar skall präglasnedsättande. avsom

korrekt underlag ochuppgifterna bygga påskallUtgångspunkten är ettatt
karaktär.nedsättandeinte vara av

värderingardet dock nödvändigt dokumenteraIbland kan att omvara
kanske inteUppgifterna betydelse dekanden enskilde. ävenvara av om
kan uppfat-den Vad integritetskränkandeså enskilde.uppfattas ärsomav

för värderande omdömenolika kravpå olika Ettsätt atttas av personer.
underlag ochpå korrektskall få förekomma bör de grundasatt ettetc. vara

framgå do-ocksåverklig betydelse för saken. skall klartde Detäratt avav
vadden enskilde har uppfattningkumentationen när somannan omen

doku-hureller skall den enskilde inte kunnaDäremotnoterats. styrasagts
utformas.mentationen

möjligt.Uppgifter tredje bör undvikas så långt det Detärom person
vårdgå för långt god ochskulle dock helt förbjuda detta. Enatt attvara

förutsätta sammanhang,behandling kan den enskildes situation sittiatt ses
vilket ofrånkomligt till honom.det beröra anhöriga Engör nästan ävenatt

återhållsamhetbetydande bör dock iakttas det gäller uppgifter and-när om
den aktuell i ärendet.än ärra personer som

Vidare föreskrivs frami 50 § andra stycket vad vidhar kommitatt som
utredning har betydelse för skall tillvaratasärendes avgörandeettsom
på betryggande och andra stycketi 51 § handlingarsätt, sägsett att som

enskildas personliga förhållanden förvarasrör skall denså äratt som
obehörig fårinte tillgång till dem s.k. sekretess.inre
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regler dokumentationYtterligare finns socialtjiom
förordningen1981:750 och i sluten1998:641 verkställighetom av

ungdomsvård. 14 § socialtjänstförordningen föreskrivs förI varjeatt
klient hem vårdvid för eller boende Socialsty-skall föras journal enligt
relsens föreskrifter. Enligt förordningen verkställighet6 §nämnare om

sluten ungdomsvård skall journal föras slutenför den undergårav som
ungdomsvård.

Register

Som framgått avsnitt 3 finns i dag hos socialnämndenav personupp-
gifter de enskilda klienterna i socialnämndens protokoll och bila-iom

till dessa, i olika sammanställningsregister kan föras manuelltgor som
eller med hjälp ochADB, framför allt i personakterna. Dessaav - -
personakter innehåller mängd uppgifter klienten och hans anhö-en om
riga. Som regel innehåller akten löpande anteckningar från samtal som
förts med den enskilde i samband med planerade eller genomförda in-

finnsDessutom det i personakterna handlingarsatser. skiftandeav na-
förvarasDär utredningar och kopior besluttur. i tidigare ärenden,av

kopior yttranden till andra myndigheter, inkomna anmälningar ochav
läkarintyg, skriñväxling med andra sociala myndigheterrapporter,

Som sökregister till personakterna finns ofta ellerslag- sökre-m.m. ett
gister upplagt påär och sådant sökre-Ettsom namn personnummer.
gister oftast torde föras med hjälp med därtillADBsom numera av- -
hörande personakter bildar personregister prop. 1979/ Del80:1ett A s.
435. blirDet vidare alltmera vanligt förspersonakternaäven medatt
hjälp ADB, s.k. elektroniska akter.av

Enligt 59 § första stycket socialtjänstlagen får i sådana personregis-
hos socialnämndenter utgör sammanställningar uppgifter intesom av
in uppgifter ömtåligatas personliga förhållanden. Denna bestäm-om

melse gäller inte innehållet i de personakter ingår i socialnämnder-som
personregister endast sådana register iutan inskränkt bemär-nas mer

kelse utgör sammanställning uppgiftema prop. 1979/80:1 Delsom av
A 568 f.. förarbetenaI uttalas a. 439 uppgifter i sådanas. attprop. s.
register tillgängligaär på omedelbart falletett sätt än medärmer som
personakter. De lämnar upplysningar den enskilde klienten utan attom
samtidigt kunna fullständig och objektiv beskrivning hans för-ge en av
hållanden. Registren framstår därför särskilt känsliga från integri-som
tetssynpunkt. Därtill kommer de är lättillgängliga ochatt användsmer

långt antalett större tjänstemän vid socialförvaltningenav än ärsom
fallet med den enskilda personakten. Enligt förarbetena hör hit framför
allt de databaserade personregistren alla formeräven manuellamen av
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bevakningsregisterutbetalningar,kortregister överregister såsom t.ex.
bestämmelsenide registerservicekort Iolika slag, etc. avsessomav

sjukdom,rörandeuppgifterintegritetskänsliga t.ex.infår inte ar-tas
behöveranteckningarsådanakriminalitet. Ommissbruk,betsförmåga,

fårpersonakt. registretIlägganödvändigtdetblir se-attgöras, enupp
personakten.tillhänvisningdan göras

socialnämnden ifår docksocialtjänstlagenstycketandraEnligt 59 §
be-haråtgärderuppgifterslag inangivetpersonregister ta somomav

myndighetsutövninginnebär samtochsocialtjänstenslutats inom som
grundas. Ettåtgärdsådanvilken beslutpåbestämmelseden ett enom
socialtjänst-bistånd enligt 6 §ärendenbeslut idettaexempel på är om

lagen.
nämndaförutomsåledesförevarande slag ärRegister un-nyssav -

offentliganormaltsådana uppgifter är t.ex.tillbegränsatdantag som-
fattattillOrsakenyrke,civilstånd, födelsedatum, ettadress, etc.namn,

tör-klientensvärderinginnefattauppgift kanellerbeslut avsomannan
a.sådant registerantecknasaldrig idäremotfårhållanden ett prop. s.

569.och439 s.
med 59 §enlighethar ipersonregisterföreskrifterYtterligare om

socialtjänstförordningen§socialtjänstlagen och 50styckettredje
1981:26.Socialstyrelsen, SOSFSmeddelats1981:750 av

erinrassocialtjänstlagendet i 61 § attSlutligen kan nämnas att om
frågaibestämmelserpersonuppgiftslagen finns1998:204det i om

personuppgifter.behandlingautomatiserad och viss manuell av

Gallring

anteckningarsocialtjänstlagen huvudregelgällerEnligt 60 § attsom
socialnämndensuppgifter i personakt tillhöroch andra person-en som

gjordes ifem det anteckningenskall gallras år efter sistaregister att
faderskapsären-handlingar iakten. denna gallringsregel undantasFrån

första62placering barn §den, adoptionsärenden och i ärenden om av
hänsyngallring handlingarstycket. undantas från vissaDärutöver av

behov andratill forskningens 62 § stycket.
socialtjänstlagensåterkommer bl.a.Utredningen i avsnitt 6.13 till

bestämmelser bevarande och gallring.om

Uppgifts- och underrättelseskyldighet

socialtjänstlagen finns bestämmelser uppgifts- ochI 63-66 §§ vissa om
socialnämnden,underrättelseskyldighet för socialnämnd. Bl.a. skall
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enligt vad regeringen föreskriver, lämnanärmare personregister utur
uppgifter till Socialstyrelsen för angelägna statistiska ändamål 63 §.

föreskrifterSådana har meddelats förordningeni 1981: 1370närmare
för socialnämndemaskyldighet lämna uppgifter.statistiska Vi-attom

dare skall socialnämnden lämna uppgifter till statli-personregisterut ur
myndigheter, detta begärs för forskningsändamålnär och det kanga

för denske risk enskilde eller någon honom närstående liderutan att
men.

4.3.5 Datalagen 1973:289

oktoberDen 24 1998 upphörde datalagen 1973:289 gälla ochatt
personuppgiftslagen 1998:204, genomför Europapar-ersattes av som

lamentets och rådets direktiv 95/46/EG den 24 oktober 1995av om
skydd för enskilda med avseende behandlingpåpersoner av person-
uppgifter och det fria flödet sådana uppgifter. redogörelseEn förom av
huvuddragen i detta direktiv och för personuppgiftslagen lämnas i
avsnitt respektive4.4.1 avsnitt Eftersom4.3.6. datalagen enlighet medi
övergångsbestämmelsema till personuppgiftslagen fortsätter i vissaatt
fall gälla ytterligare tid in på 2000-talet, finns det anledning atten
redovisa regelsystemet datalagen.i

grundläggandeDe reglerna inrättandet och förandetom person-av
register med hjälp automatisk databehandling farms tidigare i datala-av

l973:289, omtryckt 1992:446. Kompletterande bestämmelsergen om
bl.a. licensanmälan, tillståndsansökan, handläggningen hos Datain-
spektionen, verkställighetsföreskrifter och bistånd till ärpersoner som
registrerade utomlands fanns i dataförordningen 1982:480, omtryckt
1989:254.

Datalagen inleds med definition begreppen personuppgift,en av
personregister, registrerad och registeransvarig l §.

Med personuppgift upplysning enskild Detavses som avser person.
kan upplysningar födelsedatum, natio-vara om namn, personnummer,

Ävennalitet, utbildning, familj och anställningsförhållanden. andra
upplysningar mindretyper personlig karaktär räknasav av som person-

uppgifter. Enligt lagmotiven prop. 1973:33 117 uppgif-ävens. avses
bostadsförhållanden,ter banktillgodohavanden,om en persons

fastighets- eller bilinnehav och upplysningar i övrigt om en persons
ekonomiska ställning.

Med förståspersonregister förteckningregister, eller andra anteck-
ningar förs med hjälp automatisk databehandling och inne-som av som
håller personuppgifter kan hänföras till den medsom som avses upp-
gifterna. Endast register förs med hjälp ADB omfattas såledessom av
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ADBteknik änmed hjälpförsRegisterdatalagen. annanavsomav
tillämpningsområde.utanför lagensfaller

fö-detvilkenbeträffandeenskildregistreradMed personenavses
personregister.personuppgift irekommer etten

hanförs,registretverksamhetfördenärRegisteransvarig omvars
ochjuridiskafysiskaSåvälregistret.förfogar över myn-personersom

registeransvariga.digheter kan vara
fjärdeenligtvarmedpersonregister inrättas,fårdatalagen§Enligt 2

registret,ingå iskalluppgifterinsamlingförståsstycket även somav
ochDatainspektionenhosanmält sigden harendastförasoch somav

sakanmälan igranskar inte utanDatainspektionenfått licens. ger en-
har gjortsanmälanlicensbevisregisteransvarige attdendast ett om

be-licensdataförordningen. En10 §licensnummersärskiltettsamt
Li-personregister.eller fleraföraregisteransvarigeden etträttigar att

ellerenskild inrättarpersonregisterförbehövs inte personensomcens
stycket.tredjepersonligt bruk 2 §uteslutande förför

Datainspektionen.tillavgiftårligskall betalafått licensDen ensom
efterskänkaellernedsärskilda skäl,det finns sättafår,Inspektionen om

avgiften.
licensan-Datainspektionen register överförhjälp ADBMed ettav

fårLicensregistretdataförordningen.3 §licensregistretmålningar,
informationsverksamhetochför tillsyns-använda sinDatainspektionen

licensavgiñer.uppbördunderlag församt avsom
li-uppgifter krävs utöverkänsligamedregisterFör vissa typer av

styck-andra2Datainspektionen §tillstånd frånsärskiltäven ettcens
registeroch föraförregel inrättatillstånd behövs iSådantet. att som

innehåller

någon miss-personuppgifter, uppgiftkänsligaa i sig attt.ex. om
fö-varituppgift någonförhar dömts brott,tänks för eller attom

särskildal990:52 medenligt lagentvångsingripanderemål för
1988:870vård eller enligt lagenbestämmelser omom av unga

fått eko-uppgift någonfall,missbrukare i vissavård attomav
uppgift någonseller vård socialtjänsten,nomisk hjälp inom om

elleruppfattninghälsotillstånd, sexualliv, politiskasjukdom, ras,
registre-denvärderande upplysningaromdömen eller andrab om

rade,
till denanknytningsaknar sådanuppgifterc re-om personer som

kundför-anställning,följer medlemskap,gisteransvarige som av
därmed jämförligt förhållandehållande eller något samt

personregisterpersonuppgifter hämtas in från någotd annatsom
uppgifterna ellers.k. samköming, inte registreringen ut-om av
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lämnandet dessa sker med stöd författning, Datainspektio-av av
beslut eller den registrerades medgivande.nens

Tillstånd behövs inte för personregister någon ellerinrättar försom
föruteslutande personligt bruk 2 tredje§ stycket. Tillstånd behövs

inte heller för register inrättande beslutats riksdagen ellervars av rege-
ringen s.k. statsmaktsregister eller för register har tagits föremotsom
förvaring arkivmyndighet 2 § första stycket och 3.l För så-av en a
dana personregister ofta förekommer inom verksamhetviss försom en

visst ändamål kan det meddelas särskilda föreskrifterett 19 §. Följer
den registeransvarige sådana föreskrifter, behövs inte något tillstånd 2

§ första stycket 2.a
sammanslutningar får tillstånd inrätta föraoch personregisterutan

innehåller sådana uppgifter medlemmarnas politiska uppfatt-som om
ning, religiösa eller övertygelse i övrigttro grunden förutgörsom
medlemskapet i sammanslutningen 2 § andra stycketa

Myndigheter inom hälso- och sjukvården får tillstånd för vård-utan
eller behandlingsändamål inrätta och föra personregister innehållersom
uppgifter någons sjukdom eller hälsotillstånd i övrigt 2 § andraom a
stycket 2.

Likaså får myndigheter inom socialtjänsten tillstånd imätta ochutan
föra personregister innehåller uppgifter någon fått ekono-attsom om
misk hjälp eller vård inom socialtjänsten 2 § andra stycket 3. Enligta
förarbetena sådana kommunala register, vilka led iavses ettsom en
myndighets normala verksamhet innehåller uppgift socialom omsorg.
De uppgifter får registreras sådanaär behövs för de verksam-som som
heter regleras socialtjänstlagen, lagen vård missbrukaresom av om av
och lagen med särskilda bestämmelser vård Enligt Datain-om av unga.
spektionens praxis innebär detta det endast uppgiftär beslutatt om om
ekonomisk hjälp eller vård den paragraf beslutetsamt grundar sigsom
på får registreras. Skall andra känsliga uppgifter registrerassom blir
registret tillståndspliktigt. Detsamma gäller registret skall användasom
för administrativtän ändamål.annat

Läkare och tandläkare får tillstånd inrättautan och föra personre-
gister innehåller sådana uppgifter någons sjukdom eller hälso-som om
tillstånd i övrigt de har fått reda på i sin yrkesverksamhet 2 §som a
andra stycket 4.

Arbetsgivare får tillstånd inrättautan och föra personregister som
innehåller sådana uppgifter arbetstagares sjukdom tid förom som avser
sjukfrånvaro, uppgifterna används för löneadministrativa ändamålom
eller för arbetsgivaren skall kunnaatt avgöra han eller hon skallom
påbörja rehabiliteringsutredning enligt 22 kap. 3 § andraen stycket la-

1962:381 allmän försäkring 2 § andragen stycket 5.om a
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tillställningDatainspektionenskall tatillståndsprövning omVid sin
intrångotillbörligtmedförregistreringen ettanledning attfinns antadet

skallfallet,såOmintegritet.personligaregistrerades varaden ansesi
särskiltinspektionenskallprövningdennaVidmeddelas.tillstånd inte

iingåskallpersonuppgifterdemängden re-ochbeakta somarten av
inställningvilkenin,skall hämtasuppgifternafrånochhurgistret, vem

sakentillha samtkanellerharregistreras antaskommakande attsom
står iregistreras änandraelleruppgifter somandrainte personeratt

§.3med registretändamåletmedöverensstämmelse
för inrät-meddelasskall kunnatillståndförkrävsskälSärskilda att
medlem-andra änomfattarpersonregisterförandeochtande somav

ellerregisteransvarigedenkunder hoselleranställda sompersonermar,
§.3anknytningjämställddärmedhar aannan

enligtmyndigheterandraför änskälsynnerligakrävs att somDet
uppgif-sådanaförteckning överföraharförfattningeller attlag annan

inne-personregisteroch föratillstånd inrättafåskall kunna att somter
exempelvisuppgifter, såsomkänsligaangivnahåller vissa typer av

fö-varitellerför brottdömtseller harmisstänksnågonuppgift attom
stycket.förstatvångsingripanden 4 §remål för vissa

innehållerövrigtipersonregisterföraochTillstånd inrättaatt som
ellersexuallivhälsotillstånd ellersjukdom,någonsuppgifter upp-om

socialtjänstenvård inomellerekonomisk hjälpfåttnågongift attom
detfår barautlänningslagenåtgärd enligtföremål föreller varit om

enligtmyndighetnågon änmeddelassärskilda skälfinns somenannan
sådanaförteckning överföraförfattning harellerlag att upp-enannan

nå-uppgifterregistreringförskäl krävsSärskilda ävengifter. omav
andra§övertygelse 4eller religiösauppfattningpolitiskaellergons ras

styckena.och tredje
föraochtillstånd inrättameddelarDatainspektionenNär att person-

ändamåletföreskriftmeddelasamtidigtinspektionenskallregister, om
till vissfår tillståndet begränsassärskilda skälFöreliggermed registret.

meddela vissaskall inspektionen äventillståndsgivningentid Vid5 §.
otillbörligtrisk förförebyggadet behövs förföreskrifter,andra attom

bl.a. in-kanföreskrifter6 §.personlig integritet Dessaintrång i avse
personuppgiftervilkauppgifter för personregistret,hämtande somav

i registretpersonuppgifternade bearbetningarregistret,får ingå i av
Sådanaoch gallring.utlämnande, bevaringfår med ADB,görassom

meddela frågaockså iDatainspektionenföreskrifter skall stats-om
innehålla såda-skalldock registretgäller endastmaktsregister. Det om
varitdet hadetillstånd hade krävts inteuppgifter ett stats-att omna

riksdagenmeddelatsföreskrifter haroch i intemaktsregister ämnet av
§.eller regeringen 6 a
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Den registeransvarige skyldig föraär personregistret så inteatt att
otillbörligt intrång i de registrerades personliga integritet uppkommer.
Särskilt i §7 närmare vad skall iakttas för tillnå vadattanges som upp

brukar kallas "god registersed". Särskilt skall iakttas bl.a. attsom re-
gistret förs för bestämt ändamål och inte andra uppgifter registre-ett att

står iän överensstämmelse med registrets ändamål. Den regis-ras som
teransvarige också skyldigär förteckna de personregister hanatt som
eller hon ansvarig för 7är §. Förteckningen skall aktuell ocha vara
hållas tillgänglig for Datainspektionen.

I datalagen finns också särskilda bestämmelser ADB-om
användningen avseddaär personuppgifter rikti-att ärgarantera attsom

och fullständiga. Dessa bestämmelser, återfinns i 8 och 9 §§,ga som
behandlar bl.a. rättelse oriktiga och missvisande uppgifter.av

En central bestämmelse vidareär 10 Den den enskilde rättger en
till insyn i personregister. föreskrivsDär den registeransvarige påatt
skriftlig begäran den enskilde skall underrätta denne innehållet iav om
registret, såvitt gäller honom eller henne. sådantEtt registerutdrag, ett
s.k. § lO-utdrag, har den enskilde kostnadsfritträtt gång år.att en per

Enligt fårll § personuppgift ingår i personregister inte lämnassom
det finns anledningut, uppgiften skall användas föranta attom auto-

matisk databehandling i strid med lagen. Paragrafen gäller för andra
registeransvariga myndigheter.än För myndigheter finns motsvarande
bestämmelse i kap.7 16 § sekretesslagen se avsnitt 4.3.3.

datalagenI finns vidare allmänna bestämmelser gallringom av per-
sonuppgifter och vad skall iakttas då registeransvarigom som en upp-
hör föra personregister föratt vilketett Datainspektionen har meddelat
tillstånd 12 §.

Vissa bestämmelser tystnadsplikt finns i 13 I det allmännasom
verksamhet gäller dock, i stället för denna bestämmelse, reglerna i sek-
retesslagen.

I fanns14 § särskild bestämmelse dokumentationsskyldigheten om
detgöra möjligtatt i efterhand fastställasom attavser vilka uppgifter i

ADB-upptagning har legat till grund fören avgörandetsom målettav
eller ärende hos myndighet. Sådana ADB-upptagningar skall tillfö-en

handlingarna i målet eller ärendet i förras läsbarögat form. Undantag
gäller bara det finns särskilda skäl. Bestämmelsen finnsom i 15numera
kap. 14 § sekretesslagen 1980:100.

Datainspektionen utövar tillsyn över automatisk databehandlingatt
inte medför otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet
15-18 §§.

Inspektionen har möjlighet meddela villkoratt eller, rättelse inteom
kan åstadkommas på förbjudasätt,annat förandet personregisterav
eller återkalla meddelade tillstånd 18 §.
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till läns-överklagaskandatalagenenligtbeslutDatainspektionens
ärregisteransvarig,myndighetstatligeller,Stockholm närirätten en

allmännatillförföra talanf°arJustitiekanslern att ta vararegeringen.
§.25intressen.

§§. Ettoch 23i 20, 21finnsskadeståndochstraffBestämmelser om
försellerdet inrättas utanförverkat,förklaraskanpersonregister om

tillstånd 22 §.ellerlicensnödvändig
adressregistretochstatligadetreglerades ävendatalagenI person-

dettadockregleras1998oktoberSedan den 24§§.26-28 re-SPAR,
personadressregistret.det statliga1998:527i lagengister om

1998:2044.3.6 Personuppgiftslagen

rskr.1997/98:KU18,bet.1997/98:44,prop.Personuppgiftslagen
1998,oktoberkraft den 24iträdde1998:204,SFS1997/982180, som

genomförande iinnebärdatalagen. Lagentidigare ettdenhar ersatt
95/46/EGdirektivoch rådetsEuropaparlamentetslagstiftningsvensk av
avseendemedenskildaförskyddoktober 1995den 24 personeromav

sådanaflödetfriaoch detpersonuppgifterbehandlingpå upp-avomav
gifter.

kom-1998:1191personuppgiftsförordningen gettiharRegeringen
personuppgif-behandlingbeträffande sådanföreskrifterpletterande av

Datainspektionenharpersonuppgiftslagen. Vidareomfattaster avsom
behandlingaranmälaskyldighetendelsföreskriftermeddelat att avom,

frånundantagdels1998:2,DIFStill inspektionenpersonuppgifter
personuppgifterbehandlamyndigheterandraför änförbudet att om

1998:3.DIFSlagöverträdelser m.m.

tillämpningsområdePersonuppgiftslagens

personuppgifter ärbehandlingomfattar allPersonuppgiftslagen somav
gäller ävenstycket.första Lagenautomatiserad 5 §helt delviseller

elleringår iuppgifternapersonuppgifter,behandlingför manuell omav
personuppgifter ärsamlingstruktureradingåavsedda iär att somaven

kriterier,särskildaenligtsammanställningsökning ellerförtillgängliga
därmedharPersonuppgiftslagenandra stycket.5 §dvs. i registerett

gällerendastdatalagen,tillämpningsområde änbredare person-ett som
fördes med hjälp ADB.inrättades ellerregister avsom

personuppgiftslagen ävenomfattarfrån EG-direktivetTill skillnad
verk-försker inompersonuppgiftersådan behandling ramensomav
verk-gemenskapsrätten,omfattassamheter inte statenst.ex.avsom
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samhet på straffrättens område eller verksamhet allmän säker-rörsom
het eller försvar. likhetI med datalagen alltsåär personuppgiftslagen
generellt tillämplig. Dock gäller det i förord-lag eller iatt om annan en

frnnsning bestämmelser avviker från personuppgiftslagen de be-som
stämmelserna skall gälla 2 §. De särregler kan nödvändigasom vara
på vissa områden förutsätts få sin plats i särskilda registeriörfattningar,

helt eller delvis denöver generella regleringen ipersonupp-tarsom
giftslagen a. 40 f..prop. s.

Personuppgiftslagen gäller inte för sådan behandling av personupp-
gifter fysisk utför led i verksamhetettsom renten person som en av
privat 6 §. Detta innebär enligt förarbetena a.natur 54 t.ex.prop. s.

enskilda för privat bruk kan föraatt elektronisk dagbok ellerrent en
registrera sina eller släktingar. Vidare i lagen förtydli-görs igrannar
gande syfte undantag för all sådan behandlingett personuppgifterav

skyddas tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagensom av
7 § första stycket. Vidsträckta undantag från lagens regler gäller även

frågai sådan behandling utförs uteslutande förom som annars
journalistiska ändamål eller för konstnärligt eller litterärt skapande 7 §
andra stycket. Lagen innehåller också bestämmelse denävenen -
enligt regeringen i förtydligande syñe, eftersom personuppgiftslagens
bestämmelser inte kan bestämmelseröver ita grundlag- attsom anger
personuppgiftslagen inte skall tillämpas, sådan tillämpningom en
skulle inskränka myndigheternas skyldighet lämna uppgifteratt ut
enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen 8 § första stycket.

Definitioner

Genom personuppgiftslagen utmönstras rad begrepp ianväntsen som
datalagen, personregister ocht.ex. i stället införs rad begrepp,en nya
vilka definieras i 3 Med behandling av personuppgifter varjeavses
åtgärd eller serie åtgärder vidtas frågai personuppgifter,av som om

sig det sker på automatisk ellerväg inte, insamling,vare registre-t.ex.
ring, organisering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning in-

,hämtande, användning, utlämnande översändande, spridninggenom
eller tillhandahållandeannat uppgiñer, sammanställning ellerav sam-
köming, blockering, utplåning eller förstöring. Personuppgifter definie-

all slags information direkt ellerras som indirekt kan hänföras tillsom
fysisk är i livet. Personuppgzffsansvarigen person densom är som en-

eller tillsammans med andra bestämmersam ändamålen med och med-
len för behandlingen personuppgifter. lagenI används även andraav
begrepp, till vilka utredningen återkommer i det följande.
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personuppgifterpå behandlingGrundläggande krav av

behandlingenpågrundläggande krav per-vissa avfastdetläggsI 9 §
atillskallpersonuppgiftsansvarige att person-sonuppgifter. Den se

alltidpersonuppgifterblagligt,det ärbarabehandlasuppgifter om
sed, cgodmedenlighetoch ikorrekt personupp-sättpåbehandlas ett

berättigadeochangivnauttryckligtsärskilda,förbarainsamlasgifter
ändamål ärför någotbehandlaspersonuppgifter inte somdändamål,

deesamlades in,uppgifternaför vilket personupp-med detoförenligt
ända-tillförhållandeioch relevantaadekvatabehandlas ärgifter som

behandlas änpersonuppgifterflerf intebehandlingen, sommedmålen
degbehandlingen,medändamålentillmed hänsynnödvändigtär

nödvändigt,detoch, ärriktigabehandlas ärpersonuppgifter omsom
ellerblockeraför rätta,vidtasåtgärderrimliga attallahaktuella,
medofullständigaellerfelaktigapersonuppgifter ärsådanautplåna som
intepersonuppgifteriochbehandlingen,medändamålentillhänsyn
tillhänsynmednödvändigtvadtid ärlängre änunderbevaras somen

behandlingen.medändamålen
ellerstatistiskahistoriska,förpersonuppgifterbehandlingenFör av
ochandraEnligt §9särregler.gäller vissaändamålvetenskapliga

skalländamål intesådanabehandling förgällerstyckenatredje an-att
ochsamlades inuppgifterna attvilkaändamål förmed deoförenligses

underändamål får bevarasför sådanainsamladepersonuppgifter en
uppgifter-gällerDockpunkten ii attvad sägstidlängre än ovan.som

ända-dessaförbehövstidlängreunder änfår bevarasinte somenna
histo-förbehandlaspersonuppgifterstycketfjärde sägsmål. I att som
vidtaföranvändasändamål fårvetenskapligaeller attstatistiskariska,
läm-registrerade harbara denregistreradedenfrågaåtgärder i omom

till denskäl med hänsynsynnerligadet finnssamtycke ellersitt re-nat
dockgällerbestämmelsensistnämndavitala Dengistrerades intressen.

allmännapersonuppgifter ianvändningmyndighetsförinte aven
alltsåfårMyndigheternameningen.stycket sistaandrahandlingar 8 §

allmännainformation istycket användafjärdebestämmelsen i 9 §trots
Övriga bestäm-enskilda.beträffandeåtgärdervidtahandlingar för att

myndighet påföljasdäremotpersonuppgiftslagen skall närmelser i en
förstai 9 §bestämmelsenpersonuppgifter,återanvänderdetta sätt t.ex.

ändamålfår behandlas för någotpersonuppgifter intestycket d attom
a.samlades inuppgifternaför vilketoförenligt med detär prop.som

s.120.
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När behandling tillåtenpersonuppgifter ärav

innehållerLagens 10 § uttömmande uppräkning de fall dåen av per-
sonuppgifter får behandlas. Om känsliga uppgifterpersonuppgifter, om
lagöverträdelser eller skall behandlas, måstem.m. personnummer
behandlingen dessutom tillåten i enlighet med Innebär13-22 §§.vara
behandlingen personuppgifter överförs till tredje land, dvs. tillatt stat

inte ingår i Europeiska unionen eller ansluten till Europeiskaärsom
ekonomiska samarbetsområdet, måste också 33-35 följas.

Enligt behandling10 § är personuppgifter tillåten endast denav om
registrerade, dendvs. personuppgift har lämnat sittsom en avser,

behandlingensamtycke till eller behandlingen nödvändig förär attom

a avtal med den registrerade skall kunna fullgöras eller åtgärderett
den registrerade begärt skall kunna vidtas innan avtalettsom

träffas,
b den personuppgiñsansvarige skall kunna fullgöra rättsligen

skyldighet,
c vitala intressen för den registrerade skall kunna skyddas,
d arbetsuppgift allmänt intresse skall kunna utföras,en av
e den personuppgiftsansvarige eller tredje till vilkenen man perso-

nuppgiñer lämnas skall kunna utföra arbetsuppgiftut ien sam-
band med myndighetsutövning, eller

f ändamål berättigatrörett intresse hos denettsom personupp-
giftsansvarige eller hos sådan tredje till vilkenen man person-
uppgifterna lämnas skall kunna tillgodoses,ut detta intresseom
väger denän registreradestyngre intresse skydd kränk-motav
ning den personliga integriteten.av

Med samtycke enligt 3 § varje slag frivillig, särskild ochavses av
otvetydig viljeyttring vilken den registrerade, efter ha fåttgenom att
information, godtar behandling personuppgifter honom ellerrörav som
henne. Med begreppet tredje i personuppgiftslagen någonman avses

denän registrerade, den personuppgiñsansvarige,annan personupp-
giftsombudet, dvs. den fysiska efter förordnande denperson som, av
personuppgiftsansvarige, självständigt skall till personuppgifterattse
behandlas på korrekt och lagligtett sätt, personuppgiftsbiträdet, var-
med förstås den behandlar personuppgifter för densom personupp-
giftsansvariges räkning, och sådana under denpersoner som person-
uppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta har be-ansvar
fogenhet behandlaatt personuppgifter.

Enligt 11 § får personuppgifter inte behandlas för ändamål rörsom
direkt marknadsföring, den registrerade hos denom personupp-



89regleringen...rättsligaDen nuvarande1999: 109SOU

så-siganmält han eller hon motsätterharskriftligengiftsansvarige att
behandling.dan

EnligtsamtyckeåterkallelsebestämmelserfinnsI 12 § m.m.avom
behandlingde fall dåregistrerade idenharförsta stycket person-avv

samtyckelämnat sittregistrerade hardentillåten näruppgifter bara är
lämnatåterkallahelsteller 34 § när ettenligt 15 rätt10, att sam-som-
därefter interegistrerade fårpersonuppgifter denYtterligaretycke. om
får däremotuppgifterinsamladeredanBehandlingenbehandlas. av

lämnadeursprungligenmed detenlighetfortsätta iåterkallelsentrots
kom-elleruppdaterasfår såledesuppgifterna intesamtycket, t.ex.men

registrerad utöverandra stycket123. I sägspletteras a. att enprop. s.
sighar motsättastycket och 11 § inte rättförstaföljer attvad avsom

tillåten enligtpersonuppgifter ärbehandlingsådan personupp-somav
giftslagen.

personuppgifterkänsligabehandlingFörbud mot av

restriktivapersonuppgifter gäller särskiltkänsligabehandlingenFör av
behandlaförbudfinns principielltregler. I 13 § mot attett personupp-

religiöspolitiska åsikter,eller etnisktgifter avslöjar ursprung,rassom
fackförening, ellermedlemskap i rörfilosofisk övertygelse,eller som

betecknas i lagenUppgifter densexualliv. angivnahälsa eller artenav
personuppgifter andra stycket.känsliga 13 § Det är notera attattsom

särskilda regler-enligt datalagen omfattasdel det t.ex.som aven av
någon avtjä-misstänks eller dömts för brott,uppgifter någon attattom

föremåleller undergått påföljd för brott, någon varitstraff attnat annan
fått ekonomiskför tvångsingripanden enligt lagstiftning, någonviss att

föremål för åtgärdhjälp eller vård socialtjänsten, någon varitinom att
omdömeutlänningslagen eller uppgifter någonenligt utgörom som

bestämmelsernaeller värderande upplysning inte omfattasannan av-
uppgifterkänsliga i personuppgiftslagen.om

förarbetena bedöm-a. 68 uttalar regeringen den gjortI attprop. s.
det skulle oförenligt med EG-direktivet utvidganingen attatt om-vara

bestämmelser omfattarådet för direktivets känsliga uppgifter till attom
allt det regleras särskilda regler enligt datalagen. såAtt görasom av
skulle, menade hindra flödet sådana uppgifterregeringen, det fria av
inom framhållerEU. Regeringen denna bedömning- även Da-att som
talagskommittén gjorde inte verkar ha ifrågasätts remissin-någonav-
stans.
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från känsliga personuppgif-behandlingförbudetUndantag mot av
ter

emel-behandling personuppgifter§ känsliga ärFörbudet i 13 mot av
undantagslöst regleras under vilka14 §.lertid I 15-19inte om-

uppgifter förbudet tillå-behandling känsliga ärständigheter trotsen av
ten.

registre-känsliga personuppgifter behandlas, denEnligt § får15 om
till eller pårade sitt uttryckliga samtycke behandlingenhar lämnat ett

offentliggjort uppgifterna.tydligt sätt
känsliga personuppgifter behandlas be-f°ar enligt 16 §Vidare om

nödvändig for personuppgiftsansvarige skallhandlingen a denär att
skyldigheter eller rättigheterkunna fullgöra sina sina inomutöva ar-

den registrerades eller skallbetsrätten, b någon vitala intressenannans
den lämna samtycke, ellerkunna skyddas och registrerade inte kan sitt
skall kunna fastställas, försva-c rättsliga anspråk gällande ellergöras

ras.
behandlas med fårUppgifter stöd a lämnas till tredjeutsom av man
arbetsrätten finnsbara det inom skyldighet för denom en personupp-

giñsansvarige det eller den registrerade uttryckligen hargöraatt sam-
tyckt till utlämnandet.

Vidare får ideella organisationer med politiskt, filosofiskt, religiöst
eller syftefackligt inom för sin verksamhet behandla känsligaramen
personuppgifter organisationens medlemmar andraoch sådanaom per-

grundpå syfteorganisationens har regelbunden kontaktsoner som av
med den. Känsliga personuppgifter får dock lämnas till tredjeut man
bara den registrerade uttryckligen har samtyckt till det. fram-Dettaom
går 17av

hälso- och sjukvårdsändamålFör får, enligt känsliga18 person-
uppgifter behandlas, behandlingen nödvändig förebyg-för aärom
gande hälso- och sjukvård, b medicinska diagnoser, c vård eller
behandling, eller d administration hälso- och sjukvård. Vidare fårav
den yrkesmässigtär verksam hälso-inom och sjukvårdsområdetsom
och har tystnadsplikt alltid behandla känsliga personuppgifter som
omfattas tystnadsplikten. Detsamma dengäller verksaminte ärav som
inom hälso- och sjukvårdsområdet underkastad liknandeärmen en
tystnadsplikt och har fått känsliga personuppgifter från verksamhetsom
inom hälso- och sjukvården.

I 19 regleras§ känsliganär personuppgifter samtycke frånutan-
den registrerade får behandlas för forsknings- och statistikändamål. I-
förarbetena prop. 1997/98:44 127 förstasägs med forskning iatts.
hand den verksamhet bedrivs vid etablerade institutioner,avses som
såsom universitet och högskolor eller privata, väletablerade forsk-
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Även utförsundersökningarepidemiologiskasådananingsinstitut. som
liksomfaller utanför,Släktforskningomfattas.vetenskapligt annan

måsteprivat Detutredningsverksamhetellerforskning natur.av mera
den måstebedrivs, ochforskningensamhällsintressefinnas attett av

numeriskastatistikMedvetenskaplig mening.i någon sam-avsesvara
hänföras till hän-kanobservationerelementäramanställningar somav

sådanaförtillstånd och verksamheteller göraflödendelser, att sam-
manställningar.

behandlas förpersonuppgifterfår känsligaförsta stycketEnligt §19
nödvändig påbehandlingen sättstatistikändamål,forsknings- och ärom

ellerdet forsknings-sarnhällsintressetochi 10 § sta-sägs avomsom
risk för otill-deningår klartdär behandlingentistikprojekt överväger

kanbehandlingenpersonliga integritetenskildasbörligt intrång i som
127förarbetena a.statistikprojekt enligtinnebära. Med prop. s.avses

årligen,återkommande,statistikframställning skersådanäven t.ex.som
statistikprodukt.brukar kallasvaddvs. ensom

har påhand den personuppgiftsansvarigeförstaiDet egetär attsom
aktuelltbehandlingendenna avvägning. Om inomgöra ett pro-ansvar

denforskningsetisk kommitté, behöver dockjekt godkänts per-av en
skallDåsonuppgiftsansvarige inte någon awägning. näm-göra egen

förutsättningarna enligt avvägningsnor-§ andra stycket,ligen, enligt 19
uppfyllda.men anses

förfår personuppgifter lämnasEnligt tredje stycket19 § attut an-
projekt i första stycket, inte någotvändas i sådana annatavses omsom

medsekretess tystnadsplikt. Bestämmelsen förföljer regler ochomav
bestämmelsenforskare eller statistiker enlighet medsig den iatt som

registrerade intepersonuppgifter från något håll dehämtar in änannat
behandling jfrbehöver informera de registrerade sinautomatiskt om

stycket.24 § andra
myndigheteller denfinns bemyndigande för regeringenI 20 § ett

föreskrifter ytterligarebestämmer meddelaregeringen att omsom
från förbudet behandling känsligaundantag i 13 § mot personupp-av

behövs med hänsyn till viktigt allmänt intresse. Någragifter, det ettom
kanföreskrifter har utfärdats.generella sådana inte Däremotännu

iRättsinformationsförordningen 1999:175bl.a. regeringennämnas att
från behandlahar föreskrivit visst undantag förbudet att personupp-om

gifter avslöjar politiska åsikter 22 §.som
behandlaförbjudet myndigheterEnligt § det för andra21 änär att
domar ilagöverträdelser innefattar brott,personuppgifter om som

frihetsbe-straffprocessuella tvångsmedel eller administrativabrottmål,
iadministrativa frihetsberövandenrövanden. Som exempel på nämns

lagen l990:52förarbetena a. 76 tvångsingripanden enligts.prop.
1988:870med särskilda bestämmelser vård lagen omom av unga,
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missbrukare fall, lagen psykiatriskvård i vissa 1991:1128 omav
rättspsykiatrisk vård, lagentvångsvård, lagen 1991:1129 om

angående psykiskt utvecklingsstörda1967:940 vissaomsorger om
och utlänningslagen 1989:529.

fåreller den myndighet dockRegeringen regeringen bestämmersom
föreskrifter undantag från förbudet 21 § tredjemeddela i 21 §om

får till-stycket. Vidare regeringen eller, regeringen så bestämmer,om
enskilda från förbudet.synsmyndigheten i fall besluta undantagom

fallexempel på där det kan befogat med undantag iSom nämnsvara
förarbetena a. den behandling uppgifter75 t.ex.prop. s. omav
brottmålsdomar privata vård- och behandlingshem kan behövasom
utföra för vårda och behandla den dömde effektivtpå sätt.att ett

Datainspektionen har med stöd bemyndiganderegeringens 8 §av
personuppgiftsförordningen, 1998:1191 meddelat föreskrifter om un-

från förbudet fördantag andra myndigheter behandlaän att personupp-
gifter lagöverträdelser DIFS 1998:3. Bl.a. får enligt före-om m.m.

sådanaskrifterna personuppgifter behandlas behandlingen nöd-ärom
fullgöravändig för föreskrift på socialtjänstområdet l a.§att en

Behandling personnummerav

Uppgifter får huvudregel behandlas endastom personnummer som om
samtycke lämnats 22 §. Sådana uppgifter får dock behandlas även när
det klart motiverat med hänsynär till a ändamålet med behandlingen,
b vikten säker identifiering, eller beaktansvärtc något annatav en
skäl.

Information till den registrerade

finns bestämmelserI 23-27 information till registrerade.denom
Enligt skall23 § den personuppgiftsansvarige sambandi med att

uppgifter samlas frånin själv, självmant lämnaom en person personen
den registrerade information behandlingen uppgifterna.om av

uppgifternaNär samlas in från någon källa den registrera-änannan
de, skall den personuppgiftsansvarige självmant lämna den registrerade
information behandlingen uppgifterna de registreras 24 §.närom av
Är uppgifterna avsedda lämnas till informa-tredje behöveratt ut man,
tionen dock inte förrän uppgifterna lämnas för första gången.utges
Information enligt 24 § behöver dock inte lämnas, det finns be-om
stämmelser registrerandet eller utlämnandet lag eller någoniom en

författning 24 § andra stycket.annan
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heller lämnasinformationbehöver intelagrumEnligt omsamma
oproportionerligtinnebäraeller skulleomöjligtdetta sig storvisar en

denvidta åtgärderuppgifterna används för rörarbetsinsats. Om att som
samband med såinformation lämnas idockregistrerade, skall attsenast

sker.
Infor-självmant.information skall lämnasvilkenI 25 § somanges

uppgift denskall omfattaeller 24 §enligt 23mationen personupp-om
behandlingen, ochmeduppgift ändamålenidentitet,gifcsansvariges om

skall kunnaregistreradebehövs för deninformationall övrig taattsom
informa-behandlingen, såsomsamband medrättigheter itill sinavara

ochuppgifteruppgiftema, skyldighet lämnation attmottagarna avom
behöveroch fä rättelse. Informationansöka informationrätten att om

till.registrerade redan kännersådant dendock lämnasinte somom
ochskyldig tillpersonuppgiftsansvarigeEnligt 26 § denär att var en

beskedkalenderår gratis lämnadet gångansöker omen peromsom
Behandlas så-behandlas ellerpersonuppgifter den sökanderörsom

vilkaskriftlig information lämnas ocksåuppgifter skalldana om upp-
uppgifter harbehandlas, varifrån dessagifter den sökande somom

ellermed behandlingen, och till vilkahämtats, ändamålen mottagare
andra stycketuppgifterna lämnas 26 §kategorier Iut.mottagare somav

registrerades ansökan informa-finns bestämmelser dels dendet om om
vilken tidpunkt efter ansökan dendels vidtion, personupp-somom

finnsskall lämna informationen. tredje stycketgifcsansvarige I 26 §
beträffande personuppgifter löpandeundantagsbestämmelser ivissa

personuppgifter3 § den till vilken lämnasMedtext. mottagare avses
personuppgifter lämnas för myndighet skall kunnaNär ut-ut attut. en

sköta,föra kontroll eller skyldigsådan tillsyn, revision den är attsom
myndighetendock inte mottagare.anses som

informationsskyldig-finns bestämmelse undantag från27 §I en om
den utsträck-heten enligt 23-26 §§ vid sekretess och tystnadsplikt. I

beslutsärskilt föreskrivet lag eller författning eller ining det iär annan
med författning får lämnashar meddelats stöd uppgifter inteattsom av

till registrerade gäller bestämmelserna §§.den inte i 23-26 Enut per-
motsvarandesonuppgiftsansvarig inte myndighet får därvid iärsom en

uppgifterfall i sekretesslagen 1980: 100 lämnavägra utattsom avses
till den registrerade.

fåreller den myndighet bestämmerRegeringen regeringensom
skallmeddela föreskrifter bl.a. vilken informationnärmare somom

skall tilllämnas till registrerade och hur lämnandet information gåav
bemyndi-50 Regeringen hari § personuppgiftsförordningen§ e. 13 5

föreskrifter informationDatainspektionen meddela vilkengat att om
skall lämnas.skall lämnas till registrerade och hur informationensom

utfärdats.generella sådana föreskrifter harNågra emellertid inteännu
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Rättelse

skall den personuppgiftsansvarige begäran denEnligt 28 § på regist-av
blockera eller utplåna personuppgifterrerade sådanarätta,snarast som

behandlats i enlighet med personuppgiftslagen föreskrifterinte har eller
med stöd skyldighethar meddelats lagen. föreskrivs ocksåDetsom av

förutsättningar delunder vissa underrätta tredje fått så-att avman som
uppgifter, den vidtagnadana åtgärden. Med blockering avom perso-

nuppgifter åtgärd vidtas för personuppgifterna skallattavses en som
förknippade med information de spärrade och anled-ärattvara om om

till och för personuppgiñemaningen inte skall lämnas tillspärren att ut
tredje med stöd 2 kap. tryckfrihetsförordningen 3 §.änannatman av

Automatiserade beslut

finns bestämmelserI 29 § automatiserade beslut, dvs. beslutom som
har rättsliga följder eller har märkbara verkningar för fysiskannars en

grundasoch enbart på automatiserad behandling sådanaperson som av
personuppgifter avsedda bedömaär egenskaper hosattsom personen.
Som exempel på sådana uppgifter förarbetenai a. 88nämns prop. s.
arbetsprestationer, kreditvärdighet, pålitlighet och uppträdande. Enligt
bestämmelsens första stycke skall den berörs sådant beslutettsom av
ha möjlighet på begäran beslutet någonomprövat Iatt av person.
andra stycket och föremålsägs varit för automatiseratatt ettvar en som
beslut har på ansökanrätt få information från denatt personupp-
giftsansvarige vad har den automatiserade behandlingstyrtom som

lett fram till beslutet. Informationsskyldigheten således barasom avser
vad behandlingen, dvs. den tekniska och intestyrt t.ex.som processen,

information bankersnärmare regler eller gränsvärden för kreditgiv-om
ning a. 135.prop. s.

Säkerheten vid behandling och överförande personuppgifter tillav-
tredje land

I 30-32 finns bestämmelser säkerheten vid behandling och i 33-om
35 regleras överföring personuppgifter till tredje land.av

arbetarDen med personuppgifter får bara behandla dessa isom en-
lighet med instruktioner från den personuppgiftsansvarige 30 §. Om
det i lag eller författning finns särskilda bestämmelser be-annan om
handlingen personuppgifter i det allmännas verksamhet sådanai frå-av

skall dessa dock gälla.gor,
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teknis-vidta lämpligapersonuppgiftsansvarigeskall denEnligt §31
personuppgifterskydda deåtgärder förorganisatoriskaka och att som

Åtgärderna säkerhetsnivå ärskall åstadkommabehandlas. somen
detfinns, vadmöjligheterbeaktande de tekniskamedlämplig somav

finnsde särskilda riskergenomföra åtgärderna,skulle kosta att som
de be-känsligapersonuppgiftema, och hurbehandlingenmed passav

uppgifternahandlade är.
be-myndighet regeringenfår ellerb regeringenEnligt 50 § som
denställs påföreskrifter vilka kravmeddela närmarestämmer somom

personuppgifter.vid behandlingen Rege-personuppgiftsansvarige av
Datain-personuppgiftsförordningen bemyndigat13 §har iringen

sådana fö-föreskrifter. generellameddela sådana Någraspektionen att
emellertid utfärdats.reskrifter har inteännu

tredjepersonuppgifter tillförbud överföringfinnsI 33 § ett mot av
emellertid undantagslöst. 34 §personupp-förbud inte Iland. ärDetta

förafall det tillåtetfinns uppräkning i vilka övergiftslagen är atten av
registrerade harpersonuppgifter till tredje land. Bl.a. fär så ske denom

undantagsamtycke till överföringen. Vidare kan ytterligarelämnat sitt
fårmed stöd Enligt den bestämmelsenfrån förbudet 35göras re-av

den myndighet bestämmereller regeringengeringen som
bl.a. meddela§ personuppgiftsförordningenDatainspektionen, ll

från det behövs med hän-föreskrifter undantag förbudet i 33om om
allmänt eller det finns tillräckliga garanti-till viktigt intresseettsyn om

till skydd för de registrerades rättigheter.er
med instruktion för ochbl.a. förordningen 1995:1386 Patent-I re-

finnsgistreringsverket och i Rättsinformationsförordningen 1999:175
tillsärskilda bestämmelser tillåter personuppgifter får lämnas utattsom

tredje land.
lagrådsremiss den föreslårI 17 juni 1999 regeringen att person-en

uppgiftslagens bestämmelse förbud överföringmot personupp-om av
gifter till tredje land ändras. Enligt förslaget överföringskall person-av
uppgifter till tredje land längre förbjuden, det tredje landetinte vara om
har skyddsnivå för skyddet personuppgifter.adekvaten av

Anmälan till tillsynsmyndigheten

Enligt personuppgiftslagen tillsynsmyndigheten myndighetdenär som
för §personuppgiftsförord-regeringen tillsyn. Enligtutöva 2utser att

personuppgiftsla-ningen Datainspektionen tillsynsmyndighet enligtär

gen.
Något tillståndsförfarande motsvarande finns datalagendet isom-

förekommer inte ipersonuppgiftslagen. föreskrivsDäremot i 36 § att-
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personuppgifter helt automatiseradbehandling eller delvisärsomav
skallanmälningsskyldighet. personuppgiñsansvarigeomfattas Denav

behand-skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten sådaninnangöra en
be-genomförs. Regeringen eller den myndighet regeringenling som

Datainspektionen, personuppgiftsförordningen får dock6 §stämmer
föreskrifter undantag från anmälningsskyldigheten för så-meddela om

dana behandlingar sannolikt inte kommer leda tillatttyper av som
otillbörligt intrång i den personliga Ipersonuppgiñsför-integriteten.
ordningen har regeringen 3-5 §§ föreskrivit från anmäl-undantagom
ningsskyldigheten enligt personuppgiftslagen. Bl.a. anmälnings-gäller

inte för behandlingskyldigheten personuppgifter reglerasav ge-som
föreskriftersärskilda lag eller förordning 3 3.§nom

Vidare behöver anmälan inte den personuppgiftsansvari-göras, om
tillsynsmyndighetentill har anmält personuppgiftsombud haratt ettge

Ävenoch denne 37 §. entledigandeärutsetts ettvem personupp-av
giñsombud skall anmälas till tillsynsmyndigheten. Om det på grund av

längre finnsentledigande inte anmältnågot personuppgiñsombud,
personuppgiñsansvarigemåste den enligt 36 § anmäla de behandlingar

därefter.påbörjassom
förarbetena a.I 140 personuppgiftsombud kansägs att ettprop. s.

anställd hos den personuppgiftsansvarige, ombudet dåattvara en men
måste sådan ställning befogenheternaattges en som personupp-
giftsombud kan på självständigtutövas i förhållande till arbets-sättett
givaren. anlitat personuppgiñsbiträdeEtt eller någon anställd hos biträ-
det kan till personuppgiftsombud under förutsättning denutses att ut-
sedde förutsättningar sitt uppdrag självständigt.utöva Däremotattges
kan personuppgiñsansvarig inte sig själv till personuppgiftsom-utseen
bud. personuppgiftsombudetsI självständiga ställning ligger vidare att
personuppgiftsombudet skall ha tillräckliga kvalifikationer och kunska-

för kunna utföra sina uppgifter.attper
Enligt skall38 § personuppgiftsombudet ha till uppgift självstän-att

digt till den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterattse
på lagligt och korrekt och i enlighetsätt med god sed påpekaett samt

föreventuella brister honom eller henne. Har ombudet anledning att
misstänka den personuppgiftsansvarige bryter de bestämmelseratt mot

gäller för behandlingen ,personuppgifter och vidtas inte rättelsesom av
så kandet ske efter påpekande, skall ombudet anmäla förhållandetsnart
till tillsynsmyndigheten. Personuppgiftsombudet skall i övrigtäven
samråda med tillsynsmyndigheten vid tveksamheter hur de be-om
stämmelser gäller för behandlingen skall tillämpas.som

Vidare skall personuppgiftsombudet föra förteckning de be-överen
handlingar den personuppgiftsansvarige genomför och skullesom som
ha omfattats anmälningsskyldighet ombudet hade funnitsinteav om
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det finnsfå rättelseregistrerade närombudet hjälpaskall39 § attsamt
el-felaktigapersonuppgifterbehandlade ärmisstänkaanledning attatt

40 §.ofullständigaler
särskilt integri-obligatorisk anmälanföreskrivs41 §I avom

meddelafår regeringenbestämmelsenbehandlingar. Enligttetskänsliga
innebärpersonuppgiftersådana behandlingarföreskrifter att somavom

skallintegritetenden personligaotillbörligt intrång iförsärskilda risker
för-veckor itillsynsmyndighetentillförhandskontroll anmälasför tre

personuppgiftsförordningenföreskrifter finns bl.a. i 9 §Sådanaväg.
personuppgifterbehandling1999:105förordningenoch i 2 § avom

regeringenbrottsutredningar. Omskattemyndigheters medverkan ivid
anmäl-frånföreskrifter gäller inte undantagetsådanameddelathar

anmälan inte behöver görasenligt dvs.ningsskyldigheten 37 att om
personuppgiftsombud.det finns ett

inte anmältsallmänheten behandlingartillUpplysningar om som

begärpersonuppgiftsansvarige till ochskall denEnligt §42 en somvar
upplysningar sådanaoch på lämpligt lämnadet skyndsamt sätt au-om

harpersonuppgifter inteeller andra behandlingartomatiserade somav
docktillsynsmyndigheten. personuppgiftsansvarigeanmälts till Den är

vilka säker-sekretessbelagda uppgifterskyldig lämnainte utatt om
har vidtagits. personuppgiftsansvarig intehetsåtgärder En ärsomsom

sekretesslagenfår därvid motsvarande fall imyndighet i som avses
lämna uppgifter.1980: 100 vägra att ut

Tillsynsmyndighetens befogenheter

befo-finns tillsynsmyndighetensoch bestämmelserI 32 43-47 om
genheter.

fall besluta vil-tillsynsmyndigheten i enskilda får§I 32 sägs att om
vidta.skallsäkerhetsåtgärder den personuppgiñsansvarigeka som

tillgångfåTillsynsmyndigheten har för sin tillsyn på begäranrätt att
dokumen-ochpersonuppgifter behandlas, upplysningartill de som om

tillträde till så-säkerheten vid dennabehandlingen ochtation samtav
anknytning till behandlingen §.dana lokaler har 43som

för kon-myndigheten därvid kan få tillräckligt underlagOm inte att
förbjuda denbehandlingen laglig, får myndigheten vid viteärstatera att

personuppgiñsansvarige behandla personuppgifter på sätt änannatatt
dem konstateratslagra 44 §. gäller detDetsamma attattgenom om

eller behandlas olagligtbehandlas komma påpersonuppgifter kan ettatt
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elleråstadkomma rättelse på något sättgåroch det inte annatsätt att om
tillsynsmyn-brådskande, fårsakenbrådskande 45 §. Om ärsaken är

dentillfälligt beslut vite innanmeddelaocksådigheten ett perso-om
tillfälliga beslu-fått tillfälle sig 46 §. Detnuppgiftsansvarige yttraatt

yttrandetiden gåttskall då näromprövas ut.tet
såda-ansökatillsynsmyndigheten hos länsrättfårEnligt § att47 om

skall utplå-olagligthar behandlats på sättpersonuppgifter ettsomna
nas.

Överklagande

personuppgiftslagenTillsynsmyndighetens beslut enligt änannatom
Myndighe-förvaltningsdomstol.föreskrifter får överklagas hos allmän
överklagasbeslutet skall gälla detfår dock bestämma ävenattten om

krävs överklagande till kammarrätt.Prövningstillstånd vid§.51

Skadestånd

denföreskrivs den personuppgiftsansvarige skall48 § ersättaI att re-
skada och kränkning dengistrerade för personliga integritetenav som

behandling personuppgifter strid med lagen vid behandlingien av av
personuppgifter har orsakat. Ersättningsskyldigheten kan dock i den

det skäligt jämkas den personuppgiftsansvarige vi-utsträckning är om
felet berodde på honom eller henne.inteattsar

Straff

straffbestämmelser. uppsåtligen oaktsam-I 49 § finns ellerDen som av
uppgifter lagen,het lämnar infonnation eller anmälan enligt iiosarma

personuppgifter ellerstrid med lagens bestämmelser behandlar känsliga
personuppgifter tilluppgifter lagöverträdelser eller för överom m.m.

tilltredje eller låter bli anmälan behandling till-land göraatt en om
synsmyndigheten straffas med böter eller fängelse högst månader.i sex

får dömas till fängelseOm brottet i högst två år.är grovt
nämnda lagrådsremissen föreslården tidigare den juni 1999I 17 re-

straffbestämmel-geringen också viss ändring personuppgiftslagensav
Enligt förslaget skall för i ringagärning inte dömas utser. ansvar en

fall.
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föreskrifterNärmare

myndighetdet föregående får regeringen eller denframgåttSom av
föreskrifterbestämmer enligt meddela50§regeringen närmaresom

vilka kravfall behandling personuppgifter tillåten,vilkabl.a. i äravom
personuppgiftsansvarige vid behandlingdenställs på av person-som

tillåten.vilka fall användning personuppgifterochuppgifter, i ärav

ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande-

Personuppgiftslagen har, tidigare har kraft deninämnts, trättsom
då datalagen gälla. personuppgifts-oktober 1998, upphört Enligt24 att

förlagens Övergångsbestämmelser skall sådana behandlingar som
tidpunktenpåbörjats vid den personuppgiftslagen tillämpas först den

oktober 2001. Detsamma gäller behandling personuppgifterl av nya
för ändamåletbehandling påbörjats vid ikraftträdandet. Vissaom

personuppgiftslagenbestämmelser i tillämpas inte på påbörjad manuell
personuppgifter förränbehandling den oktoberl 2007. Dessaav

bestämmelser tillämpas inte heller pågåendepå lagring av personupp-
forskninggifter för historisk förrän uppgifterna behandlasbörjar på

något sätt.annat

4.3.7 Registerförfattningar

Särskilda registerförfattningar har på år blivit alltmer vanliga.senare
registerförfattning innebärEn specialreglering förhållande tillien per-

sonuppgiftslagen i syfte komplettera den eller delari vissa ersättaatt
författningden. särskild under förutsättningarEn vissa innebäraanses

utformningbättre garanti för integritetsskyddet särskilt känsligaien av
särskild författningsregleringregister. Sådan har skettpersonregisterav

utifrån det principiella ställningstagandet medpersonregisteratt ett stort
antal registrerade och integritetskänsligt innehåll börettpersoner vara
reglerade i lag prop. 1990/9l:60 ff.56 och bet. 1990/9l:KUlls. s.
ll.

Registerförfattningar finns i dag inom flera områden och omfattar
bl.a. behandling personuppgifter totaltörsvarspliktiga, skattere-av om
gister, hälsodata- och vårdregister, socialförsäkringsregister och polis-
register.

Angående behovet registerförfattningar avsnitt 6.1.1. Därav se
redovisas Pliktregisterutredningens betänkandet Behandlingi av per-

totalförsvarspliktigasonuppgifter SOU 1997:101 103 Data-om s.
lagskommitténs i betänkandet OffentlighetIntegritet- Informations--
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1997/98:44ff. och regeringens i1997:39 208teknik SOU prop.s.
frågan.iPersonuppgiftslag s. 40 resonemang

Arkivlagen 1990:7824.3.8

myndigheternasbestämmelser1990:782 innehållerArkivlagen om
Enligt 3 §arkivmyndighetema.arkivandraoch vissa samt omorgans

frånde allmänna handlingarnamyndighets arkiv enbartbildas aven
handlingar iverksamhet sådanamyndighetens samt avsessomav

ochtryckfrihetsförordningen vissa minnesanteckningar2 kap. 9 § ut-
förhandoch myndigheten beslutar skallkast eller koncept tas omsom

arkivering.
skallarkivlagen gallras. Vid gallringenfår enligt lO §Handlingar

det arkiv-arkiven del kulturarvet ochdock beaktas utgör attatt en av
iåterstår skall kunna tillgodose de ändamål 3 §material som angessom

hand-nämligen tillgodose del allmännaarkivlagen, rätten attatt ta av
och förvaltningens behov informationlingar, rättskipningens samtav

gallringforskningens behov. Om det finns avvikande bestämmelser om
förordning dessahandlingar i lag eller i gällervissa allmänna annanav

bestämmelser.
Utredningen återkommer avsnitt till bl.a. arkivlagens be-i 6.13

bevarandestämmelser och gallring.om

4.4 Internationell reglering

4.4.1 EG:s dataskyddsdirektiv

oktoberEuropaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG den 24av
för enskilda behandlingskydd med avseende på1995 avom personer

personuppgifter och det fria flödet sådana uppgifter ålägger EU:som av
medlemsstater inom lagstiftningår eller på sättannatatt tre genom ge

innehåll framgåttföreskrifter det framgår direktivet. Somav som av av
gäller sedan den oktoberavsnitt 4.3.6 i Sverige 24 1998 personupp-

och dis-giftslagen, bestämmelser huvudsak följer direktivetsi textvars
position.

Dataskyddsdirektivet innebär inte skallatt antaman en gemensam
personuppgiftslag för hela direktiv bindande i frågaendastEU. Ett är

medlemsländernadet skall uppnås och överlämnarresultatom som
välja form och metod för detta. Direktivet endast densjälva utgöratt

medlemsländerna skall fast-inom vilken införliva de principerram som
ställts direktivet.i
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dvs.minimidirektiv,EG-direktiv s.k.ärförekommerDet ettatt ett
måsteminimibestämmelser. Medlemsstaternaendastinnehållerdetatt

alltidenligt EG-direktivetminimiskyddetdå kunna garantera att upp-
innebärupprätthålla eller införa reglertillåtetfylls det är att sommen

Är det frågaför de aktuella intressena. inteskyddstarkare ettett om
kunnaminimidirektiv måste medlemsstaternasådant garantera att var-

vadbestämmelser gällermildare nationellaeller änken strängare som
EG-direktivet.följer av

mini-uppfattning dataskyddsdirektiv interådande EG:sEnligt år ett
34.ff. l997/98:44bl.a. SOU 1997:39 109 ochmidirektiv se s.s. prop.

1997/98: 108 34,regeringen uttalar i sägastället kanI s.som prop.man,
alltsåbåde och maximikaraktär. inteminimi- Detdirektivet äräratt av
skydd föreller behålla bättre ellertillåtet föreskriva sämreettatt - -

förvid behandling personuppgifter ellerpersonliga integritetenden av
sådana uppgifter följer direktivet.det fria flödet Däremotänav som av

får inom den i direktivetmedlemsstaterna närmaresom gesram
f°ar före-villkoren för behandling personuppgifterprecisera när av

preciseringar får dock hindra det fria flödetkomma. inteDessa av per-
unionen. artikel finns uttrycklig bestäm-sonuppgifter inom I 1.2 en
medlemsstaterna får varken begränsa eller förbjudamelse säger attsom

fria flödet personuppgifter medlemsstaterna med hänvis-det mellanav
enskildes integritetsskydd sådant framgår direktivet.ning till den det av

Som framgått avsnitt 4.3.6 har det skulleregeringen t.ex. ansett attav
oförenligt med EG-direktivet i personuppgiftslagen haattvara en annan

definition känsliga personuppgifter den finns i EG-direktivetänav som
prop. l997/98z44 68. så skulle, menade regeringen, hindraAtt göras.
det fria flödet sådana uppgifter ochinom Europeiska unionenav
därmed direktivet.strida mot

finns två syften med direktivet syftetDet artikel l. Det är attena
skydda fysiska särskiltgrundläggande fri- och rättigheter,personers

privatliv, samband personuppgifter.till i med behandling Deträtten av
andra syftet skapa förutsättningar för fritt flödeär att ett av personupp-
gifter mellan medlemsstaterna.

Artikel innehåller definitioner personuppgifter och be-2 bl.a.av
handling personuppgifter. personuppgifter vidMedav ges ensom-
definition upplysning identifierad ellervarjeavses som avser en-
identifierbar fysisk Med förstås identifie-sådan kanperson. person som

direkt eller indirekt, framför allt identifi-hänvisning till ettras genom
kationsnummer eller till eller flera faktorer specifika för hansären som
fysiska, fysiologiska, psykiska, ekonomiska, eller socialakulturella
identitet. Med behandling åtgärd ellerpersonuppgifter varjeav avses
serie åtgärder vidtas beträffande personuppgifter, sig detav som vare
sker på automatisk eller inte, insamling, organise-väg registrering,t.ex.
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inhämtande,återvinning,eller ändring,bearbetninglagring,ring, an-
till-översändande, spridning ellerutlämnandevändning, annatgenom

blocke-sammanställning eller samkörning,uppgifter,handahållande av
b.förstöring artikel 2ellerutplåningring,

manuell be-beträffandeanvänds EG-direktivetiRegisterbegreppet
används det begreppetpersonuppgifter. övrigt inteIhandling utanav

bestämdaförpersonuppgifter än-behandlingställetdet talas i om av
behandlingförgäller endast sådanHuvudregeln direktivetdamål. är att

automatiskföretashelt eller delvis på vägpersonuppgifter somav
för behandlingdirektivet gäller också manuellartikel 3. Men av per-

register.uppgifterna ingår eller kommer ingå isonuppgifter, i att ettom
utanförfallertillämpligt på sådan verksamhetDirektivet inteär som

gemenskapsrätten.
juridiskaenligt direktivet den fysiska ellerRegisteransvarig är per-

myndighet, den institution eller det andraden ensamtsomorganson,
förmed bestämmer ändamålen och medlen be-eller tillsammans andra

medlen för be-personuppgifter. ändamålen ochhandlingen Närav
och författningar ellerbestäms nationella lagar andrahandlingen av av

kan emellertid den eller de särskil-gemenskapsrätten registeransvarige
da för denne, i nationell eller ikriterierna rättatt utse anges gemen-
skapsrätten.

lagstiftningmedlemsländerna skall in iDe principer sin ärtasom
personuppgifter och lag-enligt artikel 6 skall a behandlas korrektatt

för särskilda,ligt, b samlas in uttryckligt angivna och berättigade än-
fårdamål. behandling ske på oförenligt medSenare inte sätt ärett som

dessa Dock skall för statistiska ellerändamål. behandling historiska,
ändamål,vetenskapliga ändamål inte oförenlig med ursprungligaanses

lämpliga skyddsåtgärder beslutas. Personuppgifterna skall com vara
ändamåladekvata, relevanta och inte överflödiga i förhållande till de

för vilka de samlas in och behandlas, d nödvän-riktiga och,vara om
uppgifter skalldigt, aktuella. Oriktiga eller ofullständiga uppgifter ut-

plånas Personuppgifterna påeller skall e inte förvarasrättas. sättett
möjligt under nödvändigt för dedet längre tidgör än ärattsom som

ändamål för vilka uppgifterna behandlas identifiera enskilda. Lämpliga
skyddsåtgärder skall vidtas för personuppgifter lagras för historisk,som
statistisk eller vetenskaplig användning under längre perioder.

Enligt direktivet behandling personuppgifter tillåten endastär av
under förutsättningar. finnsvissa generella bestämmelserna härom iDe
artikel medan artikel innehåller för känsliga8 bestämmelser s.k. per-
sonuppgifter. Enligt artikel behandling personuppgifter tillåten7 är av

a den registrerade givit otvetydiga samtycke behandlingensitt ellerom
nödvändig för b fullgöra avtal i vilket den registreradeär äratt ett part

eller för på den registrerades begäran vidta åtgärder inför detta avtal,att
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registeransvarige,åvilar denrättslig förpliktelseuppfyllac att somen
för denbetydelsegrundläggandeskydda intressen ärd re-att som av

ellerarbetsuppgift allmänt intresseutföra ettegistrerade, att somaven
tredjeellerden registeransvarigemyndighetsutövningled i manavav

berät-ändamåleller, f rörpersonuppgifterna lämnastill vilken ut som
tilltredjehos denellerden registeransvaügehostigade intressen man

registrerades intressendendåuppgifterna lämnas tarvilken ut, utom
dendirektivet någon äntredje iMed begreppetöver. annanavsesman

personuppgifterbehandlardenregisteransvarige,registrerade, den som
deregisterföraren ellerräkningregisteransvarigesdenför personer

direktaregisterförarensregisteransvariges ellerdenunder ansvarsom
behandla uppgiñema.befogenhethar att

behandlinghuvudregel förbudföreskrivsartikel 8.1I mot avsom
elleruppgifterMed uppgifteruppgifter. sådanakänsliga om rasavses

övertygelse,filosofiskpolitiska åsikter, religiös elleretniskt ursprung,
eller sexualliv.uppgifter hälsafackföreningmedlemskap i rörsamt som

huvudregeln,antal undantag frånemellertidartikel 8.2I ettanges
samtycke till behandlingen. Hu-registrerade har sittbl.a. den gettom

hänsynnödvändig medheller behandlingenvudregeln gäller inte ärnär
ellermedicinska diagnoser, vårdförebyggande hälso- och sjukvård,till

dessahälso- och sjukvård ellereller administration närbehandling av
inombehandlas någon yrkesmässigt verksamuppgifter är om-av som

artikelunderkastad tystnadsplikt 8.3.rådet eller är
lagstiftningfår nationelllämpliga skyddsåtgärder vidtas,Om genom

krävsfrån huvudregeln artikel detandra undantag i 8.1beslutas omom
artikeltill viktigt allmänt intresse 8.4.hänsyn ettav

behandlinginnehåller förbud avseendeDirektivet inte något av upp-
uppgifter lagöver-artikel föreskrivs dockgifter brott. I 8.5 att omom

endastfår utförasbrottmålsdomar eller säkerhetsåtgärderträdelser, un-
finnslämpliga skyddsåtgärder imyndighet eller-der kontroll av en om

medlemsstaternamed förbehåll för de ändringarnationell lag som-
lämpli-innehållerstöd nationella bestämmelserkan tillåta med somav

brott-skyddsåtgärder. fullständigt registeroch specifika Ett överga
artikel förasfår dock, vidare 8.5,målsdomar enligt vad isom anges

endast under kontroll myndighet.av en
för denbl.a.innehåller också bestämmelserDirektivet rätt re-om

uppgiftsbehandling fall, begränsningarsig i vissagistrerade motsättaatt
betydelsefulla be-grunda för den enskildevad gäller möjligheterna att

uppgifterautomatisk databehandlingslut enbart på som avseren av
registrerade, denegenskaper, information till dendennes personliga

sekretess ochtill rättelse datasäkerhet,enskildes insyn ochrätt samt om
galhing.
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föreskrivsvadfrånmöjligheter görafallvissa att avstegFör somges
möjlighetermedlemsstaternasålunda attartikel 13.1direktivet. Ii ges

ochskyldigheter rät-deomfattningenbegränsalagstiftning avgenom
behandladeför deprinciperartiklarna 6.1följertigheter perso-avsom

uppgifter fråninsamlingvidinformationkvalitet, 10nuppgiftemas av
samlats inharuppgifterna inteinformation närregistrerade, ll.lden

tilltillgångfåregistreradesregistrerade, den rätt12 attfrån den upp-
fårbegränsningsådanoffentlighet. Enbehandlingarnasgifter och 21
tillmed hänsynnödvändig åtgärdfall då detendast i ärdock göras en

ellerundersökningförebyggande,bl.a.ändamål,angivnasärskiltvissa
brott.avslöjande av

ålägger medlemsstaternabestämmelserinnehåller attArtikel 18 som
skallföreträdareeller dennesregisteransvarigedenföreskriva att un-

behandlingföre genomförandettillsynsmyndighetenderrätta somav en
be-sådanaeller serieautomatiskgenomförs pådelvis väghelt eller en
fallvissanärbesläktade ändamål. Förellerharhandlingar sammasom

amnälningspro-och förenklingarmöjligheter till undantagfinns det av
artikel l8.2-4.ceduren

vilkaskyldiga bestämmamedlemsstaternaartikel 20Enligt är att
registreradesför denkan innebära särskilda riskerbehandlingar som

kontrol-behandlingarsäkerställa sådanarättigheterfri- och attsamt att
till-förhandskontroller skall utförasde påbörjas. Sådanaleras innan av

nationelladetutföras led ikan ocksåsynsmyndigheten ettsommen
led iåtgärd ellerförberedande arbete medparlamentets ettsom ar-en

åtgärd, vilkenlagstiftandeåtgärd grundas på sådanbetet med enen som
skyddsåtgärder artikellämpligabehandlingens ochdefinierar art anger

20.3.
överföringinnehåller bestämmelser rörandeDirektivet även av per-

Enligtgemenskapen.till länder utanför den Europeiskasonuppgifter
överföring så-föreskrivahuvudregeln skall medlemsländerna att aven

behandlasuppgiñer, under behandling eller avseddadana är är attsom
ifrågavarande tredjeefter överföring till tredje land, får ske endast om

land säkerställer adekvat skyddsnivå artikel 25.1.en
och harskall enligt artikel föreskrivaMedlemsstaterna 22 att var en
rättigheterföra talan inför domstol kränkningar sådanarätt att om av

på be-skyddas den nationella lagstiftning tillämpligärsom av som
ochhandlingen fråga. Enligt artikel 23 skall föreskrivasi även att var

lidit skada till följd otillåten behandling eller någonen an-en, som av
åtgärd oförenlig med de nationella bestämmelserär anta-nan som som

gits till följd direktivet, har till denregisteransvari-ersättningrättav av
för den skada han lidit.ge
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ipersonuppgiftslagennämndes harinledningsvisSom genom
inne-direktivetriktlinjerochde principerinförlivatssvensk rätt som

avsnitt 4.3.6.behandlas iPersonuppgiftslagenhåller. ovan

dataskyddskonventionEuroparådets4.4.2

skyddtillkonventionår 1980ministerkommittéEuroparådets antog en
personuppgifter SOdatabehandlingautomatiskvidenskildaför av

trädde iKonventionendataskyddskonventionen.den s.k.1982:50,
bl.a.länder,antalratificerats1985 och haroktoberkraft den l ettav

Sverige.
grundläg-respekten försäkerställakonventionenSyftet med är att

personlig integ-tillenskildesrättigheter, särskilt den rättochgande fri-
personuppgifterdatabehandlingmed automatisksambandiritet av

rättigheter kanenskildesdenUtgångspunkten vissaartikel l. är att av
fritt flöde informa-principförhållande till denskyddas ibehöva avom

internationellaifinns inskriven över-oberoende gränser,tion, av som
mänskliga rättigheter.enskommelser om

informationsammanhang allpersonuppgifter i dettaMed somavses
Tillidentiñerbaridentifierad ellertillkan hänföras automa-person.en

uppgifterhänförs konventionen såväl lagringdatabehandling itisk av
änd-dessalogisk eller aritmetisk behandlingutförandet samtavavsom

eller spridning uppgifterna.återvinningring, utplåning, av
huvudregeln automati-tillämpningsområde enligtKonventionens är

personuppgif-databehandlingoch automatiskserade personregister av
dockkanoch enskild verksamhet. Varje konventionsstatallmäniter

tillämpnings-inskränkningar eller utvidgningar iallmännavissagöra
finns vis-helhet artikel 3.för konventionen i dess Därutöverområdet

bestämmel-från de enskildamöjligheter undantag någragöraatt avsa
får intebestämmelserna övrigtReservationer iartikel 9. motserna

registreradedet ingenting hindrarartikel 25. Däremot ärgöras attsom
kon-skydd föreskrivs itillerkänns omfattande änett sompersoner mer

artikel ll.ventionen
ställsartiklarna l vissacentrala bestämmelser 4-lkonventionensI

följande.dataskydd innebär bl.a.principer för Degrundläggande upp.
skalldatabehandlingundergå automatiskPersonuppgifter skallsom

behand-ochkorrekt skall lagrasinhämtas och behandlas på Desätt.ett
lagligaochskall för särskilt angivnalas korrekt lagraspå sätt. Deett

ändamål ochUppgifterna skall vidare relevanta för dessaändamål. vara
artikeldemoförenligt medfår användas på sådantinte sätt ärett som

automatisk da-personuppgifter får inte undergå5. Vissa kategorier av
ändamålsenligtnationella lagentabehandling, inte den ettom ger
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uppgifter åskådning,gäller fråga politiskiskydd. Detta re-om ras,om
brottmålsdomarhälsa, sexuallivoch övertygelse,ligiös samttro annan

skyddavidtas försäkerhetsåtgärder skallartikel Lämpliga6. att per-
artikel Vidareförstörelse 7.oavsiktlig eller otillåtensonuppgifter mot

skall haregistrerade personregisterbl.a. alla iföreskrivs är ettatt som
ståndfå rättelse tilli registret och möjlighetmöjlighet till insyn att om

nationell lagstiftningpersonuppgifter har behandlats strid medi som
förverkliga och fastlagda principerna.syftar till de i artiklarna 5 6att
får enligt konventionen fråga kraven påUndantag igöras per-om

beskaffenhet, förutsättningarna för behandlingsonuppgiñemas av
uppgifter och andra föreskrivna skyddsåtgärder.känsliga vissa För

nationell lagstiftning,sådana avvikelser krävs dock dels de har stöd iatt
skyddadels de nödvändiga i demokratiskt samhälle förär attatt ett

säkerhet eller dylikt eller för skydda registrerades ellerdenattstatens
fri- och rättigheter.andra personers

Europarådets4.4.3 rekommendationer om

dataskydd

Europarådet har antagit flertal rekommendationer dataskydd in-ett om
olika områden. Dessa rekommendationer i och för sig inte bin-ärom

dande medlemsländernaför rekommendationatt antamen genom en
reservation medlemslandet princip följa deni åtagit sigutan attanses

och försöka sin nationella lagstiftning till rekommendationensanpassa
innehåll. intresse för utredningensAv arbete torde endast rekom-vara

förmendationen skydd personuppgifter för forskninganvändsom som
och statistik, No. 83 10.R

Rekommendationen skydd för personuppgifter användsom som
för forskning och statistik, No. R 83 10

Sverige har reservation anslutit till rekommendationensigutan som
Syftetår 1983. med rekommendationen tillgodose såvälärantogs att

forskningens behov skyddet för den enskildes integritet. Rekom-som
tillämpligmendationen på personuppgifterär uteslutande användssom

för vetenskaplig forskning och statistik, såväl allmännainom den som
inom den enskilda sektorn och oberoende försuppgifterna medav om
hjälp eller manuellt.ADBav

förRespekten den personliga integriteten skall i varjegaranteras
Ärprojekt använder personuppgifter. det skall projektenmöjligtsom

utföras med uppgifter. Vidare får personuppgifter erhål-anonyma som



107regleringen...rättsligaDen nuvarande1999: 109SOU

ändamålstatistik inte användas för någonochför forskninglits annat
samlats insamtyckeden enskildesPersonuppgifter meddessa.än som
användas ienskildes samtyckedenprojekt får inteför särskilt utanett

ändamål.samband med något annat
statistik får inteanvänds för forskning ochPersonuppgifter som

sittberörda lämnatsåvida inte deidentiñerbar form,ipubliceras sam-
lag.inhemskskyddsbestämrnelser ienlighet medsker itycke och det

projektmöjligt skall det i varjedetSå långt är personupp-anges om
avslutatprojektetavidentiñeras eller bevaras när ärgift skall förstöras,

former uppgifterna skall bevaras.under vilkaoch så falli som
skydd förrekommendation tillEuroparådet harI personupp-en ny

förhandlats fram.och behandlas för statistik Den-samlas ingifter som
nuvarande rekommendationen.förväntas denersättana

riktlinjer4.4.4 OECD:s

för samarbete och utvecklingOrganisationen ekonomisktInom
utarbetat vissa riktlinjer fråga integ-OECD har enexpertgrupp om

persondatailödetoch Riktlinjernaritetsskyddet över gränserna. antogs
till med-råd tillsammans med rekommendationår 1980 OECD:s enav

nationell lagstift-regeringar beakta riktlinjerna ilemsstatemas attom
medlemsländer, däribland godtagit rekom-ning. Samtliga Sverige, har

mendationen och därmed åtagit följa denna.sig att
behandlarinnehåller bl.a. särskild avdelningRiktlinjerna en som

rörande skyddet för den personliga integrite-grundläggande principer
nationella rikt-på det planet. mångt och mycketI överensstämmerten

dataskyddsdi-hänseenden med vadlinjerna i dessa i EG:ssom anges
emel-rektiv och Europarådets dataskyddskonvention. Riktlinjerna är

detaljerade och uppställer hänseenden också lägrelertid mindre i vissa
krav dessa.än
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förslagänstkommitténsSocialtj5 om

socialtjäns-författningsreglering av

personregister,tens m.m.

Inledning5.1

be-personregistersocialtjänstensförfattningsregleringFrågan avom
DokumentationislutbetänkandetSocialtjänstkommitténhandlades av

delsföreslogsbetänkandet1995:86. ISocialtjänstregister SOU attoch
delsinföras,skullesocialtjänstenidokumentationbestämmelser enom

före-Bestämmelsernapersonregister.socialtjänstenslagreglering av
socialtjänst-ochdokumentationsärskild lag, lagislogs intagna omen

förslagetemellertid endastdetförslagende bådaregister Av varm.m.
formoch då itill lagstiftning,leddedokumentationsskyldighet somom
bet.1996/972124,1980:620 prop.socialtjänstlagenändringar iav

Lagändringarna1997:313.1996/972264,rskr. SFSl996/97:SoUl8,
januari 1998.kraft denträdde i l

förslagSocialtjänstkommitténsredovisas5.3följande avsnittdetI
Eftersompersonregister.socialtjänstensförfattningsreglering avom

vilkabeträffandeövervägandenvid kommitténsutgångspunkten upp-
bestämmelserdepersonregisterfå finnas i dessagifter borde varsom

läm-socialtjänstendokumentation inomgälla förföreslogs m.m.,som
förslagredogörelse för detta5.2inledande avsnitt avsnitti ett ennas

redovisasföranledde. avsnitt 5.4det Ilagändringaroch för de re-som
författnings-förslagSocialtjänstkommitténsmissynpunktema på om

redovisasoch i avsnitt 5.5personregistersocialtjänstensreglering av
till6 So-i avsnittåterkommeröverväganden. Utredningenregeringens

framför-remissynpunktertill deförslag ochcialtjänstkommitténs som
des.

dokumenta-lagbestämmelser5.2 Nya om

socialtjänstenition

mycket utförligagenerella ochföreslogSocialtjänstkommittén att nya
införasskullei socialtjänstendokumentationbestämmelser genomom
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särskild lag, lag dokumentation och socialtjänstregisterom m.m.,en
skulle enskilt bedrivenoch reglerna tillämpliga också på sådangörasatt

under länsstyrelsens Bestämmelserna före-verksamhet står tillsyn.som
lagens första kapitel, soci-slogs samlade i kap. Dokumentation inoml

altjänsten m.m.
Förslaget ledde till lagstiftning så måtto ytterligare be-i vissaatt

stämmelser dokumentation infördes i socialtjänstlagen 50 och 51om
regeringen prop. 1996/972124 främst förtydli-§§, enligt 149 is.

syfte och komplement till förvaltningslagens regler.gande Do-ettsom
kumentationsreglerna gjordes vidare generellt tillämpliga på sådan en-
skilt bedriven verksamhet inom socialtjänsten står under länssty-som
relsens 70 socialtjänstlagen.tillsyn §a

gå kommitténsUtan in på förslag dokumentations-närmareatt om
skyldighet kan förslaget i huvudsak överensstämdesägas medatt rege-
ringens det detaljerat, bl.a.än det gällde dokumen-närattmen var mer
tationsskyldighetens omfattning och kraven på dokumentationen.

första stycketI § socialtjänstlagen finns51 den grundläggande be-
stämmelsen dokumentationsskyldighet. Enligt första meningen i detom
stycket skall handläggning ärenden enskilda genomfö-rör samtav som
rande beslut stödinsatser, vård och behandling dokumenteras.omav
Enligt förarbetena a. och 181151 med handläggningprop. s. avses

ärenden alla åtgärder från det ärende anhängiggörsatt ettav genom-
ansökan eller på något på initiativ myndighetensätt,annat t.ex.en av

själv -till dess det avslutas beslut. Verksamhet rådgiv-att genom som
ning och information vissa verksamheter omfattasöppna intesamt av
dokumentationsskyldigheten. Däremot omfattas socialnämndens arbete
med yttranden till andra myndigheter, i brottmål beträf-att t.ex.avge
fande bl.a. ungdomar, dokumentationsskyldigheten. framgåttSomav
skall vidare dokumentation ske sådant faktiskt handlanderentav som

genomförandeutgör beslut stödinsatser, vård och behandling.av om
första stycketI 51 § socialtjänstlagen regleras vidare generellt vil-

ken information dokumentationen skall lämna. Enligt bestämmelsen
skall dokumentationen utvisa beslut och åtgärder vidtas i ärendetsom

faktiska omständigheter och händelser betydelse. fram-samt Det är,av
håller regeringen i förarbetena a. 181, primärt intresse förprop. s. av
den enskilde få korrekt handläggning ärendet och i förekom-att en av
mande fall insats god kvalitet. Dokumentationen skall kunnaen av an-
vändas socialtjänstens personal arbetsinstrument för den in-ettav som
dividuella planeringen, för handläggningen ärendet, för genomfö-av
randet och för uppföljning ärendehandläggningen och insatsen.av
Uppgifterna utnyttjas enligt regeringen också flerai andra för social-
tjänsten viktiga sammanhang, underlag för kvalitetssäkring,t.ex. som
forskning och framställning statistik. förarbetenaI a. 152av prop. s.
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fylla sinfördokumentationen-framhåller regeringen attoch 181 att
infor-korrektochväsentligtillräcklig,innehållaskallhuvuduppgift -

väsentlig in-ochtillräckligvad utgörvidaremation. Det sägs att som
ärendetyperochverksamhetermellan olikastarktvarierakanformation

medbetydelseharuppgifterendast desocialtjänsteninom attsamt som
doku-fallet behöverenskildaoch detverksamhetenstillhänsyn art

uppgiftinnehålladokumentationenbörregeringenEnligt ommenteras.
gjordes. Attanteckningenochanteckning närvissgjorthar envem som

undersåvälväsentligtmenade regeringen, ettfinnsuppgifter är,sådana
fördäreftergenomförandefasenunderochhandläggningärendes som

kontroll.ochuppföljningslagolika av
utformasskalldokumentationensocialtjänstlagen följer§52 attAv

hållasenskilde bördenenskildes integritetför denrespektmed samt att
anteckningarandraochjoumalanteckningardeunderrättad somom

anteck-skalldetföreskrivs vidarebestämmelsenhonom. Iförs attom
orik-dokumentationenuppgift ärnågon ienskildeden attanseromnas

tig.

socialtj änstregisterFörslaget5.3 om

Bakgrund5.3.1

vidlandetde flesta kommuner ikonstateradeänstkommitténSocialtj att
förs medpersonregistertidpunkten använde sigdåvarandeden somav

någotför åtminstoneautomatisk databehandling ADBstöd av so-av
syftet medkommitténverksamhetsområden. Enligtcialtjänstens var

rutiner.underlätta olika administrativafrämstADB-användningen att
ärenden in-bevaka och följamöjlighetmåste haKommunerna att upp

handförstadet i ärKommittén menadesocialtjänsten. ävenatt, omom
verksamhetsområdeninom socialtjänstensadministrativa rutiner som

hadeunder åreffektiva ADB-stödochhar datoriserats, ut-senarenya
Social-behandlingsområdena.vård- ochockså inom service-,vecklats

stöd ADB imedframhöll personregistreringtjänstkommittén att av
kom-försåledes förutsättninglandets kommunerflertalet attvar enav

Enligtfullgöra enligt socialtjänsten.kunna sittskulle ansvarmunerna
fåtaloch pri-institutionsstyrelseanvändekommittén Statensäven ett

verksam-stöd för sinADB-baserade personregisterutövarevata som
het.

Socialtjänstkommittén beskrivningbetänkandet lämnadeI av so-en
verksamhetBeskrivningen gälldepersonregister ff..cialtj 44änstens

särskilda be-medsocialtjänstlagen 1996:000, lagen l990:52enligt
missbrukare ivårdlagen l988:70stämmelser vård om avom av unga,
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fall, lagen 1993:387 stöd funktions-vissa och tillservice vissaom
hindrade, ärenden tillstånd till riksfärdtjänsten, verksamhet inomom
familjerätten bedrivs kommunernai enligt föräldrabalken samtsom

bistånd asylsökande m.fl.ärenden och introduktionsersätt-om om
för flyktingar och vissa andra utlänningar. harning Beskrivningen re-

dovisats avsnitti 3.2.

Kommitténs förslag5.3.2

Socialtjänstkommittén ansåg de från integritetssynpunkt viktigaatt
för registrering personuppgifter på socialtjänstens områdegränserna av

borde kommitténsi lag. Vid överväganden beträffande vilkaanges
uppgifter borde få finnas i dessa personregistersom
socialtjänstregister utgångspunkten de bestämmelser före-var som
slogs för dokumentationgälla inom socialtjänsten Regleringenm.m.
föreslogs bli införd i lag dokumentationsbestämmelserna,samma som
dvs. i den föreslagna lagen dokumentation och socialtjänstregisterom

Enligt förslaget skulle lagregleringen socialtjänstregistrenm.m. av om-
fatta bestämmelser registerändamål, register-innehåll, sambearbet-om
ning, registeransvar, direktåtkomst till registrerade uppgifter, sökbe-

utlämnande uppgifter på ADB-medium, informationsskyldig-grepp, av
het gallring. Flera bestämmelserna avsågs bli kompletterade isamt av

antal till lagen anslutande förordningar.ett De register skullesom
komma föras med stöd den föreslagna lagen skulleatt s.k.av vara
statsmaktsregister, inte krävde tillstånd Datainspektionensom av
betänkandet 144. Kommittén erinrade dock Datainspektio-atts. om

skulle ha kvar sin befogenhet enligt datalagen falli vissa med-attnen
Ävendela föreskrifter till skydd för den personliga integriteten. i övrigt

skulle datalagens allmänna regler personregister fortsätta gällaattom
för de föreslogsregister lagreglerade, deni mån särskildaintesom
regler den föreslagnai lagen eller i de till den lagen anslutandegavs
förordningama.

Bestämmelserna socialtjänstregister föreslogs intagna i andraettom
kapitel, kap. Socialtjänstregister,2 i den tidigare berörda lagen do-om
kumentation och socialtjänstregister Enligt kap.2 skullel §m.m. reg-
leringen omfatta de personregister behövdes för sådan handlägg-som
ning ärenden och verkställighet beslut inom socialtjänstens verk-av av
samhetsområden enligt den föreslagna lagen eller författ-som annan
ning ankom på kommun, kommunalförbund, Statens institutions-etten
styrelse eller sådan privat verksamhet stod under länsstyrelsenssom
tillsyn. Bestämmelserna skulle omfattainte sådana personregister som
fick föras tillstånd enligt datalagen licensregisterutan och statsmakts-
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§i 2socialtjänstundantagets.k.detföreslogsVidare aattregister.
får in-tillståndsocialtjänstendvs.datalagen, utan3 attstyckettredje

fåttnågonuppgifterinnehåller attpersonregisterföraoch omrätta som
Detupphävas.skullesocialtjänsten,vård inomellerhjälpekonomisk

social-konsekvensnaturlig attnämligenkommitténenligt avenvar
social-deSamtligaförfattningsreglerades.helhetsinitjänstregistren

kommadärmedskulleinformationkänsliginnehölltjänstregister som
lagensunderföllregisterlagen. Deföreslagnadenomfattas somatt av

medutsträckningikommitténenligtfördestillämpningsområde stor
hörandedärtilloch deLagenDatainspektionen.tillstånd frånstöd av

tillstånd.dessaskulle ersättaförordningama
ellerfå inrättasintesocialtjänstregisterskulle2 §kap.Enligt 2 ett

innebarförordning. Lagendet ibeslutatregeringenföras attutan enom
be-inrättades. Avsocialtjänstregisternågrasåledes inte sammaatt

ochförasskulleregistrethurföreskrifterföljdestämmelse an-att om
regeringen.meddelasskullevändas av

registerändamålenskulle144betänkandetförslagetEnligt s. -
verksamhettillbegränsadeintegritetsskäl attminstinte avsevaraav -

fåocksåemellertidskulleRegistrenkap. §.2 3socialtjänsteninom
framställningochutvärderinguppföljning, sta-tillsyn,föranvändas av

§.kap. 4tistik 2
socialtjänstre-föreslogsregisterinnehållgällersedan att ettdetNär

handlägg-förbehövsuppgifterinnehålla deskulle fåendastgister som
förochverksamhetsområdensocialtjänstensinomärendenning av

kap. §. Kom-behandling 2 5ochvårdstödinsatser,verkställighet av
före-ochflexibilitettill behovetmed hänsyndockansåg detmittén av

lämpligt iintesocialtjänstenförändringar inom attständigakomsten av
innehållafåskulleuppgifter registervilkaregleraingåendelag ettmer

föreskrivabordeförordningari närmareregeringenmenade attutan
f..145 Kom-betänkandetskulle få registrerasuppgiftervilka s.som

enligtintegritetenpersonligaskyddet för dendärviduttalademittén att
skulleinnehålletföreskrifternakrävdeintemeningkommitténs att om

tillMed hänsynvariabelvarjedetaljrikedomsådan att angavs.ges en
flexibi-måtttill detfråga ochskulle bliuppgifter detmängdden avom

nödvändigtkommittén,menadedet,skulle krävasigilitet systemet var
utformningallmänskulle få utaninnehålletreglernaatt en mergesom

väsentligaförlorad. Detbehövde gåskullför denöversikten var,att
bildklarskulle bibringasenskildedenkommittén,framhöll att aven

skulle haaktöreroch andramyndigheternahonomuppgiftervilka om
registret.tillgång till genom

kommit-menadekan,personregisterolikauppgifterbearbetaAtt ur
samtidigteffektiv,ochrättssäkerhandläggningenfalltén, i många göra

integritetssyn-frånsärskilda riskerkan innebärasambearbemingsom
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punkt betänkandet f.. lagförslaget146 I fanns allmänt medgi-etts.
vande första2 kap. 6 § stycket till sambearbetning frånmed uppgifter
olika socialtjänstregister. Enligt bestämmelsen kunde emellertid rege-

dennaringen begränsa möjlighet föreskrifter i förordning. Efter-genom
socialtjänstregister med nödvändighet skulle komma behövaett attsom

tillföras uppgifter från andra register, inte minst vid handläggningen av
olika förmåner,slags innehöll förslaget möjlighet tillföraäven att etten
socialtjänstregister uppgifter från andra register 2 kap. 6 § andra
stycket. förutsättningSom för överföringen skulle dock gälla att rege-
ringen föreskrivit vilka uppgifter ñck överföras.som

Socialtjänstkommittén föreslog betänkandet 147 regis-atts.
skulle ligga på nämnd enligt socialtjänstlagenteransvaret utövarsom

ledningen socialtjänsten och i övriga fall på den myndighet eller pri-av
för handläggningenutövare de ärenden förvata vilkasom ansvarar av

registret inrättat 2 kap. §.7var
Direktåtkomst till registrerade uppgzfter, dvs. möjlighet framatt ta

innehållet i registret, kunna läsa på bildskärmt.ex. elleratt hatext att
terminalåtkomst, skulle enligt förslaget endast den registeransvarige ha
2 kap. §. Enligt8 kommittén betänkandet 148 och 183 dets. var
nämligen från integritetssynpunkt angeläget inte lät direktåt-att man
komsten till uppgifter i socialtjänstregister vidareett be-änvara som
hövdes med hänsyn till den verksamhet för vilken registret fördes.
Detta innebar intressenter utanför den handläggningatt registretsom
inrättats för inte skulle tillgång till uppgifterna. Från denna regel
gjordes undantag för de kommuner där socialtjänsten organiseradvar
under olika nämnder inom kommun. Undantaget föranletten var av
kommitténs förslag till ändringar i sekretesslagstiftningen. fallI annat
skulle nämligen dessa nämnder inte få tillgång till samtliga registrerade
uppgifter i kommunen.

Enligt kommittén aktualiserade emellertid principen endast denatt
registeransvarige skulle ha direktätkomst till registrerade uppgifter vis-

frågor beträffandeäven Statens institutionsstyrelse betänkandetsa s.
149. Detta hängde med Statens institutionsstyrelseattsamman ansva-
rade för antal institutioner ochett stort det register fördes föratt som
styrelsens verksamhet enligt kommittén endaatt ettvar anse som per-
sonregister i datalagens mening, handläggningen vid detrots olikaatt
institutionerna borde avgränsad från varandra. Det samti-ses som var
digt, menade kommittén, naturligt institutionerna på lokal nivå,att som
fattade beslut intagning, behövde direktätkomst till uppgifter iom re-
gistret. Detta nödvändigt för verksamheten skulle fungeraatt ratio-var
nellt, effektivt och rättssäkert och för vårdmålen skulle kunnaatt nås.
Enligt förslaget skulle emellertid institutionerna i konsekvens med den

angivna principen få direktätkomst endast till uppgifter iovan registret
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institu-denvidför vårdföremålde egnaavsåg varsompersonersom
före-meddelakunnaförslagetenligtregeringenskulleVidaretionen.

integritetskänsligatill vissadirektåtkomsthindrade upp-skrifter som
institutionen.vidvårdenförbetydelsesaknaderegistretgifter i som

medmöjligheternabegränsning i attnågonföreslog inteKommittén
9 §kap.2änstregistrensocialtjinformationhämtasökbegreppolika ur

fördelar ivissakommitténenligtff.. Detta151 attbetänkandet trotss.
där-begränsningarmedvinnaståtordeintegritetsskyddshänseende att

ärende-löpandedenförkommittén,menadeochvidlag atttrots man,
informationsökabehövaskulleknappastnormalfalletihanteringen

framhöllKommitténochänbegreppmed andra personnummer.namn
uppgifterdegrundas påskulleregistren,i som en-uppgifternaatt som

skullesocialtjänstregisterlagenochdokumentations-föreslagnadenligt
långt-ochsekretessskyddassocialtjänsten,inomdokumenteras enav

svårig-medföraskullesökmöjlighetema storainskränkninggående av
uppfölj-tillsyn,verksamhetdenuppgifter iframheter avsersomatt ta

Användningenstatistik.framställningochutvärdering av enning, av
dock baraskullesökbegreppsocialtjänstregisteruppgift i varaett som

författning-lag ellertillämpningförbehövdesdettillåten annanavom
socialtjänstensregleradeförfattningardeendastvarmed avsågs som

tillsyn,rättelse,eller förkap. §enligt 2 lverksamhetsområden upp--
statistikframställningellerför forskningurvalutvärdering,följning, av

184.betänkandet s.
på ADB-socialtjänstregisterfrånuppgifterUtlämnande ettav
endastfå skeff.betänkandet 149förslagetenligtskullemedium oms.

användas förskulleuppgiftenellerförordningellerlagfölj dedet omav
§.kap. 10statistik 2framställningellerforskning av

socialtjänstre-ochdokumentationtill lagförslagetkap. §I 2 ll om
158.betänkandetinformationbestämmelserfarmsgister s.omm.m.

socialtjänst-förregisteransvarigden ettskulleförslagetEnligt som var
registrerad påbliavsågsellerenskildedentillregister att som varse

skulle inne-Informationenregistret.informationficklämpligt sätt om
innehållafickuppgifter registret samtdebeskrivninghålla somaven

säkerhetsbe-ochsekretess-deregisterändamålen,upplysning om
ochregisterutdragfåförgällde registret, rättenstämmelser attsom
di-frågaibegränsningardedatalagenstödmedrättelse samt omav

påuppgifterutlämnandeuppgifter,registreradetillrektåtkomst me-av
bevarandeochsökbegreppdatabehandling,automatiskfördium av

gällde för registret.uppgifter som
socialtjänstregisterochdokumentationlagtillförslagetI m.m.om

soci-gallringochbevaranderegleroch 1615fanns kap.i 1 avom
före-1990:782arkivlagensskulle överaltjänsthandlingar, tasom

bestämmel-ff. och 174. Dessabetänkandet 135skrifter gallring s.om
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med redaktionella ändringar i huvudsak och60motsvarasser, som av
socialtjänstlagen, skulle enligt förslaget62 gälla den be-även som

drev privat verksamhet och stod under länsstyrelsens tillsyn enligt soci-
altjänstlagen Bestämmelserna skulle vidare enligt kap. § gälla2 12

för socialtjänstregister betänkandet och 186.även 157s.
ikraftträdandetidpunkt för lagenSom Socialtjänstkommitténangav

den Enligtjuli 1996. övergångsbestämmelse skulle hinderl utanen av
lagen motsvarande personregister hade föreinrättats ikraftträ-ett som
dandet få föras intill utgången år den1997 i mån registret inte ersat-av

register enligt den föreslagna lagen betänkandet 186.tes ettav s.

5.4 Remissynpunkter på Socialtj änstkom-
mitténs förslag

Vid remissbehandlingen Socialtjänstkommitténs slutbetänkande för-av
klarade sig remissinstanserna lag dela uppfattningenöver använd-att
ningen personregister inom socialtjänsten borde lagregleras. Deav
flesta remissinstanser tillstyrkte i drag kommitténs förslag. Detstora
bör dock framhållas antal remissinstanser hade relativtatt ett stort
många lagtekniska och språkliga synpunkter på kommitténs lagförslag.
Som inledningsvis nämndes återkommer utredningen i avsnitt 6 till re-
missynpunktema.

Även Datainspektionen hade uppfattningen användningenatt av
personregister inom socialtjänsten borde lagregleras. Datainspektionen
ansåg dock den kommittén föreslagna metodenatt för författnings-av
reglering starkt kunde ifrågasättas och avstyrkte lagreglering påen
grundval kommitténs förslag. Inspektionen framhöll metodenattav

förordningarmed detaljreglering i bara skjuter på problemen meden
den nödvändiga regleringen och inspektionen menade tidenatt var mo-

för renodla registerförfattningama och-att på bekostnad detalj-gen av
styrningen överlåta delstörre på de registeransvariga.ansvareten av-
Författningen borde enligt Datainspektionen omfatta generella regler
för det aktuella området borde, fortsatte inspektionen, individuellsamt
prövning och kompletterande föreskrifter från Datainspektionen kunna
undvaras. Vad gäller innehållet i registren ansåg inspektionen dettaatt
konkret skulle regleras i lagen den föreslagna regeln registerinne-om-
håll enligt inspektionen uppfattning oklar- liksom begränsningarnavar
för åtkomst. Datainspektionen, med vilken bl.a. Länsstyrelsen Väster-i
norrlands län instämde, ansåg vidare det inte krävdes särskild lag-att
stiftning socialtjänstregister bestämmelserna kunde inord-utan attom

i de verksamhetslagar reglerar området. Kammarrätten inas som
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medfö-kundeänstregistrensocialtjföreslagnadeframhöllStockholm att
därfördetochintegritetsskyddet attgällervadverkningaringripandera
ingå iskullevadbestämmelserregleradebehövdes somlagen avi mer

medtillräckligtintekammarrätten,menadeDetregister.sådana var,
social-formuleringen ettattföreslagnaSocialtjänstkommitténden av

Avenbehövs".uppgifterde"irmehållafåskulletjänstregister som
i lagenbättreskulle attdetSundsvall ansåg att varaKammarrätten i

regeringentilldettaöverlämnaregisterinnehållet än attregleranärmare
lagtek-mångarelativthadeövrigtiRättsinstansernaförordning.i en

föreslagnadentillstyrkte i settsynpunkter stortspråkligaochniska men
utformningen ettansåginstitutionsstyrelse att avStatensregleringen.

enligtmyndighetenförfrågaskullehand avenförstairegister envara
behövaskulleinte tasfråganochförordningutformad attregeringen

vidare.upp
remissin-någrapåpekadetillämpningsområdegäller lagensdetNär

enligtför insatserhadelänflerai ansvaretlandstingävenattstanser
ochfunktionshindradetill vissaoch servicestöd1993:387lagen om

ungdom.ochför barninstitutionerdriverhållpå vissalandstingenatt
skulledetikommitténmedinstämde attkommunförbundetSvenska

social-uppgiftervilkareglera ettingåendelagiolämpligt att mervara
försla-därutöveravvisadeFörbundetinnehålla.skulle fåtjänstregister

vilkaföreskrivaskulle fåförordning närmareiregeringenattget om
Förbundetsocialtjänstregister.ifå registrerasskulle ettuppgifter som

skulleordningsådanförriskuppenbarfanns attdetframhöll att enen
skulleregelverkosammanhängandeochotydligt varaleda till somett

måndenIdagens.teknikutvecklingentill reg-lika dåligt anpassat som
få registreras,skulleuppgiftervilkabeträffandebehövdeslering som

Flerabestämmelser.kompletterandeioch intelagenske idettaborde
meddetpåpekadekommun attyttrande. Endettainstämde ikommuner
bl.a.frånföreskrifterkompletterandebetydelsetill denhänsyn stora

vilkaiklargörasbordelagtextenfå, det ikommaskulleregeringen att
framhöllVidaremeddelas.skulle fåföreskrifterdetaljsådanaavseenden

förkostnaderna attbedömningkommitténsmånga kommuner att av
skullekommunernamenadekorrekt. De attinteregleringeninföra var

uppbyggnadochutbildning systemen.kostnad förbetydandefå aven
åt-skarpsjälvklart göradet inteansåg attkommunMalmö att envar

ochsocialregisterochaktsocialtjänsthandlingar imellanskillnad en
skulle detelektronisktheltgjordessocialtjänstdokumentationenom
skillnaden.upprätthållamöjligtkommunen, attmenadeinte, vara

använderdataskyddsdirektiv ettpåpekade EG:s gemen-Kommunen att
intekommitténansågkommunenoch"personal data" attbegreppsamt

begreppenföreslogförhållande. Kommunen attdettabeaktattillräckligt
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socialtjänsthandling och socialtjänstregister skulle detersättas av ge-
begreppet "personuppgifter inom socialtjänsten".mensamma

Intresseorganisationema hade i inget erinra den fö-stort sett att mot
reslagna regleringen. Föreningen Sveriges Socialchefer ansåg för-att
slaget socialtjänstregister- under förutsättning innehållet i såda-attom

register inte skulle komma regleras i detalj i förordningar- skulleattna
underlätta användningen ADB. Föreningen delade vidare kommit-av
téns uppfattning kostnaderna för på sikt kundeatt systemen uppvägas

minskade kostnader för verksamheten. Några organisationer ansågav
kommuner med undermålig datasäkerhetatt skulleinte få registrera

uppgifter enskild dennes medgivande.utanom en person
Många remissinstanser betonade vikten sekretess och integritetav

vid åtkomst och utlämnade uppgifter. flestaDe remissinstanser,av
dock inte Riksdagens ombudsmän JO, tillstyrkte likväl ändringen i
sekretesslagen skulle detgöra möjligt lämna uppgifter mellanattsom
olika myndigheter inom sekretessområde inom ochsamma en samma
kommun. framhöllJO motsvarande fråga uppkommeratt mellan soci-
altjänsten tvåi olika kommuner och menade utifrån principiellaatt man
utgångspunkter borde överväga likartad reglering för uppgiftsläm-en
nande mellan olika sociala myndigheter oberoende de finns iav om

kommun eller inte. ifrågasatteJO dessutom behovet regelsamma av en
den föreslagna, eftersom uppgifter endast bör lämnas med densom ut

enskildes samtycke och då regler redan finns för kontroll felaktigaav
utbetalningar ekonomisk hjälp 65 § socialtjänstlagenav m.m.
1980:620. Mot den bakgrunden ansåg JO ändringen i kap.14 2 §att
sekretesslagen 1980:100 skulle utredas vidare och det bordeinteatt
bli möjligt lämna uppgifter mellanatt olika nämnder i kommun ien
större utsträckning vadän falletär mellan olika verksamhetsgrenarsom
under och nämnd.en samma

Riksförsäkringsverket påpekade försäkringskassoma hade behovatt
i olika ärenden fä uppgifteratt från socialtjänstregistren och fram-av

höll vikten dessa uppgifter kundeatt överföras via ADB. Socialsty-av
relsen påpekade det borde finnasatt möjlighet för forskningsända-att
mål få inhämta uppgifter från register utanför socialtjänstområdet till
socialtjänstregister. Statens institutionsstyrelse föreslog ytterligare en
förändring kap.14 2 § sekretesslagen för kunna fullfölja sittav att upp-
drag avseende uppföljning och utvecklingsarbete. Enligt styrelsen bor-
de i stycke i kap.14 föreskrivasett 2 §nytt sekretess enligt kap.7att 4
§ första och fjärde styckena inte hindrar uppgift enskild lämnasatt om
från kommun till Statens institutionsstyrelse för resultatuppföljningen
och utvecklingsarbete avseende myndighetens verksamhet. Fleraegen
remissinstanser såg sekretesslagen hinder för utveckling ochettsom
samverkan mellan olika myndigheter och ansåg ytterligare undantagatt
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Malmömyndigheter.mellansekretessreglernafrånborde göras om
bakgrundsva-registreramöjligtbordedet attframhöllkommun att vara

insat-planeringochuppföljningförsocialbidragstagare avriabler om
ser.

kommitténsintegritetshänsynavstyrkteremissinstanserNågra av
sökbegreppolikahjälpmedmöjligheterobegränsade atttillförslag av

ansågkommun attEnsocialtjänstregistren.information upp-hämta ur
fåskullekänsligasärskiltutvärdering ärochuppföljningförgifter som

och denändamålettillhänsynmeddesökbegreppanvändas omsom
Enrimliga.uppenbartframstodintegritet annanregistrerades som

pekakankombination ut ettisökbegreppvissapåpekadekommun att
integritetderassådant sättpåklienter attsocialtjänstens ettfåtal av

kränks.

Ändring social-i1996/972124Prop.5.5

änstlagen
Ändring il996/97:l24propositionen,berörda5.2i avsnittdenI prop.

Socialtjänstkommitténsregeringen ävenbehandladesocialtjänstlagen,
personregister.socialtjänstensförfattningsregleringtillförslag av

faktorer,mångauttalade regeringens. 156 attpropositionenI
förtalarmångfald,och registrens attkänslighetuppgifternasminstinte

social-inompersonregistreringenregelverk förfastbildasbördet ett
Re-och intressen.särskilda behovdesstillområde,tjänstens anpassat

förut-socialtjänstregistrenregleringframhöll vidaregeringen att aven
rationell ochbehovsocialtjänstensmellanavvägningsätter enaven

skydd förpåkravenskildessidan och denåadministrationeffektiv ena
uppfatt-Enligt regeringenssidan.andraåintegritetenpersonligaden

någonlagförslag inteSocialtjänstkommitténsemellertidinnebarning
registre-avgörande frågornaintegritetssynpunktfrånpå delösning om

därför intepersonuppgifter och regeringenbehandlingring och varav
riksda-förlagförslagframunderlag läggatillgängligtdåberedd påatt

personregister.socialtjänstensrörandegen





personuppgifter... 121lag behandlingEn109SOU 1999: avny om

FÖRSLAGÖVERVÄGAN OCHDEN

behandlinglagEn6 per-avomny
socialtjänstensonuppgifter inom

utgångspunkterAllmänna6.1

behandlingSocialtjänstensförslag:Utredningens av person-
ibestämmelsernatillförfattningsregleras ochuppgifter anpassas

förslagetinnebär bl.a.personuppgiftslagen 1998:204. Detta ut-att
tillämpningsområde, ochpersonuppgiftslagens begreppgår från

så dedebestämmelserna har utformasterminologi och att anger un-
personuppgiftslagenförhållande tillioch preciseringardantag som

motiverade.är
personuppgifterföreslås få behandlinglagLagen namnet avom

socialtjänsten.inom
59bestämmelse,1980:620 insocialtjänstlagenI tas aen ny

i s.k.i 59 § lagförbudetinnebär mot attatt samman-sammasom
för-ömtåliga personligauppgifterställningsregister anteckna om

social-hospersonuppgifter behandlashindrahållanden inte skall att
forskningkvalitetssäkring,utvärdering,uppföljning,förnämnden

statistik.framställningoch av

författningsregleringsärskildBehovet6.1.1 enav

författ-särskildtillutarbeta förslagi uppdragharUtredningen ettatt
socialtjäns-personuppgifter inomför behandlingenningsreglering av

enligt direktivenförfattningsregleringenmedSyftet garanteraär attten.
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fullgott för områdeoch detta särskilda specialanpassat integritets-ett
skydd. direktiven utgångspunktenI skall EG-direktivetsägs att vara om
personuppgifter Europaparlamentets rådetsoch 95/46/EGdirektiv av
den 24 oktober 1995 skydd för enskilda påmed avseendeom personer
behandling personuppgifter och sådanadet fria flödetav om av upp-
gifter personuppgiftslagenoch 1998:204. direkti-Detta gäller enligt

fråganockså för vilken behandling personuppgifterven om av som
skall omfattas regleringen.av

Även såledesutredningen har uttryckligt uppdrag utarbetaett attom
författningsreglering för behandlingen personuppgifter inomen av so-

cialtjänsten, någotbör allra först sådanbehovet särskildsägas om av en
reglering.

Pliktregisterutredningen ifrågasatte i betänkandet Behandling av
personuppgifter totalförsvarspliktiga SOU 1997:101 103 f.om s. om
det skulle komma finnas behov särskilda registerförfattningaratt närav
personuppgiftslagen trädde i kraft. Bakgrunden ifrågasättandetill detta

följande. En de skillnaderna mellan personuppgiftslagenstoravar av
och datalagen 1973:289 tillämpningsområdet.är Medan datalagen
gäller endast ADB-baserade register omfattar personuppgiftslagen all
behandling personuppgifter företas på automatiserad lik-väg,av som

manuell behandling personuppgifter ingår i eller kommersom av som
ingå i strukturerad samling personuppgifter, vilka tillgäng-att ären av

liga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier. Vidare
utgångspunkt förär personuppgiftslagen behandlingatten av person-

tillåtenuppgifter endast i de fallär och de villkor i lagen.som anges
I andra fall skall behandling personuppgifter fåinte förekomma.av
Något tillståndsförfarande motsvarande det förekom enligt data-som
lagen finns inte.

Pliktregisterutredningen framhöll skäl för tidigare infördaatt som
särskilda registerlagar inte åberopatssällan hade frånuttalanden riks-
dagen nödvändigheten sådan lagstiftning. Dessa uttalanden för-om av
lorar, menade Pliktregisterutredningen, mycket i aktualitet i och med
personuppgiftslagens införande, eftersom uttalandena i huvudsak gjor-
des bakgrund vissa statsmaktsregister tidigaremot iatt storaav var
princip oreglerade. Utredningen pekade personuppgiftslagenatt är
tillämplig på sådana registeräven och till del avhjälper denstor upp-
märksammande bristen med sin i förhållande till datalagen direkta- -
reglering behandlingen personuppgifter. Pliktregisterutredningenav av
framhöll dock personuppgiftslagen mindre utförlig deatt är särskil-än
da registerförfattnin garna.

Pliktregisterutredningen ansåg behovet registerförfattningaratt av
torde bli mindre i och med personuppgiftslagens ikraftträdande. Utred-
ningen menade dock personuppgiftslagen generell produktatt är en
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personuppgif-behandlingverksamhet därslagsallavsedd att avpassa
inteanledning undersökadärför finnsdetutförs och attatt pre-omter

områden.många Dettanödvändigasärregleringarciseringar och är
omfattasinteverksamhetutredningen, särskiltmenadegäller, avsom

känsligafråga behandlingochEG-direktivet ärnär personupp-avom
gifter.

vidregleringviss särskildPliktregisterutredningens slutsats attvar
för-Personuppgiftslagenpersonuppgiftslagen nödvändig.sidan varav

iockså sådan reglering sker,utredningen,menade närmastutsätter, att
från sida dockutredningenssituationer. framhöllsvissa Detfall ivart

särregleringenvilken omfattninganledningfinnsdet övervägaattatt
form skalli vilken denskall ha och ges.

Pliktregisterutredningens förslagbehandladepropositiondenI som
totalför-behandling personuppgifter1997/98:80 Lagprop. omom av
register-inget allmänt behovetsvarspliktiga fördes avresonemang om

kraft. Dock uttaladepersonuppgiftslagen väl iförfattningar trättnär
tillräckligt skälpersonuppgiftslagens tillkomst interegeringen utgöratt

för;frångå uppfattning riksdagen givit uttryckden storaattatt per-som
26.uppgifter lagreglerasmed känsliga skall a.sonregister prop. s.

reglering vid sidanmenade vidare viss särskildRegeringen att aven
plikt-Totalförsvaretspersonuppgiftslagen nödvändig det gälldenärvar

regeringenpersonuppgifter Enligthantering a. 25.verks s.av prop.
sådan iockså reglering sker,personuppgiftslagenförutsätter vartatt

fall i vissa situationer.
Informationsteknik SOUOffentlighetbetänkandet IntegritetI - -

endast kom-1997:39 208 ff. konstaterade Datalagskommittén atts.
registerförfattningama.omfattade särskildamitténs uppdrag inte de

skulle gällaföreslog särregler i registerförfattningarKommittén att
personuppgiftslagen. Datalagskom-framför persondatalagenden nya

befintliganödvändigt demittén framhöll dock det är överatt att se re-
innan den lagstiftningen börjar tillämpasgisterförfattningama nya

område måsterespektive registerförfattningamaderas och att anpassas
såväl EG-direktivet till föreslagna persondatalagen. Kom-till densom

registerförfattningama den generelltmittén menade byggeratt att
och data-tillämpliga datalagen fyller där det inte finns särregler närut

ochlagen byts persondatalagen, med delvis reglerandraut mot annan
måste registerförfattningar-terminologi, vissa justeringar givetvis ske i

för in dem i den grundläggande rättsliga miljön.attna passa nya,
regeringenI 1997/98:44 Personuppgiftslag 40 uttalades.prop.

innehållalagen i princip regler ochden bara bör generellaatt attnya
fårområden tillgo-behovet undantag och särregler för speciellaav mer

registerför-doses andra författningar. Regeringen framhöll attgenom
innehåller mångafattningama preciserade och viktiga regler intesom
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rimligen generellakan de bestämmelser den lagenersättas av som nya
innehåller. Vid utskottsbehandlingen förslaget personuppgiftslagtillav

Konstitutionsutskottet,uttalade i sitt riksdagen godkända betänkan-av
frånde, saknas anledning avvika tidigare fastlagdadet denattatt nu

målsättningen myndighetsregister med antal registreradeatt ett stort
innehållkänsligt ioch särskilt skall regleras särskilt lag bet.ett

1997/98:KU18 43, rskr. 1997/98:180.s.
ifrågasattePrecis Pliktregisterutredningen särskildabehovetsom av

gäller totalförsvarspliktiga,regler det kan det utredningennär menar-
ifrågasättas någotmöjligen det egentligen finns behov sär-om av en-

förskild reglering den behandling personuppgifter inomskerav som
Ävensocialtjänsten. socialtjänstens personuppgifterbehandling av om-

fattas personuppgiftslagens bestämmelser.av
Emellertid nödvändiggör verksamheten inom socialtjänsten en om-

fattande hantering personuppgifter frånkänsliga integritets-ärav som
Därtillsynpunkt. kommer verksamheten berör mycket antalatt ett stort

individer. förhållandeenskilda Redan detta talar, framförmed hänsyn
målsättningallt redovisadetill den statsmakterna tillgettnyss som

känna, med styrka för behandlingen personuppgifter inom soci-att av
altjänsten bör regleras särskilt i lag. Det finns emellertid andraäven
skäl till det.

sådanFör det första innebär särskild reglering det blir möjligtatten
få enhetlig tillämpning den behandling personuppgifteratt en mer av av

förekommer inom socialtjänsten. Utan lagstiftningsärskildsom en
området nämligenhar varje myndighet eller inom socialtjänstenannan
och anställdade där tillämpa personuppgiftslagen och be-göraatt en
dömning den tänkta behandlingen personuppgifter laglig.ärav om av
Personuppgiftslagen generellt tillämplig socialtjänstensochär även
behandling personuppgifter kommer omfattas intedärav, sär-attav om
skilda bestämmelser meddelas frånavviker personuppgiftslagen.som

Vidare utredningen, kommer framgå följandei det seattanser som
avsnitt 6.4, det nödvändigt socialtjänsten, för arbetsupp-äratt att att
gifterna i verksamhetenden skall kunna utföras på tillfredsställandeett

får behandla personuppgifter känsligasätt, rätt att är attsom somanse
personuppgifter i personuppgiftslagens mening. Personuppgiftslagen
medger emellertid inte känsliga personuppgifter behandlas inomatt
socialtjänsten, inte regeringen eller den myndighetattom som rege-
ringen bestämmer meddelar föreskrifter frånytterligare undantagom
förbudet i personuppgiftslagen behandla sådana uppgifter. Så-mot att

fårdana föreskrifter meddelas endast det behövs med hänsyn till ettom
viktigt intresse. Någraallmänt sådanagenerella föreskrifter har emel-

Ävenlertid inte meddelats. vissa andra undantag, utredningensom
återkommer till, behöver från regleringen i personuppgiftslagen.göras
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fullgöra sinakunnaalltså socialtjänsten skallförfinnsDet att-
tillförhållandesärreglering ibehovarbetsuppgifter ett person-av en-

undantaghindrar dessavisserligen ingetuppgiftslagen. Det är attsom
enligt 20 §får,i lag,form nämnts,i ängörs t.ex. per-ovansomannan

regeringenmyndigheteller denregeringensonuppgiftslagen som
från förbudet iföreskrifter ytterligare undantagmeddelabestämmer om

Utredningenpersonuppgifter.känsligabehandla13 § att ansermot
bestämmelser ifrån personuppgiftslagensfrågan undantagdock att om

underställassocialtjänsten, börverksamhetså integritetskänslig somen
riksdagen.

vidareövrigt kanöverväganden iföregripa utredningensUtan att
soci-så integritetskänsligi verksamhetdet- ärnämnas att somsomen

frågoranledning funderafinnas allaltj kan närmareänsten att som-
finns idirektåtkomst personuppgiftertill debör havilkat.ex. somsom

någotinformationmöjligheten sökaoch sättverksamheten attom
frågor,sådanamån det finns behov regleraI denbör begränsas. attav

fått sin lösningintesärskild lagstiftning, eftersom demåste ske idet en
personuppgiftslagen.i

förskäl talarSammanfattningsvis utredningen övervägandeattanser
bör reglerasbehandlingen personuppgifter inom socialtjänstenatt av

förslår således sådan reglering införs.Utredningensärskilt i lag. att en
6.2, därbör berörs i avsnittsocialtjänstenHur ävenavgränsasnärmare

tillämpningsområdetfrågorandra rör tas upp.som
enligt direkti-lagstiftningUtredningen medvetenär attom somen

särskil-syfte fullgott för dettahar främsta ochatt garantera ettven som
flerområde specialanpassat integritetsskydd, innebärda att person-

regleratsfår behandlas varit möjligt verksamhetenuppgifter än som om
får personuppgifter be-inte flerpersonuppgiftslagen. Dockenbart av

ändamålen behand-nödvändigt till medhandlas med hänsynärän som
emellertid nödvändigtlingen avsnitt 6.4. Som nämndes detse ärnyss

från personuppgiftslagen för verksamhetenundantagdessagöra attatt
innebärUtredningens förslagfullgöras inom socialtjänsten.skall kunna
möjligtinte vilket varitundantag kommer i lag ochdessa görasattatt -

i myndig-förordning eller, efter beslut regeringen,iregeringen avav-
hetsföreskrifter.

framhålla lagstift-utredningen medAvslutningsvis vill avsiktenatt
på något nuvarande möj-utvidga socialtjänstensningen inte sätt är att

Huruvidaligheter registrera uppgifter medborgarna.att personupp-om
gifter enskilda fallet skall samlas in eller lämnasi det avgörsut av an-

här lagen.lagstiftning och inte personuppgiftslagen eller denavnan av
åstadkomma lagstiftningviktigtVad däremot denär äratt att somsom

övrigt fårförutsättningar iskall reglera under vilka personuppgifter
fårpersonuppgifter be-socialtjänsten, inte hindrarbehandlas inom att
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så krävs för socialtjänsten fullgöra sinahandlas skall kunnanär att ar-
betsuppgifter.

6.1.2 Hanteringsmodell eller missbruksmodell

något fråganhar funderat kringUtredningen det skulle möjligtvaraom
låta lagstiftning skall socialtjänstens behandlingregleraatt somen av

personuppgifter missbruksmodell,utformad efter s.k. dvs.vara en
hanteringensjälva personuppgifter skulle i fridet ochnärmasteav vara

i lagstiftningen skulle endast identifieras vilken behandling av person-
sådantuppgifter missbruk den bör förbjudas, i förstautgör ett attsom
skadeståndsbeläggas.hand kriminaliseras eller

Personuppgiftslagen 1998:204 liksom bl.a. EG-direktivet och-
datalagen 1973:289 innebär själva hanteringenatt av personupp--
gifter regleras, hanteringen kan missbuk.sägas utgöraoavsett ettom

sålunda påLagen bygger den s.k. hanteringsmodellen.
1997/98:44 PersonuppgiftslagI uttalades 36 f.s. attprop. rege-

ringen i likhet med Datalagskommittén och de allra flesta remissin--
ansåg det då inte möjligt uppfylla skyldighetenstanser att att attvar-

genomföra direktivet införa lagstiftningsätt änannat attgenom en
hanteringsmodell. Regeringen framhöll ingen för övrigt kunnatattav

konkret hur det skulle möjligt med hänsyn till EG-direktivetange vara
använda renodlad missbruksmodell. Regeringen menade dockatt atten

det finns starka skäl för verka för det blir ifrånmöjligtatt att att en
lagstiftning efter vittornfattande hanteringsmodell och regeringenen
förklarade den lämpligt utnyttja inflytandeSverigesatt sättattavser
i påverkaEuropeiska unionen för i denna riktning. Regeringenatt pe-
kade möjligheterna till påverkan givetvis beroende visaäratt attav
på användbara alternativ till hanteringsmodell och det därför äratten
viktigt diskussionen och arbetet med möjliga utforrrmingar ochatt om
alternativa modeller fortsätter. Regeringen nämnde därvid Datalags-att
kommittén diskussionsvis skisserat alternativ modell.en

förSom skäl regleringsmodell använda sig hanterings-att som av
modellen framhöll Datalagskommittén i betänkandet Integritet Of--
fentlighet Informationsteknik SOU många1997:39 191 bl.a. atts.-
människor inte bara i Sverige internationellt fortfarandeävenutan- -
känner och obehag inför de möjligheter finns behandlaattoro som per-
sonuppgifter med hjälp ADB. Datalagskommittén ansåg det för-attav
hållandet många människor i politisk demokrati känner obehagatt en
inför viss hantering starkt i sig förär reglera denett argument atten
hanteringen. Kommittén pekade bedömning verkar haatt samma
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hanteringsmo-flesta vilka lagstiftning eftergjorts i EU-stater, harde
i och med EG-direktivetdellen, och EU att antogs.av

betänkandet 179 ff.Datalagskomrnittén i s.nämndes harSom nyss
på hanteringsmodell. Kom-diskussionsvis skisserat alternativ till en

människor i185 detmittén menade dock kans. ävenattatt antas
tordekvar sin för datasystem. Detframtiden kommer ha storaatt oro

behålla hanteringsmo-menade kommittén, bli nödvändigtdärför, att en
i förenklad form, för databaser myndigheter ochock hosdell, storaom

enskilda klienter kunder, sjukhus, ban-hos företag med ellersom t.ex.
många småförsäkringsföretag. de datasystemen,ker och När det gäller

småföretagare, ocksåskolor, enskilda och troligen Internethos t.ex.
enligt kommittén däremot hopplöst söka kontrolleradet attsynes --

själva hanteringen persondata.av
Datalagskommittén trodde för sin betänkandet 192 detdel atts.

övergångdröja innan tiden till missbruks-kommer föräratt mogen en
modellen. Den människor alltjämt känner för teknikens möjligheteroro

Övrigamåste måste ocksårespekteras, menade kommittén. EU-stater
på sådanvinnas tanken övergång.för Datalagskommittén önskadeen

övergångemellertid diskussionen till missbruksmodellenatt om en
skall fortsätta. Kommittén Sverige vid tidpunktmenade lämplig böratt

initiativ till persondatalagstiftning modernt snitt. Eftersomta en av mer
enhetligheten inom EU bör bevaras bör menade kommittén detta- -
initiativ första hand tillskapandeti EG-direktiv.ett nyttavse av

Vid sin behandling proposition 1997/98:44 Personuppgiftslagav
Konstitutionsutskottet,delade i sitt riksdagen godkända betänkande,av

regeringens bedömning inte dådet möjligt genomföra EG-att attvar
direktivet lagstiftning följer densätt änett annat genom somen
struktur direktivet anvisar bet 1997/98:KU18, 1997/98:180.rskr.som
Utskottet menade därför lagstiftningen borde utformas efteratt en
hanteringsmodell. Utskottet framhöll emellertid, i likhet med regering-

lagstiftning måste påden införas EG-direktivetgrundatten, som av
framstod sågredan omodern. Utskottet därför tillfredsställel-medsom

avsågregeringen verka för det skall bli möjligtatt att att attse
ifrån långtgående hanteringsmodell det aktuella lagstiftningsom-en
rådet.

Därefter har Konstitutionsutskottet i ytterligare betänkande medett
anledning motioner frånantal allmänna motionstiden 1998 be-ettav
handlat frågor personuppgiftslagen 1998/99:KUl5. I be-bet.rörsom

åstad-tänkandet uttalade utskottet bl.a. siktet bör inställt attatt vara
komma teknikoberoende lagstiftning till personligaskydd för denen
integriteten. Utskottet fann därför anledning i likhet med vadatt, som
gjordes framhållavid personuppgiftslagens införande, EG-direktivetatt
i fårdag omodemt. Utskottet direkti-menade revideringattanses aven
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måste Konstitutionsutskottetske. föreslog riksdagenvet att ger rege-
ringen till känna den med kraft bör verka för revidering skeratt att en

EG-direktivet. Vidare föreslog tillkännagivande tillutskottet ettav re-
geringen med innebörd personuppgiftslagen böröversynatt en av

ståndkomma syfte så långttill med det inommöjligt EG-äratt,
åstadkommadirektivets förändring lagstiftningen i riktningram, en av

regelverk sikte personuppgifter.missbruk Riks-mot ett tarsom av
dagen biföll utskottets hemställan rskr. 1998/99: 147.

Vidare har det IT-rättsliga observatoriet i sin En miss-rapport
bruksmodell 8/98rapport gjort vissa överväganden rörande bl.a. ut-
fommingen missbruksmodell. Observatoriets slutsats attav en var en
generell missbruksmodell enligt observatoriets beskrivning inte är
möjlig införa inom för EG-direktivet rapporten 30.att ramen s.

framgåttSom den tidigare redogörelsen rådandeden uppfatt-ärav
ningen idet lagstiftning bygger missbruksmodell inteatt en som en

uppfyllamöjligt de krav EG-direktivetär ställer Utred-att som upp.
ningen dendelar bedörrmingen. Utredningen dessutom det,attmenar

det möjligt använda sig missbruksmodelläven detnärattvoreom av en
gäller socialtjänstens behandling personuppgifter, skulle mind-av vara

lämpligt det. Det finns nämligengöra all anledningatt att trore att
många människor kan känna och obehag vid tanken den storaoro
mängd personuppgifter hanteras inom område socialtjäns-ettsom som

sådant förhållandeAtt vid hanteringsmodellen dettaten. överge om-
råde kan, utredningen, därför knappast fråga. Frågankomma imenar
måste i sammanhang. Datalagskommittén ocksåstörreett när-ses var

inne använda missbruksmodell ihanteringen prakti-mast att nären
ken omöjlig kontrollera ochär i övriga fall vid myndig-att att t.ex.-
heternas behandling behållapersonuppgifter hanteringsmodell.av en-

Ett i detta sammanhang användaannat argument mot att en annan
lagstiftningsteknik i personuppgiftslagenän personuppgiftslagenär att

förhållandevis lagstiftning,är i fall initialt inteen vartny som - -
kommer så där alldeles enkel tillämpa. sådantI läge böratt att ettvara

inte intedet finns vägande skäl använda helttungtman om en an-- -
lagstiftningsteknik det gäller socialtjänstens behandlingnärnan av per-

sonuppgifter. Det finns risk för det skulle bli förvirrandemycketatten
för dem har tillämpa lagstiftningen på området. Det dess-att ärsom

sannolikt enklare för myndigheter och andra tillämpa han-utom att en
teringsmodell, eftersom vid det sedan tidigare.ärman van

Sammanfattningsvis utredningen författningsregleringenattanser
detta särskilda område bör personuppgiftslagen utformassom- -

efter hanteringsmodell. Lagstiftningen utgåbör från personuppgifts-en
lagens tillämpningsområde, begrepp och terminologi utformas såoch

den de undantag och preciseringar förhållandei tillatt anger person-
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uppgiftslagen motiverade. Det skulle naturligtvis möjligtärsom vara
i lagen personuppgiftslagensden bestämmelser. Ettatt nya upprepa

sådant skulle emellertid bli utredningenochsystem tungrott attanser
så långt möjligt sådanbör undvika "dubbelreglering". Däremotman en

naturligtvis viktigtdet behovet särreglering Iär övervägs.att av noga
inlagen bör bestämmelse personuppgiftslagenstas atten som anger

tillämpligaregler skall inget föreslagnaföljer denannatvara om av
lagen.

tidigare har återkommerSom tillutredningen lagensnämnts
tillämpningsområde i avsnitt 6.2.

6.1.3 Lagens namn

Den föreslagna lagen kommer tillämpas varje dag antalatt ett stortav
människor verksamma inom socialtjänsten. därförär Detsom vore
lämpligt lagen kort Utredningen emellertidhar inteatt ettge namn.
kunnat hitta kort på bra beskriver vad lagenett sättettnamn som
handlar Utredningen föreslår lagen behand-lagatt namnetom. ges om
ling personuppgifter inom socialtjänsten.av

6.1.4 Registerbegreppet bör inte i lagenanvändas

Datalagen 1973:289 innehöll grundläggande inrättandetregler om
och förandet personregister med hjälp databehand-automatiskav av
ling. Register i den lagstiftningen centralt begrepp. I EG-ettvar
direktivet och i personuppgiftslagen har emellertid registerbegreppet
mindre betydelse. Personuppgiftslagen omfattar automatiseradall be-
handling personuppgifter, ingårpersonuppgifterna ioavsett ettav om
register inte.eller Däremot begreppet register i EG-direktivet och iär
personuppgiftslagen intresse det gäller manuell behandlingnärav av
personuppgifter. För omfattas EG-direktivet ochatt av personupp-
giftslagen skall de behandlademanuellt ingåpersonuppgifterna i eller

avsedda ingå i strukturerad samling personuppgifterattvara en av som
tillgängliga för sökning ellerär sammanställning särskildaenligt krite-

ingårier, dvs. i register.ett
Som kommer framgå det följande utredningen denatt attav anser

föreslagna lagen bör ha tillämpningsområdesamma som personupp-
giftslagen och enhetliga regler bör gälla för automatiserad behand-att
ling och för manuell behandling ingårpersonuppgifter, i ettav som re-
gister. sådantVid förhållande kommer begreppet register i detta sam-
manhang sakna relevans och begreppet bör därför utred-att menar-
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naturligtvis inte detförekomma i lagen. hindrarinte Dettaningen att-
fortsättningsvis finnassocialtjänsten kommerinom även ett stortatt

register, datoriserade eller manuella.antal regelrätta

1980:620socialtjänstlagenSärskilt 59 §6.1.5 om

sådana1980:620socialtjänstlagen gäller iEnligt 59 § att personre-
uppgiftersammanställningarsocialnämndengister hos utgör avsom

ömtåliga förhållanden. Dockuppgifter personligafår ininte atttas om
får åtgärder beslutatssådana in uppgifter harregisterdet i tas om som

myndighetsutövning och den be-socialtjänsten och innebärinom som
sådan åtgärdvilken beslut grundas.stämmelse ett om en

framhålla gäller inne-viktigt denna bestämmelse inteDet är attatt
ingårhållet personakter i socialnärrmdemas personregisteri de som

sådana socialnärrmden förda register i inskränktendastutan av mer
klienterna. Hitbemärkelse sammanställning uppgifterutgörsom av om

hör framför allt de databaserade personregistren. Till register före-av
varande slag räknas emellertid alla former manuella register,även av
såsom kortregister bevakningsregisterutbetalningar, olikaövert.ex. av
slag, servicekort 1979/80:1 socialtjänsten 568.prop. Ometc s.

förarbetena till socialtjänstlagen framhöllI regeringen a. prop. s.
sådana438 ff. sammanställningsregister, förupprättadeäratt attsom

administrationenunderlätta socialtjänsten, tillgängligaär ettav mer
omedelbart fallet med uppgifter i personaktema. Desätt än ärsom
lämnar upplysningar den enskilde klienten samtidigt kunnautan attom

fullständig och objektiv förhållanden.beskrivning hans Rege-ge en av
ansåg frånringen registren därför framstår känsligasärskiltatt som

integritetssynpunkt. Därtill kommer, menade regeringen, de äratt mer
långtlättillgängliga och används tjänstemän vid soci-antalstörreettav

alförvaltningen fallet Påmed den enskilda personakten.än ärsom
i 59 § socialtjänstlagen bestämmelsegrund härav in med dettogs en

innehållet.angivna
Socialstyrelsen har socialtjänstförordningenmed stöd 50 §av

föreskrifter1981:750 meddelat personregister inom socialtjänstenom
1981:26. fårSOSFS S Enligt föreskrifterna sammanställnings-i s.k.

register in endast uppgifter framståri allmänhet neutrala,tas som som
civilståndadress, farniljeför-och övrigat.ex. personnummer,nanm,

hållanden, uppgift vårdnadshavare, förmyndare godeller samtom man
anhörig eller liknande uppgift, bostads-yrke, arbetsgivare,nära annan

förhållanden, inkomst- förmögenhetsförhållanden.ochsamt
påSom exempel uppgifter fårinte in i s.k. sammanställ-tas ettsom

ningsregister nämndes i förarbetena till socialtjänstlagen prop.



lag personuppgifter...behandling 131EnSOU 1999: 109 ny om av

568 f. integritetskänsliga sjukdom,1979/80:1 uppgifter rörande t.ex.s.
sådanaarbetsförmåga, missbruk kriminalitet. anteckningar be-och Om

blir det nödvändigt registrethöver lägga personakt. Igöras, att upp en
får hänvisningsedan till personakten. förarbetenaI a.göras en prop. s.

vidare i får439 nämndes sammanställningsregister aldrig inatt ett tas
orsak till fattat beslut eller uppgift kan innefatta värderingannan som

förhållanden förhållan-klientens eller röja sekretesskyddadeav annars
får sådana åtgär-den. heller i registerInte in uppgifter vidtagnatas om

på frånder grundas meddelanden andra myndigheter, t.ex.som rap-
ingripande enligt lagen tillfälligt omhändertagande.porter om om

får sådanainledningsvisSom nämndes dock i sammanställningsre-
ömtåligagister uppgifter förhållanden,in personliga detnär ärtas om

fråga beslut inom socialtjänsten fattats registreradeden ochom som om
innebär myndighetsutövning 59 § andra stycket. Socialstyrel-Isom
föreskrifter lämnas antal exempel därvidvadettsens som avses.

biståndBeslut i ärenden enligt 6 § socialtjänstlagen, andra beslutom
fattats med stöd socialnämndens allmänna kompetens i 5 §som av

lag, beslut enligt de särskilda reglerna till underårigaskydd för isamma
socialtjänstlagen, bestämmande avgifter liksom återkravbeslutav om
enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen, beslut överflyttningom av
ärende till Socialnämnd, beslut enligt den särskilda lagstiftningenannan

vård vårdoch missbrukare i vissa fall, beslut vidsamtom av unga av
omprövning socialnämndens beslut. sådanaI föreskrifterna sägs attav

såanteckningar skall kortfattade möjligt. Skälen liksom devara som
orsakerna för visst beslut får inte månnärmare antecknas i vidareett än

framgår hänvisning till den författning åtgärdenvilken harsom av
får,grundats. Däremot enligt föreskrifterna, antecknas i vilken form

och i vilken omfattning socialtjänstens insatser utgått. Uppgifter som
åtgärderolika vidtas inom för beslutade åtgärder,avser t.ex.som ramen

den registrerade föremålblivit för hembesök eller deltagit i terapi-att
fårsamtal däremot inte antecknas. Omdömen och värderingar en-om

skilda får inte in. I föreskrifterna till sist vid tvek-sägstas attpersoner
samhet uppgift skall antecknas inteeller i sammanställnings-ettom en

sådanregister skall anteckning inte ske. dåUppgiften i förasbör stället
i den registrerades personakt eller motsvarande handling.
I Socialstyrelsens nämnda föreskrifter erinras vidare medattom so-

cialtjänst förstås inte enbart verksamhet enligt socialtjänstlagen utan
också verksamhet hör till detta område såsom åtgärdert.ex.annan som
enligt den särskilda lagstiftningen vård vårdoch miss-om av unga av
brukare i vissa fall. I föreskrifterna påpekas också till socialtjänstatt
räknas inte bara socialnämnds verksamhet också andra myndig-utan

åtgärderheters inom området, vid omprövning socialnämndst.ex. av
beslut eller tillsyn nämndens verksamhet.över Bestämmelsen i 59 §
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Socialnämnd för.bara registergäller docksocialtjänstlagen som en
således utanför be-register falleroch enskildasmyndighetersAndra

tillämpningsområde.stämmelsens
infördessocialtjänstlagenredovisade bestämmelsen i 59 §Den nu

all hante-år utfördes i principsedan. Vid den tidpunktenför 20snart
tidiga be-personuppgifter inom socialtjänsten manuellt. Denring av

oftasthandladeanvändningen automatisk databehandlinggränsade av
utbetalning-listor ärenden, fattade beslut, gjordaframställa överattom

1995:86 142Dokumentation och socialtjänstregister SOU s.ar m.m.
vanligtmodern informationsteknik inom socialtjänstenf.. Numera är

På håll, iomfattning. delförekommande och ökar hela tiden i t.ex.en
elektronisk akthantering.stad, förekommerStockholms även

fråga i 59 §sig inte bestämmelsendenna bakgrund kanMot man om
sökaspelat sin moderna teknikensocialtjänstlagen har roll. Den attut

sådan inforrna-finns lagrad i datorer nämligeninformation är attsom
sekundsnabbtinte finns i register, framtion, den kanäven ett tasom

ansågfinns. Socialtjänstkommitténsökmotorermed de attsom numera
sökmöj-sammanställningsregister, bl.a. beroende debegreppet nya

finns, delvis förlorat betänkande 142.ligheter relevans. a. s.som
föreslog emellertid inte bestämmelsen skulle upphävasKommittén att

någotpå remissbe-heller den skulle modifieras Vidoch inte sätt.att
inte 59 § soci-handlingen Socialtjänstkommitténs betänkandeav synes

altjänstlagen ha berörts.
påutredningen sig bekant 59 § socialtjänstlagenVidare har att en
påhåll hinder för behandla personuppgifterdel utgöra ett ettattanses

rationellt och effektivt sätt.
utredningen bestämmelsen innebäraDet har kant.ex. sagts att att

svårareinom socialtjänsten i vissa fall kan ha uppmärksammaattman
i behov hjälp. Förbudet sammanställ-i s.k.äratt mot attaven person

anteckna ömtåliga förhållandenningsregister uppgifter personligaom
innebär nämligen kommer in till nämnd,att rapporter t.ex.som enen

underårigpolisanmälan gjort sig skyldig snatteri ellertillattom en om
någon omhändertagits enligt lagen 1976:511 omhändertagandeatt om

LOB-rapport,berusade och inte föranleder attav m.m. som en per-
inte får måstesonakt läggs i personnummerordningsorteras utanupp,

kronologiski ordning. Detsamma gäller beträffande underrät-sparas
telse till socialnämnd obetald hyra 12 kap. 44 § första stycket lom

ochjordabalken obetald elräkning ellagen11 kap. 4 § första stycket
1997:857. innebärDetta det beträffande kanochatt en samma person
finnas antal olika indikationer, flera viddvs. inkomnaett rapporter
olika tillfällen, vederbörande i behov hjälp, dettaäratt utan attav
uppmärksammas de sociala myndigheterna eller det uppmärk-attav

först efter viss tid.sammas en
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utredningen framhållits socialtjänstlagenhar det för 59 §Vidare att
uppgifter fram för användas för utvärdering,kan hindra att tas att upp-

sådan uppgifterföljning kvalitetssäkring. insamling kanoch En av
59 § soci-nämligen innebära kommer i konflikt med förbudet iatt man

fåi s.k. sammanställningsregister antecknaaltjänstlagen mot att upp-
Ävenförhållanden.ömtåligagifter personliga bearbetning ettom en av

innehålleri och för sig fullständig beskrivning deregister som en av
förhållandenregistrerades personliga sammanställningarkan resultera i

står strid med deni nämnda bestämmelsen.som
I det sammanhanget kan utredningen tagit delharnämnas att ettav

frånantal beslut Datainspektionen, innebär tillstånd lämnatsattsom en
kommun föra personregister benämnt Psykiskt handikappadesatt ett

Ändamåletbehov". med registret kartläggning psykiskt handikap-är av
vård-pades och omsorgsbehov för underlag för socialtjänst,att ge psy-

kiatri och andra myndigheter i samverkan utarbeta och följaatt upp
stödinsatser. I besluten har Datainspektionen särskild föreskriftsom en

fårregistret innehållabestämt det slag uppgifter och bearbetasatt av
idet ansökan, förutsättningunder personregistretsätt angetts attsom

därmed inte kommer föras i strid med 59 § socialtjänstlagen ochatt
Socialstyrelsens föreskrifter personregister. I andra inspektionensom
beslut utredningen har tagit del har Datainspektionen uttalat attsom av,

pådet inte ankommer inspektionen bedöma huruvida det registeratt
tillstånd har lämnats för kommer sammanställnings-utgöraatt ettsom

register eller de uppgifter skall registreras det slagärom som av som
i 59 § socialtjänstlagen. Datainspektionen framhållithar i ställetavses

för register inom socialtjänsten förs i enlighet medatt ansvaret att ett
de åvilarangivna bestämmelserna den registeransvarig.ärsom

Förbudet i 59 § socialtjänstlagen i s.k. sammanställningsre-mot att
gister anteckna uppgifter ömtåliga förhållandenpersonliga har till-om
kommit för den enskildes personliga integritet. Därförvärna bör detatt

förbudet någoti avseende skall lättas kunna presenteras ettom upp- -
starkt behov därav, behov får behovetvägaett äntyngresom anses av

skydda den enskildes personliga integritet.att
Enligt utredningens uppfattning har det inte framkommit tillräckligt

belägg för allmänt hävda bestämmelsen inte längre fylleratt rent att
någon funktion. Tvärtom kan, utredningen, den moderna tekni-menar
ken och dess sökmöjligheter medföra sådanbehovett.0.m. att av en
bestämmelse i dag tidigare.är större De moderna sökmotorernaän
möjliggör nämligen sådant s.k. sammanställningsregister kanatt ett
skapas på ögonblick.ett

Å fårandra sidan bestämmelsen naturligtvis inte det inte finnsom-
starka integritetsskäl talar i den andra riktningen hindra attsom per--
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på effek-inom socialtjänsten modernt,sonuppgifter kan behandlas ett
tivt och rationellt sätt.

det inte kanutredningens uppfattning det uppenbartEnligt är att
såfråga socialtjänstlageni ändra bestämmelsen i 59 §komma attatt

personakt, kaninte in iLOB-rapporter,den medger att t.ex. tassom en
precis denhållas i personnummerföljd. nämligenordnade Det är typen
Utredningenbestämmelsen avsedd förhindra.register är att me-av som

något ochockså det knappast finns behov för dessa andraatt attavnar
någon socialtjänstla-skull ändring i 59 §myndigheters görarapporters

få någraBestämmelsen behöver nämligen inte negativa konsek-gen.
för socialtjänstens enda ska-arbete. Det behövs är attsom manvenser

rutiner för bevaka LOB-rapporter anmälningaroch andraattpar nya
från myndigheter. Inget hindrar socialtjänsten, anmälannärt.ex. att en
kommer in, lägger ärende och därmed personakt sedan,ochettupp en

någon någonkonstaterar det inte finns vidtaanledningatt attom man
åtgärd, omedelbart skriver får då ocksåärendet. Man ansvarigav en

någotför ärendet, fårhandläggare inte förvaras ianmälan t.ex.man om
socialförvaltning, där den tillgänglig förkanskepärm ären en

många. enda nackdelen sådanDen med ordning finnsdetär sär-atten
skilda gallringsregler beträffande fårpersonakter 6.13,se avsnitt t.ex.
vissa personakter huvud inte fårgallras. Det emellertidöver taget ac-
cepteras.

innebär förhållandetInte heller det fårsocialnämnd sig tillsäntatt en
mycket mängd underrättelser enligt jordabalken respektive ella-storen

obetalda hyror och obetalda räkningar underrättelsergen om som en--
ligt vad utredningen ofta inte någon åtgärd frånföranledersagtssom
socialnämndens sida, beroende de människor underrättelser-att som

gäller inte behöver stöd eller hjälp 59 § första stycket social-attna -
tjänstlagen bör upphävas. Det kan sig harrörat.ex. om personer som
glömt betala hyran eller påelräkningen innan ide sig vägatt gett en
längre semester.

Om de nämnda bestämmelserna i jordabalken och el-attman anser
lagen innebär socialnämndema erhåller såunderrättelseratt när egent-
ligen påkallat,inte och därigenom på grund detär antaletstoraav-
underrättelser riskerar inte uppmärksamma de iatt ärpersoner som-
behov stöd och hjälp, bör i stället ändra dessa be-överväga attav man

såstämmelser de blir flexibla. Problemet bör utred-att mer menar-
ningen knappast lösas förbudet i 59 första§ stycket social-attgenom-
tjänstlagen upphävs.

Det kan i sammanhanget Socialtjänstkommittén i betän-nämnas att
kandet Dokumentation och Socialtjänstregister SOU 1995:86 av-
integritetshänsyn föreslog uttryckligt förbud tillföraett mot att per--
sonakt anmälan inte föranleder utredning 1 kap. 6 Vid remiss-§.som
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många tveksammabetänkandet remissinstanserbehandlingen av var
sådanförslaget. Bl.a. menade Datainspektioneneller avstyrkte att en

ändå måste ifrågasatte intediarieföras och inspektionenanmälan om
sådanupprätthålls anmälanpersonliga integriteten bättreden om en

någonföranlettfogas till personakten med anteckning den inteattom
åtgärd för Socialstyrelsenoch grunden detta ställningstagande.

upprepadeförslaget och framhöll vikten kunna följaavstyrkte attav
Även i Göteborg negativ till förslaget,anmälningar. Kammarrätten var

eftersom menade kammarrätten, kan leda till socialtjänstendetta, att
inte anmälningar har kommit in tidigare. andra remiss-Fleravet om
instanser redovisade uppfattning kammarrätten.samma som

inser utredningen förbudet i 59 § socialtjänstlagen kanDäremot att
ändamålinnebära vissa hinder behandla personuppgifter förattmot

tillsyn, uppföljning, utvärdering kvalitetssäkring, ocht.ex. samt attsom
således finns fråndet behov utvidga förbudet i denundantagetett attav

Ävennämnda bestämmelsen. det gäller fram uppgifter förnär att ta
för framställningforskning eller statistik finns det behovett attav av

sådant undantag. fall kanI modern informationsteknik igöra ett annat
många sådanafall inte användas för för ändamål bearbeta redan in-att

personuppgifter.samlade Enligt utredningens uppfattning hänsy-utgör
tillåtatill enskildas personliga integritet inget hinder mot att attnen

ömtåligauppgifter förhållanden fårpersonliga iantecknas s.k.ettom
sådanasammanställningsregister för ändamålövergripandemer som

nämndes.nyss
En rimlig och lämplig avvägning mellan behovet kunnaattav an-

informationsteknikvända modem rationellt effektivt tilloch sättett
för socialtjänsten och den enskildes anspråk på skydd för singagn per-

sonliga integritet, skulle kunna försiktigt utvidga undantagetattvara
från förbudet i 59 § socialtjänstlagen till omfatta de situationerävenatt
där personuppgifter behandlas hos socialnämnden för uppföljning, ut-
värdering, kvalitetssäkring, forskning och framställning statistik.av
Det utredningen föreslår.vad Det torde i de allra flesta fall sigär röra

tillfälliga sammanställningar uppgifter, förstörs efter vissom av som en
tid. Utredningen vill i också framhållasammanhanget vikten att ettav
sådant sammanställningsregister endast blir tillgängligt för begrän-ett

antal Det ankommer i enlighet med tredje59 § stycketsat personer.
socialtjänstlagen och 50 § socialtjänstförordningen Socialstyrelsen

meddela ytterligare föreskrifter, påkallat.detatt om anses
Avslutningsvis kan det införs särskild regle-närrmas näratt nu en

ring beträffande under vilka förutsättningar fåpersonuppgifter skall
behandlas inom socialtjänsten, det kanske kan rimligt ochanses vara
naturligt föra bestämmelsen i 59 § socialtjänstlagen tillöver dennaatt
lag. Så bör emellertid enligt utredningens mening inte ske. fö-Den nu
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verksamhetsområdelagstiftningen omfattar nämligenreslagna störreett
det saknassocialtjänstlagen enligt gällande och59 §vad gör rättän

dådetutvidga förbudet i den bestämmelsenanledning sättatt som
erinrani inbli fallet. Däremot bör det den lagenskulle tas omennya

registersocialtjänstlagen finns särskilda bestämmelserdet iatt om
socialnämnden, bestämmelser skall tillämpashos även närsomm.m.

den lagen.personuppgifter behandlas hos socialnämnden med stöd av

Tillämpningsornrådet6.2

förslag: Lagen skall tillämpas vid behandlingUtredningens av per-
föreslåssonuppgifter inom socialtjänsten. socialtjänst de-Begreppet

ifinierat lagen.
skall liksom personuppgiftslagen gälla inteLagen 1998:204- -

för behandling personuppgifter delvisendast helt ellerärav som
för ingårautomatiserad behandling, uppgifternaävenutan annan om

ingåi eller avsedda i strukturerad personuppgif-samlingär att en av
tillgängliga för sökning eller sammanställning enligtärter som

kriterier,särskilda dvs. för manuell behandling personregister.av
någrainte införasDet bör särskilda förbestämmelser den auto-

matiserade behandlingen personuppgifter.av
inte tillämplig vidLagen behandling personuppgifter förär av

forsknings- statistikändamål.och sådana ändamålBehandling för
regleras bestämmelserna i personuppgiftslagen och eventuellav av

området.särlagstiftningannan

6.2.1 Vad bör med socialtjänstavses

I direktiven med socialtjänst i detta sammanhang verk-sägs att avses
samhet enligt socialtjänstlagen 1980:620 och anslutande lagar, inklu-

sådansive verksamhet bedrivs enskilda. Utredningen har docksom av
frågaenligt direktiven frihet i den avgränsningen vadnärmareom av som

bör omfattas förslaget och utredningen låtainte heller förhindradär attav
förslaget omfatta något formellt ligger utanför socialtjänsten, detsom om
finns naturligt samband och det i övrigt motiverat. I detärett samman-
hanget i direktiven 1996/97:nämns l 15 Mer tillgänglig kollektivtra-prop.
fik, vilken innehållerproposition frågaförslag till förändringar i om
färdtjänstverksamheten, innebär denna samhällsservice till funk-attsom
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socialtjänsten.tillhörandeskall räknasinte längretionshindrade som
januari 1998lagstiftning.till Den 1sedermera lettharPropositionen er-

särskildadenfärdtjänst ochsocialtjänstlagens bestämmelsersattes om
respektivefärdtjänst1997:736lagriksfärdtjänstlagen omen nyavom

1996/972115, bet.riksfärdtjänst1997:735 prop.lag omen ny
båda författningarnas1997/98:10. Enligt de över-1997/98:TU3, rskr.

bestämmelser339 gäller äldre1999:338 ochgångsbestämmelser SFS
skall lagenDockföre ikraftträdandet.gamla lagenrespektive den om

januarifrån 1och med denriksfärdtjänstrespektive lagenfärdtjänst om
ikraftträdandet, dvs.tillstånd meddelats förehar2000 tillämpas som

regleringen kan iändrade1998. Innebörden denjanuariföre den 1 av
handi förstafärdtjänst skall betraktasbl.a.korthet sägas att som envara

bistånd.formföri ställettransportform en av
dokumentation och soci-förslag tillSocialtjänstkomrnitténs lag om

slutbetänkandet Doku-förslag fram ivilket ladesaltjänstregister m.m.,
ff. avsnit-1995:86 116 sesocialtjänstregister SOUmentation och s.

och bestäm-dokumentationsskyldigheten5.3, innebar5.2 och attten
omfatta verksamhet inomsocialtjänstregister skulle allmelserna om

sådan yrkesutövarekommun eller privatbedrevssocialtjänsten avsom
kommu-tillsyn verksamhet inomunder länsstyrelsensstod samtsom

verksam-övertagit kommunalt socialtjänstansvar ochnalförbund som
institutionsstyrelse. Härmed förstods verksamhethet inom Statens en-

socialtjänstSocialtjänstkommittén föreslagna lagen Nyligt den omav
vårdSOU 1994:139 och särskilda lagarnasocialtjänstlag de avom

jämställdesmissbrukare samtycke. Med socialtjänstoch utanunga av
service till vis-verksamhet enligt 1993:387 stöd ochvidare lagen om

tillstånd verk-funktionshindrade, ärenden till riksfärdtjänsten,omsa
enligt föräldra-familjerätten bedrevs i kommunernasamhet inom som

mån sådan yttrande-balken, socialnämnds avgivande yttrande, i denav
bistånd asylsökandeskyldighet föreskrevs i lag, ärendensamt om

introduktionsersättning för flyktingar vissa andramfl. ochoch ut-om
inom Nämn-länningar. menade kommittén verksamhetenDäremot att

vårdartjänst någon kopplingden för helt statlig och inte hadevarsom-
socialtjänstlagen lagen service till vissa funk-till eller stöd ochom

tionshindrade inte borde omfattas föreslagna bestämmelserna.deav-
Socialtjänstkommittén föreslog följande definition begreppet so-av

cialtjänst.

förstås lagstiftningen socialtjänstMed socialtjänst verksamhet enligt om
särskilda vårdoch lagstiftningen missbrukareden och utanom av unga av

samtycke verksamhet i fall enligt lag handhas nämndsamt annatsom av
förstaenligt § stycket. Nämnd i socialtjänstlagen1 1 kap. 7 §som avses

1996:000. Med socialtjänst jämställs ärenden bistånd asylsökandeom
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utlänningar,och andra ärenden introduktionsersättning för flyktingarom
och vissa andra utlänningar, ärenden tillstånd till riksfärdtjänst samtom
verksamhet enligt lagstiftningen stöd och funktions-service till vissaom
hindrade.

l författningskommentaren till bestämmelsen betänkandet 164s.
upplyste Socialtjänstkommittén paragrafen beskrivningatt gav en av
socialtjänstens verksamhetsområden och lagtexten i över-att stort sett
ensstämde med kap. §7 4 tredje stycket sekretesslagen 1980:100 i

dåvarandedess lydelse.
Vid rernissbehandlingen betänkandet övervägande delenav var av

de remissinstanser sigyttrade positiva till Socialtjänstkommitténssom
förslag till hur lagens tillämpningsområde hade En remiss-avgränsats.

påpekadeinstans landsting i flera län hadeäven för insatseratt ansvar
enligt lagen stöd och service till vissa funktionshindrade och attom
landsting hållvissa i landet driver institutioner för bam och ung-

Landstingsförbundetdom. ansåg landstingens verksamhetävenatt en-
ligt lagen stöd och service till vissa funktionshindrade bordeom om-
fattas den föreslagna Någraregleringen. remissinstanser ansågav att
dokumentationsskyldigheten och därmed bestämmelserna social-om-
tjänstregister borde gälla utförde de verksamheteroavsett vem som-

föreslogs omfattas lagen. Statens invandrarverk förutsattesom av att
biståndärenden asylsökande och andra utlänningar skallom som

bedömas socialtjänst inte omfattade verkets hantering dessasom av
ärenden. Invandrarverket ansåg det i den föreslagna lagen behövdesatt

förtydligande lagen avsågendast kommunernasett hantering.attom
Kammarrätten Jönköping ansågi definitionen begreppet social-att av
tjänst i kap. i1 2 § den föreslagna lagen borde helt medöverensstämma
definitionen begrepp i 7 kap. 4 § sekretesslagen.av samma

Som tidigare har redovisats avsnitten 4.3.4 och 5.2 det endastvar
förslaget dokumentationsskyldighet ledde till lagstiftning, ochom som
då i form ändringar i socialtjänstlagen prop. 1996/972124, bet.av
1996/97:SoUl8, rskr. 1996/972264, SFS 1997:313. Vissa ytterligare
bestämmelser infördes i socialtjänstlagen 50 och 51 §§, enligt rege-
ringen främst i förtydligande syfte och komplement till förvalt-ettsom
ningslagens 1986:223 regler. Dokumentationsreglema i socialtjänst-
lagen gjordes vidare generellt tillämpliga på sådan enskilt bedriven
verksamhet inom socialtjänsten står under länsstyrelsens stillsyn.som
När det gällde tillämpningsområdet för bestämmelserna dokumen-om
tation i socialtjänsten i övrigt fanns det enligt regeringens mening inte
anledning då föreslå några ändringar.att Dokumentationsskyldigheten
skulle liksom dittills med undantag för den privata verksamheten- -
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och vissaenligt socialtjänstlagenverksamhetomfatta kommunens an-
150 f..slutande lagar a. s.prop.

sammanhangsocialtjänst i dettafår uppenbart medDet attanses
anslutande lagar,socialtjänstlagen ochenligtverksamhetskall avses

enskilda och Statenssådan verksamhet bedrivsinklusive av avsom
socialtjänst i tradi-sådaninstitutionsstyrelse. verksamhet,Att ärsom

tillämpningsområde förföljermening, skall omfattas lagenstionell av
återkommer i författ-Utredningenprincip direktiven.redanövrigt i av

Frågandenna verksamhet.till vad medningskommentaren ärsom avses
iinnefattas be-därutöver i detta sammanhang börvademellertid som

frågaiUtredningen har enligt direktiven frihetsocialtjänst.greppet om
förslaget ochomfattasavgränsningen vad börden närmare av som av

någotlåtaförhindrad förslaget omfattautredningen inte hellerär att som
naturligtutanför socialtjänsten, det finns sambandformellt ligger ettom

övrigt motiverat.och det i är
Socialtjänstkommittén definiera socialtjänstskulle begreppetNär

finnskommittén ledning i den definition begreppet i 7sökte av som
innehållervilken paragraf bestämmelsersekretesslagen,kap 4 § om

område.socialtjänstens remissbehandlingen Soci-sekretess Vid av
altjänstkommitténs betänkande hade remissinstansema detaljsynpunk-

tillämpningsornrådet såvittfråga gällde verk-i det allmännaster om
utanför kommitténs för-samhet socialtjänstlagen biträdde i övrigtmen

lämnade erinran. vid remissbe-slag eller det Det kan nämnasutan att
bereddes remissinstanser tillfälle sig. dessahandlingen 144 Avatt yttra

instanser lämnade 110 Dessutom inkom tiotal yttranden utöverettsvar.
remissförteckningen.

ingen uppgiftDet enkel försöka vad i dettaär avgränsaatt som
någrasvårtsammanhang bör med socialtjänst. Det är attavses ange

bestämda verksamhetskäl vilka slutsatser kan dras varför vissav om en
lagstiftning, verksamhet,skall omfattas denna medanav en annan som

kanske den har social dimension, utanförskall falla lagensäven en
tillämpningsområde. På något måste dras.emellertid Attsätt gränsen
utgå från definition begreppet i kapden socialtjänst finns 7 4 §av som
tredje sekretesslagen har fördelar. harstycket vissa För det första tek-
niken Socialtjänstkommitténtidigare därvid godtagitsochanvänts av

instanserpraktiskt samtliga vid mycket remissbehand-bredtagetav en
frånling. För det andra kan det praktisk fördelsynpunkt deattenvara

olika definitionerna begreppet socialtjänst inte sig alltförskiljerav
Enligtmycket. utredningens mening därförtalar övervägande skäl för

följa definitioneni bör i kap. stycket7 4 § tredje sek-att stort settman
retesslagen begrepp skall i denna lag.när avgränsassamma nu

Som tidigare färdtjänstennämndes sedan januariden 1998 inteär l
längre del socialtjänsten. Vid den tidpunkten social-ersattesaven
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bestämmelser färdtjänst lagentjänstlagens och den särskildaom om
riksfärdtjänst lag färdtjänst respektive lag riks-av en ny om omen ny

i till-färdtjänst. Inte heller sekretesshänseende jämställs ärenden om
stånd färdtjänst respektive riksfärdtjänst Sekretesstill med socialtjänst.

sådanai ärenden regleras särskilt i 7 kap. 37 § sekretesslagen.
Frågan verksamhet ienligt färdtjänstlagstiftningen dettaär om

sammanhang bör socialtjänst omfattas lagensochanses som av
tillämpningsområde.

Färdtjänstverksamheten samhällsservice onekligen in-och harär en
socialtjänst. detslag Vad handlar nämligen tillgodose be-är attav om

förhovet människor, funktionshindergrund hartransportav som av
svårigheter förflytta påväsentliga sig hand, med all-att attegen resa

kommunikationsmedel, eller till följd ochmänna ett stortsom av var-
måsteaktigt funktionshinder särskilt kostsamt Vidaresätt.ettresa

datoriseradetorde personregister förutsättning för kommu-attvara en
trafikhuvudmännenoch skall fullgörakunna sina uppgifter inomnerna

färdtjänsten och riksfärdtjänsten prop. 1996/97:115 tillgängligMer
kollektivtrafik, 49. För hantera tillståndärenden erfordrasatts. om
nämligen register med uppgifter bostadsadress, nödvändiga hjälp-om

vidmedel allergier, möjligheten samåka med andratransporten, att re-
ledsagare, Någraledarhund desenärer, uppgifter därvid kanetc. av som

behöva registreras kan känsliga personuppgifter ivara person-
uppgiftslagens mening.

Det finns emellertid också verksamhet kan ha star-annan som anses
ka inslag socialtjänst inte del socialtjäns-ärav men som numera en av

förskoleverksamhet se avsnitt 2.6.2. Om i dettaten, t.ex. m.m. man nu
låtersammanhang begreppet socialtjänst omfatta färdtjänstverk-även

samheten, svårtkan det motivera varför inte socialtjäns-attvara annan
närliggande verksamhet bör omfattas lagens tillämpningsområ-ten av

de. Utredningen därför begreppet socialtjänst intei princip börattanser
utvidgas vad gäller enligt kap.utöver 7 4 § tredje stycket sekre-som
tesslagen. Följaktligen bör inte färdtjänstverksamheten innefattas it.ex.
begreppet socialtjänst.

I utredningens direktiv modern informationstekniksägs bör kun-att
användas inom socialtjänsten föräven höja effektiviteten ochna att

kvaliteten i arbetet. framhållsDet därvid det gäller inte bara arbetetatt
i enskilda ärenden också i hög grad möjligheten uppfylla ökadeutan att

frågakrav i följa, analysera och utveckla verksamheten, dvs.attom
bl.a. framställning olika sammanställningar och statistik. Lagensav
tillämpningsområde bör därför omfatta sådan verksamhet.även Med
socialtjänst såledesbör förstås tillsyn, uppföljning,även utvärdering,
kvalitetssäkring och administration, allt naturligtvis under förutsättning

det anknyter till det huvudsakliga verksamhetsområdenatt
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lämnadesvårdregister 49ochHälsodata-1997/98:108I s.prop.
kvalitets-ochutvärderinguppföljning,definitionföljande terrnemaav

ochregelbundetfortlöpande och mätaUppföljningsäkring. attavser
resursåtgång iangivetverksamheter och t.ex.behov,beskriva termer av

syftar tillUppföljningnyckeltal.produktivitet ochbehovstäckning, att
fungerautveckling ochverksamhetensöversiktlig bild att somavenge

ochanalysUtvärderingbör beaktas.avvikelsersignal för avsersom
för-verksamhet iresultat hoseffektivitet ochkvalitet,värdering enav

Kvalitetssäkringförmål denna. ärbestämtshållande till de ut-ensom
beskriver,systematisktfortlöpande ochi vilkenvärderingsprocess man

tillrelation deiverksamhetenkvaliteten i denvärderarochmäter egna
definitio-mening dessaEnligt utredningensfast.mål lagts ärharsom

sammanhang.i förevarandeanvändasägnadeväl ävenattner
administrationsammanhangi dettaadministrationMed somavses

sigverksamhetsområdet. Det kan rörakopplad till självadirekt t.ex.är
intesammanhang detvårdavgifter, i vilket ärfakturering ovan-avom

mellan defördelningenmåste ellerligt an-att anges,personnummer
verksamhetsansvarigesinte denärenden. Däremotställda egenavsesav

och be-leverantörsfakturorbetalning löner ochadministration, t.ex. av
ändamål. Behandlingpersonaladministrativaförenbarthandling av

personuppgiftsla-sådan administration, regleraspersonuppgifter för av
särlagstiftning tillämplig.inte ärannangen, om

individärendenförstås kontroll itillsyn i detta sammanhangMed
främstuppgift inom socialtjänstenverksamheter,enskildaoch somen

sammanhangnivå, dvs. länsstyrelserna. I dettaregionalfullgörs av
framtida roll,1988/89:130 socialstyrelsenskan nämnasäven omprop.

fått annorlundadelvisinriktning, där begreppet tillsynuppgifter och en
uppföljningpropositiontillsyn i nämndaMedbetydelse. ävenavses

innebörd saknarutvärdering. begreppet tillsyn där harAttoch annanen
Även uppföljningbetydelse.i detta sammanhang praktiskemellertid

tillämpningsområde.nämligen lagensutvärdering omfattasoch av
förståsföreslår således skallsocialtjänstUtredningen med ut-att -

inklusivelagar,verksamhet enligt socialtjänstlagen och anslutandeöver
bedrivsverksamhetsådan verksamhet bedrivs enskilda somsom av -

invandrarby-kommunalinstitutionsstyrelse, verksamhet hosStatensav
bistånd socialnämndrå, handläggning ärenden lämnasav om som av

intro-ärendenoch andra utlänningar, handläggningasylsökande omav
utlänningar, hand-för flyktingarduktionsersättning och vissa andra

tillstånd rörelsehindrade,förärenden till parkeringläggning av om
vissa funk-enligt lagstiftningen och tillverksamhet stöd serviceom
det huvud-under förutsättning det tilltionshindrade anknytersamt att

verksamhetsområdet utvärdering, kvali-tillsyn, uppföljning,sakliga -
tetssäkring och administration.
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innebärFörslaget det gäller Statens institutionsstyrelsenär en- -
viss frånavvikelse vad gäller enligt 7 kap. 4 § tredje stycket sek-som
retesslagen. Detta har sin igrund styrelsen framgått avsnittatt som av-
2.5.2 bedriver verksamhet endastäven reglerad i förordning,ärsom-

lämpligen bör omfattas föreslagnaden lagstiftningen.men som av
Utredningen utvecklar i författningskommentaren vad närmaresom

med respektive verksamhet eller ärendehandläggning. Utredning-avses
återkommer i avsnitt 6.3 till frågan fårpersonuppgifter be-nären om

handlas och för vilka ändamål personuppgifter skall behandlas i den
sålundaverksamhet definierats socialtjänst.som som

Det bör i sammanhanget påpekas vilket framgåkommer detatt av-
följande och författningskommentaren 3 § definitionenattav av-
begreppet socialtjänst måni viss överlappande. alltsåär Det kan vara
så vissa de särskilt nämnda uppgifterna skulle bli betraktaatt attav som
socialtjänst de uttryckligenäven i definitionen. vissaIutan att togs upp
fall följer det nämligen direkt författning verksamhett.ex. attav en
skall bl.a. följas och utvärderas, har Socialstyrelsent.ex. ettupp ansvar
för följa och vidareutveckla socialtjänsten 67 § socialtjänstlagen,att
länsstyrelsen skall för bl.a. utveckling och samordning social-svara av
tjänsten 68 § socialtjänstlagen har Socialstyrelsen och länssty-samt
relsen motsvarande uppgifter enligt lagen stöd och service till vissaom
funktionshindrade 25 och 26 §§. Vidare skall Statens institutionssty-
relse enligt sin instruktion särskilt för bl.a. ekonomisk styrning,svara
resultatuppföljning och kontroll, metodutveckling och utvecklingsar-
bete 2 § 3 och förordningen4 1996:610 med instruktion för Statens
institutionsstyrelse. Utredningen medvetenär bl.a. de angivnaattom
verksamheterna skulle socialtjänstatt även utanvara anse attsom upp-
följning och utvärdering särskilt inämns definitionen begreppetav so-
cialtjänst. För lagens tillämpningsområde skallatt omfatta även t.ex.
uppföljning och utvärdering också i de fall sådan verksamhet inte är
reglerad i socialtjänstlagen eller i författning omfattasannan som av
definitionen socialtjänst, exempelvis för uppföljning och utvärde-av
ring på det lokala planet i kommun, det emellertidär nödvändigten att
komplettera definitionen på det föreslagna sättet.

Den nämnda uppräkningen verksamheter innefattas iav m.m. som
begreppet socialtjänst är uttömmande. Utanför lagens tillämpningsom-
råde kommer därmed falla färdtjänstverksamhetenatt för-t.ex. samt
skoleverksamhet vilken verksamhet regleras skollagenm.m., av
1985:1100. Det bör dock framhållas sådan verksamhet ochatt annan
verksamhet inte omfattas denna lag eller särlagstift-som av av annan
ning omfattas personuppgiftslagen. Konsekvensen låterav attav man

verksamhet falla utanför lagens tillämpningsområde blir alltsåen inte
behandlingen personuppgifteratt i den verksamheten förblir oregle-av
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stöd den-medsamlats inharpersonuppgifterdeHuruvidarad. avsom
dvs.sådan verksamhetför närrmts,får behandlaslag t.ex. som nuna

tillämpningfår således eftersocialtjänsten, avgörasutanför per-aven
sonuppgiftslagen.

från Socialtjänst-skillnadpåpekas tilldenna lagbörDärutöver att -
hadevilkasärskilt pekadesförslag där det attkonunitténs ut somorgan

dokumentation ochtill lag§ förslagetregleringen 2 kap. 1tillämpa om
vilkettillämpligavsnitt 5.3.2socialtjänstregister är oavsettm.m., se -

förutsättning detpersonuppgifter, under ärbehandlarsubjekt attsom
enskildainnebäri lagens mening. Detfråga socialtjänst ävenattom

tillämpa la-personuppgifter inom socialtjänsten harbehandlar attsom
gen.

personuppgifter börbehandlingVilken6.2.2 av

regleringenomfattas av

EG-direktivetutredningens direktivhar itidigareSom sägsnämnts att
utgångspunkt utred-förpersonuppgiftslagen 1998:204 skalloch vara

frågan behand-också för vilkenoch detta gällerningens arbete att om
omfattas regleringen.personuppgifter skallling som avav
sådan personuppgifterPersonuppgiftslagen gäller för behandling av

förautomatiserad. gällereller delvis Lagenhelt är även annansom
ingår avseddapersonuppgifter, uppgifterna i ellerbehandling äromav

tillgängligaingå personuppgifterstrukturerad samlingi äratt somaven
enligt kriterier 5 §eller sammanställning särskildaför sökning person-

uppgiftslagen.
fördet har diskuterats registerDet kan nämnas attatt ett om-om -

tillämpningsområ-personuppgiftslagensfattas EG-direktivet ochav av
på tillräck-måste sökbart kriterium eller detde än ärettvara mer om-

Datalagskommittén,ligt registret sökbart enda kriterium.äratt ett
och tyskahänvisade till det i den svenska, engelska, franskaattsom

språkversionen pluralis, menadeEG-direktivet talas kriterier iav om
måste kriteriumför sin del registret sökbart än ettatt vara mer

Datalagskommittém Inforrna-betänkandet Integritet Offentlighet --
Simitistionsteknik SOU l997z39 340. Professor Spiross.

utarbetandetuniversitetet i Frankfurt, Tyskland, medverkade vidsom
tillräck-EG-direktivet, har uppfattning och det ärattav en annan anser

påligt register sökbart enda kriterium Ulrich Dammann-ärett ettom
Spiros Simitis; EG-Datenschutzrichtlinie, Baden-Baden, 1997,Nomos

Ömansin till framhåller73. I kommentar personuppgiftslagen ochs.
låtaLindblom syftet med EG-direktivet personuppgiftslagenochatt att

omfatta viss manuell behandling för-personuppgifteräven är attav
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hindra försök undkomma lagstiftningen behandlaatt attgenom perso-
Omannuppgifterna manuellt. syfteDetta bör, och Lindblom,menar

Ömanpåverka tolkningen vad manuell behandling ochärav som en
Lindblom, Personuppgiftslagen En Frågankommentar, 1998, 47.s.-

register skall sökbart på eller flera kriterier berördes inteett ettom vara
i 1997/98:44 Personuppgiftslag.prop.

Enligt utredningens uppfattning bör lag behandlingen som avser av
personuppgifter inom socialtjänsten ha tillämpningsområdesamma

personuppgiftslagen. Redan utredningens direktiv antydersom att man
sådanbör välja lösning. Det finns flera skäl för sådan lösning.en en

För det första förekommer det, enligt vad utredningen inhämtat,
fortfarande i inte obetydlig utsträckning personuppgifter inomatten
socialtjänsten behandlas imanuellt register. Det finns skäl detatt tro att
kommer förhålla sig det viset under övergångsperiod.längreatt en
Vidare kan det väl knappast uteslutas det alltid kommer finnasatt att

visst behov behandla personuppgifter manuellt i register.ett attav
I 13 § personuppgiftslagen finns förbud behandla käns-ett mot att

liga personuppgifter. Med känsliga personuppgifter avses personupp-
gifter avslöjar eller etniskt politiska åsikter, religiössom ras ursprung,

Äveneller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i fackförening.
uppgifter hälsa och sexualliv betecknasrör känsligasom som person-
uppgifter. I personuppgiftslagen rad undantag frångörs förbuddettaen
15-19 §§. Inget undantagen bortsett från sådana uppgifterav att-
alltid får behandlas med samtycke sådanaoch uppgifter under vissaatt

fåromständigheter behandlas för forskning och statistik emellertidär-
tillämpligt för den verksamhet bedrivs inom socialtjänsten. Somsom
framgår det följande utredningen det nödvändigtärav att attanser man
inom socialtjänsten får behandla känsliga personuppgifter se avsnitt
6.4.

Om tillämpningsområdet för denna lag begränsades till att avse en-
dast automatiserad behandling personuppgifter, skulle den manuellaav
behandlingen sådana uppgifter i register komma reglerasettav att en-
bart personuppgiftslagen. Personuppgiftslagen mångäller i denav
det inte i lag eller författning finns avvikande bestämmelser.annan
Detta skulle få till följd känsliga personuppgifter inte skulle kunnaatt
behandlas manuellt i register inom socialtjänsten.ett

Det förefaller enligt utredningens mening rimligt och praktisktmest
skallnär särskilt regleraatt, socialtjänstens behandlingman nu av per-

sonuppgifter, låta inte bara automatiserad behandling sådanaav upp-
gifter omfattas regleringen denäven manuella behandlingenutanav av
personuppgifter ingår i register. En ordning skulle för-ettsom annan
modligen framstå egendomlig. Dessutom skulle i fallsom annatman -för verksamheten inom socialtjänstenatt skulle kunna fullgöras i an--
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frånundantagpersonuppgiftslagen behöva§ göraförfattning 20nan
personuppgif-känsligabehandlaförbudpersonuppgiftslagens mot att

fögauppfattningframstår utredningensenligtsådan lösningEn somter.
ochilagstiftningsteknikbetydligt bättre ärändamålsenlig. En att en

de bestäm-samlamöjligtså utsträckningförfattning i stor somsamma
Regleringenpersonuppgiftslagen.frånavvikelserinnebärmelser som

minstvärdefullt intevilketöverskåda och tillämpa,då ärlättareblir att
reglering-tillämpabehövapraktiker kommerantalför det attstora som

en.
be-lagsåledesutredningenSammanfattningsvis att omenanser

tillämp-bör hainom socialtjänstenpersonuppgifterhandling sammaav
följaktligen gällaskallpersonuppgiftslagen. Lagenningsomrâde som

personuppgifterbehandling ävenautomatiseradför allbara utaninte av
ingår i elleruppgifternapersonuppgifter,behandlingmanuellför omav

personuppgifteringå strukturerad samling äriavseddaär somatt aven
kriterier.särskildaenligtsammanställningsökning ellerförtillgängliga

personakterpersonuppgifter ibehandlingmanuellHuruvida av
tillämpningsområde beroendelagensomfattas ärkommer att av omav

socialtjänstenanvänds inom ärpersonaktsystemde att somansesom
demening, dvs.personuppgiftslagensEG-direktivets ochregister i om

utredningenEnligt vadpå där krävs.detsökbara sätt sagtsär somsom
sökre-slag- ellertill personaktemafinnssökregistertorde de varasom

tvåpå kriteri-dvs.ochupplagdagister är personnummer,namnsom
påsökbart detsökregistret1979/80:1 438. Omjfr äräven s.prop.er

uppkom-personuppgiftslagen,enligt EG-direktivet ochkrävssätt som
innehållet inteockså i dessapersonaktemafrågan äräven omommer -

såregister. Förkriterier-enligt särskildasökbart är attatt somanse
aktenförhållandet sökregistret ochfallet talar detskall attvaraanses

Socialtjänstbetänkandetsammanhang a.ibör samtett s.prop. a.ses
740.1977:40 Imotiv SOUsocialförsäkringstillägg Lagar ochoch s.-

Sirni-SpirosochEG-Datenschutzrichtlinie Ulrich Dammannboken av
tillhöran-och deenskilda akter och aktsarnlingaremellertidtis sägs att

innehåll struktureratregister, derasskallde omslagen ärvara omanses
sistapunkt 27EG-direktivets ingressregister 110. Ses.ett me-som

ningen.
tillämpningsområde således manuell behand-fallerUtanför lagens

ingår avseddahellerpersonuppgifter inte i och inteling är attsomav
tillämpningsområde i det härföljeringå register.i Lagens ävenett av-

personuppgiftslagen.seendet
uppfattning -i likhet medEnligt utredningens bör lagen personupp-

uppgifter be-innehålla några förgiftslagen inte särskilda regler när-
så litetautomatiserat. viktigt den lagenhandlas Det är att somnya

informationsteknik. Omanvändningen modernmöjligt hämmar manav
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har särskilt regler för den automatiseradestränga behandlingen av per-
sonuppgifter, kan konsekvensen bli de personuppgiftsansvariga iatt
stället väljer behandla personuppgifterna manuellt.att

6.2.3 Behandling personuppgifter för forsk-av

nings- och statistikändamål bör falla utanför

lagens tillämpningsområde

Det finns någoninte entydig definition begreppet forskning. Be-av
bör emellertid beröras något eftersom forskninggreppet inte får för-

växlas med uppföljning, utvärdering eller kvalitetssäkring. Datalags-
kommittén hänvisade i betänkandet Integritet Offentlighet Inforrna-- -
tionsteknik SOU 1997:39 275 till uttalande i betänkandetetts.
Forskningsetisk prövning Organisation, information och utbildning-
SOU 1989:74 25. Där uttalade Forskningsetiska utredningens. att
begreppet forskning i OECD-dokument från år 1970 fåtthar två-ett en
delad förklaring, och tillade.

Där talar dels grundforskning, dels tillämpad forskning, riktadman om
forskning. båda fallenI finns det emellertid kärna gettsen gemensam som
formuleringen med forskning "ettatt systematiskt och metodisktman menar
sökande efter kunskap och idéer. Denna allmänt inriktade och vidany nya
definition utgår jag också från,i jag talarnär forskning", oberoendeom av
inriktning, område och finansiering.

I 1998/99:72 Rättspsykiatriskt forskningsregister 36s. f. hänvi-prop.
regeringen till bl.a. det nämnda uttalandet framhållersar detnu samt att

svårt någonär exakt definitionatt begreppet forskning.ge mera av
I förarbetena till personuppgiftslagen prop. 1997/98:44 127 ut-s.

talades begreppet forskning bl.a. följande.om

Med forskning i paragrafen 19 § i första hand den verksamhetavses som
bedrivs vid etablerade institutioner, såsom universitet och högskolor eller

Ävenprivata, väletablerade forskningsinstitut. sådana epidemiologiska un-
dersökningar utförs vetenskapligt omfattas. Släktforskning fallersom utan-
för, liksom forskning eller utredningsverksamhet privatannan av mera na-

måsteDet finnas samhällsintressetur. forskningenett bedrivs, ochattav
måsteden vetenskaplig i någon mening.vara
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verk-s.k.statistiksammanhang äni dettastatistikMed annanavses
samhetsstatistik.

71s.regeringenuttaladePersonuppgiftslag att1997/98:44I prop.
lämpli-förefallerdetfrihetforskningens gör attvikten värnaatt omav

in-lageni denfallvarje enskiltiavvägning än attgöra nyaatt engare
tillå-skallstatistikochforskningvilkenreglergenerellaföra somom

ochforsknings-olikartademånga dessatilladeRegeringen atttas. av
Även Da-begränsad tid.pågår bara underregelstatistikprojekt ensom

varjeavvägning imåstedettalagskommitténs slutsats görasatt envar
297.betänkandetenskilt fall s.

i dettaanledningfinns det inteuppfattningutredningens attEnligt
Datalagskommitténbedömning dennågon änsammanhang göra annan

lagstiftningsärendetgjorde iregeringenoch personupp-om en ny
således explicitlag bör närdennahellergiftslag. Inte personupp-ange

sådanaförBehandlingoch statistik.forskningbehandlas förfårgifter
tillämpningsområde. kanDetutanför lagenssåledes fallaändamål bör

automatiseradvårdregister inte gäller1998:544lagentilläggas att om
framställ-nivå föroch regionalpersonuppgifter lokalbehandling av

kvalitetssäkringutvärdering ochuppföljning,statistik, samtning av
vårdre-uttaladeRegeringen62 ff..1997/98: 108forskning attprop. s.
regist-denpersonuppgiftsansvarigedeninnebärgisterlagen oavsettatt

ändamålvårdregister för defå användaskallinställningrerades ett som
inteprincip däremotdock dennaRegeringen menadei lagen. attanges

vårdregister,personuppgiftsansvarig förden,bör gälla är ettsomom
67.för forskning a.använda registretönskar prop. s.

vissa fallisocialtjänstdefinitioneneftersomdärförbörI lagen av-
4 förord-första stycket2 §forskning,kan innefatta även t.ex.t.ex. se

institutionsstyrelseinstruktion för Statens1996:610 medningen -tas
vid be-inte skall tillämpasbestämmelse lagenuttryckligin attomen

statistikändamål. Per-ochför forsknings-personuppgifterhandling av
förutsätt-ändamålsådana endastfår förbehandlassonuppgifter om

uppfyllda.personuppgiftslagen 1998:204i ärningarna
statistikövrigforskningför ochpersonuppgifterbehandlingVid av

dock detsåledes personuppgiftslagen,socialtjänsten gällerinom att
författningsregle-statistiken finns särskildofficielladenbeträffande en

statistik ochför officiellvissa personregister1995:606ring lagen om
statistikofficiellpersonregister förvissa1995:1060förordningen om

personuppgiftslagen.framförgällersom
alltid be-principfår personuppgifter ipersonuppgiftslagenEnligt
samtycke.sittlämnatregistrerade uttryckligen hardenhandlas, om

lång den enskildetid varitforskning harHuvudprincipen vid under att
enligtfinns,samtycke krävssitt samtycke. Om inteha lämnatskall per-

förnödvändig detbehandlingensonuppgiftslagen för det första äratt
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aktuella forsknings- och statistikändamålet enligt Behandlingen10
alltsåskall kunna hänföras någonunder de punkter räknas iav som upp
Är10 behandlingen pånödvändig detta krävs därutöversätt, när-

fråga behandling känsligaär personuppgifter samhällsin-attom av -
forsknings-det eller statistikprojekt vari ingårbehandlingentresset av

klart den förrisk otillbörligt intrångväger över i enskildas personliga
integritet behandlingen kan innebära. För denna avvägninggöraattsom
måste det ske helhetsbedömning i det enskilda fallet. Det i förstaären
hand den personuppgiftsansvarige själv har till-att egetsom ansvar
lämpa avvägningsnonnen. Om behandlingen inom aktuellt projektett
godkänts forskningsetisk kommitté, behöver emellertid denav en per-
sonuppgiftsansvarige inte någon Dågöra avvägning. skall nämli-egen

förutsättningarna för behandla personuppgifternaattgen anses vara
uppfyllda.

Det bör avslutningsvis framhållas det inte något hindraräratt som
de uppgifter samlats in för myndigheteratt och andra skallattsom

kunna utföra sina arbetsuppgifter inom socialtjänsten, dvs. med stöd av
denna lag, används för forsknings-även och statistikändamål. 9Av §
andra stycket personuppgiftslagen följer nämligen behandling föratt
historiska, statistiska och vetenskapliga ändamål inte skall oför-anses
enlig ändamålmed det för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in.
I 19 § tredje stycket personuppgiftslagen finns allmän bestämmelse ien

Huruvida behandlingenämnet. personuppgifterna, självat.ex.av ut-
lämnandet, tillåten i detär enskilda fallet, får emellertid avgöras av
bestämmelserna i personuppgiftslagen. månI den det, i 64 §t.ex.som
socialtjänstlagen, finns särskilda föreskrifter i lag eller förordning om
utlärrmande uppgifter för forskningsändamål, gäller dessa bestäm-av
melser före personuppgiftslagens regler 2 § personuppgiftslagen.

6.2.4 Lagens förhållande till hälso- och sjukvårds-
verksamhet

IT-användningen inom hälso- sjukvårdenoch har reglerats i bl.a. lagen
1998:544 vårdregister. vårdMed enligt lagen vårdre-om avses om
gister vård enligt hälso- och sjukvårdslagen 1982:763, tandvårdslagen
1985:125, lagen 1991:1128 psykiatrisk tvångsvård, lagenom
1991:1129 rättspsykiatrisk vård Smittskydd enligt smitt-om samt
skyddslagen 1988:1472. Tillämpningsornrådet har bestämts så allatt
patientjoumalföring den grundar sig patientjoumalla-oavsett om-

1985:562 eller författning omfattas vårdregisterlagensgen annan av-
tillämpningsområde prop. 1997/982108 Hälsodata- vårdregisteroch s.
69. Vårdregisterlagen gäller personregister förs inom såväl of-som
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Organisationsformvilkenvård iochbedrivenprivatfentlig oavsettsom
tillämpnings-sittVårdregisterlagen harbedrivs. störstaverksamheten

sjukvården denochlandstingsbedrivna hälso-område deninom men
pri-allvården och förkommunalt bedrivnadenförockså betydelsehar

95.vård a.vat s.prop.
tillanslutningdet iutsträckningi viss näraförekommerDet att so-

denpå dettasjukvård. exempel äroch Etthälso-bedrivscialtjänsten
ÄDEL-reformen, kommunernainnebar över ansvarets.k. togattsom

m.fl. Iäldreboendeformer försjukvården i vissaochhälso-för prop.
sjukvårdochhälso-regeringen den85 uttaladel990/91:l4 s. att som

kommu-få denförskullereformenkommunerna samtansvargenom
ivarandratillkomplementfungeraskallsocialtjänstennala ett ensom

Enskildaledning.socialnämndensunderorganisationintegrerad som
sådan,fåregeringen, kunnaskall, menadeoch hjälpstödbehöver vare

samladinommedicinsksocial ellersig insatserdet natur,rör enav
Rege-sjukvård socialtjänst.ochorganisation för hälso- ochkommunal

medicinskaockså såvälmånga gånger kommerframhöllringen att som
kanexempelEtt näm-sociala insatser annatatt somges samma person.

verk-institutionsstyrelsesidet Statenssammanhangeti är ävenattnas
sjukvård.bedrivs hälso- ochvissa fallisamhet

många fallidetuppfattning bör detutredningensEnligt även om-
ochåtgärd hälso-svårt visskan äravgöra attatt anse somom envara

gränsdragnings-någrasjukvård socialtjänst inte uppkommaeller som
lagenvårdregisterlagen föreslagnaoch denproblem mellan omnu

Är åtgärdvisssocialtjänsten.personuppgifter inombehandling enav
tillämpligvårdregisterlagensjukvårdhälso- och näräratt anse som

åtgärden. sagdaDetbehandlas med anledningpersonuppgifter skall av
behandlingfråga automatiseradförutsättning detundergäller äratt om

behandlingensådana uppgifter. fall reglerasI annat personupp-avav
§sjukvårdsändamål personuppgiftslagen 2ochgifter för hälso- av

Är fråga socialtjänstverksamhetvårdregisterlagen. det däremot ärom
personuppgifter.tillämplig vid behandlingföreslagna lagenden avnu

får ochpersonuppgifter behandlas6.3 När

ändamålen med behandlingen per-av

sonuppgifter

förut-föreskrivs personuppgifter,Utredningens förslag: I lagen att
får behand-med den registrerades samtycke, behandlas bara omom

för skalllingen nödvändig arbetsuppgift inom socialtjänstenär att en
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kunna utföras. Lagen hindrar dock inte länmaspersonuppgifteratt ut
det följer lag förordning.eller I lagen regleras för vilkainteom av

ändamål personuppgifter fåskall behandlas inom socialtjänsten. Det
såledesankommer de personuppgiftsansvariga respektivei verk-

samhet med beaktande 9 § första stycket personuppgiftsla-att av c
1998:204 dvs. bestämmelsen fårpersonuppgifter baraattgen -

samlas förin särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål
för vilka ändamål personuppgifter behandlas. Endast ända-ange-

mål nödvändiga för arbetsuppgiftär inom socialtjänstenattsom en
skall kunna utföras kan därvid berättigade.vara

6.3.1 Bakgrund

I 9 § personuppgiftslagen 1998:204 finns bestämmelser de grund-om
läggande krav behandlingen personuppgifterav som en personupp-
giftsansvarig måstealltid uppfylla.

För viss behandling skall laglig krävs inteatt det baraen attvara
behandlingen utförs i enlighet med de grundläggande kraven. Behand-
lingen måste också kunna hänföras någottill de fall i 10av som anges

Bara i de fall i 10 § det huvud tillåtetär över be-som tagetanges att
handla personuppgifter. Avser behandlingen känsliga personuppgifter,
uppgifter lagöverträdelser eller måste be-om m.m. personnummer,
handlingen dessutom tillåten enligt bestämmelserna i 13-22 §§.vara
Innebär behandlingen personuppgifter förs till tredje land,att över
måste också 33-35 §§ följas.

Här någraendastnämns de krav finns intagna i 9 § förstaav som
stycket personuppgiftslagen. Den personuppgiftsansvarige skall tillse

a personuppgifter behandlas baraatt det lagligt, bärom personupp-
gifter alltid behandlas korrekt och i enlighet med godett sätt sed, c
personuppgifter samlas in bara för särskilda, uttryckligt angivna och
berättigade ändamål, d personuppgifter inte behandlas för något än-
damål oförenligtär med det för vilket uppgifterna samlades in, esom
de personuppgifter behandlas adekvata och förhål-är relevanta isom
lande till ändamålen med behandlingen f inte flersamt att personupp-
gifter behandlas nödvändigtän med hänsynär ändamålentill medsom
behandlingen.

I 10 § personuppgiftslagen i uttömmande uppräkning näranges en
behandling personuppgifter huvudöver tillåten. Enligt be-ärav taget

fårstämmelsen personuppgifter behandlas bara den registreradeom
lämnat sitt samtycke till behandlingen eller behandlingen nöd-ärom
vändig för a avtal med den registreradeatt ett skall kunna fullgöras
eller åtgärder den registrerade begärt skall kunna vidtas innansom ett
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fullgöraskall kunnapersonuppgiftsansvarigeb denträffas,avtal en
skall kunnaregistreradeintressen för denvitalaskyldighet, crättslig

utföras, eskall kunnaintressearbetsuppgift allmäntskyddas, d aven
vilkentilltredjepersonuppgiftsansvarige ellerden person-manen

medsambandarbetsuppgift iutföraskall kunnauppgifter lämnas ut en
intresseberättigatändamålfellermyndighetsutövning, rör ettett som
till vil-tredjesådanhospersonuppgiftsansvarige ellerdenhos manen

in-dettaskall tillgodoses,kunnapersonuppgifterna lämnasken ut om
kränk-skyddintresseregistreradesden motänväger tyngretresse av

integriteten.personligadenning av
lagöverträdelseruppgifterpersonuppgifter,känsligaOm m.m.om

måste behandlingen,behandlas, nämnts,skalleller sompersonnummer
behandlingenInnebärtillåten enlighet med 13-22 §§.idessutom vara

ocksåmåste 33-35till tredje land,förspersonuppgifter överatt
följas.

får och ända-personuppgifter behandlas6.3.2 När

målen behandlingenmed

börpersonuppgiftslagen 10 §enligtvad gällerlikhet medI per-som
finns.få behandlas samtyckesonuppgifter när

innebärföreskrifterolika författningarfinns det i radVidare somen
får uppgifter. Närenskilda eller skall lämnamyndigheter eller utatt

får förutsät-sådant införts detuppgiftslänmande harbestämmelser om
uppgiftenintressetgjorts avvägning mellandet har atttas att aven

integritet, videnskildaskyddalämnas och intresset attut personersav
saknasDetavvägning funnit uppgiften bör lämnasvilken att ut.man

integritetsskyddslagstift-utredningen, anledning idärför, att enmenar
författ-fall redanföreslagna, särskilt reglera dessaning, den avsom nu

i stället i denuppgiftslämnande. Enligt utredningen börningsreglerat
fallet enligtföreskrivas inte liksomföreslagna lagen lagen ärattnu -

hindrar personuppgifter lärrmaspersonuppgiftslagen 2 § utatt om-
förordning.det följer lag ellerav

från dennaturligtvis inte realistiskt ha samtyckeEftersom det är att
personuppgifterprincipregistrerade i enda förutsättning för attsom

fåfå sådana uppgifter be-skall behandlas inom socialtjänsten, bör
uppfyllda. detsamtycke, vissa förutsättningar Ihandlas även ärutan om

följande diskuteras vad därvid bör gälla.som
framgåtttidigare gäller enligt EG-direktivet ochSom personupp-

fårgiftslagen personuppgifter samlas in för särskilda, uttryck-baraatt
ändamål inteligt angivna och berättigade uppgifternasamt att senare

får något ändamål för vilketbehandlas för oförenligt med detärsom
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uppgifterna samlades in artikel 6.1 i EG-direktivet och 9 § första
stycket och d personuppgiftslagen. Tanken denär attc personupp-
giftsansvarige själv, redan uppgifterna in, skallsamlasnär sär-ange

ändamålskilda för sin behandling personuppgifterna. Dessa ända-av
mål sedan för hur uppgifterna fårsätter gränser behandlas.

Enligt utredningens uppfattning det önskvärt det direkt i la-attvore
uttömmande kunde för vilka ändamål personuppgifter skallgen anges

få behandlas inom socialtjänsten. ändamålBestämningen för be-av
handlingen personuppgifter nämligen frånär central betydelseav av
integritetssynpunkt.

sådanEn lösning skulle innebära personuppgifter inom social-att
fårtjänsten samlas in och behandlas endast för de i lagen angivna än-

damålen. Det skulle därmed definitiv ändamålsättas för de förgränsen
vilka fårpersonuppgifter samlas in inom socialtjänsten. Det skulle, när
det gäller behandlingen i övrigt, inte heller finnas något förutrymme

socialtjänsten tillämpainom 9 § första stycket d personuppgiftsla-att
dvs. insamlade fårpersonuppgifter behandlas föratt andraävengen,

ändamål, ändamåletdet inte oförenligt ändamålmed de förärom nya
vilka uppgifterna har samlats in.

Däremot skulle personuppgiftslagens bestämmelser tillämpligavara
så det fråga behandla personuppgifter utanförsnart social-attvar om
tjänsten, lämna uppgifter för forsknings- ocht.ex. statistikända-att ut
mål eller använda inom socialtjänsten insamladeatt uppgifternaannars
utanför socialtjänsten. Lagens tillämpningsområde begränsat tillär

gälla behandling personuppgifteratt inom socialtjänsten se avsnittav
6.2.

Ett för direkt i lagenannat uttömmande ändamå-argument att ange
len med behandlingen det kanskeär speciallagstiftningatt av en som
den aktuella förväntas ändamålen klart angivna.är Det finns fleraattnu

påexempel lagstiftaren i författningar, innehålleratt special-som en
reglering i förhållande till personuppgiftslagen, valt i författningenatt

för vilka ändamål personuppgifter får behandlas se 3 ochange 4t.ex.
§§ lagen 1998:544 vårdregister.om

Utredningen har därför ingående diskuterat det möjligt iär attom
lagen uttömmande för vilka ändamål personuppgifter skall fåange
behandlas inom socialtjänsten. Beroende på socialtjänsten, sådantatt
begreppet föreslås definierat i lagen se avsnitt 6.2.1, mycketär en
bred verksamhet det emellertid,är kommer framgå det föl-attsom av
jande, inte alldeles okomplicerat det. De pågöra exempel lagstift-att
ning innehåller ändamålsbestämmelser regelsom avser som en mer
avgränsad verksamhet inte sällan har karaktären register-som av ren
verksamhet, vårdregister och behandlingt.ex. personuppgifterav om
totalförsvarspliktiga SFS 1998:938. Utredningen har i huvudsak
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skulle kunnaändamålenför hurtvå modellerolikadiskuterat anges
till dessaföljandeåterkommer i detUtredningenuttömmande i lagen.
detinnebärmodell över-diskuterasDärefter attbåda modeller. somen

inomverksamhetrespektivepersonuppgiftsansvariga i attlåts på de -
behandlingenändamålen medsjälvaföreskriveni lagen angeramen -

personuppgifter.av

registerändamåltillSocialtjänstkommitténs förslag

tillförslagSocialtjänstkommitténsnågotemellertidbör sägasFörst om
doku-föreslagna lagenkommitténi denändamålsbestämmelse omav

Socialtjänst-1995:86.SOUsocialtjänstregistermentation och m.m.
utförligt i avsnittredovisatsharförslagkommitténs

socialtjänstre-ändamålet medföreslogSocialtjänstkomrnittén ettatt
beslutverkställighetochhandläggning ärendengister skulle avavvara

förstodssocialtjänstverksamhetsområden. Medsocialtjänstensinom
lag-särskildaoch densocialtjänstlagstiftningenenligtverksamhet om

samtyckevård missbrukareochstiftningen samtutanunga avavom
kommunaladenenligt lag handhasfallverksamhet i annat avsom

jäm-socialtjänstsocialtjänsten. Medledningennämnd utövar avsom
utlänningar,andrabistånd asylsökande ochärendenställdes om

andravissaför flyktingar ochintroduktionsersättningärenden ut-om
tillstånd verksamhettill riksfärdtjänstärendenlänningar, samt en-om

funktionshindrade.och service till vissalagstiftningen stödligt om
till lagenändamål skulle ispecificeradeTanken att an-angesmervar

få användassåledes skulleregistrenförordningar ochslutande att en-
Registrenmeddelade.föreskrifter regeringenenlighet meddast i som

åtgärder handläggningenförfå användas för förberedandeskulle även
statistik.utvärdering och framställningtillsyn, uppföljning,församt av

särskild kri-ingenremissbehandlingen betänkandet riktadesVid av
ändamålsbestämmelsen utformats. Da-vilket hadetik det sättmot

detaljreglering iavstå frånbordetainspektionen framhöll dock att man
överlåta de regis-i stället delförordningar och större ansvareten av

föreslagnai denkritiken föranleddes detteransvariga. Den attmesta av
få iuppgifter förekommakonkret vilka skullelagen inte angavs som

fåsocialtjänstregisterförslagEnligt kommitténs skulleregistren. ett
sådan handläggninginnehålla uppgifter förendast de behövdes avsom

verksamhets-beslut inom socialtjänstensärenden och verkställighet av
områden avsågs återkommer ii den föreslagna lagen. Utredningensom

få social-avsnitt 6.4 till vilka personuppgifter bör behandlas inomsom
tjänsten.
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Ändamålen behandlingen imed uttömmande lagenanges

lagen endast ändamål modell 1I gttanges

modell utredningen för ändamålenförsta har diskuterat hurDen som
uttömmande innebär det ändamåls-skulle kunna i lagen, iattanges en

skullebestämmelse endast ändamål. sådan bestämmelseEnettanges
nödvändighet bli ganska vid till utformning, eftersom detmed sin inte

ändamålsbestämmelse,möjligt i det Datainspek-slagär att en av som
meddelattionen har i sina tillståndsbeslut, fånga verksamhet ären som

mångskiftandeså omfattande och socialtjänsten. framgårDettasom av
den genomgång utredningen olikagjort tillståndsbeslut rörsom av som
socialtjänsten se avsnitt 3 och de samtal har haftutredningenav som
med företrädare för olika myndigheter. Det kan i sammanhanget påpe-
kas Socialtjänstkommitténs förslag,även tidigare innebaratt sagts,som

skulleregeringen särskilda ändamål för de olika registeratt ange som
skulle inrättas.

Ändamålsbestämmelsen skulle kunna utformas så den innebäratt att
personuppgifter får behandlas för arbetsuppgift inom social-att en
tjänsten skall kunna utföras. sådantEtt ändamål skulle, utred-menar
ningen, berättigat deni betydelsen det inte står i strid med vadattvara
EG-direktivet och personuppgiftslagen behandlingnäranger om av
personuppgifter tillåten, dvs.är behandlingen kan hänföras under arti-
kel i EG-direktivet7 och 10 § personuppgiftslagen. Det nödvändigtär

inom socialtjänsten få behandlaatt personuppgifter datoriserat eller
manuellt i register. I fall skulle den verksamheten, all-annat ärsom av

intresse,mänt inte kunna bedrivas huvudöver taget.
Det finns vissa fördelar med endast ändamål. Under för-att ettange

utsättning personuppgifterna behövs föratt arbetsuppgift inomatt en
socialtjänsten skall kunna utföras, får personuppgifterna samlas in och
de kan sedan i den mån sekretess inte lägger hinder i flödavägen- -
fritt inom socialtjänsten och användas för alla de skilda arbetsuppgifter

förekommer Begreppet socialtjänst definieras i 2 § l-9 sesom
avsnitt 6.2.1. skulleDet således inte spela någon roll i vilket samman-
hang personuppgifterna samlats in inom socialtjänsten. Uppgifter som
samlats in för arbetsuppgift enligt lagenatt 1993:387 stöd ochen om
service till funktionshindradevissa behöver utföras, skulle exempelvis
kunna användas behandlas för handlägga ärende parke-att ett om- -
ringstillstånd för rörelsehindrade. Så länge personuppgifterna behand-
las för det angivna ändamålet behandlingenär tillåten. någotFör an-

ändamål skulle de insamladenat personuppgifterna däremot hu-över
vud inte få användas inomtaget socialtjänsten. I vilken utsträckning
uppgiltema skulle kunna användas utanför socialtjänsten skulle få av-
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de sekretess-ochpersonuppgiftslagentillämpningeftergöras avaven
för uppgifterna.gällerbestämmelser som

denordningtvivelråda någotknappasttorde attDet nusomenom
socialtjäns-arbetet inomdagligapraktisk i detskullediskuterade vara

rad olikaianvändbarnämligenpersonuppgift kanEn enten. vara
behö-användningendensocialtjänsten,inomsammanhang attutan nya

tillenskilde. kan tvärtomför den Detnegativtnågotinnebära varaver
personuppgifter-redansvårt närkanför denne. Detfördel attt.ex. vara

social-Ibehövas igen.kanuppgifternain närsamlas avgöra senarena
till endasthänför siguppgifter intesamlaspersonakter etttjänstens som

delarolikauppgifterfinns det röroch aktärende, iutan somsammaen
vidsocialtjänstakt kan liknas närmastsocialtjänstverksamheten. Enav

olikavisssammanförs handlingarvilkenidossier, personsom enen
och lagringenHanteringensocialtjänsten.ärenden inom person-av

vadskillnad från ärsåledes tillsocialtjänstenuppgifter inom är som-
uppbyggd efteroffentlig handläggning-allfallet vid nästan per-annan

social-till justförklaringenärende. ocksåför Detstället äri attson
diarieföra allafrån kravet påundantagenakthantering ärtjänstens att

handlingarenkelt hitta allaändåhandlingar; kaninkomna om enman
sekretessförordningenakt jfr 5 §titta i dennesattgenomperson

1980:657.
till utformningvidare sinnågot liteändamålsbestämmelse ärEn som

förändringförsvåraroch hindrar eller inteflexibelblir också avenmer
ändamålsbe-preciserademed ha alltförnackdelverksamheten. En att

kanarbetsuppgifter interisk för vissadet finnsstämmelser är attatt en
ändamâlsbestämmelse.föra in undereftersom de inte gårutföras, att en

från datalagen,lagstiftning, till skillnaddennabör ha i åtankeMan att
automatiserade behandlingenbara denskall reglera inte personupp-av

be-Personuppgifter fårbehandlingmanuell i register.gifter ävenutan
ärende,personakt eller användas iantecknas ihandlas, annatettt.ex. en

åndamålsbestämrnelsen.åtgärden underendast rymsom
utformasändamålnackdelar medemellertidfinnsDet även ett som

mycketutredningen,det,det förstapå det angivna För ärsättet. menar
EG-direktivetsändamålsbestämmelse uppfyllersådantveksamt enom
särskilda. Vadändamålen skallpersonuppgiftslagens krav påoch att vara

EG-direkti-visserligen varkenmed detta framgårnärmare avavsessom
Datalagskommitténtill personuppgiftslagen.förarbetenaellervet av

hållenalltför allmäntsärskilda innebärframhöll uttrycket attatt en
fårpraxismenade det iKommitténändamålsangivelse inte godtas. att

uppfyllaändarnålsangivelsen skall fördetaljeradhuravgöras att per-vara
350krav 1997:39sonuppgiftslagens och direktivets SOU samts.

preciseDatainspektionen kan utfärdaochpåpekade regeringenatt mer
föreskrifter harNågra sådanaför olika typsituationer.regler,rade t.ex.
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utfärdats. Kommittén nämnde vidare det möj-emellertid inte ärännu att
uppgifterna 1997/98:44flera ändamål samlas in.ligt Inäratt prop.ange

Personuppgiftslag ledning för uttrycket skall tokas.lämnades ingen hur
fådet gäller tolkningen begreppet särskilda viss led-kanMan när av

EG-direktivets och personuppgiftslagens kravning på att personupp-av
förhållande tillgifter behandlas skall adekvata och relevanta ivarasom

behandlingen behandlasändamålen med och inte fler uppgifter fåratt
nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingenän ärsom

EG-direktivetartikel i och 9 § första stycket och f6 c personupp-e
giftslagen. ändamålet harOm inte viss grad precision, kanen av man
knappast bedöma huruvida personuppgifterna adekvata och relevantaär
eller många personuppgifterför behandlas.om

personuppgiñ torde nödvändig för ändamål,En visstettvara om
kanändamålet inte realiseras inte personuppgiften får användas.om

vilkaKan inte personuppgifter behövs föravgöra ända-attman som
målet skall kunna uppfyllas, torde ändamålet särskiltinte utanvara
allmänt. skäl för dennaEtt tolkning EG-direktivets krav påär att perso-
nuppgifter skall relevanta och inte överflödiga förhållande tillivara
sina ändamål.

emellertidDet innanär praxis utvecklats ellerpå området särskil--
da föreskrifter utfärdats mycket svårt ha bestämd uppfattningatt en-

vad med uttrycket ändamålen skall särskilda.attom som avses vara
Vad däremot kan det finns risksäga är inte obetydlig föratt attman en

ändamål det angivna skulle alltför allmänt hållet ochett som anses vara
det följaktligen inte skulle godtas.att

frågaEn det frånär integritetssynpunkt godtagbartär attannan om
den mängd personuppgifter finns och kommer finnas in-stora attsom

socialtjänsten hinder lagen kan flöda frittså inom social-utanom av
tjänsten skulle bli fallet ändamålet utformades detpå sättsom om som

diskuteras.nu
Enligt vad utredningen dettaär relativt fria flödesagtssom av per-

sonuppgifter emellertid förutsättning för med social-att systemeten
tjänstakter skall kunna användas. risker frånDe integritetssynpunkt

förenade med det iär socialtjänstakt kan finnasatt storsom en en
mängd personuppgifter i dag hand andra regler da-tas änom av
taskyddslagstiftning. Sekretesslagen hindrar i vissa fall uppgifteratt
lämnas till andra myndigheter eller uppgifter lämnas mellan olikaatt
verksamhetsgrenar inom socialtjänsten. Andra begränsningar kan följa

eventuell intern instruktion åtkomst till personuppgifter inomav en om
den behandlande organisationen. Vidare finns i lagstiftningviss regler

innebär komplement till reglerna sekretess. föreskrivsT.ex.ettsom om
i 51 § andra stycket socialtjänstlagen handlingar enskildasröratt som
personliga förhållanden skall förvaras så den obehörig inteäratt som
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får obehörigförarbetenaEnligttill dem.tillgångfår envarvaraanses
sin tjäns-ihandlingendelanledninglegitimharinte att ta avsom

Härtill kommer563.socialtjänsten1979/80:1teutövning prop. s.om
§ innan17kommunikationpå1986:223 kravförvaltningslagens

avgörande.förtill grunduppgifter läggs ett
redovisade bestäm-deuppfattning innebärutredningensEnligt nu

enskilde.integritetsskydd för dengodtagbartmelserna ett
denkan riktasinvändningenallvarliga motkanskeDen mest nusom

skulle haregistreradedenemellertidmodellendiskuterade är att
sammanhangvilkauppfattning ibilda sigmycket svårt att upp-omen

användas. Ihenne kanellerbeträffande honomsamlas ingifter som
§§23-27olika bestämmelserantalfinnspersonuppgiftslagen ett om

informa-vilka reglerregistrerade. Frågandentillinformation omom
stödmedpersonuppgifterbehandlingvidskall gällation avavsom

6.10.i avsnittlag berörsdenna
fåregistrerade skulledeninformationendaDen angavom mansom

personuppgifterdiskuteras, deärändamålet på det sätt att somsom nu
socialtjänsten-för arbetsuppgift inomfår behandlassamlas in att en

arbetsuppgift inomutföras. Såskall kunnahelst-vilken snart ensom
mycketverksamhet översocialtjänsten spänner stortett om-somen-

användas.uppgifterna således kunnautföras skullebehöverråde -
lämnarhanuppfattning bör den enskildeutredningens närEnligt

klart förbiståndsärende, ha sigtill socialtjänsten, kanske iuppgifter ett
medsyften EG-användas till.uppgifter kan komma Ettvad dessa att av

fysiskaskyddapersonuppgiftslagen nämligendirektivet och är att per-
privatlivet, ioch särskilt tillgrundläggande fri- rättigheter, rättensoners

ochpersonuppgifter. EG-direktivetsmed behandlingsamband per-av
registreradeinformation till densonuppgiftslagens bestämmelser om

bevaka hurreell möjlighettill den enskildesyftar just attatt upp-enge
används. Med all-beträffande eller hennesamlats in honomgifter som

endastemellertid dettadet beskrivna blirhållna ändamålmänt som nu
chimär.en

detbedömning utredningen detVid samlad ävenatt omanseren -
i la-framkomligfördelar inte någonskulle innebära vissa vägär att-

personuppgifter inomändamål för behandlingenendast ett avgen ange
sådanförförsta det mycket talardetsocialtjänsten. För är att ensom

ändamålsbestämmelse uppfyller EG-direktivets ochinte personupp-
det andraändamålen skall särskilda.giftslagens krav på Föratt var

bevaka hurha möjlighetregistrerade knappast någonskulle den att
sådan lösning börgäller honom eller henne används.uppgifter Ensom

väljas.följaktligen inte
ändamålsbestämmelseSocialtjänstkommitténsDet kan noteras att

iallmänt regeringenvisserligen relativt hållen, tanken attvar men var
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skullesärskilt socialtjänstregisterbeträffande varjeförordning ange
ändamål.preciserade

ändamål modellflera olika 2lagenI anges

diskuterat skulle intemodell utredningen harden andraI angessom
personuppgifterflera förändamål, särskilda ändamålendast närutanett

uppräkning skullefår behandlas socialtjänsten.inom Denna ut-vara
ellertömmande. tidigare nämndes det inget i EG-direktivetSom är per-

insamlande uppgiftersonuppgiñslagen hindrar det redan vidatt avsom
flera olika ändamål för behandlingen.anges

den enskilde,fördelen med sådan modellDen största är atten
flera olika ändamål, skulle fådet angivet preciseradeäratt engenom

uppfattning sammanhang insamladebättre och klarare i vilka per-om
sonuppgifter beträffande honom kan användas.

ändamålsbestämmelse hade kun-Utredningen har diskuterat en som
Ändamålenenligt följande. med behandlingen inom social-nat utse

skall a handläggning och dokumentation ärenden ellertjänsten vara av
förandetvård och behandling, b socialtjänstakt, fakturering,c de-av

ekonomiskbitering och redovisning, d uppgiñsutlänmande till-ärsom
författning,låtet enligt e uppföljning, utvärdering, tillsynkontroll, och

kvalitetssäkring, t arkivering.samt
Även denna modell kan det emellertid riktas invändningar. En-mot

ligt utredningens uppfattning skiljer sådansig bestämmelse inte påen
något avgörande från ändamålsbestämmelsedensätt diskuterades isom
den tidigare modellen. Man kan i allt väsentligt rikta kritik motsamma
denna bestämmelse. Eftersom det svårt förutse för vilka ändamålär att
personuppgifter kan behöva behandlas inom beroendesocialtjänsten, på

det fråga mycket bredär verksamhet, har ändamålsbestäm-att om en
melsen för ändamålinget skall falla utanför- fått förhållande-att en-
vis allmän utfornming. Det finns därför med denna modelläven vissen

förrisk den uppfyllerinte EG-direktivets och personuppgiftslagensatt
krav på ändamålen skall särskilda. Vidare framstår sådanatt vara en
ändamålsbestämmelse för den registrerade föga upplysande. Densom

knappast den enskilde information insamladevadger mer om perso-
nuppgiñer kan användas till den diskuteradetidigare modellen.än

Vill ändamålen skall preciserade redo-änattman vara mer som nu
visats skulle listan olika ändamål mycketöver troligen behöva bli lång
och det skulle ändå kvarstå risk för angeläget ändamål inteatt etten
tagits med i den uttömmande uppräkningen. Personuppgifter skulle
få behandlas inom socialtjänsten endast behandlingen rymdes underom
något de angivna ändamålen.av
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medändamålenuttömmandei lagenEtt mot attargumentannat ange
utformasbehövaändamålen kankanbehandlingen, är anta attatt man

enskil-organiserad detiverksamhetenpå hur ärberoendeolikapå sätt
kan-skulleändamåleni lagen angivnakommun. Deifallet,da t.ex. en

andra fallde iganska bra, medanverksamheteniblanddärförske passa
börinteför ändamålentalarmindre bra. Detta ut-skulle fungera att

hittabör försökanågotpåi lag sätttömmande attutan enmananges
lösning.flexibelmer

med dennauppfattning nackdelarnautredningens ävenärEnligt
slut-Utredningensanvändas.för den skall kunnaalltförmodell attstora

föruttömmandemöjligt i lagensåledes det inteblir är attattsats ange
socialtjänsten.får behandlas inompersonuppgiftervilka ändamål

ipå lagenöverlåts personuppgiftsansvariga -inomdeDet att en
ändamålen modell 3behandlingenmedangiven bestämmaram -

under vilka förut-författningsreglering,viktigtDet är att angersomen
manuelltellerpersonuppgifter skall få behandlas, datoriseratsättningar

detinnebär begränsningarsocialtjänsten, inte sådanai register inom att
arbetet. Samtidigt deteffektiviteten och kvaliteten igår äröverut na-

betydelsefullt regleringen möjligaiturligtvis mycket största ut-att
personligaför kränkningar enskildassträckning eliminerar riskerna av

integritet.
respektive verksam-självfallet de personuppgiftsansvariga iDet är

vilka ändamålhet förutsättningar bedöma förhar störst att person-som
utredningensbehandlas socialtjänsten. Enligtuppgifter behöver inom
denuppfattning har modell innebär det överlåts påatten som person-

de ändamål behandlingenuppgiftsansvarige särskilda föratt somange
denne vill uppnå fördelar iflexibilitetshänseende.just Genomstora att

författning ändamålinte i uttömmande för vilkaman en anger person-
skräddarsyuppgifter får behandlas, kan den personuppgiftsansvarige

ändamålen så de den aktuella verksamheten och hur den äratt passar
organiserad. hindrar heller social-Man då inte personuppgifter inomatt

behandlastjänsten för andra ändamål, under förutsättningäven att
dessa ändamål inte oförenliga med de ändamål för vilka uppgif-ärnya

ursprungligen samlades in.terna
modellen kan invändas den avseende måhända inteMot iatt ett ut-

skydd för den skulle kun-tillräckligt personliga integriteten.gör Detett
hävdas det med sådan ordning finns egentligainte några grän-attna en
för insamlade personuppgifter får behandlas, eftersom denärser nya

ändamålen kanske ändamål förinte skulle oförenliga med deanses vara
vilka uppgifterna ursprungligen samlades de båda tidigare redovi-in. I
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författningenuttömmande iändamålenskullemodellernasade anges
prövning.sådanbli aktuellt någondärför inteskulle göraoch det att
överdrivas. Ifarhåga inte bördock dennaUtredningen attmenar

"oförenlighetsprövningutfallet dennanaturligtvishandförsta är av
ändamålet för-Ipreciserat det ursprungligaberoende hur passav
exempel hurpålämnar utredningen någrafattningskommentaren en

kanskulle kunna Detpreciserad ändamålsbestämmelsetillräckligt ut.se
relativtändamålsbestämmelse, ärredan härdock sägas att van-somen
ärenden in-slaget handläggningDatainspektionens beslut,lig i avav
hållet.torde alltför allmäntoch familjeomsorgenindivid- varaom

övervägandenuttalanden vilkaauktoritativasaknas i principDet om
förenligt medändamålskall ärnär prövargöras ett nyttman omsom

har samlats in.vilket uppgifterna ursprungligen Data-ändamål fördet
Offentlighet Infor-uttalade betänkandet Integritet-lagskommittén i -

med de1997:39 vad oförenligtmationsteknik SOU äratt ur-som
ändamålen får bestämmas och de precise-sprungliga praxisgenom mer

Datainspektionen kan utfärda 351.regler regeringen ochrade som
föreskrif-finns området emellertid varken praxis ellerpåF.n. närmare

dennaEnligt utredningens uppfattning bör vidter. man
registreradoförenlighetsprövning, hypotetiskt utgå från hur ty-en

piskt inte den registrerade i det enskilda fallet skulle på saken.sett se
registreradevid sådan bedömning fram till denKommer attman en

med de personuppgifterna också fårrimligen har räkna insamladeatt att
för ändamålet,behandlas det kan det ändamålet intenya nya anses vara

oförenligt med det ursprungliga ändamålet. utredning-Detta är, menar
rimlig utgångspunkt med tanke på syftet bakom EG-direktivet,en, en

skydda fysiskadvs. grundläggande fri- och rättigheter,att personers
personupp-särskilt till privatlivet, samband behandlingi medrätten av

förhållandegifter. Vid sådant blir det fråga tillämpningrestriktivom en
bestämmelsen första di 9 § stycket personuppgiftslagen och utrym-av

för behandla redan insamlade personuppgifter för andra ända-met att
mål blir följaktligen litet.

bör sammanhanget framhållasDet i också det den modelläratt man
faktiskt inom och harEU de personuppgiftsansvarigaenats att ettom
EG-rättsligt grundat anspråk på få personuppgifter för allaanvändaatt
tillåtna ändamål oförenligainte med de ursprungliga. Vidareärsom

förhållandetredan det denna oförenlighetsprövningutgör måste gö-att
skydd för integriteten. Alternativet enda mycketärett att ettras ange

brett ändamål.
ändamålenGenom preciserade skulle också fåär den registreradeatt

klar bild i vilka sammanhang de personuppgifter samlas inen av som
beträffande honom kommer användas.att
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samlasskall kunnasocialtjänsten intepersonuppgifter inomFör att
dock i lagenändamål helst börför vilka ytterstain ramanges ensom

hållaändamålen måsteuttryckligt angivnasärskilda,devilkeninom
regelberättigade. Dennaändamål kansådanaEndastsig. anses som

lydapersonuppgiftslagen och kunna10 §enkeltskulle helt ersätta en-
registreradesförutom med denPersonuppgifter får,följande.ligt sam-

för arbets-nödvändigbehandlingenbehandlas baratycke, är att enom
Personuppgifterna kanskall kunna utföras.socialtjänstenuppgift inom

ända-eftersomutanför socialtjänsten,heller användasintedå i princip
debehandlingtill det området. Enså stark anknytningmålen får aven

utanför social-personuppgifterna för ändamål liggerinsamlade som
oförenlig med detflesta falldärmed i de allratordetjänsten, anses vara

9 § förstauppgifterna ursprungligen samlades inför vilketändamål
frå-till dennapersonuppgiftslagen. Utredningen återkommerstycket d

följande.detiga
bestämmelse skulle ändamålsbestämmelse isådan inteEn vara en

första personuppgiftslagen.den i 9 § stycket Menmening som avses c
innebära det därden skulle likväl integritetsskydd i så måttoett att

ändamål sedanläggs fast vilka berättigade. ankommer påDetärsom
personuppgiftsansvarigeden i respektive verksamhet konkretaatt ange

ändamål för sin behandling personuppgifter. konkreta ända-Dessaav
uppfylla personuppgiftslagens hållamål måste krav på precision och

sig inom den läggs fast i den föreslagna lagen. skulleDetram som nu
följaktligen felaktigt tolkningen sådangöraatt att ytterstavara en ram
för behandlingen personuppgifter skulle innebära måsteinteattav man

uttryckliga och preciserade ändamål med personuppgiftsbehand-ange
lingen. hindrar det redan frånInget början flera ändamål föratt angavs
vilka uppgifterna skulle behandlas.

De insamlade personuppgifterna får i denna modell behandlas även
för andra ändamål de för vilka de ursprungligen samlades underän in,
förutsättning den behandlingen inte oförenlig med deäratt nya ur-
sprungliga ändamålen.

Personuppgifterna kan behandlas för forsknings- och statis-även
tikändamål. 9 § förstaAv stycket f personuppgiftslagen följer nämligen

behandling för historiska, statistiska och vetenskapliga ändamålatt inte
skall oförenlig med de ändamål för vilka uppgifterna ursprungli-anses

samlades in. Huruvida behandlingen personuppgifterna, t.ex.gen av
själva utlämnandet, tillåten detär i enskilda fallet får emellertid avgöras

bestämmelserna i personuppgiftslagen bestämmelsernaoch i dennaav
lag. I 19 § tredje stycket personuppgiftslagen finns allmän bestäm-en
melse i Ibland kanämnet. det emellertid också, i 64 § social-t.ex.som
tjänstlagen 1980:620, finnas uttrycklig föreskrift atten om perso-
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gällerregelforskningsändamål. sådanförskall lämnas Ennuppgifter ut
personuppgiftslagen §.2bestämmelserna iföre

personuppgifteremellertid i praktikennämndes skulletidigareSom
för behandlingmed undantaginom socialtjänsten-samlats inharsom

personuppgifterna harstatistikändamål ochoch närforsknings-för
behandlas samlaskunnaförfattning- knappastmed stödlämnats ut av

på be-personuppgiftslagens kravsocialtjänsten. Bl.a.in utanför att
oförenlig med detskalländamålet inte än-för dethandlingen varanya

första stycketsamlades 9uppgifterna ursprungligen §vilketdamål för
område,socialtjänstensgäller sekretess påreglerd, och de som om

personuppgifterna. Vidareanvändningsådanofta hindratorde aven
möjligt för nå-knappastfall de angivnaskulle det i andra än ovan vara

dehänföra behandling under någotsocialtjänsten sinutanför att avgon
behandlingenpersonuppgiftslagen.fall i Skulletillåtna 10 §angessom

personuppgifter behandlingen dessutom be-känsliga skullet.ex.avse
personuppgiftsla-tillåten enligt bestämmelserna i 13-22höva vara

gen.

Utredningens slutsats

utredningens uppfattning framstår redovisade model-Enligt den senast
len den bästa inte bara det gäller skyddet för den enskildesnärsom per-
sonliga integritet det gäller verksamheten social-inomäven närutan

modelltjänsten. innebär den skallEn personuppgiñsansvarigeattsom
ändamålen med behandlingen personuppgifter överensstämmerange av

också bäst med EG-direktivet. Utredningen föreslår denna modellatt
används och det således överlåts på de personuppgiftsansvariga iatt
respektive verksamhet de ändamål för vilka personuppgifteratt ange
skall få behandlas inom socialtjänsten. Dock ändamålendast äratt som

förnödvändiga arbetsuppgift inom socialtjänsten skall kunnaatt ut-en
föras berättigade.kan lagen bör bestämmelser med dennaI intasvara
innebörd.

Avslutningsvis vill utredningen framhålla föreslagna lös-denatt
under förutsättningningen ändamålen heltäckandepåatt ettanges-
utmärkt förenagår väl medsätt med socialtjänstakter.att systemet-

Sammanfattningsvis innebär således utredningens förslag att person-
uppgifter, förutom med den registrerades får behandlassamtycke, bara

behandlingen nödvändig för arbetsuppgift inom social-är attom en
skalltjänsten kunna utföras. hindrarLagen dock inte personuppgif-att

följerlämnas det lag eller förordning. regleraslagen inteIter ut om av
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socialtjäns-behandlas inomskall fåpersonuppgifterändamålför vilka
respektiveipersonuppgiftsansvarigasåledes på deankommerDetten.

personuppgifts-stycketförstabeaktande 9 §medverksamhet att cav
fårbarapersonuppgifterbestämmelsendvs.1998:204 attlagen -

ändamål-berättigadeochuttryckligt angivnasärskilda,församlas in
ändamålEndastbehandlas.personuppgifterändamålför vilkaange

skallsocialtjänstenarbetsuppgift inomförnödvändigaär att ensom
berättigade.därvidkanutföraskunna vara

börpersonuppgifterVilka kategorier6.4 av

behandlasfå

fochförsta stycketFöreskrifterna i 9 §förslag:Utredningens e
lagstiftning,personuppgiftslagen 1998:204 och viss t.ex. so-annan

viktigainnebärbestämmelser dokumentation,cialtjänstlagens om
får behandlas. Detvilka personuppgifterbegränsningar somav

integritetenföreskrifter för den personliga ärskydd dessa gersom
begräns-därför finnas några särskildabehöver intetillräckligt. Det

får be-personuppgifterbeträffande vilka kategorierningar somav
personuppgiftersocialtjänsten. Samtliga kategorierhandlas inom av

socialtjänsten.och för få behandlas inomkommer således i sig att

stycket f personuppgiftslagen skallförsta och 1998:204Enligt 9 § e
behand-personuppgiftsansvarige till personuppgifterden deatt somse

med behand-las adekvata och relevanta förhållande till ändamåleniär
fler personuppgifter behandlas nödvändigtlingen och inte än äratt som

hänsyn till ändamålen med behandlingen.med
restrik-behandlingen känsliga personuppgifter gäller särskiltFör av

tiva § finns principiellt förbud behandlaregler. I 13 ett mot att person-
åsikter,uppgifter avslöjar eller etniskt politiskasom ras ursprung,

filosofisk övertygelse, fackförening, ellerreligiös eller medlemskap i
eller sexualliv. Uppgifter den betecknashälsa angivnarör artensom av

i lagen känsliga personuppgifter 13 § tredje stycket. Det är attsom
omfattasdel det enligt datalagen 1973:289notera att som aven av

regler uppgifter försärskilda någon misstänks eller dömtst.ex. attom-
straff för brott,brott, någon avtjänat eller undergått påföljd attatt annan

någon föremål för tvångsingripanden lagstiftning,varit enligt viss att
ekonomisk hjälp någonnågon fått eller vård inom socialtjänsten, att

föremål någonvarit för åtgärd enligt utlärmingslagen eller uppgifter om



109SOU 1999:personuppgifter...behandlinglag164 En avomny

omfattasvärderande upplysning inteomdöme ellerutgör annansom -
uppgifter personuppgiftslagen.känsliga ibestämmelserna omav

personuppgifterkänsliga ärbehandlingi 13 §Förbudet mot av
under vilkaregleras§. 15-19undantagslöst 14 Iemellertid inte
förbudetuppgifterbehandling känsliga äromständigheter trotsaven

tillåten.
den registre-personuppgifter behandlas,får känsliga§Enligt 15 om

eller påtill behandlingenuttryckliga samtyckehar sittrade lämnat ett
offentliggjort uppgifterna.tydligt sätt

Övriga för bestämmelsenfrån förbudet med undantagundantag är -
personuppgifter forsknings- ochbehandling känsliga föri §19 avom

behandlingprincip tillämpliga vidstatistikändamål i inte person-av-
socialtjänsten.uppgifter inom

myndighetbemyndigande för eller denfinns regeringen20 §I ett
ytterligarebestämmer meddela föreskrifterregeringen att om un-som
personuppgif-dantag från förbudet i 13 behandling känsliga§ mot av

behövs med hänsyn till viktigt allmänt Någradet intresse.ettter, om
föreskrifter har emellertid meddelats.sådana inteännu

personuppgiftslagen finns för myndighe-förbud andraI 21 § änett
personuppgifter innefattarbehandla lagöverträdelserter att om som

brottmål, straffprocessuellabrott, domar i tvångsmedel eller administ-
frihetsberövanden. Regeringen eller den myndighetrativa som rege-

får dock meddela från för-ringen bestämmer föreskrifter undantagom
tredje stycket. Vidarebudet i 21 § 21 § får regeringen eller, om rege-

ringen så bestämmer, tillsynsmyndigheten i enskilda fall besluta om
undantag från förbudet. fall befogatSom exempel på där det kan vara
med nämndes i förarbetena till personuppgiftslagenundantag prop.
1997/98:44 den behandling uppgifter brottmålsdo-75 t.ex.s. av om

vård- och behandlingshem förprivata kan behöva utföra attmar som
behandla denvårda och dömde på effektivt Datainspektionensätt.ett

har beslutat föreskrifter undantag från förbudet DIFS 1998:3.om
Uppgifter endastfår huvudregel behandlaspersonnummerom som
samtycke lämnats 22 får§. Sådana uppgifter dock behandlas ävenom

klart behand-det motiverat med hänsyn till a ändamålet mednär är
lingen, b vikten säker identifiering, eller beak-c något annatav en

skäl.tansvärt
personuppgiftslagen finns förbudI 33 § överföringett mot av per-

sonuppgifter till tredje land. Med förståstredje land intestat somen
Europeiskaingår i unionen eller ansluten till Europeiska ekonomiskaär

samarbetsområdet 3 personuppgiftslagen. emellertid§ förbudDetta är
inte undantagslöst. personuppgiftslagen finnsI 34 § uppräkning ien av

fall tillåtetvilka det föra personuppgifter till tredje land.är överatt
Bl.a. får så ske den registrerade har lämnat samtycke tillsitt över-om
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stödmedförbudetfrånundantag görasytterligarekanVidareföringen.
myndighetdenellerfår regeringenbestämmelsendenEnligt35av

frånundantagföreskriftermeddelabl.a.bestämmerregeringen omsom
allmänt in-viktigttillmed hänsynbehövsdetförbudet i 33 ettom

registre-för detill skyddtillräckliga garantierfinnsdetellertresse om
föreslår regering-juni 1999lagrådsremiss den 17rättigheter. Irades en

tillpersonuppgifteröverföringförbudetändringar ivissa mot aven
tillpersonuppgifteröverföringskallförslagetEnligtland.tredje av

ade-landet hartredjeförbjuden detlängreland intetredje envara om
personuppgifter.skyddetförkvat nivå av

finns be-detvilken utsträckningi så fall ioch ettFrågan är om --
social-personuppgifter inombehandlinglagihov att, avomenav

reglersärskildapersonuppgiftslagensfrånundantagtjänsten, göra om
lagöverträdelseruppgifterpersonuppgifter,känsligabehandling omav

detoch uppgifter närinnefattar brott samtpersonnummerm.m. omsom
land. frågapersonuppgifter till tredje En äröverföringgäller annanav

och fbestämmelserna i första styckethållna 9 §de allmänt perso-eom
uppgiftertillräcklig begränsning deinnebärnuppgiftslagen somaven

inskränkaavseende konkret börbehandlas eller i någotfår man merom
personuppgifter får behandlas inom socialtjänsten.omfattningi vilken

utredningen har studerat sede beslut enligt datalagenAv av-som
be-socialtjänsten finns behovframgår det inomsnitt 3 attatt ett av

personuppgif-alla slags uppgifter, allt från harmlösahandla i stort sett
integzitetskäns-till uppgifter kan betraktas mycketsådanater som som

liga. fall skulle nämligen verksamheten inom socialtjänsten inteI annat
kunna fullgöras på tillfredsställande utredningens iaktta-Dessasätt.ett
gelser har bekräftats vid samtal utredningen har hañ med företrä-som

olikadare för antal myndigheter inom socialtjänsten.ett
Socialutredningen, och medelbetänkanden Socialvården Målvars

SOU 1974:39 och Socialtjänst och socialförsäkringstillägg- Lagar
och 1977:40 förmotiv SOU ligger till grund socialtjänstlagen, ansåg

det praktiskt omöjligt vilken dokumentationnärmareatt attvar ange
samlasbör i socialtjänstens personakter f..SOU 7391977:40som s.

förarbetena till socialtjänstlagenAv framgår prop. l979/80:l 438s.
flera remissinstansema, bl.a. Socialstyrelsen stöddeoch LO, deatt av

principer Socialutredningen hade redovisat. anmärktesDet attsom re-
missinstansema inte förordat särskilda föreskrifter skulle utfärdasatt

innehållet i personakterna. Departementschefen uttalade inteattom
heller han ansåg det nödvändigt med sådana föreskrifter. Som ti-vara
digare redovisats se avsnitt 4.3.4 finns det i socialtjänstlagennumera
vissa övergripande regler dokumentation.mer om

Socialtjänstkommittén ansåg, tidigare har se avsnittnämntssom
5.3.2, det medinte hänsyn till behovet flexibilitet och före-att av-



SOU 1999: 109personuppgifter...lag behandling166 En avomny

lämpligtförändringar inom socialtjänsten-ständigakomsten attvarav
skulle få in-ingående reglera vilka uppgifter registerlagformi ettmer

före-regeringen i förordningar skullenehålla. Avsikten närmareattvar
uttalade dockuppgifter fickvilka registreras. Kommitténskriva attsom

sådana skulle få allmännödvändigt reglerdet ut-att ges en mervar
däribland några domstolar och Datain-Flera remissinstanser,fonnning.

innehållet regleras i 1a-i registren borde konkretspektionen, ansåg att
skullekommunförbundet ansåg däremot detSvenska att varagen.
socialtjänst-ingående reglera vilka uppgifterolämpligt i lag ettatt mer

förslagetskulle få innehålla. Förbundet avvisade därutöverregister om
uppgifterförordning skulle få föreskriva vilkairegeringen närmareatt

därvidskulle få registreras i socialtjänstregister. framhöllsDetettsom
tilldet fanns uppenbar risk för sådan ordning skulle leda ettatt atten en

otydligt och osammanhängande regelverk, skulle lika dåligtsom vara
teknikutvecklingentill det då gällde. den månIanpassat som som reg-

beträffandelering behövdes vilka uppgifter skulle registreras,som
borde, menade Kommunförbundet, detta ske i lagen och i komp-inte

bestämmelser.letterande
råder inget tvivel det frånDet integritetssynpunkt skulleattom vara

fördel det lagtexten påi konkret kunde vilkasättetten om anges perso-
nuppgiñer får behandlas inom socialtjänsten. Utredningen harsom
emellertid bedömt det i praktiken omöjligt så. berorDettagöraattsom
på den mycket omfattande och mångskiftande lagstift-verksamhet som
ningen skall omfatta och socialtjänstens behov behandlaatt ettav syn-
nerligen antal olika personuppgifter, det gäller gradennärstort som av
integritetskänslighet varierar i utsträckning. regleringEn skullestor
nämligen antingen innebära risker för socialtjänstarbetet för-stora att
svårades eller listan vilka uppgifter ficköver behandlas gjor-om som-
des mycket omfattande knappast medföra frånnågra vinster integri--
tetssynpunkt.

Även regeringen uttrycker i utredningens direktiv viss skepsis in-en
för lösning skulle innebära begränsningar beträffande vaden som som
får registreras inom socialtjänsten. Regeringen uttalar direktiveni att
såvitt gäller ärendehandläggning i verksamhet socialtjänst kanen som
konstateras sådan väg uppnå integritetsskydd denatt äratt etten som

försvårar rationellt utnyttjande informationstekniken i verk-mest ett av
samheten.

Utredningen således det i princip inte i lagen bör införasattanser
några begränsningar det gäller vilkanär kategorier personuppgifterav

bör få behandlas inom socialtjänsten. framgåttSom den tidigaresom av
redogörelsen har emellertid behandlingen vissa kategorierav av per-
sonuppgifter, bestämt känsliganärmare ochpersonuppgifter uppgifter

lagöverträdelser innefattar brott och överföringom som m.m. av per-
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ochEG-direktivetireglerats särskiltland strängttill tredjesonuppgifter
regleratsharuppgifterpersonuppgiftslagen. Aveni personnummerom

kategoriersärskildautredningen dessaföljande berördetsärskilt. I av
personuppgifter.

personuppgiftslagenframgår 22 §nämndesinledningsvis attSom av
bara detsamtyckefår behandlas näruppgifter utanpersonnummerom

viktenbehandlingen,medtill ändamåletmed hänsynklart motiveratär
skäl.beaktansvärt Bestäm-identifiering, eller någotsäker annatav en

skall"registerbeträffande varje enskiltinnebörd detmelsens är att
prövningochbehovet registreraövervägas attatt personnummer enav

därvidskallintegritetssynpunkt skall ske.utifrån Detbehovdettaav
rekvisit,personuppgiftslagensenligtobjektivt intresse,föreligga attett

1997/98: 108 47.iregistrera personnumret prop. s.
finns behovvilka uppgifter detgenomgångutredningensAv avav

identifieringframkommit vikten säker görbehandla har det attatt av en
regelmässigt uppgifternödvändigt behandladet är attatt om person-

bördenna lagVid sådant förhållande utredningen attansernummer.
kan vidarefår behandlas.uppgifter Dettillåta att om personnummer

medlemsstater-EG-direktivet artikel 8.7 endast krävertilläggas attatt
villkor identifikationsnummerpå vilka nationelltskall bestämma ettna

får behandlas. Med-vedertaget för identifieringeller något sättannat
innehållet ifår följaktligen fritt bestämma det materiellalemsstatema

reglerna.
klaravidare för socialtjänsten skall kunna sinafinnsDet att upp--

personuppgifter känsligagifter behov behandla ärävenett attav som-
utredningenpersonuppgiftslagens mening. Sådana uppgifter bör enligti

skall arbets-därför få behandlas. socialtjänsten kunna utföra sinaAtt
uppgifter tillfredsställande intresse.på viktigt allmänt Detärsättett ett

enligt artikel EG-direktivet tillåtet ytterligaredärför 8.4 i göraär att
personuppgifter.från förbudet behandla känsligaundantag Ettmot att

undantag skall anmälas till kommissionen artikel 8.6.sådant
finns det regler rörande be-artikel 8.5 i EG-direktivet särskildaI

uppgifter lagöverträdelser, brottmålsdomar eller säker-handling av om
Behandling uppgifter endast underhetsåtgärder. sådana får utförasav

myndighet eller lämpliga skyddsåtgärder finns ikontroll omav en -
för medlemsstaternanationell lag med förbehåll de ändringar som-

lämpli-kan tillåta med stöd nationella bestämmelser innehållerav som
brott-och specifika skyddsåtgärder. fullständigt registerEtt överga

f°ar dock föras kontroll myndighet.målsdomar endast under Detav en
för medlemsstaterna föreskriva uppgiftervidare tillåtet rörär att att som

också skallsanktioner eller avgöranden i tvistemåladministrativa
under kontroll myndighet.behandlas enav
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personuppgiftslagenfinnsinledningsvis nämndes i 21 § ettSom
lag-personuppgifterbehandlaandra myndigheterförbud för än att om

straffprocessuellabrottmål,innefattar domar ibrott,överträdelser som
exempel påfrihetsberövanden.eller administrativa Somtvångsmedel

76frihetsberövanden i förarbetena a.administrativa nämns prop. s.
bestämmelsersärskildaenligt lagen 1990:52 medtvångsingripanden

fall,ivård missbrukare vissalagen 1988:870vård om avunga,om av
1991:1129psykiatrisk tvångsvård, lagen1991:1128lagen omom

angående vissalagenrättspsykiatrisk vård, 1967:940 omomsorger
utvecklingsstörda och utlänningslagen 1989:529.psykiskt

personuppgiftslagen och 8 §har med stödDatainspektionen 21 §av
föreskrifterpersonuppgiftsförordningen 1998:1191 beslutat om un-

fårföreskrifter § afrån förbudet DIFS 1998:3. Enligt dessa ldantag
uppgifterhinder förbudet i personuppgiftslagen sådana21 §utan av

före-behandlas bl.a. behandlingen nödvändig för fullgöraär attom en
skrift socialtjänstområdet.på

Eftersom det uppenbarligen finns behov andralåta även änett attav
myndigheter behandla personuppgifter lagöverträdelser inne-om som

brottmål,fattar brott, domar i straffprocessuella tvångsmedel eller ad-
frihetsberövanden,ministrativa bör lagen tillåta sådanaävenatt upp-

gifter behandlasfår generellt inom socialtjänsten. förhållandeDetta
torde behöva anmälas till EG-kommissionen enligt artikel 8.6 i EG-
direktivet. Datainspektionens nämnda föreskrift såvittkan därmednnu

socialtjänsten 1 a upphävas.§avser -
Vidare detbör tillåtet föra personuppgifter soci-inomöverattvara

altjänsten till tredje land. tordeDet visserligen bara ibland bli aktuellt
inom socialtjänsten föra personuppgifteröver till tredje land. Manatt

kan tänka sig det kan ske i faderskapsärende. tillåtetDet ärt.ex. att ett
enligt EG-direktivet och personuppgiftslagen ytterligaregöraatt un-
dantag från förbudet Överföring personuppgifter till tredje land,mot av
bl.a. det behövs med hänsyn till viktigt allmänt intresse.ettom

Sammanfattningsvis innebär alltså utredningens förslag samtligaatt
tänkbara kategorier personuppgifter kommer behandlasfå inomattav
socialtjänsten. Eftersom uppgifterna kringgärdas mycket strängav en
sekretess utredningen det från integritetssynpunkt inte någotärattanser

hindrar sådan ordning.som en
bör dockDet särskilt framhållas bestämmelserna förstai 9 §att

stycket och f personuppgiftslagen innebär begränsningar för näre per-
sonuppgifter får behandlas. De personuppgifter behandlas skallsom
enligt dessa bestämmelser adekvata och relevanta förhållandei tillvara
ändamålen med behandlingen och fler personuppgifter får inte be-
handlas nödvändigtän är med hänsyn till ändamålen behand-medsom
lingen. En erinran detta bör in i den föreslagna lagen.tasom
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Även social-inomdokumentationfinnsbestämmelserde omsom
personuppgifterför vilka4.3.4 vissa gränseravsnitt sättersetjänsten

b1.a.socialtjänstlagenexempelvis 52 §följerbehandlas. Detfår avsom
enskildes in-respekt for denmedskall utformasdokumentationenatt

1531996/97: 124bestämmelsen prop.dentillförarbetenategritet. I s.
blir bådedokumentationenväsentligtdet äruttalade regeringen attatt

uppgifternautgångspunktenregeringensaklig. Enligt äroch attobjektiv
nedsättande karak-korrekt underlag och intepåskall bygga ett vara av

undvi-tredjeuppgiftermenade regeringen,bör,Vidaretär. personom
möjligt.detså långt ärkas

Personuppgiftsansvaret6.5

och knappastnödvändigtbedömning: inteDetUtredningens är -
bestämmaeller lämpligt i lagenmöjligtheller att somvemens -

behandlingarpersonuppgiftsansvarig för deskall personupp-avvara
utförs socialtjänsten. Frågan ärgifter inom person-om vem somsom

personuppgifter enligtbehandlingför vissuppgiftsansvarig aven
bestämmel-tillämpningstället efterdenna lag bör i avgöras aven

särskild regelpersonuppgiftslagen Någon1998:204.i omserna
detta behövs inte.

1998:204 denperson-definitionen i personuppgiftslagenEnligt 3 § är
med andra bestämmeruppgiftsansvarig eller tillsammanssom ensam

personuppgifter.medlen för behandlingen Avändamålen med och av
personuppgiftsansvaret delas flera. Per-definitionen följer kanatt av

deinnebär till i 9§sonuppgiftsansvaret b1.a. skyldighet att atten se
behandlingenkravenpersonuppgiftslagen angivna grundläggande på av

skyl-personuppgifter Vidare innebär personuppgiftsansvaretiakttas. en
information till registreradedighet lämna den 23-27att personupp-

blockera ellergiftslagen, begäran den registreradepå rätta,att av
personuppgifter behandlats enlighet medutplåna inte i personupp-som

tekniska ochgiftslagen personuppgiftslagen, vidta lämpliga28 § att
personuppgifterorganisatoriska åtgärder för skydda deatt som

enligt huvudregeln i §behandlas 31 personuppgiftslagen, 36§ att -
personuppgiftslagen anmäla all automatiserad behandling av person--

foruppgifter till Datainspektionen, den registrerade denersättasamt att
skada lagstridig behandling personuppgifter för med sig 48 §aven
personuppgiftslagen.
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personuppgiñsansvarig fårför behandlingviss avgö-Vem ärsom en
enskildade faktiska omständigheterna detefter bedömning iavras en

be-hindrar emellertid det lag eller förordningfallet. Inget att genom
bestämmelsepersonuppgiñsansvarig. sådanEnärstäms tarvem som

personuppgiftsla-regleringen personuppgiftslagen 2nämligen i §över
en.g

totalför-lagen 1998:938 behandling personuppgifterI om av om
svarspliktiga i uttryckligen Totalförsvarets pliktverk7§ ärattanges
personuppgiftsansvarigt för behandling personuppgifterden omav
totalförsvarspliktiga verket utför. lagrådsremissen det lagstift-I isom

förekomningsärendet denna bestämmelse föreskrevs isamt en annan
begrepp,paragraf vissa bl.a. begreppet personuppgiftsansvarig,att

skulle ha betydelse i personuppgiftslagen. sitt yttrandeIsamma som
framhöll Lagrådet prop. 1997/98:80 eftersom det lagför-117 iatt-s.
slaget för vilka ändamål det automatiska totalför-registret överangavs

ficksvarspliktiga användas framstoddet osäkert Totalförsva-som om-
pliktverk skulle få sådant inflytande ändamålen behand-medöverrets

verketlingen uppfyller personuppgiftslagens definition påatt person-
uppgiftsansvarig. Lagrådet fortsatte.

såsomTill konsekvens härav föreslås också det införsi 7 §attsynes en en
uttrycklig bestämmelse Totalförsvarets pliktverk personuppgifts-ärattom
ansvarig för den behandling personuppgifter totalförsvarsplilctigaav om

verket utför. Någon myndighet får sådant inflytande tordesom annan som
finnas.inte Hänvisningen till personuppgiftslagens definition av person-

uppgiftsansvarig denna anledning böra utgå.synes av

Regeringen anslöt sig till vad Lagrådet anfört a. 45 uttal-samtprop. s.
ade det- för undanröja all osäkerhet kring fråganatt att om personupp-
giftsansvaret lageni bör Totalförsvarets pliktverk ärperson-attanges-
uppgiñsansvarigt för den behandling personuppgifter totalför-av om
svarspliktiga verket utför.som

Även i lagen 1998:543 hälsodataregister uttryckligenom anges
personuppgiftsansvarig.är I l § sägs central förvaltnings-attvem som

myndighet inom hälso- och sjukvården får utföra automatiserad
behandling personuppgifter hälsodataregisteri den centralaav samt att
förvaltningsmyndighet utför behandlingen personuppgifter ärsom av
personuppgiftsansvarig. Enligt vad uttalades i förarbetena förekomsom
vid den dåvarande tidpunkten personregister kan hälsodata-utgörasom
register hos Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Smittskyddsinstitu-

prop. 1997/98:108 90.tet s.
Den angivna bestämmelsen fick denna utformning på förslag av

Lagrådet. Lagrådet påpekade i sitt yttrande a. 125 enligtattprop. s.
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personuppgifts-bl.a. begreppetskulle vissa begrepp,lagförslaget§ i4
remitterade ibetydelse den lageniansvarig, ha personupp-somsamma

Lagrådet fortsatte.giftslagen.

personuppgifterändamål iförslaget för vilkaremitteradedetI 5 § ettanges
hälsodataregister vadändamål framgåttfår behandlas. kan,Dessa avsom

preciseras i inskrän-till kommaanfört i anslutning 3Lagrådet attsenare
framstårföreskrifter meddelar. Detriktning regeringenkande genom som

förvaltning-högst tveksamt den centralabakgrunddennamot som om
behandlingenändamålenfår sådant inflytande medsmyndigheten överett

undan-personuppgiftsansvarig.myndigheten blir För attattatt anse som
paragrafpå förevarande gjordaosäkerhet denna punkt bör den iröja all

för-personuppgiftslagen remitteradetill slopas. stället bör detkopplingen I
förvalt-kompletteras med uttrycklig regel den centralaslaget atten om

personuppgiftsansvarig.ningsmyndighet för registret ärsom

saknas motsvarande bestämmelse personuppgiftsansvar iDäremot om
Även1998:544 vårdregister. den lagen innehållerlagen ut-om en

tömmande uppräkning de ändamål för vilka personuppgifter får be-av
handlas vårdregister. Frågan personuppgiftsansvar vårdregis-i iett om

huvudterlagen berördes inte i förarbetena, varken Lagrå-över taget av
det eller regeringen.

polisdatalagen 1998:622 i Rikspolisstyrelsenl 4 §sägs ärper-att
sonuppgiftsansvarig för behandling personuppgifter i 23,av som avses

och25 29 DNA-register, spårregister fmgeravtrycks- och sig-samt
nalementsregister. 32 § lag SäkerhetspolisenI sägs ärper-attsamma

SÄPO-sonuppgiftsansvarig för behandlingen personuppgifter iav
registret.

polisdatalagen finnsI regler personuppgifter får be-även närom
handlas kriminalunderrättelseverksamheti ff. Kriminalunder-14 §
rättelseregister får föras Rikspolisstyrelsen eller polismyndighet.av av

förDen myndighet registret förpersonuppgiftsansvarig behand-ärsom
lingen personuppgifter i registret 18 §.av

betänkandet DokumentationI och socialtjänstregister SOU
föreslog1995:86 Socialtjänstkommittén registeransvaret enligt da-att

talagen 1973:289 för socialtjänstregister skulle ligga på den nämndett
enligt socialtjänstlagen ledningenutövar socialtjänsten och isom av

övriga fall på den myndighet eller privata förutövare som ansvarar
handläggning de ärenden och verkställighet förde beslut vilkaav av
registret inrättat. Remissinstansemaär inte haft några invänd-synes
ningar registeransvaret bestämdes på detta remissin-Enmot att sätt.

ansåg dock förtydligande borde beträffandestans registeratt görasett
förs Statens institutionsstyrelse, det-då menade remissinstan-som av
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mellan styrel-skulle fördelashur för registeroklart ansvaretsen var-
lokala institutionerna.och desen

be-det den lagstiftningdet redovisade finns iframgåttSom omav
förhål-personuppgifter innebär specialreglering ihandling som enav

områden exempelpersonuppgiftslagen särskildainom vissalande till
författningendet direkt idels på ärangettsatt personupp-vem som

personuppgiñsansvaret berörts.frågan integiftsansvarig, dels på att om
innebärförekommer således. sistnämnda lösningenDenBåda varianter

fråganregler gäller ochpersonuppgiftslagens ärattatt somom vem
lagen.får tillämpning denpersonuppgiñsansvarig avgöras genom en av

ändamålen med behandlingen personuppgifter inomEftersom av
uttömmande i förslagna lagen, det-socialtjänsten inte den äranges

inte heller nödvändigt i lagenutredningen att ange vemmenar som-
personuppgiftsansvarig för respektive behandling.skall Denvara som

fårför behandlingen nämligen sådant inflytande behand-översvarar
personuppgiftslagens definitionlingen på personuppgiftsansvarig äratt

jfr Lagrådetsuppfylld redovisade yttranden. i lagen pekaMot attovan
skall personuppgiftsansvarig talar också det förhållan-ut varavem som

kommerdet lagen tillämpas olikamånga aktörer, kom-att att t.ex.av
socialnämnder, stadsdelsnämnder, Statens institutionsstyrelse,muner,

samfälligheter,bolag, föreningar, stiftelser och enskilda individer. En-
uppfattningligt utredningens det knappast möjligt eller lämpligtär ens

lagstiftningi omfattar så verksarnhetsfált soci-att, ett stortsomen som
altjänsten och berör så många olika aktörer, direkt i lagen reglerasom
personuppgiftsansvaret. finnsDet inte heller någon anledning göraatt
det. Reglerna information se avsnitt 6.10 innebär nämligen denattom
enskilde alltid kan få vetskap den personuppgiftsansvariges identi-om

Utredningen vidare bestämmelsetet. attmenar en personupp-om
giftsansvar byggts på ungefär Socialtjänst-sättsom upp samma som
kommitténs förslag till bestämmelse registeransvar skulleinte bliom
särskilt klargörande och därför föga meningsfull.vara

Utredningen föreslår således frågan ärpersonupp-att om vem som
giftsansvarig för viss behandling skall efter tillämpningavgörasen en

bestämmelserna i personuppgiftslagen. Personuppgiftsansvaret be-av
höver då reglerasinte i denna lag, eftersom personuppgiftslagen i-
enlighet med vad tidigare skall tillämpas vid behand-ävensagtssom -
ling personuppgifter inom socialtjänsten inget Ingetsägs.annatav om
hindrar emellertid vilket kanske kan värdefullt iattvara man en or-- -
ganisation interna föreskrifter skall fullgöra degenom anger vem som
åligganden ankommer på personuppgiftsansvarig. Det bör docksom en
framhållas sådan konstruktion inte i sigatt innebär den utpekadeatten

personuppgiftsansvarig,är det tidigare harär de faktis-nämntssom- -
ka omständigheterna i det enskilda fallet avgörande, dvs.ärsom vem
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förmedlenmed ochändamålenbestämtfaktiskt harvilkaeller som
personuppgifter.behandlingen av

torde isocialtjänstenpersonuppgifter inombehandlingenVid av
hand soci-åvila i förstakommapersonuppgifcsansvaretpraktiken att en

privatellerinstitutionsstyrelsestadsdelsnämnd, Statensalnämnd, enen
aktör.

personuppgiftslageninnebär framgårpersonuppgiftsansvaretVad av
denna lag.bestämmelserna ioch av

Sökbegrepp6.6

gällersekretessbestämmelserbedömning: DeUtredningens som
sekretessla-bl.a. kap. 4 §personuppgifter socialtjänsten 7inomför

1980:620 in-socialtjänstlagenandra stycketoch §100 511980:gen
förhållandeuppgifterna, inte bara iskydd förmycket starktnebär ett

myndighetersocialtjänsten, mellanutanför ävenverksamhettill utan
myndighet.ochområde inomsocialtjänstenspå samt en samma

endastemellertid inteinformation begränsassökaMöjligheterna att
personuppgiftslagenssekretessbestämmelser, ävenutan avav

insamla-redanförsta stycket dbestämmelse 9 §1998:204 attom
ändamålfår behandlas för något ärpersonuppgifter intede som

ursprungligenändamål för vilket uppgifternamed detoförenligt
socialtjänstlagen§Vidare innebär bestämmelsen i 59samlades in.

hosförbud s.k. sammanställningsregisteri1980:620 mot attom
förhållandenuppgifter ömtåliga personligasocialnämnd inta om

bestämmelserbegränsningar sökmöjlighetema.ytterligare Dessaav
därförlagen föreslås intetillräckligt integritetsskydd.innebär Iett

sökbegreppmöjligheten med olikasärskild begränsning inågon att
socialtjänsten.hämta information finns inomsom

kanförstås siffror hjälpbokstäver eller medMed sökbegrepp manvars
fram lagrad information. Ett sökbegrepp kan t.ex. ettta person-vara

eller inkomstdag tilldiarienummer handlingsett en myn-nummer, en
dighet. kan också ord motsvarighet söker i denDet vara vars man
mängd information har tillgång till, s.k. fritextsökning. Frågansom man

sökbegrepp i princip intressant endast det gäller informationär närom
finns lagrad på medium för automatiserad behandling. Manuellasom

nämligen regel sökbara kriterier ochregister på endast några fåär som
s.k. fritextsökning kan huvud förekomma.inte Däremotöver ärtaget
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sökmöjligheternatekniken sådan det gäller informationnäratt som
lagrad datorer inte känner begränsningar.finns i i princip några

Användningen sökbegrepp innebär alltså urval ocholikaattav
sammanställningar information kan har olikaDet igöras.av samman-
hang, bl.a. 1997/982108 hälsodata- ochi vårdregister 58,prop. om

förekomsten många sökbegrepp ökahävdats i mån kanviss ris-att av
integritetsintrång. harken för Därvid från början harmlö-sagts t.ex. att

uppgifter just sammanställningen framståkan integri-sa genom som
tetskränkande.

fårVilka sökbegrepp användas har betydelse förinte bara densom
verksamhet informationen förstaför i hand används, förävenutanvars

frågan vad allmän handling enligt tryckfrihets-är attsom anseom som
förordningen. harI avsnitt 4.3.2 utförligt offentlighets-redogjorts för
principens tillämpning på ADB-upptagningar. detta sammanhang börI
emellertid kort sammanfattas vad därvid redovisades.som

Offentlighetsprincipen innebär bl.a. allmänheten har delrättatt att ta
allmänna handlingar. Med handling enligt tryckfrihetsförord-av avses

ningen endastinte pappersdokument även upptagningar kanutan som
läsas, avlyssnas eller på uppfattassätt endast med hjälp tek-annat av
niskt hjälpmedel. handlingEn allmän,är den förvaras hosom en myn-
dighet och inkommenär till eller upprättad hos myndig-att anse som
heten. En ADB-upptagning förvarad hos myndighet,anses en om upp-
tagningen tillgänglig förär myndigheten för överföring i sådan form att
den kan läsas, avlyssnas eller på uppfattas.sätt Varjeannat samman-
ställning sakligt sammanhängande uppgifter i upptagningav en som en
myndighet kan med hjälpgöra tillgängliga är attav program anse som

handling förvaras hos myndigheten. förutsättningEn dockären som att
sammanställningen skall kunna göras med rutinbetonade åtgärder.

innebärDetta sammanställningen skall kunnaatt med enkelgöras en
arbetsinsats och nämnvärda kostnader eller andrautan komplikationer.

informationDen i allmänna handlingar i ADB-system till-ärett som
gänglig för myndighet- och också är inkommenatten som anse som
till eller upprättad hos myndigheten skall på begäran lämnas tillut-
allmänheten, informationen inte sekretessbelagd.är Detta innebärom

allmänheten och myndighetenatt i princip likställdaär detnär gäller
tillgången till icke sekretessbelagd information. Principen gäller oavsett

myndigheten faktiskt själv har gjort sammanställningom infor-en av
mationen eller inte och oberoende informationen behövs förav om
myndighetens verksamhet. En tänkt sammanställning uppgifter kanav
alltså allmän handlingatt även det tidigarevara inteanse som en om
existerat någon sådan sammanställning, s.k. potentiell handling.

En myndighets möjligheter- och därmed allmänhetens få till-att-
gång till sammanställningar sådana uppgifter finns i myndig-av som
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rättsliga be-tekniskaunderkastas såvälkanhetens ADB-system som
andrakap. 3 §följer 2personregistergällerdetNärgränsningar. av

befogenhet göramyndighetstryckfrihetsförordningen attstycket att en
lag,kan begränsasför räkningtillgängligaupptagningar genomegen
be-Rättsligapå lag.beslut, grundar sigsärskildaellerförordning som

användningenföreskrifterskeslag kandettagränsningar omgenomav
begränsningaringa görspersonregister. Omsökbegrepp is.k. avav

offentlighetsprincipenföljerpersonregister,i attsökbegreppen ett enav
sökmöjlighetertill buds ståendeanvända sig allamåstemyndighet av

ADB-register.myndighetensuppgifterbegärnågonnär ur
1989/90:40behandlingen regeringenssamband medI omprop.av

vilka sökbegreppriksdagen fråganuttaladetullregisterlag att somom
personligaför denbetydelseregisterfå användas i ärskall ett storav

känsligadärför viktigt sökbegreppdet ärochintegriteten är attatt som
utsträckning.i begränsad An-integritetssynpunkt endast användsfrån

riksdagsuttalandet reglerasbör enligtsådana sökbegreppvändningen av
verk-andra fall kunna reglerasanvändningen i börlag medani genom

1989/90:SkUlställighetshetsföreskrifter bet. 1989/90:KU5 och bet.
1989/90:l88.rskr.samt

författningar exempel användningenantal olika påfinns iDet attett
finns i §har begränsats. Sådana begränsningar 18sökbegrepp t.ex.av

socialförsälcringsregisterlagen 1997:934, i lagen 1998:544§7 om
lagen 1998:938 behandlingvårdregister och i 14 § personupp-om av

Även tillgifter totalförsvarspliktiga. lagstiftning har anpassatssomom
personuppgiftslagen, fallet med de båda sist-i vilketregleringen är

innehåller beträffandenämnda författningarna, sålunda begränsningar
får omfattar sådan be-vilka sökbegrepp användas. Vanligensom en

uppgifter från integritets-särskilt känsligagränsning som anses som
synpunkt.

stycket socialförsäkringsregisterlagen har sökning itredjeI 18 §
elektroniska särskilt begränsats. endast ärende-akter sådana akter fårI

beteckning handling sökbegrepp.beteckning och på användas Isom
förarbetena till bestämmelsen infö-prop. 1996/97:155 67 sägs atts.

möjligheten ärendehand-randet använda elektroniska akter vidattav
påkallar integritetshänsyn restriktioner det gällerläggningen närav

sökbegrepp. Därigenom kan, uttalade förhindrasregeringen, integ-att
sker bearbetningritetsintrång aktema inte står i överens-genom av som

stämmelse med registrens ändamål.
föreslog betänkandet ochSocialtjänstkommittén i Dokumentation

socialtjänstregister l995:86 inte någon allmän begränsning i möjlig-
sökbegreppheterna med olika hämta information socialtjänstre-att ur

förgistren. Dock skulle endast sådan sökning tillåten krävdesvara som
ellerregisterändamålen för rättelse, tillsyn, uppföljning, utvärdering,
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forskning eller framställning framhöllurval för statistik. Kommitténav
uppgifterna registren skulle skyddas och långt-i sekretessatt attav en

gående inskränkning sökmöjligheterna skulle medföra svårig-storaav
uppgifterfram i den verksamhet tillsyn, uppfölj-heter att ta som avser,

och framställningning, utvärdering statistik. gällde den lö-När detav
ärendehandläggningenpande menade kommittén det normalfalletiatt

skulle nödvändigtknappast behöva söka information med and-attvara
begrepp ochänra namn personnummer.

remissbehandlingenVid Socialtjänstkommitténs betänkandeav av-
styrkte några remissinstanser integritetshänsyn kommitténs förslagav
till obegränsade möjligheter med hjälp olika sökbegrepp hämtaatt av
information socialtjänstregistren. kommunEn ansåg uppgifter förattur
uppföljning och utvärdering, särskilt känsliga,är skulle få använ-som
das sökbegrepp endast de med hänsyn till ändamålet och densom om
registrerades integritet framstod uppenbart rimliga. Ensom annan
kommun påpekade vissa sökbegrepp i kombination kan pekaatt ut ett
fåtal socialtjänstens klienter på sådant derassätt integritetett attav
kränks.

tidigare framhållitsSom se avsnitt 6.4 utredningen detattanser
inte möjligt i lagenär begränsningarnågraatt det gäller vilkanärange
kategorier personuppgifter bör få behandlas inom socialtjäns-av som

Det ligger i sakens mångaten. dessa personuppgifter kom-natur att av
integritetskänslig kommeratt det finnasnatur, t.ex.mer attvara av

uppgifter utbetalda socialbidrag, missbruk och andra socialaom pro-
blem. Uppgifter sjukdomar kan också förekomma. Vidare kanom man

användningen elektroniskanta akthanteringatt inom socialtjänstenav
kommer öka i omfattning, vilket- med deatt möjligheter tekniken in-
nebär i princip obegränsade möjligheter söka information.attger-

förhållandeDetta kan tala för användningen sökbegrepp integ-att av av
ritetshänsyn bör begränsas i något avseende, dvs. denatt personupp-
giñsansvarige inte skall få söka uppgifter eller sammanställningargör
efter gottfmnande.eget

likhetI med Socialtjänstkommittén dock utredningen detattmenar
finns starka skäl talar i denäven andra riktningen, dvs. intesom att man
bör särskilt begränsa möjligheterna söka information. kanatt Det i
sammanhanget framhållas det endast några fåatt remissinstanservar

framförde invändningar kommitténs förslag tillmot i principsom obe-
gränsade sökmöjligheter i registren. Visserligen kan Social-man, som
tjänstkommittén påpekade, utgå från vid normal ärendehandlägg-att
ning endast och kommer behöva användasnamn attpersonnummer

sökbegrepp. Emellertid kan de uppgifter finnssom inom social-som
tjänsten behöva användas även i rad andra sammanhang, fört.ex.en
tillsyn, uppföljning, utvärdering, forskning, statistik eller uppgiftsut-
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författ-imedRiskenförordning. attellerlagföljerlämnande avsom
får använ-inteellerfårsökbegreppvilkareglerauttömmandening som

social-inomverksamhetenhindrakandärigenom attdas är att man
ibörDetrationellt sätt.ocheffektivtmodernt,påbedrivs etttjänsten

ärendevisstibehövsinformation ettundvikasmån attmöjligaste som
obegränsadeprincipisökningtillmöjligheternaoch var -omsom - ellertidlångkräver storasekundsnabbt, resurserframskulle kunna tas

fårsökbegreppvilkaregleringfall kan somfram. I sämsta avatt ta en
huvud tagetinformationen övereftersöktadenföljdtillfåanvändas att

fram.kaninte tas
sökbe-användasskall fåpersonuppgifterutsträckning somvilkenI

åmellanavvägningefterbedömasutredningen, enafår, enmenargrepp
detsidanandraoch åintegritetsskyddenskildes intressesidan den av

påbedrivs ettsocialtjänsteninomverksamhetenintressetallmänna att
effektivt sätt.

gällakommerregler attde övrigainteemellertidFrågan är somom
innebärsocialtjänsten ettpersonuppgifter inombehandlingenför av

någotfinnssåledes intedetochintegritetsskyddtillfredsställande att
söka in-föranvändasfåruppgifter attvilkabegränsabehov att somav

formation.
förgällersekretessbestämmelserdeinnebärförstadet upp-För som

skydd. Upp-starktmycketsekretesslagen§kap. 47 ettgifterna t.ex.
Sekretessensocialtjänsten.utanföranvändasprincip inteigifterna kan

område.socialtjänstensmyndigheter påmellanocksågäller
andra§bestämmelsen i 51ocksåkan nämnassammanhanget attI

in-sekretess,för inrekallaskanvadsocialtjänstlagen,stycket somom
handlingdelanledninghar legitimendast den att tanebär enavatt som

6.14.avsnittbl.a.det. sebehörig göratjänsteutövning äri sin att
personuppgiftslagenssökmöjligheternabegränsasandradetFör av

insamladeredandstycketförsta9 §bestämmelse att personupp-om
detmedoförenligtändamålför något ärbehandlasfårgifter inte som

alltsågårsamlades in. Detursprungligenuppgifternaför vilketändamål
informationsmängden.förutsättningslöst isökainte att

1980:620socialtjänstlagenförbudet i 59 § motinnebärSlutligen
uppgifterinsocialnänmdenhossammanställningsregister tas.k.iatt

begränsningytterligareförhållandenpersonligaömtåliga avenom
ändamåls-skullebehandlingvisssökmöjligheterna. Aven varaom en

vid behand-eftersomändå otillåten,nämligendenenlig kan manvara
socialtjänstlagen.förbudet §konflikt med i 59kommer ilingen

justkan skapassammanställningsregistersådantI genomett som-
förteckningfram översökbegrepp, näranvändandet tart.ex. enmanav

åtgärder inne-får, förutom vidtagnakommunmissbrukare i somen -
integri-uppgifter inte ärendast inmyndighetsutövning,fattar tas som
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adress, och yrke.födelsedatumtetskänsliga, civilstånd,t.ex. namn,
förslag viss för-framgått avsnitt 6.1.5 innebär utredningensSom enav

skall hindraändring förbudet i 59 nämligen bestämmelsen inteattav
behandlas för uppföljning,personuppgifter hos socialnämnden ut-att

kvalitetssäkring, forskning statistik.värdering, och framställning Enav
sammanställning missbrukare skulle alltså tillåtensådan inteöver vara

för-enligt gällande och med utredningens förslag endasträtt, om- -
förteckningen skulle användas något de ändamål nämn-av som nyss

des. i
Visserligen socialtjänstlagen alla de59 § inte tillämpligär i sam-

där personuppgifter behandlasmanhang inom socialtjänsten, det ärmen
socialnämndemas akter den integritetskänsligi mängdenstörstasom

information finns.
kan påpekas det iDet Datainspektionens beslut enligt datalagenatt

föreskriftinte sällan in innebörd det aktuella fickregistrettogs atten av
innehålla det slag uppgifter och bearbetas på det isätt angettsav som
ansökan, under förutsättning personregistret därmed inte komatt att
föras i strid med § socialtjänstlagen59 och Socialstyrelsens föreskrifter
SOSFS S 1981:126 personregister inom socialtjänsten.om

Vid samlad bedömning utredningen de redovisadeatten anser nu
bestämmelserna innebär tillräckligt integritetsskydd vid behandlingett

personuppgifter inom socialtjänsten och det således finnsinteattav
något behov i den föreslagna lagen särskilt begränsa användning-attav

de personuppgifter får användas sökbegrepp. Vid dennaen av som som
bedömning har utredningen utgått från den personuppgiftsansvarigeatt
utformar de tekniska behörigaså i princip endastsystemen att personer
kan sökningar det finnsgöra behörighetskontrollsystem ochsamt att att
det i efterhand går fastställa vilka har tagit delatt in-personer som av
formation loggning. Den enskilde handläggarens sökmöjligheter torde
kunna begränsas mycket kraftigt jfr bl.a. 51 § andra stycket social-
tjänstlagen. Den personkrets arbetar med uppföljning, utvärde-som
ring, kvalitetssäkring, forskning och framställning statistik ochav

naturligtvis beroendeär kunna söka information i heltattsom av en
omfattning enskild handläggareän -torde i de flesta fall kun-annan en

begränsas till minimum.ettna
Enligt utredningens uppfattning står sådan lösning också bäst ien

överensstämmelse med EG-direktivet och personuppgiftslagen. Person-
uppgiftslagen innebär tillståndslöst där det direkt i lagenett system

under vilka förutsättningar personuppgifter får behandlas ianges sam-
hället. behandlarDen personuppgifter på stridersättettsom motsom
personuppgiftslagen riskerar få skadestånd till den registrerade.att utge

vissa fallI kan straff också komma fråga.i då införaAtt restriktioner
detnär gäller sökbegrepp för därigenom ytterligare förvissa sigatt-
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ändamålför någotbehandlaspersonuppgifter inteinsamladeattom
ursprungligenuppgifternavilketändamål förmed detoförenligtärsom

utredningenenligtpersonuppgiftslagen, ärmedstrididvs.samlades in,
huvudsakligendetsynnerhetgäller isagdapåkallat. Detinte som

behandlinglagentillämpaharmyndigheter att omkommer att somvara
socialtjänsten.personuppgifter inomav

Samkörning6.7

särskildhaanledningsaknasbedömning: Det attUtredningens en
finnsuppgifterdeförbjuderellertillåter attbestämmelse somsom

samkörs.socialtjänsteninom

hjälpmedförsregister auto-från tvåuppgifterSamkörning avsomav
register upprättas.praktikeninnebär ibehandling nyttatt ettmatiserad

formellt till-1973:289datalagenenligtkrävdesanledningendenAv
utlän-elleruppgifternaregistreringenintesamköming,förstånd avom
beslutDatainspektionensförfattning,stödmedskeddedessanandet avav

medgivande.registreradesdeneller
ochDokumentationbetänkandetföreslog iSocialtjänstkommittén

socialtjänstregisteruppgifter i1995:86SOU ettsocialtjänstregister att
register. Re-sådantfrånhämtasskulle kunnahuvudregel annatettsom

begränsakunnaförordningföreskrifter idockskullegeringen genom
skulleSocialtjänstkommitténEnligt ettsamköming,tillmöjligheterna

frånuppgiftertillförasnödvändighet behövamedsocialtjänstregister
förmåner. Enslagsolikahandläggningvidminstinteregister,andra av

regeringendockförslagetenligtskulle attför dettaförutsättning vara
Socialtjänstkommitténsöverföras.fickuppgiftervilkaföreskrivit som
betänkandet 147.datalagenregleringen iefterförslag anpassat s.var

tillståndslöstinnebär1998:204,personuppgiftslagen ettEnligt som
fören-behandlingenlänge ärsåsamkörning tillåtendäremotärsystem,
samla-ursprungligenpersonuppgifternavilkaförändamålmed detlig
ända-för detsamkörningenbehandlingenmåsteVidaredes in. nya--

hän-kunnaändamålen,ursprungligaför debehandlingenmålet, liksom
§i lOfall behandlingde tillåtnanågotföras under per-angessomavav

behandlas,skallpersonuppgifterkänsligaoch,sonuppgiftslagen om
Sekretessbestäm-lag.tillåten enligt 13-20dessutom sammavara

kan6.1.5avsnittsocialtjänstlagen sebestämmelsen i 59 §ochmelser
uppgifter samkörs.hindraockså att
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personuppgiftslagen,bestämmelsen i 9 § första stycket dEftersom
skall gälla personuppgiftervilken bestämmelse vid behandlingäven av
innebär personuppgifter får behandlas för andrasocialtjänsten,inom att

de för vilka uppgifterna ursprungligen samlades in baraändamål än om
ändamålen oförenliga med de ändamålen,de inte ursprungligaärnya

behövs bestämmelse tillåter eller förbjuder sarnkömingingen som av
finnspersonuppgifter socialtjänsten.inomsom

bestämmelse, föreskrifternaoch första stycket och fDenna i 9 § e
personuppgiftslagen de personuppgifter behandlas skallatt som vara-

förhållandeadekvata och relevanta i till ändamålen behandlingenmed
uppgifteroch fler får behandlasinte nödvändigt med hän-än äratt som

till ändamålen med behandlingen innebär, utredningen, ettsyn menar
tillräckligt integritetsskydd för den enskilde. praktiken begränsarI
dessa möjligheternabestämmelser till samköming på sätt ärett som

frångodtagbart integritetssynpunkt samtidigt de innebär attsom per-
sonuppgifter samköraskan det ändamålsenligt ochnär är lämpligt. Som
inledningsvis nämndes kan också bestämmelsen i socialtjänstlagen59 §
och sekretessbestämmelser hindra uppgifter samkörs.att

Sammanfattningsvis föreslår utredningen således det i lagen inteatt
in någon särskild bestämmelse samköming personuppgiftertas om av

finns inom socialtjänsten.som

6.8 Utlämnande personuppgifter påav

medium för automatiserad behandling

Utredningens bedömning: Någon regel tillåter attsom personupp-
gifter inom socialtjänsten får lämnas på medium för automatiseradut
behandling behövs inte. Personuppgifter får lämnas på vilketut me-
dium helst behandlingen utlämnandet inte oförenligärsom om - -
med det ändamål för vilket uppgifterna ursprungligen samlades in.

följerDetta direkt personuppgiftslagen 1998:204. finnsDet inteav
heller tillräcklig anledning förbjuda personuppgifter lämnasatt att ut
på sådant medium. Sekretesslagenett 1980:100 eller andra be-
stämmelser kan dock hindra uppgifterna huvud fåröveratt taget
lämnas ut.

Enligt ll § datalagen 1973:289 gällde personuppgift ingick iatt som
personregisterinte fick lämnas det fanns anledningut, anta attom upp-
giften skulle användas för automatisk databehandling i strid med data-
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anledningdet fanns attbestämmelsenföreskrevs iVidare att,lagen. om
databehandling iautomatiskföranvändasskullepersonuppgiftanta att

Datain-medgivandeefterendastlämnasfickuppgiftenutlandet, ut av
itidigarefannsför myndigheterbestämmelseMotsvarandespektionen.

1980:100.sekretesslagenkap 16 §7
utlämnan-praktikeninnebar ibestämmelserna ettredovisade attDe

Datain-tillståndhadekrävdeADB-mediumde på mottagarenatt av
med depersonregisterförfattningsstöd för föraellerspektionen ettatt

lämnadesuppgifter ut.som
ochDokumentationbetänkandetföreslog iSocialtjänstkommittén

socialtjänstre-frånuppgifter1995:86SOUsocialtjänstregister ettatt
följde lagdetendastADB-medium,påfå lämnasskullegister ut avom

ochför forskninganvändasskulleuppgiftenellerförordningeller om
datalageniefter regleringenförslagKommitténsstatistik. anpassatvar

sekretesslagen.och
1998:204personuppgiftslagenkräverdatalagenskillnad frånTill

personuppgifter. Denbehandla registreraförtillståndinte t.ex.att --
sek-endastsekretesslagen innebärbestämmelsen i attnämnda numera

utlämnandepersonuppgift, det kanförgäller ettantas attretess om
personuppgiftslagen.strid meduppgiften behandlas imedföraskulle att

bestämmelse iallmänt tillämpliglängre någonfinns alltså inteDet
på mediumpersonuppgifter får lämnashindrarlagstiftningen utattsom

fårföreskrivitsharautomatiserad behandling. Om ingetför annat per-
behandlingen ärförutsättning utlämnandetundersonuppgifter att-

speciallag-anslutandeeventuelltpersonuppgiftslagen ochtillåten enligt
medium förhelst, påpå vilket mediumstiftning lämnas ävenut som-

hindradockBestämmelser sekretess kanautomatiserad behandling. om
fall, i 64 §får lämnas vissauppgifterna huvud Iöver t.ex.taget ut.att

utläm-bestämmelser1980:620, finns särskildasocialtjänstlagen om
bestäm-personuppgiftslagenspersonuppgifternande övertarsomav

melser.
personuppgifter inombehövs regel tillåterFöljaktligen ingen attsom

behandling.lämnas medium för automatiseradsocialtjänsten får påut
till-integritetssynpunktfinns det- utredningen frånhellerInte menar -

personuppgifterskäl lagstiftningen förbjuda inomräckliga för iatt att
Personuppgifternasocialtjänsten lämnas på sådant medium.ettut
socialtjänsten ochkommer nämligen princip inte användas utanföri att

mindrede sekretess. framstår ocksåomgärdas Detsträng somav en
lämpligt förhindra uppgifter- får lämnas kan lämnasatt utatt ut-som
på modernt och rationellt sätt.ett

det gäller begäran utlämnande allmänna handlingarNär en om av
myndighetenmed stöd offentlighetsprincipen bör framhållas attav

själv form Enligt kap.bestämmer i vilken uppgifterna skall lämnas 2ut.
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förnämligen skyldighettryckfrihetsförordningen föreligger ingen§13
kanuppgifterna på ilämna ADB-medium. Detmyndighet att uten

förbl.a. regel föremåldenna översynsammanhanget ärnämnas att av
offentlighetsprin-kommitté, Kommitténtillkalladregeringen omen av

sekretesslagen dir. 1998:32.och ITcipen översynsamt av m.m.

Direktåtkomst6.9

gällerbedömning: sekretessbestämmelserUtredningens De som
behandling personuppgifter inom socialtjänsten bl.a. kap. 4vid 7av

socialtjänstlagensekretesslagen 1980:100 och § andra stycket§ 51
innebär, det fråga uppgifter1980:620 lämna påäroavsett att utom

det direktåtkomst,eller sig mycket starkt skyddrör ettpapper om om
för personuppgifterna. Vidare innebär personuppgiftslagens
1998:204 regler personuppgifter inte får behandlas för nå-attom

ändamål oförenligt förmed det vilket uppgifterna samla-ärgot som
des in, de personuppgifter behandlas skall adekvata ochatt som vara

förhållanderelevanta i till ändamålen med behandlingen, samt att
inte fler personuppgifter får behandlas nödvändigt medän ärsom
hänsyn till ändamålen med behandlingen 9 första stycket§ oche

Ävenf ytterligare skydd för personuppgifterna. detta gällerett oav-
på vilket medium uppgifterna fram. finns behovDet ingetsett tas av
härutöver föreslå regel innebär begränsningar åt-att en som av

komsten till personuppgifter behandlas automatiserat inomsom so-
cialtjänsten.

Den har direktåtkomst till information behandlas automatise-som som
kan, han eller hon vill,när del informationenrat på bildskärm.ta av en

Åtkomsten kan all information finns eller endast delavse som en av
denna. Direktåtkomst inte i sig möjlighet påverka inforrna-attger
tionsinnehållet.

För undanröja eventuella missförstånd bör framhållas begrep-att att
direktåtkomst här och i det följandepet inte begränsat tillär någonnär

utanför den personuppgiftsansvariges organisation får direktåtkomst till
den information finns. Aven den inom densom som personupp-
giftsansvariges organisation, han eller honnär vill, kan del infor-ta av
mationen på bildskärm ha direktåtkomst.en anses

En reglering i lag tillhandahållande personuppgifter detav av avser
på vilketsätt uppgifterna får tillhandahållas och inte frågan uppgif-om

får lämnas förstaEn förutsättningterna förut. någon skall ha rättatt att
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uppgifternasåledessocialtjänstenpersonuppgifter inom är attdelta av
dem.vill delförhållande till denisekretessbelagda tainte är avsom

bryterintedirektåtkomstregelframhållaviktigtDet är attatt omen
avsnitt 6.14.behandlas isekretessFrågansekretess.reglerna omom

aktuellt för denpersonuppgifter kan ske, blir detutlämnandeOm ett av
bestämmelserbeaktande lagensmedpersonuppgiftsansvarige att omav

behand-automatiseradmedium förutlämnade påochdirektåtkomst om
tillhandahållas. Frå-vilket uppgifterna skalltill påställning sättling ta

automatiseradförpersonuppgifter mediumpåutlämnande avgan om
avsnitt 6.8.behandlats ibehandling har

andrabestämmelsen i §51kan ocksåsammanhanget nämnasI att
sekretess, in-kallas för inrevad kansocialtjänstlagen,stycket somom

handlingdelhar legitim anledningendast dennebär att taatt enavsom
avsnitt 6.14.behörig det se bl.a.tjänsteutövning görasin äri att

behandlingpå automatiseradsiktelagstiftningI tar person-avsom
tillhänsynframhållas direktåtkomsten-brukar det oftauppgifter att av

hållasintegritet- börför den registrerades personligaskyddkravet på
direktåtkomsten isärskilda begränsningarfinnsbegränsad. T.ex. av

hälsodataregister 1998:5448 §, i lagen1998:543lagen omom
och lagen 1998:938 behandlingvårdregister 8 § i personupp-avom

totalförsvarspliktiga 12 §.gifter om
Dokumentation ochSocialtjänstkommittén föreslog i betänkandet

denSOU 1995:86 148 endastsocialtjänstregister att som var re-s.
socialtjänstre-skulle ha direktâtkomst till uppgiftergisteransvarig i ett

gjordes dock för kommuner därFrån denna regel undantag delsgister.
sekretessområde flera nämnderinom uppdelat påettansvaret var

sekretesslagstift-förslag innebar ocksåkommitténs vissa ändringar i
institutionsstyrelsedels för de institutioner för vilkaningen, Statens

föreslogs till delansvarade. institutioner få direktåtkomstDessa en av
fördade uppgifter fanns i styrelsens centralt register. Institutioner-som

emellertid förslaget uppgifterskulle enligt få tillgång till endast dena
avsåg de föremål för vid den institu-vårdsom personer som egnavar

tionen.
Remissinstanserna ha godtagit kommitténs denna del.förslag isynes

Många remissinstanser betonade dock vikten och integritetsekretessav
vid åtkomst och utlämnande uppgiñer. denEn kommun ansåg attav
föreslagna regleringen borde förtydligas nämnder,så harävenatt som

uppgifterendast vissa inom socialtjänsten förfogaroch inte regist-över
sådan utsträckning de blevi registeransvariga, kunde kommaret att

uppgifter. kommunstyrelsenAven måste, menade kommun,samma ges
direktåtkomst till socialtjänstregister deni utsträckning behövs försom

övergripande ledningutöva kommunens socialtjänst.över Statensatt
institutionsstyrelse tillstyrkte kommitténs förslag och föreslog därut-
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kunna fullföljaför sitt uppdrag avseende uppföljning ochöver att ut--
vecklingsarbete ändring i sekretesslagen ändringenDen föreslagnaen-

fickskulle innebära styrelsen direktåtkomst till kommunens social-att
tjänstregister.

sekretessbestämmelserDe gäller vid behandlingsom personupp-av
gifter socialtjänsteninom se avsnitt 6.14 innebär, det äroavsett om
fråga lämna uppgifter på eller det direktåt-sigröratt ut papper om om
komst, mycket starkt skydd för personuppgifterna. Vidare innebärett
personuppgiftslagens regler personuppgifter får behandlasinteattom
för ändamålnågot oförenligtär med det för vilket uppgifternasom
samlades dein, personuppgifter behandlas skall adekvataatt som vara
och relevanta i förhållande till ändamålen med behandlingen, samt att

fler personuppgifter fårinte behandlas nödvändigt medän är hän-som
till ändamålen med behandlingen 9 § första stycket och ettsyn e

Ävenytterligare skydd för personuppgifterna. detta gäller påoavsett
vilket medium uppgifterna fram.tas

Enligt utredningen finns det inget behov härutöver föreslåattav en
regel innebär begränsningar åtkomsten till personuppgiftersom av som
behandlas automatiserat inom socialtjänsten. En regel direktåtkomstom

följaktligenbör införas.inte Ett skäl till inte särskilt regleraannat att
direktåtkomst till personuppgifter kan det svårt överblickaäratt attvara
i vilken utsträckning och i vilka sammanhang sådan åtkomst kan behö-

framtiden.ivas
Utredningen vill emellertid framhålla förutsättning föratt atten en

lösning den föreslagna skall tillräckligt integritetsskyddett ärsom ge
den personuppgiñsansvarige begränsar den kretsatt av personer som

har direktåtkomst till information- vilket redan med hänsyn till gällan-
de Sekretessregler nödvändigtär och det finns för behörig-att systern-
hetskontroll. Utredningen har vid bedömningsin också utgått från såatt
blir fallet och de tekniska utformas såatt det i efterhandsystemen att
går fastställa vilka haratt tagit del information.personer som av

Slutligen vill utredningen för tydlighets skull påpeka direktåt-att
komst till information naturligtvis endast kan komma frågai denär be-
stämmelser finns sekretess medger det. Som inledningsvissom om
nämndes första förutsättningär för någon skall ha rätt delatten att ta

personuppgifter inom socialtjänsten uppgifterna inte ärsekretess-attav
belagda förhållandei till den vill del dem.tasom av
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Information6.10

be-1998:204Personuppgiftslagensbedömning:Utredningens
informationsplikt börpersonuppgiftsansvarigesdenstämmelser om

Någrasocialtjänsten.behandlas inompersonuppgiftergälla näräven
behövs inte.informationbestämmelserytterligare om

bestämmelserfinns1998:204personuppgiftslagen23-27 omI
dentillskall lämnapersonuppgiftsansvarigedeninformation re-som

EG-direktivet.imotsvarighetbestämmelser har singistrerade. Dessa
direktivetvadlängreavseende inte ändettagår iPersonuppgiftslagen

kräver.
följerinformeraskyldighetdenframhållasbör attDet att avsom

informationsskyldighetdengällerprincip utöverpersonuppgiftslagen i
1997/98:44prop.lagstiftningenligtföreskrivenkan s.annanvarasom
socialtjänstla-§följer 52informationsskyldighetsådan79. t.ex.En av

underrättadenskilde bör hållasdendetdär1980:620, sägs att omgen
honom.försanteckningaroch andrajoumalanteckningarde omsom

personuppgiftsansvarige iskall denpersonuppgiftslagen§Enligt 23
själv,frånsamlas inuppgiftersamband med att personenen personom

behandlingeninformationregistreradedenlämnasjälvmant avom
f°ar informa-registreradedentordeHuvudregelnuppgifterna. attvara

uppgifternauppgifter ellerlämnareller honhaninnantionen annars
Öman och Lindblom, Personupp-eller hennefrån honomsamlas in
125.kommentar, 1998,giftslagen En s.-

registrera-källa denfrånsamlas någon änuppgifterna inNär annan
tidningsupp-viaöverföring register,samköming,de, t.ex. avgenom

personuppgiftsansvarigedenskallandragifter eller via personer,
behandlingeninformationregistreradedensjälvmant lämna avom

datorin idvs. de24 §,de registreras näruppgifterna när matas en
Ärlagen.omfattasmanuelltsådant registerin ieller ettsorteras avsom

informatio-behövertill tredjeavsedda lämnasuppgifterna att ut man,
24för första gången. Avuppgifterna lämnasförrändock inte utnen ges

finnsdetinformation inte behöver lämnasstycket följer§ andra att om
personuppgifter iregistrerandet eller utlämnandetbestämmelser avom

bestämmelsen i 19 §författning. innebärnågon T.ex.lag eller annanen
statistiker iforskare ellerpersonuppgiftslagen dentredje stycket att som

personuppgifter från någotbestämmelsen samlar inenlighet med annat
registrerade sinregistrerade inte behöver informera dehåll deän om

dettabehöver information inte heller lämnasbehandling. Vidare om
arbets-skulle oproportionerligtomöjligt eller innebäravisar sig storen
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används förföljer tredje stycket. uppgifterna24 § Ominsats. Detta av
registrerade, skall information läm-åtgärder den dockvidta röratt som

samband med så sker.i attsenastnas
Infor-information skallvilken lämnas självmant.I 25 § anges som

uppgift deneller § skall omfattaenligt 23 24mationen personupp-om
ändamålen med behandlingen, ochidentitet, uppgiftgiitsansvariges om

behövs för den registrerade skall kunnaall informationövrig att tasom
inforrna-samband med behandlingen, såsomtill sina rättigheter ivara

uppgifteruppgifterna, skyldighet lämna ochtion mottagarna attavom
information och få Information behöveransöka rättelse.rätten att om

sådant den registrerade redan till.dock lämnas kännerinte om som
den personuppgiftsansvarige tillEnligt § skyldig och26 är att var en

ansöker det gång kalenderår lämna beskedgratisomsom en per om
personuppgifter den sökande behandlas Behandlaseller så-rörsom

skriftligdana uppgifter skall information lämnas också vilkaom upp-
gifter den sökande behandlas, varifrån uppgifterdessa harsomom

medhämtats, ändamålen behandlingen, tilloch vilka ellermottagare
kategorier uppgifterna lämnasmottagare ut.av som

finnsandra stycket det bestämmelserl 26 § dels den registrera-om
des information,ansökan dels vid vilken tidpunkt efter ansökanom om

personuppgiftsansvarigeden skall lämna infonnationen.som
tredje stycket finnsI 26 § vissa undantagsbestämmelser beträffande

personuppgifter löpandei har fåttinte slutliga utformningsintext som
den registrerade gjorde sin ansökannär eller minnesanteck-utgörsom

ning.
§ finns bestämmelseI 27 undantag från inforrnationsskyldig-en om

heten enligt 23-26 vid sekretess och tystnadsplikt. denI utsträck-
ning det särskilt föreskrivetär i lag eller författning eller i beslutannan

meddelatshar med författningstöd uppgifter f°ar lämnasinteattsom av
till den registrerade gäller inte bestämmelserna iut 23-26 §§. En per-

sonuppgiftsansvarig inte myndighetär får därvid i motsvarandesom en
fall i sekretesslagen 1980: 100 vägra lämna uppgifteratt utsom avses
till den registrerade. Bestämmelser sekretess och tystnadsplikt gäl-om
ler således alltid före skyldigheten lämna information.att

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fårsom
meddela föreskrifternärmare bl.a. vilken information skallom som
lämnas till registrerade och hur lämnandet information skall tillgåav
50 § e. Regeringen har i 13 § 5 personuppgiftsförordningen
1998:1191 bemyndigat Datainspektionen meddela sådana före-att
skriñer. Några föreskrifter har emellertid inte utfärdats.ännu Däremot
har frågan information till registrerade berörts lagstiñningsä-i olikaom
renden.
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uttalades1998:622polisdatalagen atttill bl.a.förarbetenaI person-
bordebehandlingeninformationbestämmelseruppgiftslagens omom

behöv-bestämmelser intesärskildaoch någrapolisområdetpågälla att
fram-propositionenf..107 I1997/98:97prop.polisdatalagendes i s.
inne-och §§27personuppgiftslagen 24undantagsreglema ihölls att

till deninformationlämna någonbehöverregel intepolisen ibär att
registrerade.

personuppgifterbehandling1998:938i lagenhellerInte omavom
skäl göramenade regeringen,det,farms atttotalförsvarspliktiga un-

infor-denfråninskränkning,ellerutvidgningsigdantag, genomvare
föreskrivs iregistrerademationsskyldighet gentemot personupp-som

ff..1997/98:80 42prop.giftslagen s.
särskildvårdregister1998:544lagenfinns i §11Däremot enom

den ärförsta stycketinformation. sägsIbestämmelse att per-somom
registreradedentillskallvårdregisterförsonuppgiftsansvarig attett se
infonnatio-stycketandrabehandlingen. I attfår information angesom

l ärinnehålla upplysningarskall personupp-somvemomnen
uppgiftervilkenändamålet med registret, 32giñsansvarig, typ av

följer lagenuppgiftsskyldighetdenregistret, 4ingår i avsomsom
säkerhetsbe-ochde sekretess-hälsodataregister, 51998:543 om
uppgifterdelför registret, 6gäller rättenstämmelser att ta en-avsom

orik-till rättelsepersonuppgiftslagen 1998:204, 7 rättenligt 26 § av
behandlingvidskadestånduppgifter, 8 tillmissvisandeeller rättentiga

gäller ivadvårdregisterlagen, 9personuppgifter strid medi somav
uppgifter påutlämnandedirektåtkomst ochsökbegrepp,fråga avom

frågagäller ibehandling, 10 vadför automatiseradmedium omsom
frivillig eller in-ll registreringenoch gallring, ärbevarande samt om

te.
bl.a.801997/982108uttalade regeringen prop.förarbetenaI s.

följande.

inställ-vilkenförslag vårdregister få förasskallEnligt regeringens oavsett
bakgrund hä-har till bli registrerad i personregister. Motning patienten att

tär informationintegritetssynpunkt angeläget patientendetär att omrav ur
uppgifterför slagssker, syftet med registreringen, vadregistreringatt re-

centrala förvalt-uppgifter vidare tilloch vissa lämnasgistreringen attavser
grund be-sjukvårdens område påningsmyndigheter inom hälso- och av

lagen hälsodataregister. vidare angelägetstämmelsen i 6 § Det är attom
anledningfår information vilka rättigheter eller hon har ipatienten hanom
eller hondel uppgifter, hanregistreringen, rätten att vartt.ex. ta av omav

eller rättelse.skall vända sig med begäran registerutdragen om
informationen meningvad enligt regeringensUtöver nämnts ärsom nu

allmänheten skall fåviktig för skapa nödvändig grund föräven att atten
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innehållasyfteInformationen i detta ävenbörför registren.förtroende
direktåtkomst,sökbegrepp,i frågabegränsningardeupplysning omom

vil-behandling ochautomatiseradpå medium föruppgifterutlänmande av
skade-tillföroch gallringför bevarande rättengällerreglerka samtsom

stånd.
personuppgiftsansvarige skapa rutinerdenåvilabörDet att garan-som

krävasbör dock intefullgörs.infonnationsskyldigheten Det attattterar
muntlig informationfallenskilt lämnarvårdpersonalen i varje attomen

kaninformationsskyldighetenettvårdregistersker idokumentation utan
broschyrer.fullgöras t.ex.genom

denfinns det ihälsodataregister1998:543lagendet gällerNär om
förarbetenabeträffande infonnation. Iregleringsärskildlagen ingen

personuppgiftsla-1997/982108 60regeringen prop.uttalade atts.
utförliga be-1973:289, innehållerfrån datalagenskillnadtillgen,

personuppgifter. Ombehandlinginformation vidstämmelser enavom
enligt i denhälsodataregister, skall 2 §regleras i lagenfråga inte om

därföransågpersonuppgiftslagens regler gälla. Regeringenlagen att
informationsskyldigheten integenerell regleringytterligarenågon av

respekti-framhöll dock avsikten inödvändig. Regeringen attatt varvar
informationenpå vilketregisterförordning preciseranärmare sättve

innehåll informationen skall ha. Enligt regeringenskall och vilketges
uppgifterdessa föreskrifter gälla följande iskall riktlinje för attsom

personuppgiftsansvarig, 2 ändamåletfall bör ingå. l Vem ärvart som
uppgifter varifrånmed vilka ingår i registret, 4registret, 3 som upp-

föras, tillgifterna hämtats 5 hur länge kommer 6in, registret rättenatt
ochoriktiga eller missvisande uppgifter, innebördenrättelse 7 om-av

författningen det sekretess- och säkerhetsskydd gäller registret,av som
fråga sökbegrepp, och utlämnan-8 vad gäller i direktåtkomstsom om

för automatiserad behandling, registreradesde på medium 9 den rätt
del uppgifter enligt 26 § personuppgiftslagen, 10 vadatt ta samtav

gäller bevarande och gallring registret.som om av
Socialtjänstkommitténs förslag, efter regleringen ianpassatsom var

datalagen, innebar den registeransvarige skulle till den enskil-att attse
de eller bliavsågs registrerad lämpligt skulle få infor-på sättsom var
mation Dokumentationregistret och socialtjänstregister SOUom
1995:86 och Enligt158 185. förslaget skulle informationen inne-s.
hålla beskrivning de uppgifter fick innehållaregistret samten av som
upplysning registerändamålen, de sekretess- och säkerhetsbestäm-om
melser gällde för registret, fårätten registerutdrag och rättelseattsom
med stöd datalagen, de begränsningar frågai direktåtkomst tillav om
registrerade uppgifter, utlämnande uppgiñer på medium för automa-av
tisk databehandling, sökbegrepp och bevarande uppgifter gälldeav som
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kunde, full-för registret. Informationen menade kommittén, lämpligen
information, trycksaker verksamheten ellermuntlig igöras genom om

lämpligtpå Remissinstanserna inte ha berört kommit-sätt.annat synes
förslag information.téns om

framgått den tidigare redogörelsenSom innehållerav personupp-
giftslagen särskilda bestämmelser den personuppgiftsansvarigesom

informationskyldighet lämna till den Informations-registrerade.att
skyldigheten försedd med flera undantag. utredningens be-är Enligt
dömning kan kommainte i konflikt med EG-direktivet-utan attman -

ytterligarenågra inskränkningar dvs. dengöra fler undantag i in-- -
fonnationsskyldighet följer personuppgiftslagen. Personupp-som av
giftslagen går nämligen, det gäller information, längre vadnär inte än

krävs med hänsyn till EG-direktivet prop. 1997/98:44 79. Detsom s.
däremot tillåtet det gäller fråganär vilken informationnäratt, om som

skall lämnas, utvidga informationsskyldigheten vad följerutöver som
EG-direktivet artiklarna 10.1 och 11.1. Direktivet dettaiärav avse-

ende endast minimidirektiv. Vidare det enligt tillåtetdirektivetärett att
precisera hur informationen skall lämnas. Som det föregåendenämnts i
har så också gjorts lagstiftning.i viss

Enligt utredningens uppfattning finns det behovinget dettaiattav
sammanhang informationsskyldighetenutvidga vad följerutöver som

personuppgiftslagen. Några ytterligare inskränkningar i densammaav
kan nämndes föregående,i det inte personuppgiftergöra. Närman, som
behandlas inom socialtjänsten har således utgå frånattman personupp-
giftslagens bestämmelser infonnation. Vad innebär då detta prak-iom
tiken den tidigare redogörelsenAv framgår personuppgiftslagensatt
bestämmelser information berör två olika situationer, dels attom
information falli vissa skall lämnas självmant den personuppgifts-av
ansvarige, dels information skall lämnas på begäran denatt av
registrerade. detI följande utredningengör bedömning huren av
personuppgiftslagens bestämmelser information kan komma attom
tillämpas inom socialtjänsten. Därvid berörs först de bestämmelser som
innebär information skall lämnas självmant. Därefter behandlasatt
bestämmelsen information efter ansökan. Slutligen diskuteras huru-om
vida det finns anledning i något avseende precisera personuppgifts-att
lagens bestämmelser vilken information skall lämnas till deom som
registrerade.
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självmantskall lämnasInformation

skall densjälv,frånsamlas inuppgifterNär personenpersonom en
lämnasjälvmantinsamlandetmedsambandipersonuppgiftsansvarige
23§uppgiftemabehandlingeninformationregistreradeden avom
före-har inteinformationsskyldighetdennaFrånpersonuppgiftslagen.

denförfrämstförmodligen attundantag,uttryckligtnågot per-skrivits
direktkontaktformnågonalltid harfalldettaisonuppgiftsansvarige av

lämnaskunnainformationentordepraktikenregistrerade. Idenmed
blankettdenpåregistrerade ellerdentilllämnasbroschyrit.ex. somen

tordeinfonnationsskyldighetuppgifter. Dennasinalämnardennedär
någ-innebäraellerarbetenågot störresocialtjänstenförorsakaknappast

svårigheter.särskildara
ofta före-sarmoliktde-naturligtvis bli idetproblematiskt kanMer

någonfrånsamlas inuppgifternadärsituationerkommande annan-
skallpersonuppgiftslageniregleringenEnligtregistrerade.denkälla än

registrerasuppgifternaprinciplämnas i närfallsådanaiinformation
emellertidregel ärpersonuppgiftslagen. Dennastycketförsta§24
dessautsträckningvilkeniFråganundantag. ärmed någraförsedd un-

personuppgifterbehandlingvidtillämpasdantagsbestämmelser kan av
socialtjänsten.inom

informa-frånpersonuppgiftslagenstycketandra§Undantaget 24i
tionsslcyldighet

finns bestäm-detlämnasinformation intebehöverdet förstaFör om
lagpersonuppgifter iutlämnandetellerregistrerandetmelser enavom

personuppgiftslagen.stycket24 § andraförfattningeller någon annan
dokumentationreglerinnebär debedömningutredningensEnligt om

socialtjänstförord-1980:620, i 14 §socialtjänstlagen§finns i 51som
för-och 6 §1986:223 iförvaltningslagen19812750, i §15ningen

ungdomsvård sådanaslutenverkställighet1998:641ordningen avom
med undantaget.bestämmelsersärskilda som avses

sek-ochkap. 2det i lkan också 15sammanhanget nämnasI att
registrerandetbl.a.bestämmelserfinns1980:100retesslagen avom

stöd och1993:387saknas lageniallmänna handlingar Det omm.m.
doku-bestämmelserfunktionshindrade särskildatill vissaservice om

mentation/joumalföringsplikt.
personuppgiftslagenandra stycketUndantagsbestämmelsen i 24 §

föruppfattning, myckettorde, enligt utredningens utrymmestortettge
uppgifternainfonnation samband medunderlåta lämna i attatt att

avsikten de registre-bör dock framhållas interegistreras. Det äratt att
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kommerden registrerade.undanhållas Denneskalluppgifternarade
andrastöduppgifterna då medfå delförr eller att avmenavsenare

§kommunikation 17regelförvaltningslagensbestämmelser, t.ex. om
underrättadenskilde bör hållasdenregelsocialtjänstlagenseller attom

honomförsanteckningaroch andrajournalanteckningarde omsomom
enligt 26§informationansökerhonhan ellerdå§ eller52 om

socialtjänstenemellertidinnebärUndantagetpersonuppgiftslagen. att
behandlingeninformationomedelbart lämnabördanbefrias från att om

registrerade.personuppgiftertill denav
diskuterasemellertid det kanmedvetenUtredningen är att omom

Ominnebörden.den angivnaförvaltningslagen verkligen har§15 nu
torde det-härvidlag,godtar utredningensinte omresonemangman

till-personuppgiftslagen kantredje stycketundantaget i 24 §inte vara
dei bl.a.lämna informationnödvändigtnedanlämpligt se attvara-

verksamhetpersonuppgifter denbehandling ifrågafall det är om av
funktionshindrade.stöd och service till vissalagenregleras omavsom

från informations-stycket personuppgiftslagentredjeUndantaget 24 §i
skyldighet

uppgifter samlats inbehöver information inte lämnasdet andra närFör
omöjligtden registrerade, det visar sigfrån källa än varaomen annan

tredjearbetsinsats 24 §eller innebära oproportionerligtskulle storen
för vidta åt-personuppgiftslagen. uppgifterna användsstycket Om att

lämnasden registrerade, skall dock informationengärder rör se-som
samband med sker. det gäller behandlingi så Närattnast person-av

endastuppgifter socialtjänsten torde dock detta undantaginom mera
dekan få betydelse isällan komma tillämpas. Dock det vissatt att en

andrapersonuppgifter socialtjänsten antecknassituationer där inom om
den föremål för åtgärd. lär förekomma iNågotän ärpersoner som som

uppgifterobetydlig utsträckning, det kan siginte rörat.ex. omen om
anhöriga, kontaktpersoner m.fl.

före-har diskuterat uttryckligenUtredningen det möjligtär attom
skriva personuppgiftslagens bestämmelse enligtinformation 24att om

första skall omfatta hän-§ stycket inte information till den i dettasom
seende kan betraktas tredje Enligt vad utred-man". sagtssom som

skulle detningen inte bara till nackel för det nätverksarbetevara som
bedrivs socialtjänsten, detinom också oerhört resurskrävande,utan om
fordrades tredje under handläggningman ärendesnämnsatt ettsom
alltid skall informerasbehöva uppgifter eller hennehonomattom om
samlats Utredningens uppfattning framhållitsin. dock- tidigareär som

det tillåtet informations-inte ytterligare undantag frånär göraatt att-
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återkom-utredningenvilket straxdessutomskulleDetskyldigheten. -
förundantaggenerelltsådantlämpligt göramindre ettatttill varamer w

tredjeuppgifter rör man.som
infor-lämnaunderlåtaförmodligen attfall kanflestaallradeI man

förvaltningslagensellersocialtjänstlagenstillhänvisningmedmation
möjligtutredningen,emellertid,dokumentation. Det ärregler menarom

personuppgiftslagen.styckettredje§i 24undantagetåberopaävenatt
börpersonuppgifterharmlösafåtalfråga mandet är ettSå länge om
informe-bliregistrerades intresseatt-den atthävdakunnanämligen av

krävsarbetsinsatsdentillproportionrimlignågonstår i somrad inte
ocksåframstårlösningsådaninformation. Enlämna somkunnaför att

infor-generelltmedjämfört göraintegritetssynpunkt ettattfrånbättre
personuppgiftsansva-deneftersomman,tredjeförmationsundantag

ärintressethurbedömning stortmåstefall göraenskiltvarjerige i aven
anteck-uppgifterdeuteslutasintekan attinformera. Det somattav
omfat-eller såintegritetskänsligasåmantredje är passnats passom

informerasvederbörandemotiverathögstframstår attdettande att som
samlats in.uppgifterdessaattom

den äromständighetendenförhållanden, attangivna samtNu som
åtgärd inomförföremåltill den äritredje man so-motsats ensom-

ellerhonompersonuppgiftertillkännerkanske intecialtj attänsten om-
bevaka sin rätt,kan ta-därför inte på sättochbehandlashenne samma

intetillåtet-detdetför ävenutredningen,lar, att voreomanser -
infor-påkravetfråntredje manundantaheltlämpligtskulle attvara

nöd-hellerdet inteframgåttpersonuppgiftslagen. Som är§mation i 24
be-personuppgiftslagensförutsättningUnderdet. attvändigt göraatt

förnuftigt sättrimligt ochtillämpas påinformationstämmelser ettom
påarbetafrånsocialtjänstenhindra ettförsvåra eller attde intebehöver

rationellt sätt.
tredje§i 24undantagsbestämmelsentolkningenangivnaDen av

godtagbar frånutredningenpersonuppgiftslagen ärstycket anser --
för denmöjlighetalltiddetförsta finnsdetintegritetssynpunkt. För en

eller hennehonompersonuppgifter behandlas attmisstänker att omsom
kan alltsåpersonuppgiftslagen. Detenligt 26 §informationansöka om

frå-blisekretessbestämmelse kan åberopasnågoninte änannat om --
Vidaresamlats in.uppgifterenskilde vissaför dendölja attattga om

tillämpligtundantagetvid tvist ärförhållandetinnebär det att- om
viss spärrpersonuppgiñsansvarige,dentorde ligga påbevisbördan en

undantagsbestämmelsen. Dentillämpningalltför generösmot aven
blirisksåledes vissinformation löperlämnaavstår från attatt ensom

den registrerade.skadeståndsskyldig gentemot
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informationsskyldighetfrånpersonuppgiftslagenundantagAndra i

denilämnasinteinformationbehöverpersonuppgiftslagenEnligt §27
ellerförfattningelleri lagföreskrivetsärskiltdetutsträckning är annan

fåruppgifter inteförfattningstödmedmeddelats attharbesluti avsom
inte ärpersonuppgiftsansvarigregistrerade. Endentill somlämnas ut

sekretesslagenifallmotsvarandedärvid ifårmyndighet avsessomen
registrerade. Bestäm-uppgifter till denlämna1980:100 vägra utatt

skyldig-förealltidsåledesgällertystnadspliktochsekretessmelser om
sekretessbestämmelserIbland hindrarinformation.lämnaheten omatt

själv, 7siguppgifterreda på t.ex.fårnågontystnadspliktoch att om
tillbestämmelserinnehållerparagrafvilkensekretesslagen,6 §kap.

socialvärdsmyndigheterbl.a.uppgifter tilllämnardenförskydd som
förhållanden.andrasom

sådantlämnasbehöverinteinformationkanSlutligen nämnas att om
stycket25 § andrakänner tillredanregistreradeden person-som

till-undantaget ärförhållandet vid tvistuppgiftslagen. Det att om-
personuppgiftsansvarige,denligga påbevisbördan tordelämpligt -

undantags-tillämpningalltför generösviss spärrinnebär mot avenen
bestämmelsen.

emellertidmåstetillämpligt,undantagennämnda ärdeOm inget nuav
lämnas.information

efter ansökanInformation skall lämnas

personuppgiftslagenenligt 26 §nämndes gäller attinledningsvisSom
rörande defå informationansökanhar påregistreradeden rätt att upp-

tillämpassjälvfalletbestämmelse måstebehandlas.gifter Dennasom
socialtjänsten.inomäven

i 26 §regleraslämnas efter ansökanskallinformationVilken som
informationskriftligpersonuppgiftslagen.stycket Där sägsförsta att

behandlas, buppgifter den sökandea vilkaskall lämnas somomom
behandlingen,medhämtats, c ändamålenuppgifter harvarifrån dessa

uppgifter-eller kategoriervilkaoch d till mottagaremottagare somav
lämnas ut.na

skall, enligtbehandlasvilka personuppgifterInformationen somom
gäller infor-for registrerade. detbegriplig den NärEG-direktivet, vara

denvarifrån uppgifterna kommer, behövermation personupp-om
förtillgängliglämna all den information finnsgiftsansvarige bara som

således intepersonuppgifrsansvarige behöverhenne.honom eller Den
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eller honvarifrån uppgifterna har hämtats, hanhålla reda på vetmen
prop.registrerade begär information skall detdet dennär uppges

81 f..1997/98:44 s.
uppgifter personuppgiftslagenSkyldigheten lämna enligt 26 §att

personuppgifter registrerade densamtliga denomfattar person-om som
Ävenbehandlar. löpandepersonuppgifter i iuppgiñsansvarige text ett

ordbehandlingsdokument omfattas, dock det tredje stycketi 26§att
personuppgiftslagen undantag för personuppgifter löpandeigörs text

ellerfått slutliga utformning ansökan gjordesinte sin när somsom
eller liknande.minnesanteckningutgör

Beträffande personuppgifter särskildasådana finns det svårigheter
söka fram alla uppgifter och behandlas. Iatt om en samma person som

tillförarbetena personuppgiftslagen har emellertid regeringen uttalat
1997/98:44 den personuppgiñsansvarige baraprop. 82 äratts.

skyldig utnyttja alla de sök- sammanställningsmöjligheterochatt som
han eller hon har tillgång till för få fram information.att

särskild fråga börEn beröras sammanhanget förbudeti iärsom om
första59 stycket socialtjänstlagen§ i s.k. sammanställningsre-mot att

uppgiftergister in ömtåliga förhållanden,personliga kan utgörata om
hinder hos Socialnämnd de sökningar ochgöra sammanställ-mot att en
ningar nödvändiga för uppfyllaär kraven på information enligtattsom

personuppgiftslagen.26 §
Enligt utredningens uppfattning innebär första59 § stycket social-

tjånstlagen inget sådant hinder. Syftet med förbudet i den bestämmel-
nämligen skydda denär enskildes personliga integritet och denattsen

kan därför knappast tillämpas sökning ellernär sammanställningen
skall på den enskildesgöras begäran, just för denne skall kun-attegen

tillvara sina intressen myndigheten. övrigt detFörta ärgentemotna
inte fråga sammanställning uppgifter den enskildeom en av om som
skall lämnas Vad det gäller fram och utsamtligaär lämnaut. att ta per-
sonuppgifter finns den enskilde. Enligt utredningen förbudetärsom om
i 59 § socialtjänstlagen helt enkelt inte tillämpligt den enskildenär be-

informationgär enligt 26 § personuppgiftslagen. Bestämmelsen innebär
således ingen rättslig begränsning den personuppgiftsansvarigesav
sammanställningsmöjligheter jfr 1997/98:44 82 f..prop. s.

Sammanfattningsvis således utredningen personuppgiftslagensattanser
bestämmelser den personuppgiftsansvariges informationsplikt ärom
tillräckliga och det inte bör- eller för denatt delen behövs göras någ--

ytterligare undantag från dessa bestämmelser. När personuppgifterra
behandlas inom socialtjänsten skall alltså personuppgiftslagens be-
stämmelser infonnation tillämpas.om



personuppgifter... 195behandlinglagEn1091999:SOU avomny

skallinformationvilkenpreciserasnågot avseende somiBör det
registreradetill denlämnas

precise-börlagenavseende inågotdet ifrågangällersedandetNär om
deutredningen attskall lämnas,information ovanvilken menarsomras

häl-propositionenframförde iregeringen omåtergivna argument som
för sigochi801997/982108prop.vårdregisterochsodata- s.

Åaktuella.denlagstiftningpåappliceras ävenväl kanmycket somen
klartganskaredovisats,inledningsvisdet,framgårandra sidan avsom

personuppgiftslagenoch 26i 25bestämmelsernautförligarelativtde
i lagonödigtdärförinnehålla. kan attDetskallinformationenvad vara

detta.regleranärmare
övervägande skälutredningenbedömningsamlad attVid anseren

informationenvadpreciserasbörintei lagen närmaredetförtalar att
bestämmelserPersonuppgiftslagensomfatta.skallregistreradedentill

naturligtvishindrartilhäckliga. attIngetfårdetta manvaraansesom
behandlingeninformationutförliglämnarsocialtjänsteninom ommer

personuppgiftslagen.tillmed hänsynkrävspersonuppgifter än somav
iförordnings-regler antingensärskildadet saknasmåndenfår iDet -

bliDatainspektionen-föreskrifter frångenerellaformform eller i av
personuppgiñsansvarig.respektiveförfrågaen

och tillsyns-behandlingvidSäkerheten6.1 1

befogenhetermyndighetens

be-1998:204Personuppgiftslagensbedömning:Utredningens
tillsynsmyndighe-behandlingen ochvidsäkerhetenstämmelser om

behandlaspersonuppgiftergälla ocksåskallbefogenheter närtens
behövsbestämmelser därutöversärskildaNågrasocialtjänsten.inom

den-enligttillsynsmyndighetDatainspektionen skall äveninte. vara
lag.na

skall denpersonuppgiftslagen 1998:204§Enligt 31 personupp-
förorganisatoriska åtgärdertekniska ochvidta lämpligagiftsansvarige

Åtgärderna åstad-skallbehandlas.personuppgifterskydda deatt som
de tekniskabeaktandelämplig medsäkerhetsnivåkomma är avsomen

genomföra åtgärderna,finns, det skulle kostavadmöjligheter attsom
personuppgifterna,finns med behandlingensärskilda riskerde avsom

behandlade uppgifternakänsliga deoch hur pass
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faktorer skall beaktas sålunda relativtUppräkningen de ärav som
allmänt hållen. förarbetena tillkortfattad och mycket I personupp-

92 uppräkning-giftslagen uttalade regeringen prop. 1997/98:44 atts.
ibeskriver de överväganden måstelikväl bra göraspå sättett somen

framhöll dock densäkerhetsåtgärder. Regeringenfråga att som re-om
förtillräcklig vägledning för den personuppgiñsansvarigegel inte ger

enskilda fallet.vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas detiavgöraatt som
myndighetuttalade regeringen, regeringen ellerAvsikten är, att som

bestämmer skall meddela föreskrifter säker-regeringen närmare om
hetsåtgärder behövs. Enligt b personuppgiftslagen får50 § rege-som

eller myndighet bestämmer meddelaringen regeringen närmaresom
föreskrifter vilka krav personuppgiftsansvarigeställs på denom som

personuppgifter.vid behandlingen har personuppgifts-Regeringen iav
förordningen 13 § bemyndigat Datainspektionen meddela sådanaatt
föreskrifter. Några föreskrifter emellertid utfärdats.har inte Rege-ännu

nämnde i förarbetena till personuppgiftslagen till-ringen även att
synsmyndigheten rimlig utsträckning böri lämna råd säkerhetsfrågori

s.. har Datainspektionena. Däremot innan personuppgiftsla-prop. a.
trädde kraft allmännai i råd ADB-säkerhet uppfatt-sinangettgen om

innebördenning datalagens krav på ADB-säkerhet. råd,Dessaom av
bindande,inte f.n. föremål förär alltjämt gäl-är översyn ärsom men

lande. Datainspektionen har utarbetat förslag till Allmänna rådett om
IT-säkerhet vid behandling personuppgifter vid tillämpningav av per-
sonuppgiftslagen. Datainspektionen har berett vissa myndigheter, orga-

och företagnisationer tillfälle lämna synpunkter förslaget,på innanatt
inspektionen fattar beslut råden. Eventuella synpunkter förslagetpåom
skall lämnas den oktoberl 1999.senast

Personuppgiftslagen innehåller vidare vissa bestämmelser till-om
befogenheter.synsmyndighetens Innan utredningen redogör för inne-

hållet dessai bestämmelser, bör något tillsynsmyndighetensägas om
sådan. Enligt personuppgiftslagen 3 § tillsynsmyndigheten denärsom

myndighet regeringen för tillsyn. harutöva Regeringen iutser attsom
personuppgiftsförordningen l998:ll9l, 2 § Datainspektionenutsett

tillsynsmyndighet enligt personuppgiftslagen. finnsatt visser-Detvara
ligen inget hindrar regeringen olika tillsynsmyndigheteratt utsersom
för skilda områden, skulle kunna tänka sigt.ex. att utseman en annan
tillsynsmyndighet för den behandling personuppgifter sker in-av som

socialtjänsten, föreller vissa delar den behandlingen. saknasDetom av
dock, utredningen, anledning överväga sådan ordning iattmenar en
denna lag. Datainspektionen skall följaktligen tillsynsmyndighetvara

enligt lagenäven behandling personuppgifter inom socialtjäns-om av
ten.
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vil-beslutafårfallenskildaitillsynsmyndigheten omI 32 § sägs att
Till-vidta.skallpersonuppgiftsansvarigedensäkerhetsåtgärderka som

också rätt§personuppgiftslagen 43 attenligtharsynsmyndigheten
be-personuppgifterdetilltillgångfåpå begärantillsyn somsinför

behandlingendokumentationochupplysningar per-avhandlas, avom
lokalertill sådanatillträdeochdenna,vidsäkerhetenochsonuppgifter

Tillsynsmyn-personuppgifter.behandlingentillanknytninghar avsom
förbjudaochförelägga vitemöjligheter attvissavidare atthardigheten

personuppgifterbehandlafortsättapersonuppgiftsansvarige attattden
Tillsynsmyndig-§§.och 4544lagra demänpå sätt attannat genom

personuppgif-domstol ansökahosmöjlighet attocksåhar attheten om
§.47skall utplånasolagligtpå sättbehandlatshar ettter som

bestäm-personuppgiftslagensböruppfattningutredningensEnligt
och till-personuppgifterbehandlingvidsäkerhetenmelser avom

personuppgifter be-gälla närbefogenheter ävensynsmyndighetens
behövsregler därutöversärskildaNågrasocialtjänsten.handlas inom

lag.dennaiinte
finnsuppgifterdeframhållassammanhangetdock ibör attDet som

mycket ofta kommersocialtjänsteninom attfinnasoch kommer varaatt
betydel-understrykadärförvillUtredningenintegritetskänslig natur.av

högvidmakthållasyftearbete ibedrivs aktivtdet attett enattsen av
förväntasföregående,i detockså, vilket berörtskansäkerhetsnivâ. Det

personuppgiftsförordningenmed stöd 13 §Datainspektionenatt av
säkerhetsåtgärderdeföreskriftermeddela närmarekommer att somom

hälsodata-l997/98:lO8uttalade iregeringenbehövs. Som omprop.
områdenoftasäkerhetsfrågor sådana86s.och vårdregister rör som

säkerhetskopiering,datamedia,förvaringbehörighetskontrollsystem, av
lämparfrågorinriktning på teknik. Sådanamed klarfrågordvs.m.m.,

för-ellerreglering på lag-mindre väl förmenade regeringen,sig, en
myndig-påhittills hanterasstället- liksomoch bör iordningsnivå -

hetsnivå.
säkerhetsåtgärder kandessanågot vadAvslutningsvis kan sägas om

åt-sig åtgärderpraktiken. kaninnebära i Det röra t.ex.som avserom
data-loggning,säkerhetskopiering, behörighetskontroll,komstskydd,

följandedetutplåning reparation och service. Ikommunikation, samt
hu-därvid idel dessa åtgärder. sägs ärberörs Detnärmare en av som

inspek-föreskriftervudsak från Datainspektionens mall tillhämtat som
beslut datalagen.brukade i tillstånd enligttionen vanligen ge om

personuppgifternaåtkomstskydd skyddarMed motattavses man
användning, obehörig och utplåning.obehörig påverkan, stöld Ett

förse lokaler datorutrustning ochgrundläggande skydd kan därattvara
med tillträdesskydd. kanlagringsmedier förvaras alternativEtt attvara

låsa och lagringsmedier så obehöriga inte kanin datorutrustning att
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skydd-ordna fysisktdet inte möjligtdem. Omkomma är t.ex.ettatt
behövakan uppgifterna krypteras.bärbar dator användsdå en -

obehörigalltid ha skyddpersonuppgifter bördator medEn motett
dessutomAnvänds datorn måsteinloggning. än manav mer en person

tillbehörighetskontroll åtkomstenförmed tekniskt styrasystemett per-
åtkomst-behörighetskontrollsystem skall avgränsasonuppgiitema. Ett

personuppgif-endast kommer deanvändaremöjligheten så varjeatt
för arbetsuppgifterna.derelevantaärter egnasom

möjlighet följa hurinnebär det efterhandiLoggning attatt ges upp
hjälpmedelpersonuppgifter bearbetats. nödvändigthar Loggen är ett

eller obehörig användning personuppgifter.för utreda felaktigatt av
framgår vilkadärför viktigt loggen detaljerad detsåDet ärär attatt

hafteller uppgifter har åtkommits, harvilka som vem sompersoners
haråtkomst och det skett. logg också ha förebyggandenär En anses en

effekt.
allmännaI Datainspektionens råd ADB-säkerhet finns utför-om en

lig för inspektionensredogörelse på sådan säkerhet. ytterligareFörsyn
information datasäkerhet kan hänvisas till dessa allmänna råd.om

6.12 Anmälan till tillsynsmyndigheten, m.m.

Utredningens bedömning: Bestämmelsen i §3 3 personuppgifts-
förordningen 1998:1191 innebär den anmälningsskyldighetatt som
följer första36 § stycket personuppgiftslagen 1998:204 inteav
gäller för behandling personuppgifter regleras sär-av som genom
skilda föreskrifter lagi eller förordning. Denna undantagsbestäm-
melse från anmälningsskyldigheten bör gälla även när personupp-
gifter behandlas med stöd denna lag. När personuppgifter be-av
handlas automatiserat inom socialtjänsten behöver anmälan således
inte till Datainspektionen.göras

Personuppgiftslagens bestämmelse 42 § denattom personupp-
giitsansvarige till och begär det skall lämna upplysningarvar en som

sådana automatiserade eller andra behandlingarom av personupp-
gifter inte har anmälts till tillsynsmyndigheten, gäller däremotsom
även vid behandling personuppgifter inom socialtjänsten.av

Enligt 36 § första stycket personuppgiftslagen 1998:204 omfattas be-
handling personuppgifter helt eller delvisär automatiseradav som av
anmälningsskyldighet. Den personuppgiitsansvarige skall göra en
skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten innan sådan behandlingen
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ända-liknandeellermedbehandlingarsådanaserieeller sammaaven
genomförs.mål

undantag. Avemellertid inteanmälningsskyldighet är utanDenna
denbehöveranmälan inte görasföljerpersonuppgiftslagen att per-om

personuppgiftsombud har utsettsanmältharsonuppgiftsansvarige att ett
myndigheteller denregeringenVidare får§.37detoch är somvem

personuppgiftslagentredje stycketenligt 36 §bestämmerregeringen
så-föranmälningsskyldighetenfrånundantagföreskriftermeddela om
tillledakommersannolikt intebehandlingar attdana typer somav

föreskrifterSådanaintegriteten.personligadenintrång iotillbörligt
ochoch i1998:1191 4personuppgiftsförordningen§§3-5finns i

skyl-fråga1998:2 iföreskrifter DIFSDatainspektionensi§§5 om
Datainspektio-tillpersonuppgifterbehandlingaranmäladigheten att av

nen.
härsåvitt ärföreskrivs,personuppgiftsförordningen§ 3I 3 av

stycketförstaenligt §anmälningsskyldigheten 36intresse, att person-
regle-personuppgifterbehandlinggäller förinteuppgiftslagen somav

bestäm-förordning.föreskrifter lag eller Dennaisärskildagenomras
socialtjänstenpersonuppgifter inombehandlinginnebärmelse att av

denomfattasdenna lag kommerstöd intemedsker att avavsom
anmälningsskyldigheten.nämnda

lagi dennalämplig ordning ellerdetta ärFrågan är manomenom
behandlaspersonuppgifterskallanmälanföreskriva göras närbör att

1998:1229förordningenhar regeringen isocialtjänsten. T.ex.inom
medtotalförsvarspliktiga i §-personuppgifter 5behandling omavom

föreskrivitpersonuppgiñsförordningenfrån § 3undantag 3 att an--
personuppgiftsla-stycketgäller enligt 36 § förstamälningsskyldighet

be-personuppgifter 1998:938enligt lagenför behandling omavgen
totalförsvarspliktiga.personuppgifterhandling omav

föreskrifternade nämnda närmareDatainspektionen har i ovan
personuppgiftslagenstycketenligt förstavad anmälan 36 §angett en

deninnehålla asådan anmälan skallinnehålla 6 §. Enskall person-
organisations-ochadress, telefonnummeruppgiftsansvariges nanm,

cmed behandlingen,ändamålenb ändamålet eller ennummer,
berörsregistreradekategorierden eller debeskrivning avsomavav

kategorieruppgifter ellerbeskrivningd debehandlingen, avaven
uppgiftregistrerade, eskall behandlas deuppgifter mot-omomsom
uppgifterna kantill vilkakategoriereller de mottagaretagarna av

uppgifter tillöverföringarf upplysninglämnaskomma ut,att avom
har vid-de åtgärderbeskrivningallmäntredje land, och g somaven

säkerheten behandlingen.iförtagits att trygga
syftet vissaskulle detDatainspektionen tjänaanmälan till attEn

behandlinglagenverksamheten, framgårinteuppgifter omavsomom
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såvältillgängliga förgjordespersonuppgifter inom socialtjänsten,av
debeskrivningallmänheten, allmänDatainspektionen t.ex. avensom

allmän-tillgodosesvidtagits. Emellertidsäkerhetsåtgärder harsom
personuppgifterinformation behandlinghetens intresse även om avav

anmälningsskyldighet.från kravetundantaget påsocialtjänsteninom är
personuppgifts-personuppgiftslagen gäller dennämligenEnligt 42 § att

det skall lämna upplysningartill och begäransvarige omen somvar
personuppgifterbehandlingarautomatiserade eller andrasådana somav

skall- medtillsynsmyndigheten. Upplysningamaanmälts tillharinte
stycketomfatta det anmälan enligt förstaundantag 36 §vissa som en-

ha Vidare kanpersonuppgiftslagen skulle omfattat. nämnas
första 1980:100,bestämmelsen kap. § stycket sekretesslageni 15 ll

hålla till-myndighet skall för allmänhetendär det föreskrivs varjeatt
de förteckningar andra anteck-gänglig beskrivning register, ellerav

myndigheten hjälp automatisk databehand-ningar hos förs medsom av
förutsättning delling ADB-register. En registret till någonär utgöratt

allmän handling och beskrivningen offentlig-inte obehövlig frånäratt
hetssynpunkt. bestämmelsensI andra vad sådanstycke enanges
beskrivning skall innehålla, bl.a. skall beskrivningen upplysningge om
registrets ändamål och vilka uppgifter myndigheten hartyper av som
tillgång till och på vilket dessa uppgifter normalt inhämtas. Fördel-sätt

med föreskriva anmälningsskyldighet för behandlingattarna per-av
sonuppgifter inom socialtjänsten sålunda, framgått,är inte stora.som

Vid samlad bedömning utredningen det framkom-inteatten anser
tillräckligamit skäl för föreskriva anmälningsskyldighet skallatt att

gälla. Undantaget i 3 § 3 personuppgiftsförordningen skall följaktligen
tillämpas personuppgifter behandlasnär inom socialtjänsten. Någon
särskild föreskrift detta behövs inte, eftersom personuppgiftslagenom
gäller inget sesägs avsnitt 6.2.annatom

6.13 Bevarande och gallring

Utredningens förslag: Något behov bestämmelser frågai be-av om
varande och gallring avviker från regleringen härav andrai för-som
fattningar finns inte. Detta innebär bevarande och gallring skallatt
ske med beaktande reglerna i personuppgiftslagen 1998:204 ochav
socialtjänstlagen 1980:620. bestämmelseEn härom bör in i la-tas
gen.
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informationsteknikmodernframhållsdirektivutredningensI att ger
risker frånsärskildaockså kan innebäradenmöjligheter attstora men

uppdragligger i utredningensdirektivenintegritetssynpunkt. Enligt att
ratio-försvårarintegritetsskyddet minstför ettlösningarsöka de som
und-delfrågor gårdet i intemodern teknik. Omutnyttjandenellt attav

motsatsförhållan-integritetsskydd kommer iocheffektivitetvika ettatt
sökaenligt direktiven,fortfarandeskall utredningen,varandra,de till

Därvidbåda intressen.mellan dessalämpliga avvägningenfinna den
samhällsintres-skildalösningar förolikakonsekvensernanämns att av

Vidare ibeaktas. sägs.forskningsbehov måsteochinsyns-såsomsen
forsk-bl.a.analyseras utifrångallringsfrågoma behöverdirektiven att

behov.ningens
så-arkiv hosgrundläggande regler1990:782arkivlagenI omges
vadbestämmelsermyndigheterkommunalastatligaväl samt omsom

gallringmyndighets arkiv, vården arkivet ochingår i av ar-avsom en
för arkivgäller ocksåbestämmelser gäller för statliga arkivkiv. De som

jämställs medmyndigheter,kyrkokommunala vissahos organ som
försäkringskassor. bestämmelseroch allmännamyndigheter De som

hos så-kommunala myndigheters arkiv gäller för arkivgäller för även
sekretesslagendana juridiska i kap. 9 §1personer som avses

handelsbolag, föreningar ochdvs. aktiebolag, ekonomiska1980:100,
kommunalförbunddär kommuner, landsting ellerstiftelser utövar ett

inflytande. Vidare reglerrättsligt bestämmande gäller arkivlagens om
vilkaarkivvård och gallring sådana enskilda hosarkivbildning, organ

allmänna handlingar förvaras med stöd lagen 1994:1383 över-av om
lämnande allmänna handlingar till myndigheter förandra änav organ
förvaring. Enskilda rättssubjekts arkiv regleras således arkivla-inte av

offentlighetsprincipen tillämplig på handlingargjortsänannatgen om
hos sådana subjekt jfr kap. 8 och sekretesslagen.l 9

slås fast detI 3 § arkivlagen myndigheternas delarkiv äratt aven
nationella kulturarvet och de skall bevaras, hållas och vår-ordnadeatt
das delså allmänna handlingar tillgodoses.rätten Dessutomatt att ta av
skall behovet information för rättskipningen förvaltningenoch samtav
forskningens behov tillgodoses.

myndighetsarkivEtt bildas enbart de allmänna handlingarna frånav
myndighetens verksamhet sådana handlingar i 2samt av avsessom
kap. 9 § tryckfrihetsförordningen vissa minnesanteckningar och utkast
eller koncept och myndigheten beslutar förskall handtassom om ar-
kivering. Upptagningar för automatisk databehandling tillgängligaärsom
för flera myndigheter, så de där allmänna handlingar, skall dockutgöratt
bilda arkiv hosendast dessa myndigheter.en av

Huvudprincipen enligt arkivlagen allmänna handlingar skallär att
bevaras. Enligt får10 § gallring dock ske. Därvid skall beaktas arki-att
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återståroch det arkivmaterialdel kulturarvetutgör att somen avven
behovetdel handlingar,allmännatillgodoseskall kunna rätten att ta av

forskningensförvaltningenrättskipningen ochförinformation samtav
meddelasavvikande bestämmelserocksåArkivlagen medgerbehov. att

dåavvikande bestämmelserförordning. övereller Dessai lag tar ar-
författningarstycket.regler gallring 10 tredje Ikivlagens § somom

innebärofta reglerintegritetskänsliga register finnsreglerar attsom
varierar något,efter Bestämmelsernaskall gallras viss tid.materialet en

materialet skallframträderprincipenden attgemensammasommen
föreskrifter be-det finns direktaefter viss tid, inteförstöras omomen

bl.a. i soci-har berörts finnsSådana särbestämmelservarande. som nu
det följande tilloch Utredningen återkommer i60 62 §§.altjänstlagen

bestämmelser.dessa
handlingardet fråga bestämmelser innebärpraktikenI är attsomom

arkivlagen. förarbetenaskall förstöras de hänsyn föreskrivs Iiutan som
ff. skäl dennatill arkivlagen prop. 1989/90:72 50 anfördes atts. som

kanomvända princip rimlig med hänsyn till de integritetsaspekterär som
särskildaföreligga de registerlagamas område. 52 fram-på I prop.

från kanhölls vidare undantag denna gallringsskyldighet, fö-att som
till insynsaspekten,hänsyn myndighetens informationsbehovrestavas av

och rättssäkerhetsaspekter, bör direkt särskildaregel in i dentassom re-
gisterlagen. Sådana frågor kan nämligen normalt regleras genom gene-
rella bestärmnelser. Däremot borde, departementschefen, km-menade
kreta avgöranden vilka handlingar bör bevaras med hänsyn tillav som
forskningens behov i princip överlåtas fackkunnigt folk inom arkiv-

Departementschefen fortsatte.myndighetema.

de fall då registerlagarnaI handlingar omhänderhas statligaavser som av
fråganmyndigheter bör lösas på följande lag slås fastIsätt. att, ut-resp.

de undantag från gallringspliktenöver konkret direkt i lagen,som anges
ytterligare undantag får föreskrivas myndighetregeringen eller denav som

bestämmer.regeringen bemyndigandenDessa får förutsättas bli använda
förenbart bevara material med hänsyn till forskningens behov och dåatt

främst urvalrepresentativt material.ett av
någotEn annorlunda lösning får användas i det fall de särskilda gall-att

ringsbestämmelsema handlingar omhänderhas kommunalaavser som av
myndigheter. hänsynMed till bestämmelserna i 8 kap. regeringsformen5 §
och föreskrifter kommunernas åligganden skall lagform framståratt om ges

icke bemyndigandenärmare föravgränsat meddela före-regeringenett att
skrifter undantag konstitutionellt tveksamt. stället börI ettom som som av
undantagen från basregeln gallring efter viss tid handlingarattom en anges
skall undantas med hänsyn till forskningens behov i representativt urvalett

landets kommuner och i övriga kommuner beträffande representativtettav
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eller densådan lagregelTill kan sedan regeringenurval personer. enav
verkställighetsföreskriñerbestämmermyndighet regeringen genomsom

urval.vad representativtprecisera utgör ettsom

innebäragallring behöversammanhanget intebör i nämnasDet attatt
försvinner: kan finnas kvartill insyn helt Informationenmöjligheterna

skall förstö-Gallring innebär visserligen uppgifternapå attt.ex. papper.
fysisktbehöver innebära uppgifterna utplånas sådetta inte attras men

och allmännakan återfinnas. Enligt Riksarkivets föreskrifterde inteatt
räk-råd hos statliga myndigheter RA-FS 1991:1, kap. l §arkiv 2om

tillhandlingar/uppgifter överförandeförstöring även annannas som av
överföringen innebär informationsförlust, förlustdatabärare om av

informationssammanställningar, förlust sökmöjligheter ellermöjliga av
förlust möjligheten fastställa informationens autenticitet.attav

enskilda arkivbildarna, dvs. för företag,För de organisationer etc.
finns allmänna författningsbestämmelserinte några arkivvård. Per-om

gäller dock försonuppgiftslagen dessa enskilda arkivbildare. Vidare
socialtjänstlagenfinns i § 1980:620 bestämmelse beva-70 a en om

dokumentationrande i enskild verksamhet under länssty-stårav som
relsens tillsyn. Utredningen återkommer följandedet till denna be-i
stämmelse.

Enligt första stycket9 § i personuppgiftslagen 1998:204 skall den
personuppgiftsansvarige till personuppgifter inte bevaras underattse

längre tid vad nödvändigt med hänsynän är till ändamålen meden som
behandlingen. Därefter måste personuppgifterna avidentiñeras eller
utplånas.

tredjeI 9 § stycket lag dock får be-sägs personuppgifterattsamma
för historiska, statistiska eller vetenskapliga underändamål läng-varas

tid i förstaän 9 § stycket Dock personuppgifterna isagts attre som
sådana fall fårinte bevaras under längre tid behövsvad föränen som
dessa ändamål. Med behandling för historiska ändamål i förstaavses
hand bevarandet i arkiv personuppgifter.av

nämnda bestämmelsernaDe i personuppgiftslagen har betydelse
främst för enskilda arkiv. Myndigheternas arkivering och bevarande av
allmänna handlingar har nämligen undantagits från lagens tillämp-
ningsområde bestämmelse i 8 § andra stycket. Där sägs attgenom en
bestämmelserna i personuppgiftslagen inte hindrar myndighetatt en
arkiverar och bevarar allmänna handlingar eller arkivmaterialatt tas om
hand arkivmyndighet.av en

tidigareSom nämndes finns i socialtjänstlagen bestämmelservissa
arkivlagensöver regler bevarade och gallring.tar I 60 § social-som om

tjänstlagen föreskrivs anteckningar och andra uppgifter iatt en person-
akt tillhör socialnämndens personregister skalli princip gallrassom
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paragrafensanteckningen gjordes i akten. Iefter det sistafem år att
uppgifter i personregister utgörföreskrivsandra stycke att sam-som

förhåll-deskall fem efter detuppgifter gallras årmanställningar attav
modifierasGallringsreglemahar upphört.uppgiftenanden avsersom

handlingar fårinteföreskrivs i första stycket vissaDärsedan i 62 att
sambandihandlingar kommit in eller upprättatsgallras. Det är som
adoptionfaderskap, samband med utredningutredning imed omom

ihar eller tagitssamband med underårig placeratseller i emot ettatt en
enskilt hemfamiljehem ellervård eller boende; i ihem för annatett ett

harföräldrar eller någontillhör någon hansinte annan somavsom
social-Vidare skall enligt andra stycketvårdnaden honom. 62§om

frånhandlingar skulle ha gallrats undantasvissatjänstlagen som armars
urvaltill forskningens behov representativtgallring hänsyn i ett avav

representativt urvaloch kommuner beträffandekommuner i övriga ett
verkställighetsföreskrifter beslutatRegeringen harpersoner. genomav

därvid skall från gallring handlingar ide handlingar undantas äratt som
Östergötlands, Västernorrlandsde kommuner ingår i Gotlands ochsom

Göteborgs kommun. landets skalllän i I övriga kommunersamt
handlingar undantas från gallring fråga födda den femte,i om personer
femtonde och tjugofemte månad. verkställighetsföreskrif-i varje Dessa

finns socialtjänstförordningenintagna i 51 § 1981:750.ter
§ socialtjänstlagen finns,I 70 regel bevarandenämnts,a som en om

dokumentation i enskild verksamhet. bestämmelsen regler-I sägs attav
i och 52 socialtjänstlagen tillämpliga51 dokumentation i de-na om

lar gäller i enskild verksamhet står under länsstyrelsens tillsynsom
dokumentationen skall bevaras så länge den kan ha bety-attsamt antas

delse för åtgärder verksamheten.i
Slutligen kan Riksarkivet rådnämnas har utfärdat allmännaatt om

bevarande och gallring handlingar inom bl.a. den kommunala soci-av
altjänsten RA-FS 1991:15, ändrad före-RA-FS 1992: Dessagenom
skrifter sikte på sådan dokumentation omfattas deintetar som av nyss
nämnda föreskrifterna i socialtjänstlagen gallring och bevarande.om

betänkandetI Dokumentation och socialtjänstregister SOU
1995:86 föreslog Socialtjänstkommittén bestämmelse bevaran-en om
de socialtjänsthandling, i princip motsvarade den nuvarandeav som
regeln i 60 socialtjänstlagen.§ föreslagnaDen gallringregeln skulleom
dock gälla hos den bedreväven privat verksamhet och stod undersom
länsstyrelsens tillsyn. Vidare föreslog kommittén bestämmelseen om
undantag från gallring motsvarande den nuvarande regeln social-i 62 §
tjänstlagen. Undantaget från gallring skulle enligt förslaget- liksom
enligt gällande dockrätt gälla endast hos myndigheter och inte hos-
den bedrev privat verksamhet.som
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betänkandeSocialtjänstkommitténsremissbehandlingenVid av
gallring. Syn-förslagkommitténspåsynpunkterradlämnades omen

då detinförasbordebestämmelserlikartadefrämstgälldepunkterna att
socialtjänstlagen,patientjoumallagen ochenligtdokumentationgäller

omfat-verksamheterförkommunaltfinnsdeteftersom ett somansvar
gall-inteifrågasatteremissinstanserNågradessa lagar.båda omtas av

remissinstansfor fem år. Någoni ställetårborderingstiden trevara
gallring.frånundantagytterligareönskade vissa

myndigheterdelför socialtjänstensinnebärredovisade attDet nu
vilka före-bestämmelser,arkivlagenstillämpaandra haroch vissa att

vissaunderfår gallrasdebevarasskallhandlingarskriver attatt men
vid dennaledningföreskrifter tilltjänarRiksarkivetshänsynstaganden.

bestämthandlingar,beträffande vissa närmaredetDockgallring. att
social-tillhörpersonaktuppgifter ioch andraanteckningar somen
social-i 59 §och personregisterpersonregisternämndens avsessom

och soci-socialtjänstlagengallringsregler isärskildafinnstjänstlagen,
bestämmelser.arkivlagensvilka regler överaltjänstförordningen, tar

förocharkivlagenendastinstitutionsstyrelse har tillämpaStatens att
bestämmelsenoch ibestämmelserpersonuppgiftslagensgällerenskilda

socialtjänstlagen.70 §a
resultatetgallringbevarande ochbestämmelser utgörDessa avom

och åintegritetsskyddsintressenå den sidanmellanavvägningar ena
myndigheternasrättssäkerhetsaspekter,ochsidan insyns-den andra

1997/98:lO8seinformationsbehov forskningsintressetsamt prop.
ändring iföreslå någonfinner anledningUtredningen inte80. att nus.

gall-dock erinrasbestämmelser området. lagen börgällande på I attom
personuppgiftslagen.beaktande bestämmelserna iskall ske medring av

social-betydelsetill den praktiskaVidare bör med hänsyn stora som
härtillhänvisningoch gallring har,regler bevarandeänstlagens enom

bestämmelser be-till arkivlagensNågon hänvisningi lagtexten.göras
andra8 §jfr 1997/981108 80. Avhöver däremot inte göras prop. s.

lagen intepersonuppgiftslagen följer nämligen uttryckligenstycket att
arkiv-ellermyndighet allmänna handlingarbevararhindrar attatt en

arkivmyndighet.material handtas om av en

Sekretess6.14

sekretessfrågorförslag: Någon särskild regleringUtredningens av
lagstiftning införas. lagtextenavviker från gällande skall inte Isom
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skall be-införs dock uttrycklig erinran de Sekretessregler somen om
behandlingaktas vid personuppgifter inom socialtjänsten.av

det allmännas verksamhet gäller sekretesslagens 100 reglerI 1980: om
handlingssekretess och tystnadsplikt se socialtjänstla-avsnitt 4.3.3. I

finns föreskrifter tystnadsplikt eller1980:620 för den ärgen om som
har varit verksam inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet.

regel finnsMotsvarande i lagen 1993:387 stöd och service tillom
funktionshindrade.vissa

vilken utsträckning uppgifter finnsI inom socialtjänstensom om en-
personliga förhållandenskilds kan lämnas bakgrundprövasut, mot av

bestämmelserna främsti 7 kap. 4 sekretesslagen, under förutsättning§
verksamheten bedrivs det allmänna. verksamhe-Bedrivs i ställetatt av
i privat regi, prövningen enligt bgörs 71 § eller socialtjänst-71 §ten c

lagen och § lagen stöd29 och service till vissa funktionshindrade.om
Vad särskilt gäller den verksamhet bedrivs allmännadet börsom av

det dessutom framhållas sekretess gäller inte bara mellan myndig-att
heter mellan olika verksamhetsgrenaräven inom myndig-utan samma
het, dessa betraktaär självständiga i förhållande till varand-attom som

l kap. 3 § sekretesslagen.ra
grundläggandeDessa integritetsskyddsbestämmelser kompletteras

bestämmelse i 51 § andra stycket socialtjänstlagen vadav en om som
kan kallas för inre sekretess. bestämmelsen1 handlingarsägs att som

enskildas personliga förhållandenrör skall förvaras så den äratt som
obehörig inte får tillgång till dem. Enligt förarbetena får obehörig anses

inte har legitim anledning del handlingen i sinatt tavara envar som av
tjänsteutövning prop. 1979/80:1 socialtjänsten 563.om s.

Enligt utredningens bedömning innebär den redovisade lagstift-nu
ningen väl skydd för deavvägt uppgifterett kan förekomma inomsom
socialtjänsten. ytterligareAtt komplettera dessa regler följdtill attav en
lag behandling personuppgifter införs därförär inte nödvändigt.om av

förarbetenaI till hälsodata- och vårdregisterlagstiftningen uttalade
regeringen prop. 1997/98:108 88 emellertid frågan skyddatts. om

okontrollerat utlämnande uppgiftermot de frågorär förav en av som
den enskilde mycketär betydelse. lagenI 1998:543 hälso-storav om
dataregister 10 § och i lagen 1998:544 vårdregister 12 § togsom
därför in erinran tystnadsplikts- och sekretessbestämmelseratten om
gäller för utlämnande personuppgifter från hälsodataregisterettav re-

Ävenspektive vårdregister. lageni 1998:938ett behandlingenom av
personuppgiñer totalförsvarspliktiga 16 § finns erinranom atten om
sekretesslagen tillämpligär vid utlämnande personuppgifter to-av om
talförsvarspliktiga.
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lagdennaidet motiverat ävenuppfattning ärutredningens attEnligt
vidbeaktasskallSekretessreglerdeerinranuttryckliginta somomen

erinransådansocialtjänsten. Enpersonuppgifter inomutlämnande av
lagtexten.in idärförbör tas

Rättelse6.15

finns irättelsebestämmelserDeförslag:Utredningens somom
behandlingarskall gälla1998:204 ävenpersonuppgiftslagen som

personuppgifter inombehandlingmed lagenstridutförts i so-avom
denin iförhållandedettaföreskriftcialtjänsten. En tassom anger

sistnämnda lagen.

denpersonuppgiftslagen 1998:204 är§Enligt 28 personupp-
registrerade rätta,denpå begäranskyldiggiñsansvarige snarastatt av

behandlats iharsådana personuppgifter inteutplånaellerblockera som
utfärdatsföreskrifter harpersonuppgiftslagen ellerenlighet med som

vidtas föråtgärdblockeringMedmed stöd den. attavses en somav
deförknippade information ärmedpersonuppgifterna skall attomvara

personuppgifternaoch förtilloch anledningenspärrade spärren attom
tryckfri-med stöd kap.till tredje 2skall lämnas äninte ut annat avman

personuppgiftsansva-personuppgiftslagen.§ Denhetsförordningen 3
förutsätt-personuppgiftslagen, under vissaockså enligt 28 §rige skall

till vilken uppgifterna har lämnatstredjeningar, underrätta ut omman
åtgärden.

bestämmelserpersonuppgiftslagensuppfattning börutredningensEnligt
be-strid med lagenbehandling utförts irättelse gälla även omsomom

personuppgifter socialtjänsten.inomhandling av
beroende på detenligt rådandedetta det, uppfattning,uppnåFör är -

nödvändigt i depersonuppgiftslagen har utformats§28sätt attsom -
rättelseregisterförfattningarna ha bestämmelsesärskilda omen egen

personuppgiftslagen.uttrycklig hänvisning tilleller ha 28 §att en
bl.a. ihar tagits flertal olika författningar,Sådana hänvisningar in i ett

1998:544hälsodataregisterlagen 1998:543 ll §, lagen omom
§,§, lagen 1998:620 belastningsregister 18vårdregister 13 om

polisdatalagenlagen misstankeregister 151998:621 §,om
1998:622 § och i lagen 1998:938 behandlingen9 person-om av
uppgifter totalförsvarspliktiga l 8 §.om

Frågan ställdes på i 1997/98: Statlig förvaltning isin 136spets prop.
medborgarnas s. f.. lagrådsremiss förslag tilltjänst 98 I bl.a. etten om
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personadressregistret hade tagit inlag det statliga regeringen i 9 §om
föreskrift där det sades bestämmelserna personuppgiftslageniatt omen

och skadestånd skulle gälla vid behandlingrättelse även personupp-av
gifter lagen det statliga personadressregistret. sitt yttrandeenligt Iom
ifrågasatte Lagrådet- inte hade någon invändning den avsed-motsom

föreslagna behövdes.da sakliga innebörden den bestämmelsenom-
hänvisade till det lagförslaget bestämmelseLagrådet i fanns iatt en

huvudregel skall tilläm-vilken föreskrevs personuppgiftslagenattsom
personuppgifter behandlas i statligt personadressregisternär ettpas

SPAR. Enligt Lagrådets hindrade avfattningen be-mening inte av
personuppgiftslagenstämmelserna i angående rättelse skadeståndoch

de tillämpas fråga behandling personuppgifter i SPAR.när äratt om av
menade dock avfattningenRegeringen bestämmelserna iatt av per-

sonuppgiftslagen enlighet...i med denna lag/i strid med denna lag ...
sådan hänvisning till bestämmelserna skade-rättelse ochattvar en om

stånd borde in lageni SPAR. a. 78. be-Den angivnatas om prop. s.
infördesstämmelsen i 9 § lagen 1998:527 det statliga personad-om

ressregistret.
Som inledningsvis nämndes utredningen personuppgiftsla-attanser

bestämmelser rättelse bör gälla behandling utförtsäven igens om som
strid med lagen behandling personuppgifter inom socialtjänsten.om av
För uppnå detta krävs emellertid, framgått det föregående,att som av

det lagen behandlingi personuppgifter inom socialtjänstenatt tasom av
uttryckligin föreskrift personuppgiftslagens regler i dennaatten om

del gäller då uppgifterna haräven behandlats i strid med den först-
nämnda lagen. Utredningen föreslår således sådan hänvisningatt en
gors.

16 Skadestånd

Utredningens förslag: De bestämmelser skadestånd finns iom som
personuppgiftslagen 1998:204 skall gälla behandlingaräven som
utförts i strid lagenmed behandling personuppgifter inomom av so-
cialtjänsten. föreskriftEn detta förhållande in i dentassom anger
sistnämnda lagen.

Enligt 48 § personuppgiftslagen skall den personuppgiñsansvarige er-
densätta registrerade för skada och kränkning den personliga integ-av

riteten behandling personuppgifter i strid med den lagen harsom en av
orsakat. Ersättningsskyldigheten kan deni utsträckning det skäligtär
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berodde påfelet intepersonuppgiftsansvarige visardenjämkas, attom
henne.ellerhonom

bestäm-personuppgiftslagensböruppfattningEnligt utredningens
medstridutförts igälla behandlingskadestånd ävenmelser somom

socialtjänsten.personuppgifter inombehandlinglagen avom
6.15avsnitträttelse sebeträffandevadlikhetI angettsovansom

uppgifterförendastskadeståndreglerpersonuppgiftslagensgäller om
nödvändigt idärförlagen.strid med den Detbehandlats i är attsom

personuppgifter socialtjänsten görainombehandlinglagen enavom
ska-bestämmelserpersonuppgiftslagenstillhänvisninguttrycklig om

hänvisningsåledes sådan görs.föreslårUtredningendestånd. att en

Överklagandel 7

särskildaUtredningen föreslår ingabedömning:Utredningens
personuppgiftsansvariges beslut iöverklagande denregler avom

finnassådan överklaganderätt börolika frågor. Frågan är avom en
sammanhang.och därförprincipiellt slag bör iövervägas störreett

bestämmelsefinnspersonuppgiftslagen 1998:204 i 51 §I omen
tillsynsmyn-tillsynsmyndighetens beslut.överklagande Där sägs attav

fårpersonuppgiftslagen föreskrifterdighetens beslut enligt änannatom
förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävsöverklagas hos allmän

får bestämmaöverklagande till kammarrätten. Tillsynsmyndighetenvid
saknas idess beslut skall gälla det överklagas. Däremotävenatt om

beslutpersonuppgiftslagen särskilda regler överklagandeom av som
fattas den personuppgiftsansvarig.ärav som

särskildaFrågan överklaganderegler denom personupp-av
nyli-giftsansvariges beslut har aktualiserats i två riksdagen relativtav

författningar, dels lagen behandlingi 1999:90antagnagen av per-om
sonuppgifter skattemyndighetemas verksamhet,i brottsutredande m.m.

vilken för-prop. 1998/99:34, bet. l998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145,
fattning krafthar i den april 1999, dels lagen 1999:353trätt l i om

forskningsregisterrättspsykiatriskt bet.prop. 1998/99:72,
l998/99:JuU25, rskr. 1998/99:2l3, kraftvilken författning träder i
först den januaril 2000.

lagen l999:90I behandling personuppgifter skattemyn-iom av
dighetemas brottsutredande verksamhet, har tagits ini 17 §m.m. en
regel innebörd skattemyndighets beslut rättelse får överklagasattav om
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bestämmelsen uttala-förvaltningsdomstol. I förarbetena tillallmänhos
följande 56.bl.a. prop. 1998/99:34de regeringen s.

betänkandet IntegritetSkattekriminalregisterutredningemUtredningen -
bestämmelseskattebrott SOU 1998:9 har föreslagitEffektivitet att en-

fattas Skattemyndigheten i denöverklagande sådana beslutav som avom
enskilde skallbrottsbekämpande verksamheten och direkt berör densom

framför beslut rättelse oriktiga uppgif-lagen. gäller alltin i Dettas om av
pågående behandlingar avslå enskildsinformation och attter, om enom

fä de uppgifter honom behandlas.begäran att ut om somom
be-delar utredningens bedömning skattemyndighetensRegeringen att

behandling personuppgifter denangående och direkt berörslut av som en-
föreslagna innehåller dock tillskilde skall kunna överklagas. Den lagen

förslag endast de särbestämmelserskillnad utredningens moti-ärmot som
för skattemyndighetemas brottsutredande hänvisarverade verksamhet och

till personuppgiftslagen. frågadärutöver Endast i rättelse oriktigaom av
uppgifter föreslås bestämmelser i lagen.

Beslut rättelse skall givetvis kunna föreslåröverklagas. Regeringenom
därför det skall införas överklaga sådana beslut till allmänrättatt atten
förvaltningsdomstol. överklagandeFör till kammarrätt skall krävas pröv-
ningstillstånd.

beslutFör övriga behandlingen personuppgifter gällerrörsom av per-
sonuppgiftslagens Någonregler. särskild bestämmelse hur beslutom av en
myndighet personuppgiftsansvarigär skall överklagas finns inte isom per-
sonuppgiftslagen. det gäller beslutNär avslå begäranenskildsattom en om

få uppgifter finns dock, Kammarrätten Göteborg påtalat, be-iutatt som
stämmelser överklagande i sekretesslagen. finns bestämmel-Härutöverom

överklagande skattemyndighetens beslut, falli de det saknasser om av
andra regler överklagande, förordningeni 1990: 1293 med instruktionom
för skatteförvaltningen.

kan tilläggasDet praktiskt samtliga tillstyrkteremissinstanseratt taget
Skattekriminalregisterutredningens förslag överklagandebestäm-om
melser eller hade inte något invända det.att mot

lagenI 1999:353 rättspsykiatriskt forskningsregister har i 16 §om
intagits bestämmelse innebär beslut Rättsmedicinalverketatten som av

information skall lämnas efter ansökan enligt 26 §om som personupp-
giftslagen och rättelse enligt 28 § lag får överklagas hosom samma
allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande
till kammarrätten. förarbetenaI till bestämmelsen uttalade regeringen-

påpekade det i utredningens Utredningenatt register försom om
forskning inom rättspsykiatrin; betänkandet Rättspsykiatriskt forsk-
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bestämmelseförslag fanns någoninte1996:72SOUningsregister om
61.1998/99:72följande prop.bl.a.överklagande s.-

di-personuppgifterangåendebehandlingRättsmedicinalverketEtt beslut somavav
informationbeslutgälleröverklagas. Dettaskall kunnaenskildedenrekt berör om
rättelseochpersonuppgiftslagenansökan enligt 26 §efterlämnasskall en-omsom

ifall finns inteöverklagande i dessaNågra bestämmelserlag.ligt 28 § omsamma
in idärförmåsteÖverklagandeföreskriftsärskildEn taspersonuppgiftslagen. om

forskningsregister.rättspsykiatrisktlagen om

överkla-fråganremissinstanserna intetilläggaskan togDet att omupp
gande.

motsvarandebekant-utredningen har sigsåvittsaknasDäremot -
harregisterförfattningardesamtliga övrigabestämmelse i an-som

1998:543lagenbestämmelser, ipersonuppgiftslagenstill t.ex.passats
ipolisdatala-vårdregister,1998:544i lagenhälsodataregister, omom

behandling1998:938och i lagen1998:622 personupp-avomgen
författningarförarbetena till nämndatotalförsvarspliktiga. Igifter om

beslutpersonuppgiftsansvarigesöverklagande denfråganhar avom
berörts.huvud inteöver taget

kräver denEG-direktivet intekonstaterasAllra först kan attatt per-
hindrarkunna överklagas.beslut skall Ingetsonuppgiftsansvariges na-

möjlighet.likväl finnas sådandet börturligtvis att en
beslutdock påpeka vissavill utredningenInledningsvis att av en
torde kunnaöverklagande,särskilda reglermyndighet, även utan om

förvaltningsrättsliga principer.överklagas enligt allmänna
överkla-får1986:223 beslutförvaltningslagen22I § att ettanges

och beslutetbeslutet angår, det gått honomden emotomsomgas av
från vissaemellertid, bortsettFörvaltningslagenöverklagas.kan ger

frågan vilkahandläggning, påmeddelas under ingetbeslut omsvarsom
Överklagbar-ff..överklagas prop. l997/98:lOl 50beslut kan s.som
specialförfatt-bestämmelserstället viss mån iheten regleras i i genom
kompletterasmyndighetsinstruktioner. bestämmelserningar och Dessa
förvaltnings-utbildats svenskhar i praxis.allmänna principer Isomav

statligagällasedan den oskrivna huvudregelnhar längerätt attansetts
bestämmelsermyndigheters beslut kan överklagas över-även om om

specialbestäm-det för kommunala beslut saknasklagande saknas. Om
föremål för laglig-överklagande kan besluten fall blimelser i vissaom

kyrkolagenenligt kommunallagen 1991:900 ellerhetsprövning
förvaltningsbeslut meddelas står1992:300. För att organ somsom av

utanför statliga och kommunala organisationen skall kunnaden över-
uttryckligt författningsstöd.klagas krävs däremot
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allmänförvaltningslagenfinns ioktober 1998 22 §den lSedan ena
förvaltningsbeslut. Iregel domstolsprövningkompletterandeoch om av

äröverklagbart,besluttillämplig, dvs.fall bestämmelsende är ettom
gäl-förvaltningsdomstol.få överklagas hos allmän Dettabeslutetskall

ärenden och beslut inonngiv-beslut administrativailer dock inte
be-upplysningtredje stycket finnsningsärenden. I 22 § attomena

materiella lag-det den ärendet aktuellagäller i istämmelsen inte om
elleröverklagande till instansföreskrifterstiftningen finns om en annan

förvaltningslagen fram-överklagandeförbud.föreskrift Av 31 §omen
med stödtillämplig får överklagaspå beslut§ integår 22 äratt soma

laglighetsprövning kommunallagen ellerbestämmelserna enligtomav
den regeln förvaltningslagen iGenom i 22 §kyrkolagen. övergesnya a
oskrivna regeln beslut statlig myndig-huvudsak den delvis att ett av en

författning, får högrei överklagas tillhet, inte närmastannat angesom
förvaltningsmyndighet och till regeringen.ytterst

införandetsamband med förvaltningslagen uttaladeI 22 §av a rege-
följande prop. 62.ringen bl.a. 1997/981101 s.

förEnligt vår mening finns det några låta dennärvarande inte skäl att nya
föreskrifterregeln alla de förvaltnings-överklagande till allmänersätta om

förekommer förvalmingsrättsligadomstol i den lagstiftningen, dvs.som
föreskriften har tagits in lag. föreskrifteri fyller sådananär Tvärtom en

informationviktig funktion till allmänheten. bestämmelseEn attsom om
överklagande skall ske allmän förvaltningsdomstoltill har också sin natur-
liga placering i anslutning till föreskrifter krav på prövningstillståndom
och olika särbestärnmelser partsställning förekommer deniom m.m. som
forvaltningsprocessrättsliga lagstiftningen. Vi har således en annan upp-
fattning försden fram i 1997 årsän promemoria, där det densägs attsom

bestämmelsen kan uttryckliga bestämmelserersätta förvaltnings-i dennya
lagstiftningenrättsliga överklagande till allmän förvaltningsdomstol.om

Särskilda regler överklagande förvaltningsdomstoltill bör därför tillsom
behållasvidare och fortsättningeni förasäven in i förvaltningsrättsligny

lagstiftning. Regeringen vill dock påpeka det framtiden kani fram-att
komma anledning behovetöverväga särskilda överklagandebestäm-att av
melser de författningama.i materiella

Som regeringen uttalade i förarbetena till lagen behandlingom av per-
sonuppgifter i skattemyndighetemas brottsutredande verksamhet, m.m.
och till lagen rättspsykiatriskt forskningsregister, det- måhändaärom

rimlig utgångspunkt vissa beslut, fattas myndighetatten som av en-
personuppgiftsansvarigär angående behandling personuppgif-som av
direkt berör den enskilde, skall kunnater överklagas. Enligt utred-som

ningens uppfattning emellertid fråganär sådan överklaganderätt börom



3personuppgzfier... 2 lbehandlinglagEnl091999:SOU avomny

idärför störreoch bör övervägasprincipiellt slag ettfinnas samman-av
har fråganförarbetendesspersonuppgiftslagen eller iVarken ihang.

finnspersonuppgiftslagenbeslut berörts. Isådanaöverklagande avom
personuppgiftsansvarigmedtillkommaför rättaandra medel att en

registre-med lagen. Denpersonuppgifter enlighetibehandlarintesom
olikakan vidtatillsynsmyndigheten,försakenpåtalarade kan som

rättelse påfågårdet inteTillsynsmyndigheten kan attåtgärder. om-
förbjudavid vitebrådskandesakeneller ärnågot sättannat enom -

personuppgifter påbehandlafortsättapersonuppgiñsansvarig attatt
Enligtpersonuppgiftslagen.lagra dem 45 §änsätt attannat genom

ansökalänsrätthostillsynsmyndighetenkanpersonuppgiftslagen47 §
olagligtbehandlats på sättharpersonuppgiftersådana ettatt somom

saken vidväckaregistrerade talandenVidare kanskall utplånas. om
därut-skadestånd. Frågankrävaoch ärallmän domstol t.ex. manom

för-till allmänrättelseöverklaga beslutbör ha rätt t.ex. ettöver att om
valtningsdomstol.

riks-lämpligt tillvägagångssättutredningen, inget attDet är, menar
behandlingspecialförfattningarfall i de olikaenskiltdagen i varje om

skall ställningfinnas,finns och kommerpersonuppgifter taattsomav
fattar bör kunnapersonuppgiftsansvarigebeslut dentill vissa somom

sammanhangriksdagen ibästa lösningenöverklagas. Den är att ett -
fårpersonuppgiftslagenlagstifcningsärende rörandelämpligen i taett -

bör finnas.sådan överklaganderättställning till om en
särskildasåledes ingaföreslår utredningenSammanfattningsvis

olikapersonuppgiftsansvariges beslut idenregler överklagande avom
överklaganderegler bör ibehovet sådana särskildafrågor. Frågan om av

föregåen-nämndes detsammanhang. istället i Somövervägas ett annat
fattar,den personuppgiftsansvarigede dock vissa besluttorde un-som

sådanafråga myndighet,der förutsättning det är även utanatt om en
allmänna förvalt-bestämmelser, kunna överklagas enligtuttryckliga

ningsrättsliga principer.
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Genomförandet7

konsekvenserEkonomiska7.1

verksamhet förslagenbedömning: DenUtredningens avsersom -
omfattas redansocialtjänstenpersonuppgifter inombehandling av -

bestärmnel-personuppgiftslagens 1998:204gällandeenligt rätt av
på vissa punkterdetförslag innebär endastUtredningens attser.
personuppgiftsla-förhållande tillpreciseringar iochundantaggörs

kostnader.inga ökadeinnebärFörslagengen.

till samtligabeakta bl.a. regeringens direktivhar haftUtredningen att
offentli-utredare dir. 1994:23och särskildakommittéer prövaattom

kommittédirektiv avsnittövriga generella seåtaganden. ochDettaga
ibestämmelserjanuari 1999 ochupphävdes den 17.3 ersattes av

kommittéförordningenkommittéförordningen 1998:1474. Enligt 14 §
intäk-påverkar ellerbetänkande kostnadernaförslagen iskall, ettom

enskilda,landsting, företag eller andraför kommuner,staten,terna en
försla-Omredovisas i betänkandet.beräkning dessa konsekvenserav

skall dessasamhällsekonomiska konsekvenser i övrigt,innebärgen
skallfinansieringgäller enligt bestämmelsenredovisas. Vidare att en

intäktsminslmingar förföreslås gäller kostnadsökningar ochdetnär
landsting.ellerkommunerstaten,

förslagen behandlingverksamhetDen personupp-avser avsom -
omfattas enligt gällandegifter inom socialtjänsten redan rätt av per--

personuppgiftslagenbestämmelser. förarbetena tillsonuppgiftslagens I
bedöm-regeringen gjort1997/98:44 114 har1998:204 prop. ens.

Utredningensekonomiska konsekvenser.ning personuppgiftslagensav
på preci-vissa punkter ochförslag innebär endast det undantaggörsatt

förhållande innebärpersonuppgiftslagen. förslagseringar i till Dessa
inga ökade kostnader.
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övergångsbestäm-Ikraftträdande-7.2 och
melser

Utredningens förslag: Lagen behandling personuppgifter in-om av
socialtjänsten bör kunna frågaträda i kraft den juli1 2000. Iom om

påbörjatsautomatiserad behandling personuppgifter har föreav som
sådanden 24 oktober 1998 och behandling utförs för visstettsom

ändamål, ändamåletbehandling för påbörjatshar före den 24om
1998, skall lagen tillämpasoktober först frågaden 1 oktober 2001. I

manuell behandling personuppgifter, påbörjatshar föreavom som
oktober sådanden 24 1998 och behandling utförs för visstettsom

ändamål, manuell behandling ändamålet påbörjatsför föreharom
oktober 1998, skallden 24 lagen tillämpas först den oktober 2007.1

Ändringama i socialtjänstlagen 1980:620 bör kunna träda i
juli Några Övergångsbestämmelserkraft den 1 2000. till den nya

socialtjänstlagen59 a§ behövs inte bör inteoch införas. Däremot
beträffande 61 föreskrivasbör § bestämmelsen gäller i sin lydelseatt

före den 24 oktober 1998, under den tid datalagen 1973:289 skall
tillämpas viss behandling personuppgifter.av

Lagen behandling personuppgifter inom socialtjänstenom av

någraDet krävs inte förberedelser, medför ikraftträdandet be-attsom
höver dra tiden. Mot denna bakgrund bör tidpunkten för ikraftträ-ut
dandet kunna till juliden 1 2000.sättas

Lagen behandling personuppgifter byggerom av personupp-
giftslagen 1998:204, har i kraft den 24 oktoberträtt 1998. Avsom
övergångsbestämmelserna till personuppgiftslagen punkten 2 följer

sådan behandling personuppgifter påbörjats före ikraftträ-att av som
dandet eller behandling utförs för visst ändamål behandlingettsom om
för ändamålet påbörjats före ikraftträdandet skall till medoch den 30

2001september datalagen 1973:289 tillämpas i stället för bestämmel-
i personuppgiftslagen. Detta innebär sådan behandlingserna att av per-

pågårsonuppgifter vid ikraftträdandet med stöd Datainspek-som av
tillståndtionens eller tillstånd, sådant inte krävdes enligt da-utan om

talagens fårbestämmelser, fortsätta oberörd personuppgiftslagenav
fram till den l oktober 2001. När det gäller manuell behandling av per-
sonuppgifter, skall enligt övergångsbestämmelserna punkten 3 vissa

bestämmelserna i personuppgiftslagen 9, 10, 13 och 21 §§ inteav
tillämpas förrän den oktober1 2007. Dessa bestämmelser grund-avser
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läggande krav behandlingen i vilka fallpersonuppgifter 9 §, detav
tillåtethuvud behandla personuppgifter 10 §, förbudöver ärtaget att

behandling känsliga personuppgifter 13 § förbud förmot samtav
myndigheterandra behandla personuppgifter lagöverträdelserän att om

brottmål,innefattar brott, domar i tvångsmedelstraffprocessuellasom
eller administrativa frihetsberövanden 21 §. Personuppgiftslagens
övriga bestämmelser träder däremot i kraft den 1 oktober 2001 även när
det gäller manuell behandling personuppgifter, bestämmelsernat.ex.av

information och rättelse.om om
Som framhölls bygger den föreslagna pålagennyss nu personupp-

giftslagen och skall tillämpas sida vid sida med den. Mot denna bak-
grund bör, utredningen, övergångsregleringdenna lags ochmenar per-
sonuppgiftslagens i princip överensstämma.

föreslårUtredningen frågadärför i automatiserad behandlingom av
övergångsbestämmelsepersonuppgifter, innebär lagen -lik-atten som

personuppgiftslagen skall tillämpas först påden 1 oktober 2001som -
sådana automatiserade behandlingar påbörjatshar före den 24 ok-som
tober 1998. Detsamma bör liksom enligt personuppgiftslagen gälla- -
beträffande automatiserad behandling utförs för visst ändamål,ettsom

behandling för ändamålet påbörjatshar före den 24 oktober 1998.om
Lagen behandling personuppgifter inom socialtjänsten kom-om av

således gälla för de automatiserade pågårbehandlingar denattmer som
1 juli påbörjats2000 och har efter den 24 oktober 1998. Den 1som
oktober 2001 kommer denna lag liksom personuppgiftslagen i prin-- -
cip fulltgälla för all automatiserad behandling personuppgif-att ut av

påbörjats.den harnärter, oavsett
När det sedan gäller manuell behandling personuppgifterav som

påbörjats före den 24 oktober 1998, utredningen den föreslag-attanser
lagen bör träda i kraft först den l oktober 2007. Som tidigare nämn-na

des träder personuppgiftslagen i kraft den oktober1 2001 detäven när
gäller manuell behandling påbörjatspersonuppgifter, före denav som
24 oktober 1998. Dock vissa viktiga bestämmelser inte träder i kraftatt
vid den tidpunkten, först den 1 oktober 2007.utan

Den enda fördelen utredningen det låtamed lagenattsom ser- -
behandling personuppgifter inom socialtjänsten träda i kraft denom av

l oktober 2001, det gälleräven när manuell behandling pågick vidsom
den angivna tidpunkten, dådet direktär lagen framgåskulleatt attav
uppgifter får behandlas och personuppgifter fårom attpersonnummer
föras till tredje landöver se 8 § första stycket lagen behandlingom av
personuppgifter inom socialtjänsten. Personuppgiftslagens regler om
uppgifter och personuppgifters överförande tillom personnummer om
tredje land träder nämligen i kraft den l oktober 2001 beträffandeäven
manuell behandling pågick den 24 oktober 1998. Om inte lagensom
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i kraft denträdersocialtjänstenpersonuppgifter inombehandling avom
behandlingmanuellbeträffande2001oktoberl även person-av

gällerdetpersonuppgiftslagenalltså tillämpa närfåruppgifter, man
tillöverförandepersonuppgiftersochuppgifter personnummerom

land.tredje
behand-manuelllåta det gällermed lagen,Nackdelarna även näratt

emellertidoktober 2001i kraft den 1personuppgifter, träda ärling av
gäl-vadjämfört medskulle det innebäraförstadetflera. För att som-

personuppgif-behandlamöjlighetenpersonuppgiftslagenenligtler att-
inskränktes. Denmanuelltoktober 1998påbörjats före den 24somter

reglerarpersonuppgiftslagen,10 §6lagensföreslagna ersättersom
10 §får socialtjänsten.behandlas inompersonuppgifternär personupp-

uppräkninginnehåller uttömmande närgiftslagen, person-avensom
inte i kraftemellertidfår träderhuvud behandlas,uppgifter över taget
behandlinghänvisar lagen2007. För det andraoktoberförrän den l om

personuppgifts-fförsta stycket ochpersonuppgifter till bl.a. 9 § c, eav
Slut-oktober 2007.träder i kraft först den 1bestämmelserlagen, som

lagen gjordesådan ordning den föreslagnainnebäraskulleligen atten
från oktober 2007. Lagenförbud gäller först den 1undantag omsom

nämligenpersonuppgifter inom socialtjänsten medgerbehandling attav
får andrapersonuppgifter behandlaskänsliga änävensamt att

domar ifår behandla personuppgifter innefattar brott,myndigheter som
tvångsmedel administrativa frihets-brottmål, straffprocessuella och

Något sådana uppgifter manuelltförbud behandlaberövanden. mot att
förutsättninginte förrän den oktober 2007 undergäller emellertid 1 att

påbörjats före oktober 1998.behandling den 24har
låta behandlingalternativ naturligtvis lagenEtt är att av person-om

2001socialtjänsten träda i kraft den oktoberuppgifter inom 1 även när
påbörjats föremanuell behandling personuppgifterdet gäller somav

förordna1998, och i övergångsbestämmelseden oktober24 atten --
såvitt känsligai 6 8§ förstabestämmelserna 7 stycket avser

skallpersonuppgifter, 8 § första stycket 8 andra stycket,2 §samt
På så nå fullstän-tillämpas först den l oktober 2007. skullesätt man en

övergångsreglering.överensstämmelse med personuppgiftslagensdig
sådan ordning skulle innebäraEmellertid utredningen attattanser en

påbörjats föredet gäller manuell behandling dendet när som-
så1998 blev kvar den föreslagna lagen24 oktober litetpass somav-

kraft den meningsfullt.skulle träda i l oktober 2001, det knappast äratt
den angivna bakgrunden utredningen, tidigareMot nu anser som

nämndes, övervägande skäl talar för gällerlagen detnäratt att manu--
påbörjatsell behandling personuppgifter oktoberföre den 24av som

1998, träda i kraft först sådanbör den 1 oktober 2007. manuell be-För
handling personuppgifter såledesinom socialtjänsten kommerav en-
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dast personuppgiftslagen gälla fram till den oktober 2007.1 I prak-att
tiken kommer emellertid detta knappast få några negativa konsek-att

för socialtjänstens del. Regleringen i tillå-personuppgiftslagenvenser
med all sannolikhet uppgifter får be-ter att t.ex. om personnummer

såhandlas manuellt behövs.när
När det gäller manuell behandling personuppgifter påbörjatsav som

efter den 24 oktober 1998, gäller såväldäremot personuppgiftslagens
bestämmelser bestämmelserna i lagen behandlingsom om av person-
uppgifter inom socialtjänsten redan den 1 juli 2000.

Ändringarna i socialtjänstlagen 1980:620

Även ändringarna i socialtjänstlagen bör kunna iträda kraft den 1 juli
2000. Några Övergångsbestämmelser till den 59 § socialtjänstla-nya a

behövs inte och bör inte heller införas. Däremot bör införas vissgen
övergångsreglering det gäller 61 § socialtjänstlagen.när

Beträffande 61 § föreskrivasbör bestämmelsen gäller i sin lydel-att
före den 24 oktober 1998, under den tid datalagen 1973:289 skallse

tillämpas på viss behandling personuppgifter. Fram till den 1 okto-av
ber 2001 kan det nämligen aktuellt. En motsvarande Övergångsbe-vara

infördesstämmelse 61 § socialtjänstlagennär ändrades med anledning
personuppgiftslagens ikraftträdande SFS 1998:719.av

Övriga7.3 frågor

Utredningen har haft beakta regeringens generella direktiv tillatt samt-
liga utredare och kommittéer redovisa eventuella regionalpoli-attom
tiska konsekvenser dir. 1992:50, jämställdhetspolitiska konsekvenser
dir. 1994:124 och konsekvenser för brottsligheten och det brottsföre-
byggande arbetet dir. 1996:49. Som tidigare nämndes upphävdes des-

direktiv den 1 januari 1999 och bestämmelser i kommitté-sa ersattes av
förordningen 1998:1474.

I 15 § kommittéförordningen förslagensägs i betänkandeatt ettom
har betydelse för den kommunala självstyrelsen, skall konsekvenserna i
det avseendet i betänkandet. Detsamma gäller förslag harnäranges ett
betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sys-
selsättning och offentlig service i olika delar landet, för små företagsav
arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhål-
lande till företags,större för jämställdheten mellan kvinnor och män
eller för möjligheterna nå de integrationspolitiska målen.att
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sådannågonfårinteförslagenframlagdadeUtredningen attanser
redovisningnågon särskildområdenanämndade avinverkan att

motiverad.konsekvenserna är
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8 Författningskommentar

8.1 Förslaget till lag behandlingom av

personuppgifter inom socialtjänsten

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling personuppgifter inom social-av
tjänsten, behandlingen helt eller delvisär automatiserad ellerom om upp-

ingårgifterna i ingåeller avsedda iär strukturerad samlingatt en av person-
uppgifter tillgängliga för sökning ellerär sammanställning enligt sär-som
skilda kriterier.

Paragrafen med de begränsningar följer 2 § lagensanger som av- -
tillämpningsområde.

Lagen skall tillämpas vid behandling personuppgifter inom soci-av
altjänsten, behandlingen helt eller delvisär automatiserad ellerom om
uppgifterna ingår i eller avsedda ingåär i register. Lagen haratt ett
följaktligen tillämpningsområde personuppgiftslagensamma som
1998:204. Tillämpningsområdet har behandlats utförligt i avsnitt 6.2.

Lagens tillämpningsområde kommer således omfatta bl.a. deatt per-
sonakter förs automatiserat, s.k. elektroniska akter. Huruvidasom
tillämpningsområdet kommer omfatta manuell behandlingävenatt av
personuppgifter i personakter beroende deär manuellaav om person-
aktsystem inomanvänds socialtjänsten register iärsom att anse som
EG-direktivets och personuppgiftslagens mening se avsnitt 6.2.2, dvs.

de struktureradutgör samling personuppgifter ärom en av som
tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

Begreppen behandling och personuppgifter definieras i 3 § person-
uppgiftslagen. Med behandling personuppgifter åtgärdvarjeav avses
eller åtgärderserie vidtas i fråga personuppgifter, sigav som om vare
det sker på automatisk eller inte,väg insamling, registrering,t.ex.
organisering, lagring, bearbetning eller återvinning,ändring, inhämt-
ande, användning, utlämnande översändande, spridning ellergenom

tillhandahållande uppgifter,annat sammanställning eller samkör-av
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personuppgifterförstöring. Medutplåning ellerblockering,ning, avses
fysisktillhänförasindirekt kanellerdirektinformationall slags ensom

föddainteavlidna ochUppgifter ännulivet.iär perso-omsomperson
lagdennaellerpersonuppgiftslagenvarkensåledesomfattas avavner

får därför"personersådanaUppgifter117.1997/98:44prop. oms.
dock1980: 100 ärsekretesslagentilläggaskanfritt. Härbehandlas att

finnsbrottsbalken4 §förmån avlidna. I 5 kap.förtilltillämplig även
avliden.förtalförstraffbestämmelse avom ansvaren

tillämplig§.i 3 Lagen ärdefinieras lagensocialtjänstBegreppet
social-inompersonuppgifterbehandlingfrågadetendast är avomom

behandlingi 3 Försådant begreppet avgränsatstjänsten, av person-
tillämpningsområde gällerlagsutanför dennafalleruppgifter per-som

behandlingenförutsättningunderbestämmelser,sonuppgiftslagens att
ingår i el-personuppgifternaautomatiserad ellerdelvisellerhelt attär

personuppgifteringå strukturerad samlingiavseddaler är somatt aven
krite-särskildasammanställning enligtsökning ellerförtillgängligaär

beskrivs i kom-personuppgiftslagenförhållande tilllagsrier. Denna
till 4mentaren

för forsknings-personuppgifterbehandlinginte vidtillämpas2 § Lagen av
statistikändamål.och

tillämpningsområde.begränsningar lagensvissaParagrafen innebär av
behandlingvidtillämpaslagen intebestämmelsenI att av per-anges

istatistikändamål. dettaVadochför forsknings-sonuppgifter som
i avsnittredovisatsstatistik harforskning ochmedsammanhang avses

tillämpnings-begränsning lagensockså för dennaskälen6.2.3, där av
område redovisats.har

statistikän-ochför forsknings-personuppgifterbehandlingVid av
eventuellochpersonuppgiftslagenbestämmelserna idamål tillämpas

motivering-området. i den allmännaSom harsärlagstiftning nämnts
samlatsuppgifternågot hindrar deinteemellertiddet attär somsomen

arbetsuppgifterutföra sinaandra skall kunnaochför myndigheterin att
föranvändsstöd denna lag,dvs. medsocialtjänsten, äveninom av

statistikändamål. stycket9 § andraAvforsknings- och personupp-
statistiska ochbehandling för historiska,nämligenföljergiftslagen att

ändamål förmed deändamål oförenliginte skallvetenskapliga anses
behandlingenin. Huruvidaursprungligen samladesuppgifternavilka av

tillåten i det enskildasjälva utlänmandet,personuppgifterna, ärt.ex.
fallet personuppgiftslagenifår emellertid bestämmelsernaavgöras av

tredje stycketstycket. 19 §lag 6 § andra Ireglerna i denna seoch
mån det,också Idenfinns allmän regel ipersonuppgiftslagen ämnet.en

ellerföreskrifter i lagsocialtjänstlagen, finns särskildai 64 §t.ex.som
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förordning utlänmande forskningsändamål,uppgifter för gällerom av
dessa bestämmelser före personuppgiftslagens regler 2 § personupp-
giftslagen.

förstås3 § Med socialtjänst i denna lag
verksamhet enligt lagstiftningen socialtjänst och den särskildaom

vårdlagstiftningen och missbrukare samtycke,utanom av unga av
verksamhet i fall enligt lag handhas socialnämnd,annatsom av
verksamhet bedrivs Statens institutionsstyrelse,som av

4. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå,
handläggning biståndärenden lämnas Socialnämndav om som av

asylsökande och andra utlänningar,
handläggning ärenden introduktionsersättning för flyktingarav om

och vissa andra utlänningar,
handläggning ärenden tillstånd till parkering för rörelsehindra-av om

de,
verksamhet enligt lagstiftningen stöd och service till vissa funk-om

tionshindrade, samt
tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring och administration

verksamhet i 1-8.av som avses

I denna paragraf definieras i uttömmande uppräkning begreppeten so-
cialtjänst.

Lagen tillämplig vilketär subjekt behandlaroavsett som personupp-
gifter, förutsättningunder åtgärden är socialtjänst.att Detatt anse som
innebär enskilda behandlaräven personuppgifteratt inom social-som
tjänsten har tillämpa lagen.att

I det följande kommenteras något de olika verksamheter och den
ärendehandläggning socialtjänst.är För utförligareattsom anse som en
redovisning kan hänvisas till avsnitten 2 och 6.2.1. Utredningen åter-
kommer i kommentaren till 7 § till de ändamål för vilka personuppgif-

får behandlas inom socialtjänsten.ter
Först och främst förstås med socialtjänst den verksamhet som avses

i socialtjänstlagen. Detta följer punkten framgåttSom avsnittav av
2.2 denna verksamhetär mångskiftandemycket beståoch kan inte bara
i handläggning ärende faktisktett även handlande.utanav rentav
Verksamheten kan rådgivning,utgörast.ex. stödsamtal, hemtjänst,av
kontaktverksamhet, vård och behandling antingen i öppenvård eller vid
institutioner såsom behandlingshem, inackorderingshem och särskilda
bostäder för äldre och funktionshindrade.

Vidare med socialtjänst verksamhet enligt lagen 1988:870avses
vård missbrukare i vissa fall och lagen l990:52om med särskildaav
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iberörtsharverksamhetDennavård av-bestämmelser unga.avom
2.3.3.och2.3.2snitten

kommunensbetydelseframgått,tidigare upp-utanDet omsom
någonutförsuppgifternasjälv ellerkommunen avutförsgifter omav

Lagensubjekt.privat ärellerkommun ettavt.ex. annanav enannan,
Även institutionssty-Statensaktör.det ärärtillämplig oavsett somvem

socialtjänstlagen,stödmedmån bedrivsdeni denverksamhet,relses av
särskilda be-medlagenfall ellervissamissbrukare ivårdlagen avom

punkt. Sty-sig dennaförträffas i ochvårdstämmelser avungaavom
särskilt i 3 §regleratsdockharverksamhetrelsens

iverksamhetocksåsocialtjänstförstås medpunkten 2Enligt som
föräldrabal-ifinnsSocialnämnd. T.ex.handhasenligt lagfall avannat

faderskapfastställandevidmedverkansocialnämndsreglerken avom
vårdnad, bo-frågorimedverkantill barn,underhållsbidragoch omom
adoptioner. Imedsambandimedverkanochende umgänge samt om

verksamhetlagregleradedennavadredovisningfinnsavsnitt 2.4 aven
innebära.kan

i denochsocialtjänstÄven betraktaverksamhetsådan är att som
manuellt iellerautomatiseratpersonuppgifterdå behandlasmån det -

tillämpas.denna lagskallpersonregister -
institu-Statensbedrivsverksamhetföljerpunkten 3Av att avsom

mening.i lagenssocialtjänsttionsstyrelse är
så-förförvaltningsmyndighetcentralinstitutionsstyrelse ärStatens

bestämmel-särskildamedl990:52i 12 § lagenhemdana avsessom
§§ lagenoch 2322ungdomshemsärskildavård samtungaavser om

LVM-hem.vissa fallivård missbrukare1988:870 avom
institu-instruktion för Statensmed1996:610förordningenEnligt
ledningplanering,särskilt förstyrelsen 2 §skalltionsstyrelse svara

LVM-ochungdomshemmensärskildadetillsyndriftoch översamtav
styrning,ekonomiskhemmen,tillanvisning platserhemmen, av

forskning ochmetodutveckling,och kontroll, 4.resultatuppföljning
3 §enligt förordningenfårVidare styrelsen motutvecklingsarbete.

miss-avgiftningmedi sambanduppdrag kommunerutföraavgift av
socialtjänstla-enligteftervård insatsereller andrautslussning,brukare,

ungdoms-särskildavidverksamhetentillanknyter1980:620 somgen
LVM-hem.hem och

verkställighetenförinstitutionsstyrelse ävenStatens avansvarar
påföljden förfrihetsberövandejanuari 1999, infördaden 1den, nya

dennaungdomsvård. Verkställighetenslutenlagöverträdare, avunga
slutenverkställighet1998:603regleras i lagenpåföljd, avomsom

iungdomshemsådana särskildaungdomsvård skall ske vid avsessom
vårdsärskilda bestämmelserl990:52 med12 § lagen unga.avom



SOU 1999:109 Författningskommentar 225

styrelsensAll denna verksamhet socialtjänst vid till-är att anse som
lämpning denna lag. påpekasDet bör dock personuppgifter förattav
forsknings- och statistikändamål får behandlas endast förutsätt-om
ningarna i personuppgiftslagen uppfyllda se kommentaren till 2 §är

Även verksamheten vid kommunal invandrarbyrå hänförs i dettaen
sammanhang liksom i sekretesshänseende till socialtjänsten. Detta- -
framgår punkten avsnittI 2.5.3 har lämnats redogörelse för vadav en

kan med verksamhet hos kommunal invandrarbyrå.som avses
den verksamhetDet bedrivs vid kommunal invand-mesta av som en

rarbyrå torde socialtjänst och omfattas lagensattvara anse som av
tillämpningsområde redan med stöd övriga punkter i 3 Dennaav

såledesinnebärpunkt viss överlappning medför därutöver atten men
all behandling personuppgifter sker vid kommunal invand-av som en
rarbyrå omfattas lagens tillämpningsområde. T.ex. kommer behand-av
ling personuppgifter sker inom för kommunens tolkför-av som ramen
medling omfattas lagen, den vid kommunal in-ägeratt av om rum en
vandrarbyrå.

förståsEnligt punkten 5 socialtjänst också handläggningsom av
biståndärenden lämnas Socialnämnd asylsökande ochom som av

andra utlännin gar.
lagenI 1994:137 mottagande asylsökande m.fl. finns be-om av

stämmelser sysselsättning för biståndoch till vissa utlänningar. Detom
Statens invandrarverk harär huvudansvaret för mottagandetsom av

utlänningarna och verket för bistånd lämnas enligt bestäm-attsvarar
melserna i lagen. Den omfattas lagen har inte biståndtillrättsom av
enligt 6 § socialtjänstlagen för förmåner motsvarande karaktär.av

Det Statens invandrarverkär skall besluta och betala utsom om
biståndekonomiskt till asylsökande. Invandrarverket får nå-uppdra

för själva utbetalningen. Beträffande vissaattgon annan svara ut-av
länningarna de har ansökt uppehållstillstånd i Sverige ochsom om av-
särskilda skäl medgetts vistas här medanrätt ansökan skallatt prövas -
dock bistånd beslutas och betalas socialnämnden i den kommunut av
där utlänningen vistas.

socialnämndsEn verksamhet enligt denna lag soci-är att anse som
altjänst i lagens mening. Statens invandrarverks verksamhet enligt 1a-

däremot inteär socialtjänst. månIden Statens invand-attgen anse som
rarverk har behov behandla personuppgifter i denna verksamhetattav

personuppgiftslagen tillämplig.är
Enligt lagen 1992:1068 introduktionsersättning för flyktingarom

och vissa andra utlänningar får kommun under introduktionsperi-en en
od i stället för socialbidrag bevilja introduktionsersättning för flyk-- -
tingar och vissa andra utlänningar har tagits i kommunenemotsom
inom för det kommunala flyktingmottagandet. Handläggningramen av
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andraoch vissaflyktingarförintroduktionsersättning ut-ärenden om
dennatillämpningvidsocialtjänstocksålänningar är avatt anse som

punktenföljerDettalag. av
för vissaavgiftför kommun1957:259 rätt att ta utI lagen om

vägtrafikkungörelseniochplats,offentligupplåtelser m.m.av
rörelsehindrade kommu-bl.a.bestämmelser1972:603 finns att avom

ochparkeringsavgifterläggafrån skyldighet attfår befrias attnen
frånundantagfår beslutarörelsehindradegällerdetkommunen när om

Ansökningarparkering.stannande ochbestämmelser omavsersom
nänmd.kommunalrörelsehindradeparkeringstillstånd för prövas av en

Även socialtjänst.punktenförstås, enligtverksamhetdenna som
till vissaÄven servicestöd ochlagstiftningenenligtverksamhet om

som socialtjänst. Dettaförstås sammanhangi dettafunktionshindrade
ad-försäkringskassansbör dockframgår punkten Det attnoterasav

efter-socialtjänst,inteassistanspersonliginsatsen ärministration av
assistansersätt-1993:389lagenverksamhetenden styrs omavsom

ning.
uppfölj-socialtjänst tillsyn,punkten 9förstås enligtSlutligen som

verksamhetadministrationochkvalitetssäkringutvärdering,ning, av
utvecklats vadavsnitt 6.2.1 har1-8. Ii punkterna som avsessom avses

framhållas i denna lagdet intei sammanhangetkanmed detta. Det att
skyldigaoch andrautsträckning myndigheterregleras i vilken är att
skall kunnalänsstyrelsenför Socialstyrelsen ochuppgifterlämna attut

framgår författningar.andratillsyn. Detutöva av
allmännautvecklats i dennämndes och harinledningsvisSom som

verksamheteruppräkningen6.2.1avsnittmotiveringen är m.m.av
Utanför lagenssocialtjänst uttömmande.innefattas i begreppetsom

tillämpningsområde falla behandlingkommer därmed att personupp-av
Sådan ochverksamhetfärdtjänstverksamheten.gifter inom t.ex. annan

särlagstift-lag elleromfattas dennaverksamhet inte av annanavsom
personuppgiftslagens bestämmelser.emellertidomfattasning av

bestämmelsenfärdtjänstverksamheten kangällerNär det nämnas att
personuppgifterinte hindrarinnebär denna lagi 6 § andra stycket attatt

Trafikhu-6 §.kommentaren tillfärdtjänstärende selämnas iut ett
emellertid intepersonuppgifter omfattasbehandlingvudmannens avav

inte socialtjänst, regleraseftersom detdenna lag, är utan av personupp-
giftslagens bestämmelser.

något förfinns lagstöduppmärksammas det intedärvidDet bör att
personuppgif-verksamhet behandla känsligai trafikhuvudmannensatt

personregister tordemening. Datoriseradei personuppgiftslagenster
skallför och trafikhuvudmännenförutsättning kommunernaattvara en

riksfärdtjänstenuppgifter inom färdtjänstenkunna fullgöra sina och
kollektivtrafik, hante-1996/97:115 Mer tillgänglig 49. Förprop. atts.
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tillstånd erfordrasärenden nämligen uppgifterregister medra om om
bostadsadress, nödvändiga hjälpmedel vid allergier, möj-transporten,

samåkaligheten med andra ledarhundledsagare,resenärer,att etc.
Några uppgifterde därvid kan behöva registreras kan käns-av som vara
liga personuppgifter i personuppgiftslagens kanmening. Detta man

precisemellertid med sekretessproblematiken se kommentarensom-
till 6 § andra stycket och 1996/971115 48 lösa med samtyckeprop. s. -
från enskilde.den

Förhållandet till personuppgiftslagen, m.m.

4 § Om inget följer denna lag, tillämpas personuppgiftslagenannat av
1998:204 vid behandling personuppgifter inom socialtjänsten.av

Av personuppgiftslagen 2 § följer bestämmelser i lagar och för-att
frånordningar avviker personuppgiftslagen gäller framför denna. Isom

förevarande paragraf uttrycks förhållandet mellan personuppgiftslagen
och denna lag det personuppgiftslagensättet gäller ingetatt om an-

i denna lag. För påredasägs grundläggande bestämmelsernat föratt ta
behandling personuppgifter måste alltså tillav man personupp-
giftslagen, det gäller behandlingäven när personuppgifter inomav so-
cialtjänsten omfattas denna lag. Lagen behandlingsom av om av per-
sonuppgifter inom socialtjänsten nämligen reglerutgörs preci-av som

i vissa falloch undantag frångör hållnaallmänt bestämmel-serar mer
ser.

5 § I socialtjänstlagen 1980:620 finns särskilda bestämmelser registerom
hos socialnämnden.m.m.

bestämmelsenI erinras det i socialtjänstlagen finns särskildaattom
bestämmelser register hos socialnämnden 59-66 §§. iDen dettaom
sammanhang kanske viktigaste bestämmelserna 59 § social-ärav
tjänstlagen, innehåller ettförbud i s.k. sammanställnings-mot attsom
register in uppgifter ömtåliga personliga förhållandenta se avsnittom
6.1.5. Denna bestämmelse kan bli aktuell i rad olika sammanhang,en
bl.a. vid sökning information och vid s.k. samköming se avsnittenav
6.6 och 6.7.

Övriga bestämmelser i socialtjänstlagen register gallringom avser
60 och 62 §§, uppgiftsskyldighet 63-65 §§ och sekretess 66 §. I
61 § erinras personuppgiftslagens och denna lags bestämmelser.om
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får behandlaspersonuppgifterNär

samtycke, be-registreradesfår, förutom med denPersonuppgifter6 §
arbetsuppgift inomnödvändig förbehandlingenbara ärhandlas att enom

utföras.skall kunnasocialtjänsten
lagföljerdetpersonuppgifter lämnashindrar inteLagen utatt avom

förordning.eller

personuppgiftslagen,10 §stycke,förstabestämmelsens ersätterI som
bestäm-avsnitt 6.3. Avfårpersonuppgifter behandlas senäranges

därvidpersonuppgifterockså samtliga kategorierföljermelsen att av
börpersonuppgifterFrågan vilka kategorierfår behandlas. somavom

6.4.i avsnittsocialtjänsten har diskuteratsfå inombehandlas
ochbehandlingdefinieras begreppenhartidigareSom nämnts per-

behandling,Definitionenpersonuppgiftslagen.i §sonuppgifter 3 av
så vidutlämnande,bearbetning ochinsamling,bl.a. ärinnefattarsom

personuppgifter omfattasåtgärder vidtas medkani princip allaatt som
di-informationpersonuppgifter slagsallMedbegreppet. somavsesav

i livet.till fysiskhänförasindirekt kanrekt eller ärperson somen
får10 §personuppgiftslagengäller enligtmed vadlikhetI som

framgårfinns.alltid behandlas samtycke Dettapersonuppgifter när av
personuppgiftslagenSamtycke §definieras i 3inskjutnaden satsen.

otvetydig viljeyttringfrivillig, särskild ochvarje slag genomavsom
behandlingfått information, godtarefter haregistrerade,vilken den att

personuppgifter honom eller henne.rörsomav
frånsamtycke dennaturligtvis inte realistiskt haEftersom det är att

fåpersonuppgifter skall be-förutsättning förendaregistrerade attsom
sådana fåuppgifter behandlassocialtjänsten, börinom ävenhandlas

6 §uppfyllda. Ivissa förutsättningarsamtycke, är attutan angesom
får behandlingen nöd-behandlas bara ärpersonuppgifter därutöver om

utföras.arbetsuppgift inom socialtjänsten skall kunnavändig för att en
utvecklasframgått avsnitt 6.3 och kommerSom har ytter-attav som

lagförslagetinnebärförfattningskommentaren tillnågot i 7ligare
ändamål personuppgifterreglering för vilkanågon uttömmandeinte av

överlåts defå inom socialtjänsten. I ställetbehandlasskall person-
behandlingändamål sinsärskilda försjälvauppgiftsansvariga att ange

emellertid det läggsi 6 § innebärBestämmelsenpersonuppgifter. attav
angivnauttryckligtsärskilda,inom vilken defast yttersta ramen

ändamålsådanamåste hålla kanändamålen sig. Endast somanses
berättigade.

ändamåls-alltsåframhållas i 6 § intebestämmelsenDet bör äratt en
i första stycketmening 9 §bestämmelse i den personupp-csom avses

giftslagen.
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författnings-framgår6.4 ochbehandlats i avsnittSom har som av
några särskilda begräns-intetill 8 finns det i lagenkommentaren

får be-personuppgifterkategorierbeträffande vilkaningar somav
fårpersonuppgifterSamtliga kategoriersocialtjänsten.handlas inom av

framgår personuppgifterrekvisitetsåledes behandlas. Detta att an-av
någon begränsning.vänds utan

och fföreskrifterna i 9 § första stycketDock innebär personupp-e
behandlas skallpersonuppgifterdedär detgiftslagen sägs att som-

förhållande ändamålen med behand-tillrelevanta iochadekvatavara
får nöd-personuppgifter behandlasinte fler ärlingen änsamt att som

vissändamålen behandlingen ochtill medmed hänsynvändigt annan-
dokumentationsocialtjänstlagens bestämmelserlagstiftning, t.ex. om -

får behandlas. Envilka personuppgifterbegränsningarvissa somav
ihar tagits in 8 § andra stycket.erinran dettaom

personuppgifterhindrarandra stycket följer lagen inteAv att att
följer lag eller förordning.detlämnas ut avom

går således i lag,Sådana bestämmelser före bestämmelserna denna
personuppgiftslagen §före bestämmelserna i 2liksom de tillämpas

social-personuppgiftslagen. Personuppgifter har in inomsamlatssom
alltså månfår alltid i den inte hindrar det- läm-tjänsten andra regler-

eller förordning.det följer lagutnas om av -
tryckfrihetsförordningen finns2 kap. bestämmelser utlänman-I om

64 1980:620 finnshandlingar. I § socialtjänstlagende allmänna enav
s.k. uppgiftsskyldighet.bestämmelse om

fårpå skallexempel bestämmelse uppgifter ellerEtt attannat en om
Enligtlämnas 6 § tredje stycket lagen 1997:736 färdtjänst.ärut, om

trafikhuvudman, färd-den bestämmelsen skall innan ansökan omen en
kommun folkbokförd. Dentjänst höra den där den sökande ärprövas,

således deföreslagna lagen hindrar inte kommunen lämnar utattnu
personuppgifter behövs för kanärendet skall Däremotprövas.attsom

hindra uppgifterna lämnas till trafikhuvudman-regler sekretess attom
personli-I fall det nämnda torde uppgifter enskildsettnen. som om en

fåförhållanden lämnas tillståndsgivaren dentill endastut en-ga om
skilde sitt samtycke härtill till-har lämnat 1996/972115 Merse prop.
gänglig kollektivtrafik 48.s.

avsnitt 2.4 finns ytterligare författningsbestämmelserI exempel
fårinnebär uppgifter eller skall lämnasatt ut.som
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Ändamålen behandlingenmed

deninompersonuppgiftsansvarigepå denankommer§ Det att,7 ram som
personuppgiftslagenstycket§ förstamed beaktande 96 § ochi cavanges

får behandlas.personuppgifterändamålför vilkabestämma1998:204,

vilkaföri lagen intetill 6 § regleras än-i kommentarennämndesSom
socialtjänsten. Detfå behandlas inompersonuppgifter skalldamål an-

verksamhetrespektivepersonuppgiftsansvarige ipå denkommer att -
ändamål för sin be-i 6 § konkretadeninom anges angeram som -

personuppgiftsla-ändamål uppfyllerpersonuppgifter,handling somav
uttryckligt angivnaändamålen ochskall särskildakrav att vargens

paragrafen erinras detta.avsnitt 6.3. I 7 §se om
framgårframgått det varkenavsnitt 6.3Som har personupp-avav

ända-medförarbetena till den, vadellergiftslagen att ettavsessomav
vägledninglämnasärskilt, och det därför vanskligtmål skall är attvara
socialtjäns-ändamålen behandling personuppgifter inomförtill hur av
ändamålEnligt utredningen torde emellertidutformas.skall ettten av

inom individ- och familjeomsorgen""handläggning ärendenslaget av
hållet. personuppgif-hindrar i och för sigalltför allmänt Inget attvara

så område, får då flera olikabrett detbehandlas inom ettter men anges
fåändamål för vilka uppgifterna behandlas. tordeskall Detpreciserade

mångskiftande ochverksamhet kanfrämst vid som vara meravara
socialtjänstlagen eller iomfattande, vid verksamhet enligtmycket t.ex.

institutionsstyrelse verksamhet, finns behovdetStatens attettsom av
Ärändamålet frågamed behandlingen. däremotprecisera det attom

personuppgifter i författningsreglerad verksamhetbehandla ärsomen
ändamål medavgränsad, torde utredningen,relativt man, menar som

författningen.behandlingen kunna verksamhet enligt den aktuellaange
ändamål preciserade kanSom exempel torde tillräckligtsom vara

biståndföljande. Handläggning enligtbl.a. ärendennämnas so-av om
1980:620 uppföljning, utvärdering, kva-cialtjänstlagen tillsyn,samt

sådanlitetssälcring och administration verksamhet. Faderskapsutred-av
vårdnad underhållsbidragningar, utredningar barn till barn,ochom av

adoptionsärenden, vid verksamhet inom familjerättensamt annan som
följer bestämmelserna i föräldrabalken. Handläggning ärendenav av
enligt 1990:52 lagöverträdare.lagen Handläggning ären-om unga av

vårdden enligt lagen 1988:870 fall.missbrukare i vissaom av
ändamålsbestärnrnelsergällerNär det i institutionsstyrelsesStatens

verksamhet kan hänvisas till tillståndende nuvarande datalagenenligt
ändamålavsnittse 3.4. Dessa torde tillräckligt förpreciserade attvara

uppfylla EG-direktivets och personuppgiftslagens krav.
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får behandlasinsamlade personuppgifterutsträckning ävenI vilken
in,samladesändamål för vilka ursprungligende de avgörsför andra än

behandlingenSkulle deni personuppgiftslagen.bestämmelserna nyaav
oförenlig medprövning enligt personuppgiftslagenvid anses varaen

fårin,samladesändamål personuppgifterna ursprungligenför vilketdet
behandlingen ellerfå enskildes samtycke till denantingen den nyaman

får inuppgifterna hämtas nytt.

personuppgifter,Känsliga m.m.

tillåten behandling 6 innebärpersonuppgifter enligt §8 § En av
sådanauppgifter och känsligaävenatt om personnummer person-

får behandlas,uppgifter i § personuppgiftslagen 1998:20413som avses
fårmyndigheter behandla personuppgifter lag-andraäven änatt om

brottmål,innefattar brott, domar i straffprocessuellaöverträdelser som
tvångsmedel administrativa frihetsberövanden,eller samt

fårpersonuppgifter föras till tredje land.överatt
f personuppgiftslagen9 § första stycket och följer deAv atte person-

förhållandeuppgifter behandlas skall adekvata och relevanta i tillsom vara
ändamålen fårmed behandlingen inte fler personuppgifter be-samt att

ändamålenhandlas nödvändigt med hänsyn till med behand-än ärsom
lingen.

framgått tillåterSom kommentaren till 6 § lagen behandlingav om av
personuppgifter inom socialtjänsten samtliga kategorieratt av person-

fåruppgifter behandlas inom socialtjänsten. följer rekvisi-Detta attav
6 någonpersonuppgifter i § används begränsning.tet utan

första stycket erinras tillåtenI behandlingattom en av person-
sådanauppgifter innebär fårpersonuppgifter behandlas iävenatt som

personuppgiftslagen har reglerats särskilt. Således får inom social-
tjänsten ocksåbehandlas uppgifter sådanaochom personnummer
känsliga personuppgifter i 13 § personuppgiftslagen. Vidaresom avses
får andra myndigheter behandla personuppgifter innefattaräven än som

brottmål,brott, domar i straffprocessuella tvångsmedel eller administ-
rativa frihetsberövanden får personuppgifter föras till tredjeöversamt
land.

Bestämmelserna i 9 § första stycket och f personuppgiftslagen,e
vilka innebär de personuppgifter behandlas skall adekvataatt som vara

förhållandeoch relevanta i till ändamålen med behandlingen samt att
inte fler fårpersonuppgifter behandlas nödvändigt med hän-än ärsom

ändamålentill med behandlingen, emellertid begränsningarutgörsyn
för fårpersonuppgifter behandlas andranär I stycket tagitshar in en
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doku-detta. Vidare de bestämmelser finnserinran sätter omsomom
socialtjänsten § socialtjänstlagen, vissamentation inom 52se gränser

fårpersonuppgifter behandlas.vilkaför som

gallringBevarande och

följer personuppgiftslagen finns särskil-vad 1998:2049 § Utöver avsom
1980:620.bestämmelser bevarande och gallring i socialtjänstlagenda om

frågan Några6.13 har behandlats gallring.avsnitt bevarande ochI om
inte ibestämmelser bevarande och gallring införs lagen.avvikande om

innebärhänvisas till gällande regler Bestämmelsenhärom.Däremot att
frågan bevarande och gallring skall tillämpninglösas med av per-om

Personuppgiftslagen § andrasonuppgiftslagens regler. medger enligt 8
bevarande allmänna handlingar och omhändertagandestycket av av

arkivmaterial. Vidare skall alltid avvikande bestämmelser i social-
1980:620 beaktas.tjänstlagen

Sekretess

10 § utlämnande personuppgifter finns socialtjänstenFör inom gäl-av som
begränsningar följerler de sekretesslagen 1980:100, socialtjänst-som av
1980:620 lagenlagen och 1993:387 stöd service till funk-och vissaom

tionshindrade.

paragrafen erinras deI tystnads- och sekretessbestämmelserom som
gäller för utlämnande Fråganpersonuppgifter inom socialtjänsten.av

sekretess har behandlats i avsnitt 6.14.om

skadeståndRättelse och

Bestämmelserna i11 § personuppgiftslagen 1998:204 rättelse ochom
skadestånd gäller vid behandling personuppgifter enligt denna lag.även av

Personuppgiftslagens bestämmelser skadeståndrättelse och är ut-om
såformade dessa gäller endast vid överträdelse den lagen seatt av av-

6.15 6.16.snitten och Genom förevarande paragraf görs personupp-
giftslagens bestämmelser i dessa dåavseenden tillämpliga även person-
uppgifter ibehandlas strid med lagen behandling personuppgif-om av

inom socialtjänsten.ter
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ÖvergångsbestämmelserochIkraftträdande-

träder i kraft den juli 2000.lag 1Denna
påbör-fråga automatiserad behandling personuppgifter,I somom av

försådan behandling utförs visstoktober 1998 ochjats före den 24 ettsom
ändamålet påbörjats 1998,ändamål, behandling för före den 24 oktoberom

tillämpas först den oktober 2001.skall lagen 1
påbörjats fo-fråga manuell behandling personuppgifter,I om av som

sådanoktober 1998 och behandling utförs för visst ända-den 24 ettsomre
påbörjatsmål, manuell behandling för ändamålet före den 24 oktoberom

tillämpas först1998, skall lagen den oktober 2007.1

Frågan ikraftträdande och Övergångsbestämmelser har behandlats iom
avsnitt 7.2.

Övergångsregleringen det gäller automatiserad behandlingnär av
punktenpersonuppgifter 2 vad gäller enligtmotsvarar som person-

frågauppgiftslagen. automatiseradI behandling personuppgifterom av
skall liksom personuppgiftslagenlagen tillämpas först den- -

på sådanaoktober 20011 automatiserade behandlingar påbörjatssom
före den 24 oktober 1998. Detsamma gäller liksom enligt personupp--
giftslagen beträffande automatiserad behandling utförs för ettsom-

ändamål,visst behandling för ändamålet påbörjats före denom
oktober24 1998.
Lagen behandling personuppgifter såledeskommer gällaattom av

för de automatiserade behandlingar pågår den juli1 2000 ochsom som
har påbörjats efter den 24 oktober 1998. Den 1 oktober kommer2001
denna lag -liksom personuppgiftslagen i princip gälla fullt för allatt-
automatiserad behandling personuppgifter, på-den harnäroavsettav
börjats.

frågaI manuell behandling personuppgifter innebär över-om av
gångsbestämmelsema punkten 3 lagen sådandet gällernäratt -

påbörjatsbehandling har före den 24 oktober 1998 -träder i kraftsom
först den 1 oktober 2007. sådanFör behandling kommer endast person-
uppgiftslagen gälla till och med den 30 september 2007. Manuellatt
behandling personuppgifter påbörjatshar efter den 24 oktoberav som
1998 kommer emellertid omfattas bestämmelserna såväliatt av person-
uppgiftslagen lagen behandling personuppgifter inomsom om av
socialtjänsten redan den 1 juli 2000.
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social-iändringtill lagFörslaget8.2 om

1980:620tjänstlagen

59a§

personuppgifter be-stycket hindrar§ första inteBestämmelsen 59i att
kvalitetssäkring,utvärdering,uppföljning,socialnämnden förhoshandlas

statistik.framställningochforskning av

från förbudetutvidgning undantagetinnebärochParagrafen är avenny
sammanställningsregister ini s.k.socialtjänstlagen tai 59 § attmot

förhållanden.ömtåliga personligauppgifter om
hindrarstycket inte§ förstainnebär 59Bestämmelsen attatt person-

utvärdering,uppföljning,försocialnärrmdenbehandlas hosuppgifter
Bestämmel-statistik.framställningforskning ochkvalitetssäkring, av

avsnitt 6.1.5.utförligt ibehandlatsharsen

61§

personuppgifterbehandlingfråga automatiserad och viss manuellI avom
och lagen1998:204i personuppgiftslagen ibestämmelserfinns

socialtjänsten.personuppgifterbehandling2000:000 inomavom

inuvarande lydelse erinras detparagraf i dessdennaI att person-om
behandlingsärskilda bestämmelseruppgiftslagen finns person-avom

också tillhänvisning lagenparagrafen har tagits inuppgifter. I omen
personuppgifter inom socialtjänsten.behandling av

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

lag träder i kraft den juli 2000.Denna 1
tid tillämpas viss behand-Under den datalagen 1973:289 skall

oktoberpersonuppgifter, gäller dock 61 § i dess lydelse före den 24ling av
sådanför behandling.1998

Frågan Övergångsbestämmelserikraftträdande och behandlats iharom
hänvisasavsnitt 7.2. Det kan till vad där sagts.som
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ochEnglundEllinoryttrandeSärskilt av

SandströmLena

det s.k.framgår isocialtjänstlagen 1980:620stycketförsta59 §Av att
ömtåligauppgifterinte får insammanställningsregister tas person-om

förundantagstycketdenna regel i andraförhållanden. Frånliga görs
ochsocialtjänstenhar beslutats inomuppgifter åtgärder somsomom

den be-får uppgiftmyndighetsutövning. Vidare registrerasinnebär om
Utredningenåtgärd grundas.vilken beslut sådanstämmelse på ett om
socialtjänst-andra stycketutvidgning undantaget i 59 §föreslår aven

behandlaspersonuppgifteromfatta de situationer därlagen till ävenatt
kvalitetssäk-uppföljning, utvärdering,socialtjänsten för tillsyn,inom

statistik. upphävande 59 §och framställningring, forskning Ett avav
utredningen möjligt med hänvisningsocialtjänstlagen inteanser vara

skydda den enskildes integritet.till behovet attav
utredningens uppfattning i denna frågaVi delar inte utan anser av

socialtjänstlagen bör upphävas;följande skäl 59 §att
Till socialnämndema inkommer mängd handlingar mångavaraven

personliga förhål-skäl innehåller uppgifter ömtåliganaturligaav om
före-landen. flera under tid dels genomförda och delsGenom senare

ökalagändringar kan skönja önskan ytterligareslagna attman en om
änd-informationsflödet till socialtjänsten. exempel kanSom nämnas

ellagensocialtjänstlagen, införandet kap 4 §ringen 71 § 11avav
föreslår1997:857 och 1998:40 där BrottsofferutredningenSOU att

fallsocialnämndema skall underrättas beslut besöksförbud i deom om
hante-har barn. Infonnationsflödet måste kunnaparterna gemensamma

arbetsuppgifter kansocialnåmndema på sådant derasvisett attras av
utföras på tillfredsställande och syftet med överlämnandetsättett av
information uppfattningkan uppnås. Enligt vår socialtjänst-59 §utgör
lagen hinder för detta. Inkommet material leder tillinteett ettsom
ärende och därmed personakt, kan med den nuvarande och med denen
utformning socialtjänstlagen för-59 § utredningen föreslår, inteav som

detpå ändamålsenligt för verksamheten- dvs.sätt är mestvaras som
på möjliggör sökning exempelvis i bokstavsordning ellersättett som
efter personnummer. Upprepade anmälningar tillnågotav som synes

oskyldig karaktär, och därär endast anmälan föranlederknappastav en
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social-fråntyda på behov insatserkanutredning, sammantaget aven
måsteberördabarn och ungdomarsynnerhet då ärsida. Itjänstens man
kunnaobservant ochsida möjlighethasocialtjänstensfrån att age-vara
kommunerFramför allt istadium möjligt. störretidigtpå såett somra

förvaras såanmälningarna måstedetta så längeomöjliggörs att ettsom
inte skapas.sammanställningsregisters.k.

Socialdataut-kan enligtlösa problemetför socialtjänstenEtt sätt att
anmälandåinleda utredningalltidmeningredningens att envara en

Ärendet avskri-kan sedan omedelbartdå uppkommerkommer in. som
någon åt-nämnden vidtafinns anledning förfall det intei det attvas
möjlig.lämplig ellerenligt vår mening siglösningengärd. ärDen vare

integritetskränk-uppfattning tillvägagångssättetVår är äratt mer0
handlingar på sökbartförvaring i sätt.ande pärmarän ettaven

till ärenden och därmedFörfarandet kommer leda fleratt person-
kommertorde nödvändigt och härigenomakter vadän som vara

fall hade gallrats efter korthandlingar bevaras iatt annat ensom
får gallrastidsperiod. Observeras bör vissa personakter inteatt

överhuvudtaget.
överensstämmelseockså sådan lösning inteVi iärattmenar en0

alltid börmed socialtjänstlagen. viktig bedömning50 § En som
utredning huruvida sakförhållan-innan igång deärgöras sättsen

påkallat nämndens uppmärksamhet kan leda till någonden som
nämnden. redanåtgärd utredning bör inledas detEn inteav om

från klart nämnden kan bör vidtabörjan står inte eller inteatt
åtgärder prop. l979/80zlnågra 562.s.
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Kommittédirektiv

socialtjänstensFörfattningsreglering av

personregister Dir.
1081997:

den septemberregeringssammanträde 4 1997.vidBeslut

Sammanfattning uppdragetav

förslag tilluppgift utarbetautredare tillkallas medsärskildEn att ett
personuppgifterförfattningsreglering för behandlingen inomsärskild av

särskildaSyftet fullgott för dettaochsocialtjänsten. är att garantera ett
integritetsskydd vid första hand automatiskområde specialanpassat i

databehandling.

firfattningsregleringBakgrund behovet av en-

omfattandeVerksamheten socialtjänsten nödvändiggör hante-inom en
personuppgiñer.känsliga och har alltid varit intressering Det är ettav

denna information skyddas obehörig insyn.vikt Där-största att motav
för sedan länge bestämmelser tystnadsplikt sekretess ochgäller om

finns sek-hantering informationen i övrigt, bestämmelser iav som nu
retesslagen 1980: 100 och socialtjänstlagen 1980:620.

teknik för ADB harTillkomsten automatisk databehandlingav
på integritetsskyddet personuppgifter.ställt krav vid hantering avnya

följd härav har regeringsformen införts särskild bestäm-Som ien en
melse lagstiftning till skydd integritetskränkning regist-mot genomom

personuppgifter finnsrering med och i datalagen 1973:289ADB,av
sedan generelltår 1973 regelverk personregisterhantering medett om
ADB.

komplettering till finns fleraSom datalagen speciallagar ADB-om
särskilda verksamheter offentligaregister i i den sektorn registerlagar.

Sådan särskild författningsreglering har på tidpersonregisterav senare
skett utifrån det principiella ställningstagandet personregister medatt

antal registrerade och särskilt integritetskänsligtett stort ettpersoner
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och bet.1990/91:60lagreglerade i seinnehåll bör prop.vara
1990/91:KU1l.

personregistersocialtjänstensförfattningsregleringFrågan avom
slut-kommitténsSocialtjänstkommittén sebehandlatstidigarehar av

1995:86.SOUsocialtjänstregister,ochDokumentationbetänkande
Ändring social-ipropositionenuttalats idock,harRegeringen som

till-harintedenfunnit ännu1996/972124, ettprop.tjänstlagen att
frågan.förslag iriksdagenför föreläggaunderlagfredsställande ettatt

regleringNuvarande

medbor-varjeföreskrivsregeringsformenstycketandrakap. 3 § attI 2
skyddasskalli lagutsträckning närmare attden moti som angesgare

regist-uppgifter honomintegritet kränkspersonligahans att omgenom
1973:289Datalagendatabehandling.automatiskhjälpmed avreras

be-bestämmelserna, bl.a. finns i 2 §åsyftadeinnehåller de närmare
sådanadäriblandför personregister,tillståndsplikt vissastämmelser om

1980:620socialtjänstlagensammanhang.aktuella i detta Iärsom
be-socialtjänsten. Dessaspecialbestämmelser register ifinns vissa om

manuellaADB-register och register.gäller bådestämmelser

personuppgifter och förslaget till persondatalagEG-direktivet om

datalagenhaft uppdraghar iDatalagskommittén göra översynatt aven
teknikoberoende lagstiftningmodern ochsyfte åstadkommai att omen

personuppgif-behandlingpersonliga integriteten vidskydd för den av
personuppgifter Europaparlamen-EG-direktivetanpassad tillter, om

skydd fördirektiv 95/46/EG den oktober 1995och rådets 24tets omav
personuppgifter ochmed avseende på behandlingenskilda avpersoner

har betänkandetfria flödet sådana uppgifter. Kommittén idetom av
för-Offentlighet Informationsteknik 1997:39 lämnatSOUIntegritet

data-slag till generell lag, persondatalagen, föreslås ersättaen ny som
de särskildalagen den januari 1999. Kommittén har inte behandlatl

har förutsattregisterförfattningarna dessa finns kvar ochattmen anpas-
generella ochtill den lagen till EG-direktivet i särskild ordning.sas nya

föreslagna persondatalagen omfattar behandlingDen sådan av per-
sonuppgifter helt eller delvis också be-automatisk,ärsom men annan
handling personuppgifter, uppgifterna avseddaingår elleri är attav om
ingå Medi register. register enligt lagförslaget strukture-varjeett avses
rad personuppgiftersamling vilka tillgängliga för sökning ellerärav
sammanställning enligt särskilda kriterier.
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Uppdraget

förförfattningsregleringsärskildtillförslagutarbetaskallUtredaren ett
Syftet ärsocialtjänsten.personuppgifter attinombehandlingen ga-av

integ-specialanpassatområdesärskildaoch för dettafullgottettrantera
EG-direktivetskallUtgångspunktenritetsskydd. personupp-omvara

datalagen. Dettaersättakommergenerella lagden attgifter och som
personuppgifterbehandlingvilkenfråganförocksågäller somavom

regleringen.omfattasskall av
omfattandenödvändiggörsocialtjänstenVerksamheten inom en
påbörsocialtjänstenpersonuppgifter. Ikänsligahantering sammaav

informa-modernförvaltningoch privatoffentligiövrigtisätt som
arbetet.kvalitén iocheffektivitetenhöjaförutnyttjastionsteknik att

hög gradockså ienskilda ärendenarbetet ibaragäller inte utanDet
ochanalyserafölja,frågaökade krav iuppfyllamöjligheten attatt om

olikaframställningdokumentationdvs.verksamheten,utveckla samt av
statistik.ochsammanställningar

också in-kanmöjligheterinformationsteknikModern stora menger
för-Syftet med varjeintegritetssynpunkt.frånriskersärskildanebära

sökaspeciell,generell eller ärdenfattningsreglering, sig är attvare
används kanreglersärskilda risker.dessa Deeliminera vara avsom

fårvadfrågabegränsningar iregler ärolika slag. En typ somomav
verksamhet soci-ärendehandläggning igällerSåvittregistreras. somen

integritetsskydduppnådennakonstateras vägaltj kan ettänst attatt ge-
utnyttjande in-rationelltförsvårardennerellt är ettmestsett avsom

reglerInförande dennaverksamheten.formationstekniken i typ avav
respektiveuppgifter börvilkagenomgångförutsätter också somaven

får registrerasfråga vadBegränsningar ifåinte bör registreras. somom
integritetsskydd.skapaifrån den enda möjlighetendock långtär ettatt

begränsningarolikaverksamt skyddskapaMöjligheterna ettatt genom
uppgifternabehandlingenåtkomsten till ochfrågai samt genomavom

och andraloggninganvändningen efterhandkontroll ifortlöpande av
ochteknik-förbättrats starktsäkerhetsfunktioner har systemut-genom

förde lösningarligger sökaår. uppdragetveckling under I attsenare
rationellteffektivt ochminst försvårarintegritetsskyddet ut-ettsom

undvikadelfrågor gårteknik och, det i intenyttjande modem attomav
motsatsförhållande tilloch integritetsskydd kommer ieffektivitet ettatt

båda intressen.mellan dessafinna den lämpliga avvägningenvarandra,
så-olika lösningar för skilda samhällsintressenKonsekvenserna av
be-Gallringsfrågornaforskningsbehov måste beaktas.insyns- ochsom

forskningensanalyseras utifrån bl.a. behov.höver
ochsocialtjänstlagenhär verksamhet enligtMed socialtjänsten avses

enskilda.verksamhet bedrivsanslutande lagar, inklusive sådan avsom
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dock ha frihet fråga den avgränsningenUtredaren bör i närmare avom
omfattas, sittoch skall heller förhindrad låtavad bör inte attsom vara

detomfatta något formellt ligger utanför socialtjänsten,förslag som om
naturligt sambandfinns och det i övrigt motiverat. I dettaärett sam-

regeringen tillgängligmanhang kan i propositionen Mernämnas att
kollektivtrafik prop. 1996/97:1 15 föreslår förändringar i fråga om

tillfärdtjänstverksamheten innebär denna samhällsserviceattsom
funktionshindrade skall till socialtjäns-inte längre räknas hörandesom

ställning tillUtredaren bör det lämpligt denär nämn-ta att,ten. om om
genomförs, detta behandla författningsregle-da ändringen äventrots en

gällande fárdtjänstverksamheten i detta sammanhang.ring
Uppdraget omfattar sådan behandling personuppgifterinte av som

stöd för officiellsker med lagen 1995:606 vissa personregisterav om
statistik.

skall samråda medUtredaren berörda myndigheter och organisatio-
med kommittéer,statliga utredare och arbetsgrupper inomsamtner re-

geringskansliet utreder eller frågorpå arbetar med vilkasättannatsom
anknyter till denna utredning.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer
dir.och utredare 1992:50, 1994:23, 1994:124, 1996:49.

Redovisning uppdragetav

Utredaren skall redovisa uppdraget till regeringen den oktober1senast
1998.

Socialdepartementet
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