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Till statsrådet och chefen för finansdepartementet

beslutGenom den 18 februari 1988 bemyndigade rege-
ringen chefen för finansdepartementet tillkallaatt

kommitté med uppdrag utarbetaen att förslag till
genomförande organisation för folkbokfö-av en ny
ringen. Genom regeringsbeslut den 20 oktober 1988
bemyndigades statsrådet Engström beslutaatt le-om
damöter rörande kommittén.m.m.

Med stöd regeringens bemyndigande förordnadesav
den 16 1988 landshövdingen Rolf Wirténmars som
ordförande departementsrádetsamt Nils över-Dexe,
direktören GrufbergLennart och departementsrádet

HolgerssonSvante ledamöter.som

Att sakkunnig biträda kommittén förordnadessom den
16 1988 generalsekreteraren Sörenmars Ekström.

Att biträdaexperter kommittén förordnadessom den
16 1988 arkivrådet Claes Gränström,mars rationali-
seringschefen Landgren,Lena avdelningsdirektören
Tor-Olov Mellgren, departementssekreteraren Anne-
Cerise Nilsson, förbundsdirektören Nordin,Ingvar
kammarrättsassessorn Leif Nyström, fögderichefen
Sten-Göran Robarth, direktorn Sköld,Lars avdel-
ningsdirektören TegenfeldtLars och kyrkobokfö-
ringsinspektören Tollin.Hans 26 maj 1988Den för-
ordnades departementssekreteraren Ingrid Klering

biträdaatt kommittén expert. denFr.0.m. 1som
september 1989 ersattes Leif Nyström departe-av



mentssekreteraren Frank Walterson.

kommittêsekreterare har tjänstgjort hovrätts-som

Björn Karlsson och folkbokföringsdirek-assessorn
tören Lars Renmyr.

Kommittén, antagit organisationskommit-namnetsom
tån fårför folkbokföringen, härmed överlämna del-
betänkandet folkboföringsregisterLag om m.m.

fråganSärskilda yttranden har, i försäkrings-om
kassornas medverkan i den framtida folkbokföringen,

avgivits Tor-Olov Mellgren och Nordin.Ingvarav

Stockholm i februari 1990.

WirténRolf

Nils GrufbergDexe Lennart

HolgerssonSvante

Björn Karlsson

Lars Renmyr
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SAMMAN FATTN NGI

Riksdagen har under hösten 1987 beslutat att ansva-
för den löpanderet folkbokföringen skall flyttas
frånöver pastorsämbetena till de lokala skattemyn-

Ävendigheterna. försäkringskassorna skall medverka
i det framtida folkbokföringsarbetet.

Enligt direktiven vårtär det uppdrag lämnaatt
förslag till den närmare utformningen folkbokfö-av
ringens organisation och i övrigt lämna förslag
till åtgärderandra kan behövas för attsom genom-
föra den organisationen. detta delbetänkandeInya
redovisar vi överväganden och förslag rörande
främst

folkbokföringens organisatoriska integration i-
skatteförvaltningen,

försäkringskassornas medverkan,-
ADB-stöd ochnytt-

integritets- och sekretessfrágor uppkommersom-
såsom följd våra förslag till datoriseringen av
och omorganisation.

Folkbokföringen i skatteförvaltningen

Vi har i denna del vårt förslaganpassat till den
förändring skatteförvaltningens organisation iav
länen föreslås i propositionen taxerings-som om ny
lag. Förändringen innebär de lokala skattemyn-att
digheterna den 1 januari 1991 upphör självstän-som
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övergår lokalatill blimyndigheter och attdiga

för varje län.skattemyndighetiskattekontor en

fall inled-föreslår ifolkbokföringen,Vi vartatt
skat-får ingå särskild inomningsvis, gruppensom

På ytterligare integreringkansikttekontoret.

stånd. folkbokföringsverk-löpandetill Allkomma

Verksamhetenskattekontoret.skesamhet skall hos
så tjänstskikt-med liteorganisationbedrivs i en

varjeinnebärvilket bl.a. attmöjligt,ning som
alla före-skall kunna utföraprinciphandläggare i

Undantagsvis kan vissaarbetsuppgifter.kommande

Riks-specialistkompetens.ärenden krävatyper av
vårt förslag inte delta iskall medskatteverket

princip endast haioperativa verksamhetenden utan
folkbokföring-funktioner inomoch styrandeledande

en.

medverkanFörsäkringskassornas

i den folk-skall medverkaFörsäkringskassorna nya
ärenden initierasibokföringsorganisationen som av

för den enskildefördelarinnebärenskilda. Detta
undersökt formerna förfrån Vi harservicesynpunkt.

tvåutifrån huvudalterna-främstkassamedverkanen
förmedlingsal-handläggningsalternativet ochtiv,

riksdagens uttalandenmedenlighetternativet. I
från är skattemyn-detutgår båda alternativen att

och registre-formella besluts-är dendigheten som
initierasärendeni deringsmyndigheten även som

försäkringskassa.hos en

myck-har kassornahandläggningsalternativetMed en
ochfolkbokföringsverksamhetenroll inomaktivet

bedömningar i är-ochsjälvständiga utredningargör
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alltsåenden initieras enskilda; arbetsupp-som av
gifter är mycket lika dem utförs skatte-som som av

såsommyndigheterna folkbokföringsmyndigheter.nya
återstår för skattemyndigheternaDet rörande dessa

ärenden i princip bara registrera vissa uppgif-att
utifrån de ställningstaganden kassorna harter som

gjort. förmedlingsalternativet är kassornasI ar-
betsuppgifter begränsade till informera, till-att

handahålla blanketter, hjälpa enskilda fylla iatt

blanketter kontrollera anmälningar. Sedansamt att

detta är gjort översänder kassan det aktuella ären-

det till skattemyndigheten för utredning och beslut

registrering.samt

vårVid prövning formerna för kassamedverkan harav
det visat sig medverkan i likhet medatt en som,

fårhandläggningsalternativet, omfatta beredning

och bedömning folkbokföringsärenden medför bety-av
pådande nackdelar flera plan. jämförelse medI en

sådanbegränsad kassamedverkan medför ord-mera en
ning tillskapasdet ineffektivatt och kompli-en
cerad organisation med otillräcklig kompetens. Det
uppstår några fråninte heller fördelar servicesyn-

med mycket aktivpunkt roll för kassorna. Meden
kassamedverkanden vi förordar utfärdar intesom

försäkringskassorna några personbevis.

ADB-stödet och personakterna

För närvarande förekommer datoriserade länsregister

inom folkbokföringsverksamheten. Riksdagen har

bl.a. uttalat ävenfolkbokföringen bör datori-att

uppnålokalt för skall tillräckligattseras man en
snabbhet och tillförlitlighet beträffande aktuella

också påuppgifter. Riksdagen har ställt krav en
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effektiv och serviceinriktad framtida verksamhet.
nå målenFör de uttalade haratt vi funnit det nöd-

vändigt med fullständig datorisering regis-en av
terhållningen inom folkbokföringen.

Vårt förslag till påADB-stöd byggernytt kom-en
bination småskaliglokal, datorisering och ettav
centralt lokalasystem. datoriseringen skallDen

utgöra stöd påi verksamheten nivåett lokal med

ADB-register för varje skattekontorsett arbetsom-

råde. För tillgodose samhälletsatt behov bas-av
uppgifter, främst aktualisering andragenom av myn-
digheters register, inrättas centralt folkbok-ett

föringsregister ersättare till de nuvarandesom
länsregistren.

Några manuella folkbokföringsregister ingår således

vårtinte i förslag. Fördelarna med datoriseringen
vårkan enligt uppnåsbedömning bara de lokalaom

registren före den 1 juli 1991 förses med den in-
formation finns i de grundläggande dokumen-som nu

personakterna inomten dagens kyrkobokföring.

ADB-registren och integriteten

påstarka krav datorisering effektivDe som en
fårverksamhet ställer självfallet inte medföra att

den enskildes påintegritet kränks otillbörligtett
sätt. grundläggande motmedel riskerSom ett förmot
sådana föreslårkränkningar vi detaljerad för-en
fattningsreglering folkbokföringens framtidaav
ADB-register. det förslag till registerlag viI som

föreslårlägger fram påvi lösningar frågordenu
rörande registren har frånsärskild betydelsesom
integritetssynpunkt. föreslårBl.a. vi föreskrifter
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ändamål, innehåll och terminalåtkomstom ansvar,
rörande registren.

lokala folkbokföringsregistrenDe kommer vårtmed
förslag innehållaatt motsvarande uppgifter isom
dag registreras manuellt inom kyrkobokföringen. Re-
gisterinnehållet är via terminal endast tillgäng-
ligt inom den aktuella skattemyndigheten. sökmöj-
ligheterna i registren ocksåkommer begränsas.att

centralaDet referens- och aviseringsregistret in-
nehåller de typer uppgifter olika myndighe-av som

behöver iter sina verksamheter. Registerinnehållet

motsvarar ganska väl de uppgifter i dag lagrassom
i folkbokföringens länsregister. avgörandeEn
skillnad mellan de lokala och det centrala regist-

ärret centraltatt endast lagras aktuella uppgif-
Historikter. rörande folkbokförda före-personer

kommer således endast i de lokala registren. Möj-
ligheterna via terminalatt delta uppgifter iav
det centrala registret är vårtmed förslag mycket
begränsade. Endast skattemyndigheterna föreslås nu
få åtkomst dåoch uteslutande till grundläggande
uppgifter såsom och adress. Ut-personnummer, namn
lämnande registeruppgifter på fårADB-medium skeav
bara med författningsstöd eller efter beslut av re-
geringen eller datainspektionen.

Sekretess

Vi har särskilt övervägt den utökade datorise-om
ringen bör föranleda skärpning folkbokfö-en av
ringssekretessen, funnit det sekretesskyddattmen

föreligger är väl avvägt även för framtiden.som nu
gäller bådeDetta uppgifter generelltsom anses
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familjerättsligavissarörandekänsliga, exempelvis
såsomuppgifterförhållanden, normalt harmlösaoch

fall.skyddas i vissabehövakanadresser som

överförandet skatteförvalt-tillfolkbokföringenav
personuppgifter frittfrågan olikaväckerningen om

skatteområdet och folk-mellanutbytasskall kunna
och skattemyn-inombokföringsverksamheten sammaen

bosättnings-effektivintressetdighet. Bl.a. enav
dock funnitVi har atttalar för detta.kontroll en

börintegritetsskäl inte accepte-sådan ordning av
uppgiftsutbyte böreventuelltettutan att un-ras

sekretessprövning. ettsedvanlig Somderkastas
föreslår särskildviklargörande detta att enav

sekretesslagen.ibestämmelse införs

våra förslagKostnadskonsekvenser av

folkbokföringsverk-dendirektiven attI nyaanges
påmerbelastninginnebäraberäknaskansamheten en

vårt förslagMed250 milj.kr.medstatsbudgeten ca
engångsutgiftbudgetåruppstår nästa storför en

tillpersonaktsinformationenöverföringenför av
den angivnainnebärvilketADB-medium, att ramen

hållaskanpå statsbudgeten intemerbelastningför
överförspersonaktsinformationenbudgetåret.det Om

uppkommerförordarvipå koncentrerade sättdet som
verksamhetenframtida attsådana i denvinsterdock

hållas inompå kanstatsbudgetenmerbelastningen
budgetåren.de följandeunderangivnaden ramen
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FÖRFATTNINGS FÖRSLAG

Förslag1. till

folkbokföringsregisterLag om

Härigenom föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

ändamål1 För de i lag skalldenna inom§ som anges
folkbokföringsverksamheten med hjälp automatiskav
databehandling föras lokalt register för varjeett

verksamhetsområdeskattekontors och centraltett
referens- och aviseringsregister landet.för hela

ocksåfolkbokföringsverksamheten skall medInom
hjälp automatisk databehandling föras diarier.av
Närmare föreskrifter diarierna meddelasom av re-
geringen.

Registerändamål

2 lokalt folkbokföringsregister skall använ-EttS
das skattemyndigheten förav

1. prövning ärende handläggs enligt folk-av som
bokföringslagen 1967:198 eller folkbokföringskun-

görelsen 1967:495 och för registrering uppgiftav
sådanti ärende,

2. prövning ärende enligt föräldrabalken,av som
namnlagen 1982:670 eller begravningskungörelsen

1965:540 handläggs skattemyndigheten och förav
sådantregistrering uppgift i ärende,av
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äktenskapshinder,prövning3. av
rörande personligaregistrering uppgift4. av

förhållanden särskilda bestämmelserenligt an-som
skattemyndigheten,mäls till

tillhandahållande folkbokföringsuppgifter i5. av
personbevis ochregisterutdragform annat upp-av

giftslämnande,

framställning särskilda uppgiftssamman-6. av
förfolklängder och andra längderställningar

folkbokföringsuppgifterforskning och förvaring av
arkivmyndigheter, ochstatligahos

kontroll folkbokförings-uppföljning och7. av
verksamheten.

och aviseringsregistretcentrala referens-3 DetS
kompletteringanvändas för aktualisering, ochskall

personregister ochkontroll andra annat upp-av
giftslämnande.

användasskall skattemyndigheten förRegistret av
folkbokförda och1. lokalisering personerav

tilldelning2. av personnummer.
får, sin termi-Skattemyndigheten inom förramen

nalátkomst också använda registret videnligt 9 §,
och 2 förprövning ärenden enligt 2 1 samt§av

tillhandahållande enligt 2 5.registerutdrag §av

Registeransvar

registeransvarig för deSkattemyndigheten är4 S

rörandelokala folkbokföringsregister förssom myn-
verksamhetsområde.dighetens

registeransvarig för det5 Riksskatteverket är§
centrala referens- aviseringsregistret.och

registeransvarig förSkattemyndigheten är upp-
och aviseringsre-gifter i det centrala referens-
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gistret härrör från lokaltett registersom och som
rör är eller haren senastperson varit folk-som
bokförd inom myndighetens verksamhetsområde.

Registerinnehåll m.m.
6 lokalt§ Ett folkbokföringsregister skall uppta
den är eller har varit folkbokfördsom inom det
verksamhetsområde för vilket registret förs fåroch
rörande sådan innehålla uppgiften person om

1. personnummer,
2. namn,
3. adress eller adresser,

4. folkbokföringsfastighet, folkbokföringsort och
folkbokföring under särskild rubrik,

5. födelsehemort och födelseort,
6. medborgarskap,

7. civilstånd,

8. makemaka, barn, föräldrar och vårdnadshavare
eller med vilken sambandannan föreliggerperson
inom folkbokföringen,

9. inflyttning från utlandet,
10. avregistrering;

dödsfalla och dödförklaring,
b utflyttning till utlandet,

obefintlighet,c

ll. gravsättning,

12. ytterligare förhållanden i enlighet medsom
särskilda bestämmelser är antecknade i personakt

i 16 folkbokföringskungörelsen,§som avses
13. diarienummer, och
14. särskild sekretessprövning hemligstämpling.
Registret får även innehålla tidsuppgifter röran-

de registrerade förhållanden tekniskasamt och ad-
ministrativa uppgifter behövs för tillgodo-attsom

ändamålen med registret.se
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hurföreskrifternärmaremeddelar omRegeringen
skallregistretiuppgifterna anges.

ävenparagrafdennatillämpningen ansesVid av
kyrko-1991juni30denfolkbokförd varden somsom

landet.bokförd i

aviseringsregistretochreferens-centrala7 Det5
folkbokfördvaritharellerärdenskall uppta som

in-sådanbeträffandefåroch personlandetinom en
folkbokföringsre-från lokaltuppgift ettnehålla

förhållandenaktuellaochgister personnummerom
och 14.2-10i 6 §avsessom

innehål-frågaiockså förfårRegistret personen

uppgiftaktuellla om
territo-ickeochkyrkansvenskaimedlemskap1.

församling,riell
ochberedskapskod,ochvärnplikts-2.

sjömansregistrering.3.
tilldelatsdenäven upptaskallRegistret som

ochfolkbokfördblivithaattutanpersonnummer
ochinnehålla uppgift personnummerdärvid namn,om

personnummertilldelningen.förgrunden
ägerstyckena mot-fjärdeochtredjeandra,6 §

paragraf.beträffande dennatillämpningsvarande

in-får uppgiftlagdennaenligtregisterTill8 §
med fö-enlighetipersonregisterfrån annathämtas

meddelar.regeringenreskrifter som

Åtkomst
tillterminalâtkomstfår haSkattemyndigheterna9 §
så-aviseringsregistretochreferens-centraladet

uppgiftgällervitt om
personnummertill-förgrundenoch1. personnummer

stycket,andraenligt 7delning §
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2. namn,
3. adress,

el-folkbokföringsortfolkbokföringsfastighet,4.

särskild rubrik,folkbokföring underler

civilstånd5.
såvitt tid förendastavregistrering;6. avser

dödförklaring,dödsfall ellera.
utlandet,flyttning tillb.

ochobefintlighetc.
sjömansregistrering.7.

Utlämnande

folkbokföringsre-lokaltPersonuppgifter i ett10 S
aviserings-ochcentrala referens-och i detgister

på automatiskfár medium förlämnasregistret ut

ellerföljer lagendast dettadatabehandling avom
medgivit det.regeringen hareller Rege-förordning

så-lämnaåt datainspektionenfår uppdra attringen
fråga inteuppgifterimedgivandedant som om-om

datainspektionen öv-Beslutsekretess.fattas avav
regeringen.hoserklagas

Längder
på mediumfår framställas6Längder enligt 2ll §§

enlighet med före-iautomatisk databehandlingför

meddelar.regeringenskrifter som
regeringen bestämmereller myndighetRegeringen

intelängderföreskrifternärmaremeddelar somom
databehandling.på automatiskmedium förframställs

Gallring

lokalt folkbokfö-iuppgifterGallring ett12 § av
och avi-centrala referens-och i detringsregister
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seringsregistret sker i enlighet med arkivlagens
0000:0000 bestämmelser.

Sökbegregg

13 lokalt5 ett folkbokföringsregisterI och i det
centrala referens- och aviseringsregistret får de
sökbegrepp användas regeringen föreskriver.som

1. lag träder iDenna kraft den 1 juli 1991.
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2. Förslag till

ändring i sekretesslagenLag om

Härigenom föreskrivs 15 sekretesslagen7 kap.att §

1980:100 skall ha följande lydelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.7

15 S

Sekretess gäller verksamheti folkbokfö-som avser
eller liknande registreringring befolk-annan av

förhål-ningen, för uppgift enskilds personligaom
det särskild anledninglanden, kan antas attom av

någon närståendeden enskilde eller honom lider men
uppgiften röjs. gäller,Motsvarande sekretess iom

den utsträckning regeringen föreskriver det, i an-
verksamhet registrering betydandesom avsernan av

del befolkningen.av
fråga uppgift i allmän handling gäller sek-I om

år.sjuttioi högstretessen

Folkbokföringen är inom

skatteförvaltningen att

självständiganse som en
Verksamhetsgren enligt 1

andra stycket.kap. 3 §
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INLEDNING
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1 UTREDNINGSARBETET.

Bakgrund1.1

beslutfattathösten 1987har underRiksdagen om
organisationförriktlinjerprincipiella aven ny

198788:2,198687:158, SkUfolkbokföringen prop.

den lö-förinnebärBeslutet ansvaret2. attrskr
frånföras överskallfolkbokföringenpande pas-

skattemyndigheterna.de lokalatilltorsämbetena
Även medverka i detförutsättsförsäkringskassorna

organisa-folkbokföringsarbetet.framtida Den nya
den juli 1991.genomförd 1blitionen avses

Direktiven1.2

förslag till den när-lämnaförtillsatta attVi är
organisationfolkbokföringensutformningen avmare

åtgärder kanförslag tilllämnaövrigtoch i som
organisationen.genomföra denförbehövas att nya

till delbe-bilaga 1Våra är fogadedirektiv som
tänkandet.

delbetänkandetochUtredningsarbetet1.3

nödvändigt ivarithar det attinledningsskedetI
på framutredningsarbetet att tainriktahög grad

vidtaADB-stödet ochframtida attdetunderlag för

i brukADB-stödet kansådana förberedelser tasatt
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vårunder ledninghararbetejuli 1991.1 Dettaden
särskilt projektför ettbedrivits inom ramen

POFF-projek-riksskatteverket.hosPOFF-projektet
avseendenäven i andrariksskatteverket harochtet

utredningsarbetet.förunderlagtagit fram

på sätt,andra in-ochenkäteräven,Vi har genom
från ochmyndighetersynpunkterhämtat organ som

kommittén. Exempelvis har da-företrädda iärinte
byråchefen delta-Ulf Gtainspektionen, Berg,genom

våra sammanträden.igit ett av

regeringen itillskrivelsesärskildiVi har en
vårt röruppdragdeldenredovisatmaj 1989 somav

kyrkobokföringsarkiven.förvaring Iframtida av
medel förregeringenbegärde vi hos1989september

folk-genomförandebudgetåret 199091 för av en ny
hemställde i novemberVibokföringsorganisation.

tillsättnings-måtte utfärdaregeringen1989 att en
organisationen.i dentjänsterförordning nyaom

handi förstabehandlasdelbetänkandedettaI
frågor om

skatteförvalt-ifolkbokföringenintegreringen av-
och 6,avsnitten 4ningen

avsnitt 5,medverkanförsäkringskassornas-
detillöverföringenADB-stöd och ADBnytt av-

kyrkobokföringeninomregistrerasuppgifter som nu
och 8,7avsnitten

sekretessfrågor aktualiserasochintegritets- som-
och omorgani-datoriseringvåra tillförslaggenom

och 10.avsnitten 3, 9sation
vårakostnadskonsekvensernaävenredovisarVi av

avsnitt 11.förslag

återstående delarmedarbetetfortsätterVi avnu
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vårt utredningsuppdrag. Vi planerar att om ca sex
månader lämna förslag till bl.a. registerförord-en
ning och följdändringar i olika författningar.
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2 ORDNINGNUVARANDE.

folkbokföringAllmänt2.1 om

två kyrkobokföringformer,Folkbokföring sker i som
Kyrkobokföring ägermantalsskrivning.och rumsom

mantalsskrivning ombesörjsmedanpastorsämbetethos
Stockholm och Göteborgskattemyndighet.lokal Iav

skattemyndigheterna äv-emellertid de lokalasköter

rör bosättning.kyrkobokföringenden del somaven

antecknas uppgifter födel-kyrkobokföringenInom om
förhål-och andra personligabosättningse, namn,

kyrkliga uppgifterantecknaslanden. Dessutom rent
Anteckningarna görs fort-konfirmation.dop ochsom

register förskyrkoböcker och andralöpande i som
församling svenska kyrkan.varjeför av

årligen förteck-skerMantalsskrivning att engenom
över de vid vissning upprättas personer som en

skall kyrkobokfördamantalsdagen,tidpunkt, vara
någon Kyrkobokföringen ligger tillkommun.inom

Skattemyndigheten ärgrund för mantalsskrivningen.
bedömningenbunden viddock inte denna av enav

rätta mantalsskrivning.persons

uppgifter inomcentralaRiksskatteverket handlägger

över folkbokfö-tillsynfolkbokföringen och har
ocksådeltar i denRiksskatteverketringsväsendet.

beslu-verket bl.a.verksamhetenlöpande attgenom
vissa fallifastställelsetar personnummeravom
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och ändringom av personnummer.

Länsskattemyndigheten är regional förvaltningsmyn-

frågordighet för bl.a. folkbokföring. Länsskat-om
temyndigheten för med hjälp automatisk databe-av
handling ADB regionala register över befolkningen

i länet.

Domkapitlet har inom stiftet tillsyn över pastors-
ämbetenas befattning med kyrkobokföringen. Därvid

biträds domkapitlet minst kyrkobokföringsin-av en
spektör. Riksskatteverket utfärdar instruktion för

kyrkobokföringsinspektörerna.

2.2 Register inom folkbokföringen m.m.

2.2.1 Kyrkobokföringsregister

11 folkbokföringskungörelsen 1967:495§I anges
kyrkoböckerde och andra register förs inomsom

kyrkobokföringen. Grundläggande dokument inom kyr-

kobokföringen är personakten se bilaga 3. I per-
sonakten registreras enligt 17 nämnda kungörelse§
uppgift födelsehemort ellerom namn, personnummer,
födelseort, kyrkobokföringsort, medborgarskap för

inte är svensk medborgare,person som gemensam
vårdnad, medlemskap i svenska kyrkan de för-samt
hållanden i övrigt riksskatteverket föreskri-som

enlighet sådanamed föreskrifter harIver. person-
innehållaakten kommit att antalett stort person-

uppgifter. fullständiga personaktsinnehålletDet

framgår avsnitt 8.1.av

Personakten för den kyrkobokförs på grundsom av
fråninflyttning överförs utflyttningsorten och
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förvaras hos det pastorsämbete där ärpersonen
folkbokförd.

2.2.2 Länsregister m.m.

länsregistrenI för varje i enlighetanges person,
med vad föreskrivs i 74 folkbokföringskungö-§som
relsen och efter riksskatteverkets bestämmande,
uppgift om

namn,-
personnummer,-
adress,-
födelsehemort eller födelseort,-
folkbokföringsfastighet och folkbokföringsort el--
ler motsvarande,

mantalsskrivning,-
medborgarskap,-
civilstånd,-
samhörighet, för sökperson beträf-personnummer-
fande sökperson avsnitt 9.4.3se
medlemskap i svenska kyrkan och icke-territoriell-
församling,

värnpliktskod och-
sjömansregistrering.-

Länsregistren aktualiseras i första hand med upp-
gifter från Ändringarkyrkobokföringen. i länsre-
gistren sambearbetas veckovis till det s.k. riks-
aviseringsbandet. riksaviseringsbandetGenom aktua-
liseras ett stort antal personregister hos olika
myndigheter se 8 förordningen§ det statligaom

och adressregistret, 1981:4.person-

statligaDet och adressregistret SPAR ärperson-
deett register kontinuerligt förses medav som
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folkbokföringsregistren. typerDefrån avuppgifter
överens-ilagras SPARfolkbokföringsuppgifter som

iuppgiftstypernagrundläggandemed devälstämmer
Även får användas myn-avlänsregistren. SPAR, som

aktualiseringförnyttjasenskilda, avochdigheter
289.1973: Dendatalagen,25 sompersonregister §

myndighetsfå uppgifter personre-begär att enur
stäl-iochdettaförvägrasfallvissaikangister

fårUtnyttjandet SPARtillhänvisas SPAR. avlet

avgiftsbelagt.vara
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ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAGocn
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VÅRA FÖRSLAG FRÅN3. INTEGRITETSSYNPUNKT

3.1 Inledning

utredningsarbetet har integritetsfrågornaI en
framträdande Måletplats. vårtför arbete är att
den utökade datorisering föreslårvi inte skallsom

nackdelarnågramedföra från integritetssynpunkt
jämfört med nuvarande ordning.

Med integritet närmast den enskildeatt böravses
ha rätt till fredad sektor. rätt gällerDennaen
exempelvis vid ADB-registrering personuppgifterav
och kommer i det fallet till uttryck bl.a. genom en
särskild föreskrift i regeringsformen.

Samtidigt ligger det i sakens den fredadenatur att
måstesektorn få begränsas till följd främst deav

påkrav samverkan föreligger i moderntettsom sam-
hälle. Inskränkningar i integriteten till följd av
ADB-registrering enligt 7 datalagen 1973:§anses

tillåtna289 så länge de inte medför otillbörligt
intrång i registrerads personliga integritet.

denna bakgrundMot vi det angeläget iatt ettanser
sammanhang belysa integritetsfrågorna och förklara

vårahur förslag nåbidrar till det må-angivnaatt
let. avsnitten 9 och 10 behandlarI register-som
lagstiftning och sekretess belyses sedan olika in-
tegritetsfrågor i detalj.mer
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kräver utökad dato-folkbokföringförbättrad3.2 En
risering

huvudmannaskap inne-ändratRiksdagsbeslutet ettom
också utökad dato-ställningstagande författar ett

ingår vårtifolkbokföringen.risering inom Det

detriktlinjerna fördrauppdrag ADB-att nyaupp
stödet.

integritetsfrågor medhänger ut-De samman ensom
måste bakgrund bl.a.datoriseringökad mot avses

i dag fö-ADB-registrering redanomfattandeden som
Ändring-länsregister.folkbokföringensirekommer

också till detsambearbetasi länsregistrenarna
Från riksaviseringsban-riksaviseringsbandet.s.k.

påomfattande uppgiftslämnandesker mycketdet ett

hand olika myndigheter.till i förstaADB-medium

rad andraockså det inomsaken hörTill att en sam-
med hjälphällsområden personregisterförs ADBav

innehåller integri-registerflera dessaoch att av
exempel kan nämnasinformation.tetskänslig som

försäkringskas-registerskatteregistren och de som
tillgång för den allmännatill inomhar ramensorna

försäkringen.

försföreslår manuella registerdeVi att avsom ca
120 lokalaersättspastorsämbeten1 400 ADB-re-av

för varje skattekon-folkbokföring,förgister ett

verksamhetsområde. förse främstUppgiften atttors
folkbokföringsuppgifter börmyndigheter medolika

på centraltvår läggasuppfattningenligt ett nytt

kan deaviseringsregister. Därigenomochreferens-

riksaviseringsbandetochnuvarande länsregistren

ocksåskall använ-registretcentralaersättas. Det
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das skattemyndigheterna för lokaliseraattav en
är bosatt utanför det länet och förperson som egna

personnummertilldelning. Vårt förslag till nytt
för folkbokföringenADB-system innefattar även ADB-

register för diarieföring.

Riksdagsbeslutet utökad datorisering har ytterstom
sin grund i behovet effektivare folkbokfö-av en
ring. Utifrån skatteutskottets betänkande kan en
effektivitetshöjning bl.a. sägas innefatta krav på
ökad snabbhet och säkerhet i registreringen. Vi har
bedömt detta inte uppnåsatt kan fullstän-utan en
dig datorisering på lokal nivå. bibehållaAtt per-
sonakterna någoneller form manuellaannan av re-
gister vid sidan av skulle sålunda medföra ökad
resursåtgång och innebära försämrad service genom
längre handläggningstider vid exempelvis utfärdande

personbevis över huvudsamt verkataget hämmandeav
på rationell folkbokföringsverksamhet.en

Således finns det starka verksamhetsmässiga skäl
vårtför förslag till datorisering. ärDetta dock

bara den sidan saken. andra sidanDen ärena av att
utökad ADB-registrering, den sker i olämpligaom
former, kan medföra otillbörligt integritetsintráng
för de registrerade personerna.

3.3 Lagreglerat integritetsskydd

3.3.1 Allmänna skyddsregler

Enligt 2 kap. 3 andra stycket§ regeringsformen
skall integritetsskyddet vid registrering av per-
sonuppgifter med hjälp automatisk databehandlingav
närmare i lag. För närvarande är det främst ianges
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frågorallmännadatalagenochsekretesslagen omsom
regleras.integritet

framtidadengälla ävenSekretesslagen kommer att
fö-kommerregister attfolkbokföringen och de som

skärp-övervägtverksamhet. Vi hardennaför enras
folkbok-inomsekretesskyddetdet allmännaning av

uppställsskydddetfunnitföringen att nusommen
framtiden.även förväl avvägtär

Överförandet tillfolkbokföringsverksamhetenav
vår uppfattning intefår enligtskatteförvaltningen

skatteuppgifterochfolkbokförings-innebära att
Förskatteförvaltningen.inomblandasokontrollerat

något infor-frittislå angelägnafast det attatt
folkbokfö-mellanförekommainte skallmationsflöde

föreslår särskildviskatteområdetochringen en
sekretesslagen.regel därom i

påockså tillämpligaärdatalagens reglerMånga av
föreslår. innefattarReglernaviregisterde som

ansvarigedenskyldighet förmycketbland annat en
endastregistrettillregistret attattför an-se

ellerändamål felaktigaoch attsittvänds för
folkbok-framtidarättas.uppgiftermissvisande De

ståocksåsjälvfallet attföringsregistren kommer
tillsyn.datainspektionensunder

folkbokföringsregistrenSärskild reglering3.3.2 av

ADB-registernuvarandeFörfattningsregleringen av
74begränsad seär mycket §folkbokföringeninom
harutsträckningfolkbokföringskungörelsen. storI

bestämmariksskatteverkettill attöverlämnatsdet
registerhållningen.över
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skrivelse till regeringen den 31 augusti 1988 harI
frågordatainspektionen uttalat deatt som samman-

hänger med dataregistrering folkbokföringsupp-av
sådan föremålgifter är betydelse de bör bliattav

för reglering under riksdagens alltsåmedverkan och

form lag. ytterligare skäl härför harsomges av
datainspektionen anfört folkbokföringsregistrenatt

omfattar alla medborgare och de uppgifteratt som
registreras visserligen inte är kvalificeratav

ändåkänslig ingalunda harmlösa. Vidareart harmen
påinspektionen pekat den vidsträckta spridning som

fårfolkbokföringsuppgifter och uppgifternas syn-
nerliga betydelse för medborgarnas rättigheter och

skyldigheter.

Även devi framtida folkbokföringsregist-attanser
måste författningsregleras. Endast därigenomren

kan grunden läggas till fullgott integritets-ett

skydd.

frånBl.a. efter mönster andra registerförfattning-

föreslår författningsregleringvi främst föl-ar av
frågorjande direkt hänger med densom samman per-

sonliga integriteten:

registerändamål,

och förfoganderätt,ansvar
registerinnehåll,-
terminalåtkomst,-

påuppgiftslämnande ADB-medium,-
gallring och-
sökmöjligheter.-
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registren3.4 Integriteten och

lokala registren3.4.1 De

framtida lokalt ADB-register för folkbokföring-Ett
vårt förslag föras förkommer med att ett geo-en

område de nuvarande fögderi-grafiskt motsvararsom
Innehållet register kommer mycket väli etterna.

uppgifter in-överensstämma med de typeratt av som
går förs inom kyrko-i de manuella register som nu

Några är integri-bokföringen. uppgifter som mer
skall intetetskänsliga än de kan förekommasom nu

vårt förslag. kan för-registreras enligt Snarare

begränsning härvidlagsägas innebäraslaget en ge-
uppgifter finns inomdet undantar vissaatt somnom

från bl.a.framtida registrering,kyrkobokföringen

dödsorsak.integritetkänsliga uppgiftenden Detom
också påpekas känsliga uppgiftervissabör att om

kunna utläsasfamiljesamband inte alls kommer att

folkbokföringsregister vi före-de lokala somav
språkar. gäller bl.a. uppgift huruvida ettDetta
vårdnadsförhállande följer lag, dom eller över-av

Motsvarande gäller beträffande grundenenskommelse.

frånheller in-biologiskt faderskap.till Inteett

känsliga uppgifter orsakentegritetssynpunkt om
vårtmed förslagtill personnummerbyten kommer att

utläsas registren.kunna ur

kan överföringenbakgrund vad sagtsMot av som nu
register tillinformation i antal manuellaettav
särskiltADB-register knappast in-lokala anses som

tegritetskänslig. gäller särskilt vi för-Detta som
i regist-begränsning sökmöjligheternaordar aven

påuppgiftslämnandeoch reglering ADB-me-avren en
dium.
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Enligt vårt förslag frånskall skattekontoretman
få terminalåtkomst även till de andra lokala folk-
bokföringsregister förs skattemyndigheten.som av

finnsDet flera skäl till detta. första handI är
det starktett verksamhetsmässigt krav frittatt
kunna delta Åt-registeruppgifter inom länet.av
komstmöjligheten har särskild betydelse i flytt-
ningsärenden att allamerparten flyttning-genom av

Ävensker inom länen. i vissaar andra typer av
ärenden kan inom folkbokföringen behöva haman ome-
delbar tillgång till uppgifter från andra register-
områden. terminalåtkomstenUtan inom länen måste de
aktuella uppgifterna inhämtas på sätt.annat Vi har
bedömt det inteatt är möjligt att kravenmotsvara
på snabbhet och säkerhet i handläggningen och re-
gistreringen dennautan länsvisa åtkomstmöjlighet.

åtkomstmöjlighetenGenom främjas också hög kvalitet
och aktualitet på registeruppgifterna, vilket är
till fördel även för den enskilde. Uppgifterna i
folkbokföringsregistren får ju omfattande sprid-en
ning till myndigheter och andra och har bety-stor
delse då det gäller tillgodoseatt den enskildes
rättigheter i samhället.

Självfallet skulle det ytterligare verksam-gagna
heten fri terminalåtkomst förelåg mellanom skatte-
myndigheterna. integritetsskälAv har vi dock fun-
nit detta oacceptabelt; sådanmed åtkomst skulleen

från skattekontorett kunnaman delta uppgifterav
rörande hela landets befolkning.

ordningEn medger terminalåtkomst inom länensom är
naturlig med hänsyn till den organisationen in-nya

skatteförvaltningen och överensstämmerom nära med
vad gäller inom skattemyndighetensom rörande skat-
teregistren. samtidigt måste det poängteras att
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folkbokföring ochåtskilt mellanär heltADB-stödet
ändamålsbestäm-tillvårt förslagMedbeskattning.

det exempel-ärfolkbokföringsregistrenförmelser
folkbokfö-lokaltanvändatillåtet ettattvis inte

beskattningsverksamheten.ringsregister i

aviseringsregist-ochcentrala referens-3.4.2 Det

ret

basuppgiftersamhällets behovtillgodoseFör att av
vidarebe-ochlagranödvändigtliksom attär det nu

folkbokföringsuppgifter.många somtämligenfordra
verksamhetföreslår vi dennaatttidigare sagts

avise-ochcentrala referens-detmed hjälpsker av
innehåll i dettillVårt förslagringsregistret.

lagras ifrån i dagvadskiljer sigregistret som
detvill ersättavifrämst attlänsregistren genom

enhetligmedsökpersonsbegreppetförekommande ennu
flerafamiljesamband och attredovisning genomav

registreras.kunnaböradresser

familjesamband ochrörandeuppgifterNågra typer av
be-vilka kananknytning,utländskförhållanden med

vår uppfattningbör enligtkänsliga,traktas som
be-underendastcentrala registreti detlagras en

tid.gränsad

aviserings-ochreferens-centralai detLagringen
förhål-historiskaintekommer attregistret avse

makemakatidigaresåsom uppgifterlanden namn,om
går inte detdetDärigenommedborgarskap.eller av

bildheltäckandeutläsa denregistretcentrala att

uppfattasoftaregistreradeöver sompersoner som
integritetskänslig.särskilt
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Vad gäller lagringen uppgiftersagts isom nu av
Än fråndet centrala viktigareregistret. integri-

frågan tillgångtetssynpunkt är vilken med hjälpom
ADB-medium, främst terminal, myndigheter ochav som

andra har till uppgifter i registret.

föreslår såsomVi skattemyndigheten folkbok-att ny
föringsmyndighet endast skall ha begränsadmycket
terminalåtkomst till det centrala referens- och

Åtkomsten fåraviseringsregistret. endast omfatta
såsomvissa grundläggande uppgifter personnummer,

Terminalåtkomstoch adress. för myndigheternamn
ingårutanför skatteförvaltningen inte i det för-

slag vi lägger fram. Med den ordning visom nu som
förordar blir det endast hos riksskatteverket möj-

innehålletligt del hela i det centralaatt ta av
referens- och aviseringsregistret.

Olika användares behov registeruppgifter kommerav
erhållerfrämst tillgodoses deatt attgenom mag-

netband med registeruppgifter. folkbokförings-De
pålämnas dettauppgifter sätt kommer själv-utsom

fallet begränsade till verkli-att mottagarensvara
vårtbehov. förslag kommerMed allt uppgiftsläm-ga

pånande ADB-medium författningsreglerat.att vara

3.5 Kvalitetskontroll

på hög registerkvalitet är bl.a. integri-Kravet en
tetsfråga och därigenom grundläggande för alla per-
sonregister. torde dock gälla i särskilt högDetta
grad för folkbokföringsregistren eftersom de utgör

mångagrunden till andra ADB-register; felaktiga
får såledesfolkbokföringsuppgifter snabbt sprid-

ning.
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infördes ef-integritetsskyddetgrundlagsfästaDet
offentlighetskommittênfrån ochdata-förslagter

påpekas ofta1987:8. DetbetänkandetDOK i DsJu
initierad kontrol-ärregistrerade självdenatt en

folk-honom.röranderegisteruppgifter Inomlant av
på flerauttrycktilldettabokföringen kommer

anmä-självenskildedendet oftaDels ärsätt. som
efterdirekt ellerförhållanden, antingenolikaler

denDels kommermyndighet.förmedling en-av annan
personbevis ibehövaframtideni attskilde även

så sägafår han attomfattning. Därigenomviss
uppgifterkontrolleramöjlighetautomatiskt att som

folkbokföringsuppgifterattregistrerats. Genom an-
enskildamedkontakterimyndigheterandravänds av

eventuellaockså möjlighetergoda attföreligger
till.rättasoch kanupptäcksfelaktigheter

också viktigtdet attärkvalitetssynpunktFrån
dröjsmål. Data-kan rättasuppgifter utanfelaktiga

rättelse.bestämmelserinnehåller allmännalagen om
övervägavårt arbete attfortsattaiVi kommer om

folk-rättelseförreglersärskildabehövsdet av
också närmareVi kommer attbokföringsregistren.

upprätt-förbehövsåtgärder attöverväga vilka som
pá registren.hög kvalitethålla en
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FOLKBOKFÖRINGEN4. SKATTEFÖRVALTNINGENI

Pågående4.1 omorganisation beskattningsverksam-av
heten

ändradeDet huvudmannaskapet innebär folkbokfö-att
ringens organisation och verksamhetsformernya bör
utformas med påtanke de regler och riktlinjer som
gäller i övrigt inom skatteförvaltningen. I organi-
sationsfrágan måste särskilt beaktas de förändring-

skatteförvaltningen står inför,ar som genom rege-
ringens proposition taxeringslag med bl.a.om ny
förslag till länsorganisation för förvaltningenny
prop. 198990:14. Enligt propositionen skall den

organisationen utformasnya efter huvudsakligen
följande riktlinjer.

samladeDen beskattningsverksamheten i länett in-
ordnas i skattemyndigheten ny gemensam ersät-som
ter den nuvarande länsskattemyndigheten och de lo-
kala skattemyndigheterna. Härigenom upphör den nu-
varande indelningen i fögderier, på varje ortmen
där det finns lokal skattemyndighetnu inrättasen

lokaltett skattekontor. Skattekontoret får ett
verksamhetsområde bestäms till viss eller vissasom
kommuner eller församlingar. Utgångspunkten för ut-
formningen den skatteorganisationenav kommernya
att beskattningsverksamhetenattvara skall integ-

och varjeatt skattskyldigreras i princip bara
skall ha kontaktpunkt inom skatteförvaltningen.en

börDetta medföra mångaatt arbetsuppgifter kan de-
centraliseras inom länen till de därorter de
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genomfördafulltdenfinns. nya or-skattskyldiga I
verk-operativadenbör merpartenganisationen av
vissabildasSamtidigtlokalt.bedrivassamheten

beskattningfördels avenheter,länsgemensamma
specia-vissafördelsochföretagstörrefrämst

stödfunktioner.ochlist-

organisa-inreskattemyndighetensdenRörande nya
inteärDetpropositionen:iföljandeanförstion

till hurdetaljiställningtanödvändigt att nu
vilkeni ut-ellerdrivasbörintegrationenlångt

bedri-skallverksamhetenoperativadensträckning
Sånivå. myck-länsgemensamrespektivepå lokalvas

beskattningsverk-löpandedenklartdock attäret
övervä-densåväl löntagareavseende somsamheten
lokaladevidskötasbörföretagendelengande av

förmöjlighetsamtidigtDettaskattekontoren. ger
renodlatattfunktionerna merlänsgemensammade

skattefrå-kompliceradeåt de mestsigägnakunna

gorna.

i skat-inordnandeFolkbokföringsverksamhetens4.2
teförvaltningen

förverksamheternamellansynsättisamordningEn
vårenligtbörbeskattningoch upp-folkbokföringen

organisationsprinciper,frågaiskefattning om
ADB-struktur.ochadministrativa systemstyrformer,

tillförslaglämnaär att enförGrundläggande oss
enhetli-ochtydligamedorganisationrakochenkel

fö-sättmotsvarandePåansvarsförhållanden. somga
gällabörbeskattningsverksamhetenförreslagits

fattasskallfolkbokföringsärenden avibeslutatt
geografiskainom ans-skattekontorlokala varsdet
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varsområde den beslutet är eller,person som avser
i de fall avlidit eller flyttat till ut-personen
landet, har varit folkbokförd.senast Samtidigt är
det skattemyndigheten sådan är den formellasom som
beslutsmyndigheten.

bakgrundMot folkbokföringens materiella särartav
inom skatteförvaltningen har vi övervägt skatte-om
kontoren skulle kunna särskildastatusges som
folkbokföringsmyndigheter inom förvaltningen. För-

slaget skatteorganisation i länen har emel-om ny
lertid lagts regeringen för skapa rakatt ochav en
enkel organisation med klara ansvarsförhållanden.

tillskapa 120Att självständiga folkbokföringsmyn-
digheter inom skatteförvaltningen går stick i stäv
med sådandetta. ordning framstår ocksåEn som 0-
förenlig med intentionerna skapa effektivatt en
och flexibel organisation även för folkbokföringen.

kan knappastDet heller allmänheten uppfattasav
särskilt klargörande påskattekontoren dettasom om

sätt skulle kunna uppträda i olika skepnader.

den folkbokföringsverksamheten bör det alltidI nya
inflyttningskontoret beslutarvara som om en

flyttningsanmälan kan godtas eller ej, dvs. om en
skall folkbokföras inom kontorets geografis-person

ka verksamhetsområde. ärendeberedningen kan dockI
i vissa samrådfall med utflyttningskontoret vara
naturligt, exempelvis familjemedlemmar tillom en
flyttande bor kvar.

Ärende exempelvis dödsfall rörom som en person som
inte är eller har varit folkbokförd bör beslutas

och registreras det lokala skattekontoret inomav
geografiska ansvarsområde händelsen inträffat.vars
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Behovet och beslutsfattandemateriell styrningav
på nivå betydligt inomlänsgemensam bör mindrevara
verksamhetsområdet folkbokföring än inom skatteom-

rådet. bistårdag riksskatteverket pastorsämbete-I

i handläggningen vissa ärenden, företrädesvisna av
sådana kräver översättning och tolkning ut-som av

rådgivningländska handlingar. Behovet dennaav
rimligtvis den framtidakommer minska medatt orga-

nisationen. de betydligt bärkraftigaInom mer orga-
nisatoriska enheter, blir följd folkbok-som en av

på nivåföringsreformen, kan lättare lokal byg-man
upprätthållaoch det kvalificerade kunnandega upp

rådgivning ändåkrävs. kommer behö-attDensom som
påbör tills vidare kvar riksskattever-liggavas

års-Verksamheten beräknas kräva mindre än femket.

arbetskrafter och det är knappast praktiskt genom-
på någonförbart fördela dessaatt resurser annan

myndighetsnivá.

administrativa juridiska ledning utövasochDen som
på nivå förhållandelänsgemensam innebär, i till

lokala och folkbokföringsverksamhet-den operativa

frågorstödjande roll i förvaltningsjuri-enen, av
frågordisk karaktär. administrativa har de läns-I

roll.enheterna styrande in-Degemensamma en mera
från nivå mål-information lokal gradhämtar om av

uppfyllelse övervakar verksamheten.ochm.m.

föreslåsAll löpande folkbokföringsverksamhet ligga

nivå. fårpå kon-lokal Allmänheten därigenom en
taktpunkt i folkbokföringsärenden. Verksamheten bör

så lite tjänste-bedrivas i organisation meden
personal i principskiktning möjligt där allsom

kan handlägga alla slags ärenden.

föreslår folkbokförings-inledningsskedet vi attI
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fårverksamheten utgöra organisatoriskegenen
inom det lokala skattekontoret. börSenaregrupp

viss samordning ståndkunna komma till mellan de 0-
sakområdena.lika måstesamverkan sådock skeDenna

hänsyn till folkbokföringsverksamhetensatt tas ma-
teriella särart och påmed beaktande de kravav

åtskiltsekretess och föreslårADB-stöd vi isom
andra avsnitt.





FÖRSÄKRINGSKASSORNAS ronxnoxvön-5. MEDVERKAN 1
INGSVERKSAMHETEN

Utgångspunkter5.1 för kassamedverkan

Enligt utredningsdirektiven och skatteutskottets
uttalanden skulle integrering försäkringskas-en av

i folkbokföringsarbetet främst betingadsorna vara
serviceskäl; kassorna skulle kunna medverka tillav
förbättrad service för allmänheten sitten genom

vitt förgrenade kontorsnät. har detDessutom an-
förts försäkringskassornasatt medverkan skulle
kunna bidra till förbättraatt folkbokföringens ak-
tualitet tillgodose kassornas behovsamt egna av
aktuella uppgifter.

Utskottet uttalade vidare försäkringskassornaatt
skulle kunna utfärda personbevis och andra utdrag

folkbokföringsregistret terminalátkomsthasamtur
till registret.

Utredningsuppdraget lämnar åt närmare be-attoss
skriva försäkringskassornas roll i den framtida
folkbokföringsorganisationen. Främst vadgenom
skatteutskottet framståranfört emellertid vissa
utgångspunkter såsom givna.

Utskottet har anfört kassorna skulle kunna med-att
verka i ärenden initieras enskilda. Vi harsom av
utgått från det rör sig ärendenatt initie-om som

vid personligt besök medan anmälningar görsras som
enskilda någotsamband med besök dvs.utanav -
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alltidmedbefordras postanmälningarfrämst som -
skatte-skattemyndighetentilldirektskall riktas

underrättel-ochanmälningarVidare börkontoret.
skeendastandraochfrån myndigheter organser

vårtmedskallSlutligenskattemyndigheten.till
framtidai det ADB-registreringensjälvaförslag

göraskunnaendastfolkbokföringenförregistret av
befattningförsäkringskassornasskattemyndigheten;

således hamåstefolkbokföringsärendemed upp-ett
registreringspunkten.hört innan

Ärenden kassamedverkanmed5.2

för-på därärendenexempelharSkatteutskottet som
angivitkunnaskullesäkringskassorna engageras

000133invandringanmälan om-
00022utvandringanmälan om-

00036hindersprövningansökan om-
milj.ca 1landetinomflyttninganmälan om-

anmälan om namn-
ärende-lämpligkassornaförytterligareSåsom en

nämnaskangrupp
000vårdnad 30anmälan gemensamom-

ini-ärendenimedverkabörFörsäkringskassorna som
är detSjälvfalletbesök.personligtvidtieras

besöksärendenantalsvårt detuppskattaatt somnu
kassamedverkan.föranledaframtiden kan komma atti
folkbokförings-tilldirektanmälsärendenFör som

närvarandeföruppgår besöksfrekvensenmyndigheten
ifrågavarandeantalettotaladet20-30 %till av

därinvandringutomnordiskförundantagmedärenden
antagandeMed80uppgår till %.besöksfrekvensen ca

antalettotalaåsyftar deti avsnittetSiffrorna1.
angivet slag.folkbokföringsärendenårliga av
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tredjedelatt besöken kommer ske hosattav en av
kassorna, skulle dessa bibehållenvid besöksfrek-

komma medverkaatt i ungefär 25 000 ärendenvens
eller i genomsnitt 55-60 ärenden kassakontorper

år.och

5.3 Beskrivning alternativ för kassornas medver-av
kan

5.3.1 Inledning

Vi har prövat formerna för kassamedverkan i folk-
bokföringsverksamheten efter två huvudalternativ,
förmedlingsalternativet och handläggningsalterna-
tivet. Förmedlingsalternativet innebär begränsaden
medverkan medan handläggningsalternativet avser en
omfattande integrering kassorna i folkbokfö-av
ringsarbetet. Vi har valt dessa skilda alternativ
bl.a. påför deatt tydligtett sätt klargör konse-
kvenserna kassamedverkan. påvi pekar isom ettav

avsnitt kan självfallet också andra formersenare
för kassamedverkan tänkas.

5.3.2 Förmedlingsalternativet

förmedlingsalternativetI begränsas försäkringskas-

medverkan till attsornas
information,ge-

tillhandahålla blanketter,-
bistå enskilda med upprätta anmälningaratt an--
sökningar och

kontrollera anmälningarnaatt blir kompletta.-

sedan dessa fullgjorts översändsmoment anmälanen
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enskilde kandenhandlingarytterligarejämte som-
skattemyndigheten.tillmedin postgivitha -

exempel-beredningen,fortsätterSkattemyndigheten

utredning därytterligareverkställavis attgenom
registreringoch utförbeslutfattarså erfordras,

folkbokföringsregistret.i

Handläggningsalternativet5.3.3

försäkringskas-utförhandläggningsalternativetI
förmedlings-enligtarbetsmomentenförutomsorna,

alternativet, även

ochberedning-
bedömning-

videnskildinitieratsärendende per-enavsomav
kassa.besök hossonligt en

skattemyndig-underrättasgjortsbedömningensedan
ADB-medium,hjälp attmedförsta handiheten, av

Skattemyndig-registrera.finnsuppgifter attnya
folkbokförings-iuppgifternaindärefterförheten

gjortsbedömningochberedningregistret. Den som
handläggningsalter-skall iförsäkringskassaenav
skattemyndigheten.omprövasnormalt intenativet av

delsåledes inteskall taSkattemyndigheten av an-
ärendetbeslutsunderlag ieller annatmälningen

registreringsbeslutdetverkställaendast somutan
svåra ärendensärskilterforderligt.bedömtkassan

skattemyndighetentillöverlämnakassandockkan

handläggning.fortsattför

handläggningsalterna-iskall detenskildeFör den
tillsigvänderframstå likvärdigt hantivet omsom

iskallskattemyndighet; hanellerförsäkringskassa

få fullständigbåda myndigheternanormalfallet hos



55

och besked huruvida anmälan kanservice hans god-

tas.

5.4 Konsekvenser kassamedverkanav

Utgångspunkter5.4.1 för bedömning

Försäkringskassornas medverkan i folkbokföringsar-

betet har motiverats serviceskäl, behovetav av
förbättrad aktualitet för folkbokföringsuppgifterna

och kassornas behov aktuella uppgifter. For-av av
måsteför kassamedverkan därför i första handmerna

utifrån dessa motiv. Vidare bör försäkrings-prövas

utgångspunkt frånmedverkankassornas bedömas med

mål riksdagen skatteutskottets betänkandede som
angivit för den framtida folkbokföringen,7s.

nämligen

aktualisering folkbokföringsregistrensnabb av-
hög bärkraftigakompetens enhetergenom-
rak och enkel organisation-
hög effektivitet-
god service-

5.4.2 Aktuella register

utgångspunkternade viktigaste vid utform-En av
ningen det framtida folkbokföringssystemet ärav

eller folkbokföringsuppgifterförändradeatt nya
nåmycket snabbt och tillskall registreras ut an-

vändarna i samhället.

Förmedlingsalternativet innebär viss fördröjningen
anmälan respektive ansökan initierasattgenom som

besök enskilda hos försäkringskassagenom enav
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skattemyndighetenfrån tillkassanskall skickas
folkbokföringsregist-Aktualiseringenmed post. av

två jäm-eller dagardärigenom medförsenasret en
direkt tillenskilde vänt sigdenmedfört att

Från synpunktden enskildesskattemyndigheten. tor-
betydelse. undan-sällan hafördröjningde denna I

telefax vidarebe-meddet möjligttagsfall är att
brådskande skattemyndighet-anmälan tillfordra en

en.

för-det tänkthandläggningsalternativet är attI
folkbok-deskall registrerasäkringskassorna nya

uppgifternaföringsuppgifterna varefter transporte-
infö-skattemyndigheten förpå tillADB-mediumras

Överföringen kommerfolkbokföringsregistret.ring i

ske nattetid.sannolikt att

förmedlingsalternativet och hand-mellanSkillnaden
realiteten obetydlig,blir iläggningsalternativet

utifrån anmälningsförfa-möjlighetenvad attavser
folkbokföringsregistren.aktualiserarandet snabbt

in-folkbokföringsregistren äruppgifter iAktuella
såregistrerasanmälningartillbara knutet attte

bosättnings-vadmöjligt. Särskiltfort avsersom
också obetydligt problemintedetuppgifter är ett

få in uppgifterfolkbokföringsmyndighetenför att
förhållandena. Försäk-verkligaavspeglar desom

allmän-medfår kontaktervid sinaringskassorna
sällan redaintesocialförsäkringsärendenheten i

adress änpå har t.ex.att somannanen person
Möjlighe-folkbokföringsregistren.ifinns angiven

aktuella ärfolkbokföringsregistrenhållaten att
i-snabbtmyndigheten rapporterarberoende attav

för-viktigtdärföravvikelser. är attakttagna Det
andraliksom mottagaresäkringskassorna, stora av
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folkbokföringsuppgifter, samarbetar med skattemyn-
digheterna i dessa frågor. sammanhangetI kan näm-

1983 årsatt folkbokföringskommitténas har före-
slagit myndigheter,att register aktualiserasvars
via folkbokföringen, i författning skall åläggas

underrättaatt folkbokföringsmyndigheten ändradom
adressuppgift registermyndigheten fått kännedomsom

om.

För försäkringskassornas medverkan i denna del av
folkbokföringsarbetet saknar det betydelse för-om
medlings- eller handläggningsalternativet till-
lämpas.

5.4.3 Kompetensen i organisationen

Folkbokföringsfrágorna har enligt skatteutskottet
kommit ställaatt allt större påkrav kompetens för

tillgodoseatt rimliga krav på rättssäkerhet och
aktiv kontroll. Ett motiven för föraatt överav
folkbokföringen till skattemyndigheterna har också
varit skapaatt förutsättningar för organiseraatt
arbetet så att specialisering blir möjlig.en

iKompetensen folkbokföringsarbetet hos försäk-
ringskassorna hänger bl.a. med hur mångasamman
folkbokföringsärenden kommer beröraatt kassor-som

tidigaresom anförts svårtär detna. att mednu
någon säkerhet uppskatta antalet ärenden med kassa-
medverkan. den framtidaI organisationen under
skatteförvaltningens ledning bör det strä-vara en

så långtatt möjligt minska behovetvan för den en-
skilde inställaatt sig personligen i folkbok-ett
föringsärende. finns bl.a.Det därför anledning att
tro andelenatt besöksärenden kommer reducerasatt
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fåskulleÄven försäkringskassornaframtiden.i om
tredjedeldenänbesöken som an-andelstörre aven

besökenförmoda attföregående kani detgivits man
mindreförSärskiltlågt.kommer attkassa varaper

befolk-blandrörlighetmed litenkassorochkassor
få-bli litet. Deärenden attantaletkommerningen

också ofta antaskanförekommerärendental som
attkomplicerad natur an-genomattkomma vara av
myndig-kontaktaväljer atttill attledningen man

svårt.ärärendetpå attberorbesökheten genom

begränsade kassa-med dessFörmedlingsalternativet
svårigheternågrainnebäraintetordemedverkan

kompetenssynpunkt.från

kassapersonalenskallhandläggningsalternativetI
kompetensFullärendet.bedömaochockså bereda

kassakontor.på allabyggasmåste därför upp

utbildningsinsatserbetydandekrävasattkommerDet
kompetensnivå kas-hoserforderligskapaför att en

fördärefter atterfordrassapersonalen. Insatser
Sär-bibehålla kompetensen.kunnaskallpersonalen

kontoren. Per-mindredeuppstår förproblemskilda
handlägga ettendast attkommerdessahossonalen

svårigheter attfår därigenomochärendenfåtal
folk-beträffanderutinocherfarenhetsigtillägna

effekti-ochspecialiseringbokföringsärenden. Den
knap-kanstatsmakternaefterlystsvisering avsom

inträffa attdetkanställetåstadkommas. Ipast
rätts-enhetligoch attfelaktigablir enbesluten

motverkas.attkommertillämpning

betydandehandläggningsalternativetmedförSålunda
rättssäkerhetsproblem.ochkompetens-
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5.4.4 Rak och enkel organisation, effektivitet

skatteutskottet har uttalat det böratt tillska-nu
rak och enhetlig organisation för folkbokfö-pas en

ringsverksamheten.

Flera samhällsorgan bör vårenligt uppfattning i
framtiden i folkbokföringsarbetet.engageras Exem-
pelvis kan olika inom svenska kyrkan och kom-organ

socialnämnder påmedverka anmälningsstadi-munernas
i vissa folkbokföringsärenden.et förmedlingsal-I

ternativet intar kassorna med dessa likar-en organ
tad ställning. i dettaAtt alternativ fastställa
snittytan mellan skattemyndigheterna och försäk-
ringskassorna innebär någrainte egentliga problem.

samordning måsteDen till mellan kassorna ochsom
skatteförvaltningen bör ske riksskatteverketsgenom
och riksförsäkringsverkets försorg och torde inte
närmare behöva beskrivas i författning.

Handläggningsalternativet innebär försäkrings-att
kassorna självständigt utreder och bedömer de ären-
den anmäls dit och via terminal underrättarsom
skattemyndigheterna vilka uppgifter skallom som
registreras. Med sådan dåordning och handlägg-en
ningsalternativet såsom tidigare anförts innebär

skattemyndighetenatt i normalfallet inte skall
ompröva kassornas ställningstaganden sär-attmen

svåraskilt ärenden skall förbehållas lokal skat-
temyndighet, mäste rollfördelningen mellan bådade
myndigheterna klargöras närmare.

organisationEn innebär skattemyndigheternaattsom
har möjlighet regelmässigtatt överpröva eller kon-
trollera kassornas Åärenden kan knappast godtas.
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medockså oacceptabeltdetförefallersidanandra
ifrå-fårintebedömningarkassornasdärordningen

skattemyn-det är juskattemyndigheten;gasättas av
ärendetibeslutetformelladetfattardigheten som
beord-kassanuppgifterderegistreraatt somgenom
folk-ansvarigrollenintaroch därigenomrat som

bokföringsmyndighet.

försäkringskassornasmåste docknågotPå sätt ar-
skattemyndigheter-tillförhållandeibetsuppgifter

bådademellanRollfördelningenfast.läggasna
Över-framgå författning.börmyndighetstyperna av

utgångs-förtala attskälvägande sommansynes
rättinteskattemyndighetenfårpunkt att gesange

ställningstagandenochutredningardeomprövaatt
ordning, därmotsattkassorna.gjorts Enavsom

hand-denomprövarregelmässigtskattemyndigheten
uppenbarainnebärkassorna,hosskettläggning som

allmän förvir-dröjsmål ochmerarbete,risker för
och hosfolkbokföringsverksamhetenbåde inomring,
medförutgångspunkt angettsallmänheten. Den som nu

be-inträttförsäkringskassornapraktikeni att som
ini-ärendenbeträffande demyndighetslutande som

Någotkassa.besök hospersonligttieras engenom
avsikten medvarithaförefaller intesådant omor-

folkbokföringsverksamheten.ganisationen av

skattemyndigheterna attförbud förRegeln om-om
måsteställningstagandenförsäkringskassornaspröva

markerarbestämmelsermedkompletterasdärför som
besluts-ansvarigställningskattemyndighetens av

börjaTill attfolkbokföringsärenden.imyndighet
inne-bestämmelsemednaturligtdetmed avensynes
någrafår fattainteförsäkringskassornabörd att

Ärendenfolkbokföringsärenden.avslagsbeslut i som
frånpå anmälanavslagförmodas medföra enkan en
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enskild skulle alltså kassorna överlämnas tillav
skattemyndigheterna för vidare handläggning. Vidare
kan det tänkbart med tämligen allmänt hål-vara en
len regel, att särskilda skäl föreligger skallom
kassorna överlämna handläggningen ärendeettav
till skattemyndigheterna. Särskilda skäl skulle
kunna utgöras ärendeatt ett är ovanligav artav
eller särskilt svårbedömt. Definitionen särskil-av
da skäl återfinnasbör i författningsmotiv och möj-
ligen i anvisningar riksskatteverket utfärdar.som

enlighet medI vad framgår handläggningsal-som av
ternativet skulle också föreskrift kassornaatten
kan välja överlämnaatt svåra ärenden till skat-
temyndigheterna kunna ledett i strävandenavara

klargöraatt skattemyndigheternas överhöghet inom
folkbokföringsorganisationen.

Försöket till rollfördelning mellan kassornaovan
och skatteförvaltningen kan på goda grunder ifrå-
gasättas. bör dock åskådliggjortDet ha de särskil-

svårigheterda uppkommer då det gällersom att uti-
från handläggningsalternativet bestämma försäk-
ringskassornas roll utan att organisatoriska och
effektivitetsmässiga nackdelar uppkommer. Vi har
funnit någraatt enkla kriterier inte ståsynes
till buds då det gäller avgränsaatt kassornas med-
verkan. stället blirI det handläggningsalterna-i
tivet nödvändigt med tyngande reglering kom-en som

att upphov till svårtolkademer gränsdragnings-ge
problem.

enligtAnsvaret datalagen för de ADB-baserade folk-
bokföringsregistren bör åvilauteslutande skatte-
förvaltningen. För kunnaatt fullgöra sina skyldig-
heter registeransvarigl bör skattemyndighetensom
kunna pröva varje uppgift förs in i registren.som
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med-aktivakassornasmedHandläggningsalternativet
registeransvarigedenförsvårighetermedförverkan

uttunnadeställs. Detkravtill delevaatt somupp
inne-handläggningsalternativetregisteransvar som

försäm-kvalitetsmässigförriskermedförakanbär
skattemyndighe-förmöjligheterbegränsadeochring

följafortlöpandeochkontrollerabevaka,attterna
innehåll.ochfunktionregistrens

folkbokföringsorganisationengällandehittillsDen
tillräckliga förmöjligheter enskapatintehar

verksamheten. Ge-styrningochledningeffektiv av
riksskatteverketfår sammaomorganisationennom

folkbokföringenöverinflytandeövamöjligheter att
skattemyndighe-frågaihari dagredan ommansom

ocksådå taskanHänsynverksamhet.övrigaternas
stårskatteförvaltningenförändringartill de som

snartlänsorganisationden sominför nyagenom
mellansynsättsamordning ii bruk.skall Entas

skatteförvaltningenövrigaoch denfolkbokföringen
organisationsprinciper,ifrågadärvid skebör om

ochADB-strukturadministrativa system,styrformer,

ADB-användning.

för-ochtillsyns-centralärRiksförsäkringsverket
socialförsäkringsadministra-förvaltningsmyndighet

folkbokfö-imedverkanFörsäkringskassornastionen.
tvåfåkommer attkassornainnebär attringsarbetet

gällerdetnärRiksförsäkringsverket so-huvudmän.
riksskatteverketochcialförsäkringsverksamheten

folkbokföringen.gällerdetnär

förtillsynsmyndighetkommerRiksskatteverket som
föransvaretdet ytterstahafolkbokföringen att
påkravställdahögtfyllakanfolkbokföringenatt

deldenVadeffektivitet. avoch avserkvalitet
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folkbokföringsarbetet utförs hos kassorna kom-som
emellertid riksskatteverketsmer styrmedel att vara

begränsade detatt är riksförsäkringsverketgenom
bl.a. försom hos kassornasvarar ochresurserna
styr utformningen deras arbetsformer.som Prob-av

lem kan också uppstå när det gäller policyfrågor
t.ex. riktlinjer för utövandesom kontroll iav 0-

lika ärenden. skatteförvaltningenInom utformas nu
enhetliga metoder målstyrningför och uppföljning

verksamheten. sägerDet sigav självt att en sam-
ordning härvidlag med socialförsäkringsadministra-
tionen vad gäller folkbokföringen kräver särskilda
ansträngningar. blir enligt vårDessa uppfattning
svårare bemästraatt ju folkbokföringsarbetetmer
integreras med socialförsäkringsadministrationen.

finns ocksåDet andra faktorer måste tasom man
hänsyn till i handläggningsalternativet och in-som
verkar negativt förhållandei till den effektivise-
ring statsmakterna har efterlyst. Bl.a. lärsom det
bli svårt heltatt undvika dubbelarbete. Särskilt

dejgäller detta ärenden kassorna överlämnarsom
till skattemyndigheterna. Genom antaletatt folk-
bokföringsärenden handläggs på varje kassa kom-som

litetatt kommer personalenmer intevara att vara
så rutinerad, vilket naturligen medför hand-att
läggningen längretar tid. Härtill kommer att ruti-

för folkbokföringsarbetetnerna diariefö-t.ex.som
ring, bör utformas på sådant sättett arbetetatt
kan integreras i skatteförvaltningens övriga verk-
samhet. är inteDet möjligt att ta motsvarande hän-

till metoder och arbetssättsyn inom socialförsäk-
ringsadministrationen.
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Service5.4.5

servicegodinnebärFörmedlingsalternativet genom
folkbokföringsärendenanmälakanenskildedenatt

denuppvägerförsäkringskassorna. Dettahosäven
försäkringskassornainnebärdet attfördröjning som

skattemyn-tillbeslutsunderlagenmåste översända
kassornaförmedlas viaAnmälningardigheterna. som

skattemyndigheternagodtaskunnaoftasttorde av
Skulleutredning.ellerkontakterytterligareutan

upplysningarinhämtaändå behövaskattemyndigheten
initieratdenneärendeenskilde i ettden somav

knappastdettakanförsäkringskassa,hos varaen
denegendomligtuppfattasbörnågot en-avsomsom

klargjortsrollfördelningmyndigheternasskilde, om
honom.för

innebärasägasÄven kanhandläggningsalternativet

så måtto han of-attenskilde iför denservicegod
ärendetibeskedpreliminärterhållakan sam-tast

hand-innebärEmellertidgörs.anmälantidigt som
överförsärendetförrisk attläggningsalternativet

medhandläggningvidareförskattemyndighetentill
dröjsmål förochirritationmerarbete,åtföljande

enskilde.den

alternativYtterligare5.5

utifrångjortsharföregående avsnittiBedömningen
Själv-handläggningsalternativen.ochförmedlings-

på olika sätt.modifierasalternativenfallet kan

kas-förformerytterligaretillskapandetGenom av
änså mycket attannatuppnås dock intesamedverkan

handläggningsalternativetmednackdelarnavissa av
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kan elimineras. Något alternativ utifrån vårasom
utgångspunkter framstår bättre än förmedlings-som
alternativet har vi inte kunnat finna.

5.6 Utfärdande personbevisav

vårärDet bedömning användningenatt av person-
bevis kan minska kraftigt i framtiden. Bl.a. bör

användarestora folkbokföringsuppgifter på siktav
få tillgång till uppgifterna fråndirekt det cen-
trala folkbokföringsregistret exempelvis med hjälp

terminal. När exempelvis polismyndigheternaav inte
längre behöver personbevis för utfärdaatt pass

kanutan inhämta erforderliga påuppgifter annat
sätt kommer årligadet antalet personbevis, som
uppgår till 2,5 miljoner, minskaatt med ungefärca
30 %. minskadGenom användning personbevisen av
ökas effektiviteten hos de inblandade myndigheterna
samtidigt den enskilde slipper förmedlaattsom
personbevis mellan olika myndigheter. Från den nya
folkbokföringsorganisationens sida bör ocksåman
verka för onödigatt och slentrianmässig användning

personbevis försvinner.av

Beställningar personbevis görs enkelt och snabbtav
och kräver aldrig personlig inställelse bestäl-av
laren. Beställningen kan därför med fördel ske per
telefon. Flertalet personbevis beställs också redan
i på sådag sätt. Med hänsyn till telefonba-att
ställning, jämfört med beställning besök, in-genom
nebär tidsbesparing för både beställare och utfär-
dare bör telefonbeställning vårenligt fåsmening

bli detatt normala och därigenom angelägenheten
endast för skattemyndigheterna.
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ävenbeaktas;integritetsaspektenmåsteVidare om
inne-personbevisutfärdaskallförsäkringskassorna

enskilda görsrörandepersonuppgifterdetbär att
änkretsstörrebetydligtitillgängliga an-somen

fallet.skulle varanars

krä-personbevisantalettotaladetUngefär 40 % av
följandei detviinformationtillgång till somver

registren.lokaladeendast iföreslår skall lagras
integritetsskälvivillregisterTill dessa en-av

få termi-skattemyndighetenaktuellalåta dendast
fådärmedskulleFörsäkringskassornanalåtkomst.

tillgång till dethapersonbevis attutfärda genom
föraviseringsregistretochreferens-centrala

nästanikassornamedför attfolkbokföringen. Detta
måste inhämtapersonbevisärendenahälften omav

registerförandefrån dendirektuppgiftervissa
måsteÄven iskattemyndighetskattemyndigheten. en
skatte-frånuppgifterinhämtafallvissa annanen

folk-förske inomdockkanmyndighet. Detta ramen
elektro-s.k.hjälpmedADB-systembokföringens av

förstår öppenintemöjlighetnisk post, somen
kassorna.

kom-aviseringsregistretochcentrala referens-Det
tillgäng-ochuppbyggtheltkunnainte att varamer

utomståendeandraochförsäkringskassornaförligt
på 1990-talet.årnågra in Innanförränanvändare

kassornameningsfullt förintetorde detdess vara
personbevis.utfärdaatt

tveksamtdetärsagtsvadbakgrund omMot nusomav
delta iförsäkringskassornalåtaskälfinns attdet

påpersonbevisantalringadetutfärdandet somav
besök.personligtvidbeställassikt kommer att
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5.7 Terminalåtkomst

Terminalåtkomst till det centrala folkbokföringsre-
gistret för försäkringskassorna kan motiveras av
två skäl; dels utifrån kassornas behov aktuellaav
uppgifter registren dels ock med hänvisningur till
deras medverkan i folkbokföringsverksamheten.

Även utgångspunktmed från förmedlingsalternativet
skulle det kunna fördel försäkringskas-vara en om

kunde kontrollera anmälningarsorna med hjälp av
folkbokföringsregistren. kontrollerDessa torde
dock begränsade till vissa basfakta såsomvara

och adress. Sådananamn, personnummer uppgifter har
dock kassorna redan tillgång till i sinanu egna
register, med aktualitet i framtiden kommeren som
att nästan lika god den förekommervara försom som
folkbokföringsregistren.

har för sinKassorna traditionella verksamhet behov
aktuella uppgifter bl.a. dödsfall,av födslar,om

civilståndsändringar och adresser. Förbättrad aktu-
alitet sådanaför uppgifter uppkommer emellertid i
första hand snabbare rapportering olikagenom av
händelser till och inom den folkbokföringsorga-nya
nisationen.

Från riksförsäkringsverkets sida har det framförts
kassorna,att när för folkbokföringenADB-systemet

är helt uppbyggt, bör kunna få daglig uppdatering
sina register. fråga,Denna ärav hänförligsom

till kassornas socialförsäkringsverksamhet, kommer
prövasatt i ettav sammanhangoss och till-senare

med andra användares önskemålsammans tillgångom
till uppgifter folkbokföringsregistren. På grundur
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på vilket sättavgörasdå kandet inteochhärav nu
tillgodoses,skallbegäranriksförsäkringsverkets

tillsterminalátkomst för kassornafråganbör om
hållas öppen.vidare

Sammanfattande slutsatser5.8

heltinnebärFolkbokföringsreformen att ny orga-en
unikhärigenomVi harskall tillskapas.nisation en

enkel ochtillförslaglämnamöjlighet att en-en
tillgo-förutsättningar attmedorganisationhetlig

kvalitetpå effektivitet,kravställdahögtdose
förutsättsorganisationendenservice.och I nya

medverkan harmedverka.försäkringskassorna Denna
påaktualitetförbättradserviceskäl,motiverats av

behovkassornasochfolkbokföringsuppgifterna av
folkbokföringsuppgifter.aktuella

kassamedverkan harförvår formernaprövningVid av
får be-omfattamedverkansigvisat attdet somen

folkbokföringsärenden med-bedömningochredning av
jämförelsepå olika plan.nackdelarbetydande Iför

så-medförkassamedverkanbegränsadmed enmeraen
ochineffektivtillskapasdetordningdan att en

otillräcklig kompe-medorganisationkomplicerad

tens.

folkbokfö-aktuellabehovFörsäkringskassornas av
kas-tillgodoses oavsettringsuppgifter kommer att

folkbokföringsverksamheten. Eni självasamedverkan
förbättradliksomallmänhetenservice förutökad

uppnåsregistreraspå uppgifterdeaktualitet som
väljs.kassamedverkanförvilken formoavsett som

skältillräckligafinnsintebedömt detVi har att
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låtaatt försäkringskassorna utfärda personbevis.
Frågan terminalátkomst för kassorna tillom folk-
bokföringsregistren har vi ännu inte tagit slutlig
ställning till.

bakgrundMot vad framkommit och utgångs-medav som
punkt i ändamålsenlig folkbokföringsverksamheten
måste försäkringskassornas arbetsuppgifter i det
framtida folkbokföringsarbetet bestå i informe-att

tillhandahålla blanketter, hjälpara, enskilda med
att upprätta anmälningar kontrollerasamt att an-
målningar.
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FOLKBOKFÖRINGSVERKSAMHETEN6. DEN FRAMTIDA

6.1 Allmänt

Syftet med folkbokföringsverksamheten är bl.a. att
tillgodose samhällets behov basuppgifter på ettav
rationellt sätt. Med basuppgift uppgift i-avses om
dentitet, bosättning eller familjerättsligt förhål-
lande rörande fysisk är eller har varitperson som
folkbokförd i Sverige.

register vi föreslårDe skall främst omfattasom
basuppgifter angivet slag, även vissa and-av nu om

personuppgifter olika ocksåskäl måste fåra av re-
gistreras.

6.2 Verksamheten på nivålokal

Handläggning ärenden inom folkbokföringsverksam-av
heten initieras olika händelser i samhället.av
Folkbokföringshändelserna är skiftande slag ochav

upphov till 50 olika handläggningsrutiner.ger ca
Rutinerna kan indelas i följande huvudgrupper.

1. Personnummerändring
Ca 1 500 ärenden årper

2. Födelsefaderskap vårdnadadoption

Ca 175 000 ärenden årper
3. Namn

Ca 300 000 ärenden årper
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Medborgarskap4.
år000 ärenden20Ca per

Flyttninginvandringutvandring5.
år000 ärenden1 065Ca per

Hindersprövningäktenskapäktenskapsskillnad6.
årärenden000100Ca per

Dödsfall7.
årärenden95 000Ca per

skallfolkbokföringsärendeHandläggningen ettav
skattekontor inomvårt hos detförslag skemed vars

harellerverksamhetsområde är senast va-personen
behö-skattekontor ärEndast dettafolkbokförd.rit

och tillikaärendetioch beslutaprövarigt att
folkbokföringsre-ändring iföra inbehörigt att en

sådan karaktärhar attärendenflestagistret. De
på personlig in-initieras post.de kan Kravper

endast gälla iprincipiliksomställelse bör nu
från utlandet.inflyttningrörandeärenden

för-tillhandahållas postverket,kanBlanketter av
eller andramyndigheterolikasäkringskassorna, or-

förrättningartillanknytningmedärendenIgan.
trossamfund,andraellerkyrkansvenskainom exem-

ändringanmälningarhindersprövningar ochpelvis om
blankettervigsel börsamband mediefternamnav

tillhandahållas förrättaren.också Denkunna en-av
förenklaåtgärder för attdessaskilde, trotssom

personligändå haväljeranmälningsförfarandet, att

naturligtvis haskallskattemyndighetenkontakt med

till detta.möjlighet

kon-den enskildesunderlättaytterligareFör att
föreslår anmä-vifolkbokföringen attmedtakter en
valfritttillinskall kunnalan ges

skattekontorlokalt-
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försäkringskassekontor besöksärenden-
postkontor flyttningsärenden.-

Så anmälansnart har kommit in någottillen av 0-
vannämnda inlämningsställen skall anmälan haanses
fullgjorts i behörig ordning. Handlingen registrer-

hållseller ordnad enligt sekretesslagensas be-
stämmelser hos det kontor där handlingen togs emot.

mottagande kontorOm inte är behörigt beslutaatt i
ärendet, skall handlingen skyndsamt skickas vidare
till beslutsstället.

vår målsättningärDet 80att % alla folkbok-ca av
föringsärenden skall kunna beredas, beslutas och
registreras tvásenast dagar efter det ärendetatt

in.gavs

krav påStora ställs bred och djup kompetens i
folkbokföringsärendena. Möjlighet till snabb infor-
mationsinhämtning är nödvändig för skyndsamen
handläggning. Datorstödd informationshantering är
önskvärd och lämplig för klaraatt de uttalade kra-

på snabbhet och korrekthet i beredningven folk-av
bokföringsärenden. För datoriseringenatt skall få
önskad effekt bedömer vi varjeatt handläggare bör
ha terminal.egen

Från vår sida är det klart uttalad ambition atten
folkbokföringsärenden anhängiggörs attsom genom
den enskilde besöker skattemyndigheten snabbt kan
klaras Alla ärenden har dock sådaninteav. karak-
tär det äratt möjligt avslutaatt ärendet medan
sökanden väntar.

För minska sårbarhetenatt och för tillgodoseatt
kraven på personalutveckling bör inriktningen vara
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före-allaberedakunnaskalltjänstemanvarjeatt
från dennaundantagEnstakaärendetyper.kommande

speciellkräverärendeniförekommakanprincip som
ärendenvissaexempelvisoch kompetens,erfarenhet

dennaunderlättaFör attanknytning.utländskmed
handläggning,förrutinerbörinriktningallmänna

så enhetligagörasdatorstöd somutformning m.m.av
ärendetyp.oavsettmöjligt,

ingår göra mate-attärendehandläggningen ettI av
inkomnakontrollkvalitativochprövning avriell

börkontrollerNödvändigafolkbokföringsuppgifter.
folkbok-i ettregistrerasuppgifternainnangöras

avnämare.olika Om-tillspridsochföringsregister
ären-beroendeärkontrollerdessa avfattningen av

lämnarfall ävenvissa upp-och i vem somdetyp av
kvalitetskra-mellanmåste skeavvägninggiften. En

aktualiseringvidpå snabbhet re-avoch kravenven
gistren.

skallenskildedengälla attbörhuvudprincipSom
folkbokfö-imeddelasbeslutdeunderrättas somom

underlátas detkanUnderrättelse omringsärenden.
register-videxempelvisobehövligt,uppenbartär

be-myndighetersandraanledningmedändringar av
domäktenskapsskillnad, gemensamsåsom omslut

alltidskallAvslagsbeslutadoption.ochvårdnad
register-gällerdetNärenskilde.dentillställas

prak-debedömningmåsteövrigti avändringar en
registerut-Behovengöras.konsekvenserna avtiska

verksamhetensdetså frekventa attoftaär urdrag
under-sändafördelaktigare attkansynpunkt vara

änd-medsamband attenskilde itill denrättelse
flytt-gällerdetNärregistren.in iförsringen

underrättelse-generellsådankanningsbeslut en
från service-fördelarvissainnebäraskyldighet
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synpunkt. Från kvalitetssynpunkt torde det däremot
innebära endast marginella fördelar, vilka knappast

uppväger de kostnader förfarandet medför. Detsom
framstår därför inte motiverat alltid lämnaattsom
underrättelse i flyttningsärenden. Underrättelse
bör därför kunna inskränkas till omfattaatt de
fall där kommunicering har skett med före be-part
slut. Vi kommer överväga frågoratt dessa ytterli-

i det fortsatta utredningsarbetet.gare

Folkbokföringsärenden är sådan deart attav nor-
malt bör kunna avgöras föredragning;utan de är
således s.k. enmansärenden. och tjänstemanEn samma
bör utföra samtliga delmoment i handläggningen av

ärende, alltifrånett diarieföring till registre-
ring tillhandahållande.och Alla arbetsuppgifter är
således integrerade med varandra.

registrering ärendeDen ett upphov till börsom ger
följaktligen utföras den tjänsteman harav som
handlagt och avgjort ärendet. Registreringen kommer
därvid utgöraatt naturligtett led i arbetsflödet

eftersom delstor arbetet sker vid terminal.en av
Vidare kommer besluten därmed administra-att utan
tiva omgångar omedelbart tillföras och aktualisera
folkbokföringsregistren. registret framgåbörAv
när uppgiften förts in och vilket lokalt skatte-av
kontor.

skallADB-systemen stöd i handläggningenge av
folkbokföringsärenden och användas vid kontroller
och uppföljning.

Efterfrågan på folkbokföringsuppgifter är stor. Ut-
datavolymen uppskattas gångerminst såtiovara

indatavolymen.stor Tillhandahållandetsom av upp-
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folkbokför-genomfördafullti denkommergifter
lokalt viddelsskekunnaingsorganisationen att

i form cent-delsochskattekontorlokalt avvarje
möjlig-harSkattemyndighetenaviseringarrala m.m.

verk-offentlighetsprincipen samtutifrånhet att
förbestämma formernakravochbehovsamhetens
kanenskildeuppgifter.tillhandahållandet Denav

adressetiketter,påfå uppgifterfordra attinte
Förliknande. attellerlistorkuvert,adresserade

handhavandemyndighetensförenklaochunderlätta
andratilluppgiftertillhandahållandet myn-bör av

magnetband,hjälpmedhandi förstaskedigheter av
datanätet.överellerdisketter

sär-skall haskattemyndigheternaföreslår attVi
folkbokföringsverk-fördiarierdatoriseradeskilda

registrerasskallhandlingarallmännadärsamheten
Diari-bestämmelser.sekretesslagensmedenligheti

således garanteraattärsyfteväsentligasteets
möjligheterochrättallmänhetensunderlättaoch

Förhandlingar. attallmännatillgångfå tillatt
nödvändigtdetärpraktikeniskeskall kunnadetta

allmännapå sinaordninghållermyndighetenatt
svårig-existens utanså handlingenshandlingar att

myndighets-dennasidanvidfastställas.kanhet av
tjänadiariet ävenbördiarieinformationuppgift

ärendeinformation.handläggningenstöd iettsom
är-hand ettharframgår ävendiariet omsomvemAv

hemligstämplats.ärendet harochende om

kontrollerabl.a.kandiariet omhjälpMed manav
beslutsmyn-behörigtilllämnatshandlingarinkomna
respektiveöppnaantaletuppgiftlämnadighet, om

upplysningarlämnaövrigtiärendenavgjorda samt
ettvidarebörDiarietärendebalanser varam.m.om

bevakninggällernär detmyndighetenförhjälpmedel
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frister och liknande.av Informationen i diariet
bör därtill kunna användas för páatt olika sätt
göra uppföljningar verksamheten. Statistikupp-av
gifter, exempelvis handläggningstider förom flytt-
ningsärenden eller antalet födslar i kommunen, kan

fram fråntas diariet.

diariet dokumenterasI även fattade beslut. Uppgif-
terna i diariet bör kunna användas för kontroll av
grunden för myndighetens beslut att registrera en
uppgift i folkbokföringsregistret.

Enkla förfrågningar rörande enskild såsomperson,
framställning bevis eller registerutdragav eller
andra upplysningar registret torde inte behövaur
diarieföras.

Utgångspunkten bör skattemyndighetenattvara skall
diarieföra alla ärenden föranleder registreringsom
i folkbokföringsregistret. ochI med diariet,att
liksom registersystemet i övrigt är ADB-baserat,
kan registreringen samordnas med själva registrer-
ingen händelsen ellerav uppgiften i folkbokfö-
ringsregistret.
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ADB-STÖDET7 .

7.1 Verksamhetens krav på ADB-system

på ADB-stödKraven inom den folkbokföringen kannya
i korthet formuleras på följande sätt:

ADB-stödet bör på sätt framhållits i avsnitt 3.2,
utformas på sådant sätt samhälletsatt påkrav
folkbokföringen vad gäller service, effektivitet
och aktualitet kan uppfyllas. också högt ställda

påkrav säkerhet och sekretess skall tillgodoses.
ADB-systemen skall vidare organisationsobero-vara
ende och flexibla.

7.2 Grad datoriseringav

Redan i dag finns regionaltett personredovisnings-
system, förs med hjälp länsregistren.ADBsom av
syftet med detta är främstsystem utgöraatt under-
lag för den omfattande avisering folkbokförings-av
uppgifter sker till andra personregister isom sam-
hållet.

Alla uppgifter finns i länsregistren finns ock-som
så i de manuellt förda kyrkoböckerna. byg-Systemet

på förfarandeett med manuell inrapporteringger
till länsregistren ändringar i kyrkoböckerna.av
Inrapportering påsker särskilda formulär sedansom
dataregistreras. mycket omfattandeDenna dubbelre-
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där-ochfelregistreringförmedför riskgistrering
de olikamellaninkonsistensockså risk förmed

och de da-kyrkoböckernakonventionella registren

registren.torbaserade

ö-talar förserviceskäl attochEffektivitets- nu
ärregisterföring. Vidatorbaseradvergå till helt

finnas dedet kanmedvetnaemellertid att somom
till otill-ledaskulledettaförkänner atten oro

inte-personligaregistreradesintrång debörligt i
ivaltvi har attskäletär detgritet. Det somav

hurutvecklanärmareavsnitteninledandedeett av
integritetsfrågorna.påvi ser

integritetsskäl be-också övervägthar attVi av
datorbaseradeframtida,innehållet i degränsa re-

på fleraskekansådan begränsninggistren. En
iuppgifterfärrelagraär typersätt. attEtt av

begränsaär attannatmaskinella registren. Ettde
informationenhistoriskadenlagringen engenomav

gallring.snabbare

nödvändigtfall är attdet ifunnit vartVi har att
delagrafolkbokföringssystemetframtidadeti upp-

på ADB-medi-tillgängligaredan finnsgifter som nu
inteskullelänsregistren.i Det varaannarsum

servicenivå ibibehålla nuvarandemöjligt att ens
framtiden.

enkätervivåra hardirektivmedenlighet genomI
undersöktfolkbokföringsuppgifteranvändaretill av

funnitinteVi harhar behovuppgifter devilka av.
uppgivnaifrågasätta devår uppgift attdet vara

föreslår följ-vihärav attanledningMedbehoven.

in i ADB-systemet.försuppgifterytterligareande
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samtliga medborgarskap för den ej är svensksom-
faktisk födelseort för den inte har födelse-som-

hemort

relation mellan barnföräldrar-
vårdnadshavare-
inflyttning från utlandet-
gravsättning-
diarienummer-
postadress-

nuvarandeDen ordningen på grund tekniskasom av
begränsningar endast medger utländsktatt ett med-
borgarskap i ärADB-systemet olämplig.anges Det
bör inte ankomma på svensk myndighet avgöraatten
vilket medborgarskap skallav en persons som anses
ha företräde och därigenom föras in i systemet.

länsregistrenI använder sig konstrueratettman av
s.k. sökpersonsbegrepp för hållaatt famil-samman
jerna. kanBegreppet emellertid lätt misstolkas.
Sökpersonsbegreppet har starkt kritiserats bådeav
riksdagen och datainspektionen. moderniseringEn av

på dennaADB-systemen punkt är därför ett centralt
krav.

sökpersonsbegreppet är i vårt förslag ersatt av
uppgifter föräldrarbarn vårdnadshavareochom samt
relationer mellan dessa. utmönstring sökper-En av
sonsbegreppet förutsätter således dessaatt uppgif-

ingårter i det folkbokföringssystemet.nya

Uppgift särskild postadress innebärom en anpass-
ning till 1983 års folkbokföringskommittês förslag

införaatt skyldighet ocksåom att anmäla ändraden
postadress till folkbokföringen. avise-Externa
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påpekattillbakalång tidsedanharringsmottagare
detuppkommer attolägenheterde nuvaran-genomsom

Felaktigtadressfält.harendast ettde systemet
tillupphovfolkbokföringeniadresserangivna ger

hanteringen.postaladenkostnader imycket stora

skyldigregisteransvarigedendatalagen ärEnligt
förutsätteruppgifter. Dettafelaktigarättaatt

spåras.kanregistreringtillbakgrundenatt en
folkbok-iuppgifternakopplasdiarienummerGenom

grundernauppgifternamedihopföringsregistren om
i diariet.finnsendastregistreringenför som

folkbokföringsmyn-såsomblirSkattemyndigheten ny
begravningskungörelsenenligtskyldigdighet att

funktionägergravsättning Dennabevaka att rum.
ändåVi hardiariet.hjälpmedombesörjaskan av

lagrasgravsättningföreslå uppgiftvalt attatt om
detkommerframtidenfolkbokföringsregistret. Ii

föromöjligt t.ex.närmastei detbliattannars
tidigareinformationfåsläktforskare att varom

uppgiftentillförabegravda. Attäranförvanter
förpersonuppgiftermedsamband attimanuellt

avsevärtmedföra ettskullegallrasavlidna

merarbete.

fö-innehålla uppgiftskallpersonbevisSamtliga om
ärdenförfödelseortrespektivedelsehemort som

in iförsinteuppgiften ADB-utlandet.född i Om
på manuellmåste uppgiften noteras ensystemet

tillflyttningvidföljerhandling an-personensom
verksamhetsområde.lokalkontorsnat

inte ifrån utlandet lagrasinflyttningUppgift om
systemettransporterasdenlänsregistren genommen

fåpåställer krav attanvändareeftersom externa
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uppgiften aviserad.

Vårt förslag innebär begränsad utökningen anta-av
let uppgifter förs på ADB-medium.som Att utesluta
någon eller några dessa uppgifter skulleav enligt
vår mening avsevärt försämra möjligheterna att
tillhandahålla basuppgifter på ett rationellt sätt.

aktivareEn gallring personuppgifter innebärav att
uppgifter borttas de lokala registren alltef-ur
tersom uppgifter tillförs.nya Vid exempelvis regi-
strering att erhållitav svenskten person medbor-
garskap tas uppgift tidigare gällandeom medborgar-
skap omedelbart bort från ADB-systemet. Härigenom
skulle det maskinella registret endast innehålla
aktuella uppgifter Metodenom förutsät-en person.
ter att parallellt med uppdateringenman ADB-av
systemet uppdaterar manuell handling.en Innehållet
i denna skulle bli mycket likartat dagens person-
akt. Hanteringen skulle också bli ungefär densamma

i dagens system.som Handlingen skulle sändas per
mellanpost skattekontoren vid flyttningen persons

och där förvaras i särskilda arkivutrymmen. Enda
egentliga skillnaden dagensmot system med person-
akter är uppdateringenatt kan ske maskinellt. Me-
toden är dock svårhanterlig administrativur syn-
vinkel eftersom den innebär handläggarenatt måste
hämta information från såväl det manuella detsom
maskinella registret. Detta medför risk för både
felaktiga beslut och felregistreringar.

kombinationEn manuella registerav och ett maski-
nellt såledessystem upphov till påtagligager ris-

bristandeker för datakvalitet. kräverDet dessutom
änmer ettresurser system med ett utbyggt ADB-mer

stöd. Alla delar i den lokala folkbokföringsverk-
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tidlängre atttaattkommerpåverkas. Detsamheten
besvaraochpersonbevisutfärdaärenden,handlägga

merarbe-avsevärtettDärtill kommerförfrågningar.
vidhandlingenmanuelladenhanteramed attte

Redo-arkivutrymmen.förkostnadenflyttningar samt
uppstårmerarbetedetkapitel 8i somvisningen av

inne-intesystemetdethandläggningenvid nyaom
från deinformationhistoriskfullständighåller

uppfattningvisspersonakterna omnuvarande enger
maski-kombinationresurstillskott avvilket ensom
kräva.komma attkanregistermanuellaochnella

alternativmed detjämförelseäradekvatMest en
iår registreras18tillbarninnebär att uppsom,. uppskattaskanMerkostnadenADB-systemet.det nya

år.mi1j.kr.50till perca

Datorkraftstruktur7.3

Inledning7.3.1

ekonomiskaochtekniskasakliga,studeratvi har
regi-på central,ADB-strukturerolikaeffekter av

nivå.lokalrespektiveonal

totalinnebär nyut-alternativstuderadeSamtliga
länsregisterNuvarandeallaveckling program.av

tek-både deneftersomframdeles,användasejkan
befint-deförlivslängdenekonomiskadenochniska

beräknaskan varaochdatorernaliga programmen
199394.årenunderslut

ianvändarnalokaladeattförutsattvidareharVi
sintilltillgångharalternativen varalla tre

datakommunika-befintligochflerfunktionsterminal

tion.
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7.3.2 Centraldatorlösning

Centraldatorlösningen innebär alla bearbetning-att
i samtliga folkbokföringssystem utförsar i endaen

centralt placerad dator.

Samtliga basuppgifter för folkbokföring och diarie-
föring lagras i endaett register omfattarsom
samtliga folkbokförda landet. Såväli ut-personer
veckling drift sker i för folkbokföringensom en
särskilt anskaffad stordator ityp dagav samma som
används för centrala inom riksskatteverket.system

Centraldatorlösningen medför troligen inga behov av
övergångslösningar.

central stordatorEn sköts särskilda operatörer,av
vilket enkel och säker driftmiljö ochger en sys-
temförvaltning.

Centraldatorlösningen är den billigaste lösningen,
eftersom den bara inbegriper dator och be-etten
gränsat antal operatörer.

7.3.3 Regionaldatorlösning

Alla verksamhetsstödjande bearbetningar utförs på
24 regionalt placerade datorer. varje lokal datorI
lagras uppgifterna för de är folkbok-personer som
förda inom länet. komplement tillsom de regionala
datorerna finns central dator med referens-etten
register används för lokaliseraatt i vilkensom
regional dator finns. centrala datornDenen person
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tilldelningföräven tillanvänds systemet av per-

Sonnumme f .

endastcentrala datornanvänds denInledningsvis

folkbokförda in-ärlokaliseraför att personer som
idvs. finnsskattemyndighet, en annan re-om annan

1991julidriftstarten den 1gional dator. Efter

tilldelningfördelsutvecklas systemett av per-
lilla referensre-detkompletterarsomsonnummer

fördelsdatorn systemden centralaigistret nya
regionala da-i dekategoriuttagochaviseringar

år 1994 fortsät-tillperioden framUndertorerna.
ikategoriuttagochaviseringarhanteringen medter

in-tillmagnetband externalistor,form m.m.av
stöddvs. medi dag,på sätttressenter somsamma

länsregister.dagensav

Även särskildaskötsregionala datorernade ope-av
blirökardriftställenantaletEftersomratörer.

något kompli-systemförvaltningdriftmiljö och mer
alternati-centralanågot detän idyrarecerad och

vet.

regionaldatorlösningförInvesteringskostnaderna en
centraldatorlösningen.än förhögreblir 20 %ca

någranågon eller procentblirDriftkostnaderna
högre.

Lokaldatorlösning7.3.4

påutförsbearbetningarverksamhetsstödjandeAlla
på varjedvs.placerade basdatorer120 lokalt en

basuppgif-lagraslokal datorvarjeskattekontor. I
folkbokförda inomärdeförterna sompersoner

lokaladetillverksamhetsområdet. komplementSom
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datorerna finns central dator används fören som
att lokalisera i vilken lokal dator en person
finns, för tilldelning och för avi-av personnummer
sering till externa mottagare. den centrala da-I

lagras aktuellatorn uppgifter alla folkbokfördaom
personer.

För säkerställaatt driftstarten placeras den 1 ju-
li 1991 de lokala datorerna påbara ut begrän-ett

antal ställen,sat huvudsakligen länsvis. En suc-
cessiv utbyggnad den lokala strukturen pågårav
därefter fram till slutet 1990-talet, då den börav

avslutad.vara

Inledningsvis används den centrala datorn endast
för lokaliseraatt är folkbokförda in-personer som

skattekontorsannat verksamhetsområde, dvs.om
finns i lokal dator. Efter driftstartenen annan
den 1 juli 1991 byggs registret i den centrala
datorn medut ett för aviseringsystem och förett
tilldelning av personnummer.

Liksom i regionaldatorlösningen fortsätter, under
perioden fram årtill 1994, hanteringen med avise-
ringar och kategoriuttag i form listor, magnet-av
band till intressenterexterna på sättm.m. samma

i dag, dvs. med stöd dagens länsregister.som av

På varje skattekontor utbildas någon till att vara
systemansvarig någonoch någraeller tillpersoner
att operatörer. arbetsuppgifterDessa förut-vara
sätts kunna skötas på deltid på deutom största
skattekontoren. alternativDetta medför kompli-en
cerad driftmiljö och systemförvaltning.

Investeringskostnaderna för lokaldatorlösningen
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regionaldatorlösning.förän5 högreblir % enca
till delhögre,25-30 storblir %Driftkostnaderna

ökar.operatörerpå antaletberoende att

datorstrukturVal7.4 av

undersöktvislagdetADB-lösningcentralEn somav
integritetssynpunktfrånintekan accepteras genom

skullebefolkningenhelainformationallatt om
på ställe.lagras ettkomma att

drift- ochsäkrareRegionaldatorlösningen enger
något billi-vidareärsystemförvaltningsmiljö. Den

docktillgodoserlokaldatorlösningen.än Dennagare
på ochintegritetställda kravenhögtbäst de ra-

byggerADB-stöd ochfolkbokföringensitionalitet
småskalig datoriseringlokal,på kombination aven

datoriseringenlokalacentraltoch system. Denett
verksamhetenlokalastöd i denskall utgöra ett me-

avise-förtillskapas attcentrala systemetdan det
påkunna hanterasskallkategoriuttagochringar

sätt.säkertett

innehållet iinnebärlösningen attföreslagnaDen
endasttillbegränsasregistret attcentraladet

för kun-nödvändiginformation, attaktuellomfatta
aviseringarikvalitetochsäkerhetgaranterana

kategoriuttag.och

fördelarföljandeharLokaldatoralternativet som
kostnaderna:de högrevår uppvägerbedömningenligt

verksamhe-operativanära denläggsDatorkraftena
då förfördel ansvaretviDettaten. som enser

förockså måste omfattaverksamheten ansvar
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hjälpmedel, inklusive ADB-stöd, behövs försom
kunna drivaatt verksamheten mål.uppställdamot

b Historisk information kan integritets-som vara
känslig lagras och hanteras påenbart lokal ni-
vå, samtidigt central lagring folkbokfö-som av
ringsuppgifter kan begränsas till de aktuella

uppgifter behövs för tillhandahållandetsom av
information till intressenter.externa

c Förslaget innebär tillämpning den grundsynen av
på den statliga ADB-verksamheten statsmak-som

uttalat i olikaterna sammanhang. liggerDet
helt i linje med skatteförvaltningens intentio-

såsom de kommit till uttryck i förvaltning-ner
ADB-strategi. Strategin talar entydigt förens

val dator-,ett system- och registerstruktur,av
utgångspunktsintar i den operativa verk-som

samhetens påbehov lokal nivå.

d Lokaldatorlösningen leder vidare till önskaden
spridning ADB-verksamheten. spridningDennaav
för i sin med sigtur bred uppbyggnad ADB-en av
kompetens inom skatteförvaltningen. anställdaDe
får därmed större inflytandeett över verksamhe-

än i dag förståelseten och ökad för huren sys-
fungerar.temet

e varje lokalkontorGenom att för sina regis-egna
i sárbarhetenter dator minskar i kata-egen

strofsituationer. Vi förutsätter säkerhetenatt
i det bibehållas påkansystemet minstnya nuva-
rande nivå.

utgårVi från lokaldatorlösningenatt byggs med
UNIX-baserade datorer basdatorer, vilket innebär
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ochutvecklingsmiljö stan-standardiseradöppen,
väl utveck-följerkommunikation.dardiserad Detta

och flexiblaADB-området goda ut-ochpålingen ger
standardise-Småskaligheten,byggnadsmöjligheter.

frånflyttamöjlighetenoch attringen enprogram
behovetminskar stora,tilldator avannanen

återanskaff-samband medisprángvisa investeringar

ningar.

säkerhetSårbarhet och7.5

Allmänt7.5.1

pådatalagen hanterasskall enligtPersonregister
otillbörligtuppkommerintesådant detsätt attett
integritet.personligaregistreradesintrång i de

iuppgifternaiakttasbl.a. attskallDärvid re-
otillåten för-elleroavsiktligskyddasgistret mot

sprid-otillåten ändring ellerellerstörelse mot
ADB-sä-tillfredsställandeinnebär attning. Detta

registren.måste förfinnaskerhet

innebördenutvecklatnärmareDatainspektionen har
Allmännasinapå ADB-säkerhet ikravdatalagensav

rå-personregister. Enligtförråd ADB-säkerhetom
bedömningefterpersonregister,varjeden bör aven

integritetssynpunkt,frånärregistretkänsligthur
Förintegritetsklasser.någontill trehänföras av

skyddsåtgärder vidtas mot-3 börintegritetsklass
2för klassADB-säkerhet,grundnivåsvarande aven

nivå.mycket hög1 somnivå för klassochhög enen
mycketskyddsåtgärder videxempel kan nämnas att en

innebär endastbl.a. attnivå ADB-säkerhethög av
får användaADB-säkerhetiutbildningmedpersonal

datanä-kommunikation iallochpersonregister att
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skalltet krypterad.vara

Med beaktande registeruppgifternas mängdenart,av
uppgifter varje och med hänsyn tillav om person
registrenatt omfattar hela befolkningen i landet

bör folkbokföringsregistren hänföras till integri-
tetsklass 2. såledesinnebärDetta skyddsåtgär-att
der bör vidtas motsvarande nivåhög ADB-sä-en av
kerhet.

Folkbokföringsregistren behöver också skyddas mot
andra skador än integritetsintrång. A11 informa-

tionsbehandling utsätts för hot och störningar som
kan medföra försening, avbrott, förlust eller ska-
dor beträffande utrustning och lokaler.program,

störningarDessa kan aldrig helt undvikas. stäl-I
let gäller det finnaatt rimlig skyddsnivå, dvs.en

ADB-säkerhetsnivá god och effektiven som ger en
informationsbehandling till rimlig kostnad.en

7.5.2 Riktlinjer för ADB-säkerheten

För skatteförvaltningen och kronofogdemyndigheterna
har fastställts generella riktlinjer behandlarsom
skydd för bl.a. personal, verksamhet och anlägg-
ningar skadamot och förlust. Beträffande ADB-sä-
kerheten sägs måletbl.a. för säkerhetsarbetetatt

så långtär att möjligt minska riskerna för att o-
lika störningar och oönskade händelser inträffar

kan medföra negativa konsekvenser vid användan-som
de ADB-systemen. Enligt riktlinjerna skall vida-av

följande gälla:re

Vid utformning och datorkrafts-system-av
struktur skall säkerhets- sårbarhetsaspek-och
terna vikt. Verksamhetenstor skall bedri-ges
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registreradvarjepå sådant sätt attettvas
skyddas.integritetpersons

behörighetskontroll-nivåer måstePå samtliga
möjligheternareglerarfinnasBKSsystem som

infor-nå medoch arbetaanvändareför atten
imation systemen.

samtligaförskall finnasKatastrofplaner sys-
efterdriftenåterupptagandeTiden förtem. av

förlusterdemåste efterkatastrof anpassasen
stillestånd.åsamkas vidsamhället ett

måste nedbringasnyckelpersonerBeroendet av
åtgärder skallåtgärder.olika Dessagenom

skall hatvåtill minstsyfta att personer
Säkerhetsmedvetandetområde.kunskap sammaom

och höjasgrundläggasskallkunnandetoch ge-
allatillinformationochutbildning an-nom

ställda.
sårbarhetsanalyserochrisk-Informations-,

vidsåväl utvecklingvidskall utföras re-som
befintliga ADB-system.gelbunden översyn av

finnas.skallADB-säkerhetsarbetetförplanEn
ochårlig detaljplaninnehållaskallPlanen en

långsiktig plan.övergripandeen mer
verksam-följerADB-säkerhetenförAnsvaret

skatteför-nivåerpå inomolikahetsansvaret
kronofogdemyndigheterna. Dettavaltningen och

verksamhetsansvariga,ledning,innebär att
ansvariga ochADB-teknisktsystemansvariga,

särskiltanvändare har egetett ansvar.
ADB-säkerhetsar-förövergripande ansvaretDet

riksskatte-vidADB-säkerhetschefenharbetet
verket.

ADB-säkerhetsarbetet7.5.3

beskattnings-dag förs inomiADB-systemDet som
taxering,bl.a. delsystemeninnefattarverksamheten

bl.a.användsuppbörd. ADB-systemetrevision och
utvecklatvälharochskattemyndighet ettlokalvid

behörighetskontrollsystem. cent-fungerande Deoch
identifie-ärkontrollsystemetfunktionerna irala
lösenord,ochbehörighetskortanvändarering av

rapportering be-behörighet ochåtkomstkontroll

handlingshistorik.



93

de krav ställs vidI upphandlingen datorut-som av
rustning för folkbokföringen ingår långtgående ini-
tiala påkrav behörighetskontrollsystem för det

kommerADB-system finnas iatt basdatorerna.som
är anpassadeKraven till minst den säkerhetsnivá

i dag gäller inom skatteförvaltningen.som

Vid närmare utformning kontrollsystemet bören av
även beaktas rådde angående behörighetskontroll-

system för närvarande är under utarbetande vidsom
statskontoret.

riksskatteverket arbetarInom projektett med att
fram förslagta för katastrofplaneringen för skat-

teförvaltningen och exekutionsväsendets lokala ADB-
stöd. fortlöpandeGenom kontakter kommer synpunkter
och förslag kunna tillförasatt katastrofplanering-

för de folkbokföringssystemen.en nya

Överstyrelsen för civil beredskap har riks-gett
skatteverket i uppdrag innehålletutredaatt i
funktionen skatte- och uppbördsväsendets verksam-
het, ansvarsfördelning mellan olika nivåer och be-
hovet samverkan med andra delar totalförsva-av av

Folkbokföringenret. är liksom uppbörden skatterav
och avgifterett högprioriterat område i händelse

kris- ellerett krigsläge. beredskapsplane-Iav
ringen har riktlinjer fastlagts angående verksam-
hetens ambition, ledning och organisation öv-samt
ergång till manuella rutiner.

Med hänsyn till den betydelse folkbokföringsverk-
samheten har för användare såvälinom offentlig som
privat verksamhet har det underkastatssystemetnya

riskanalys enligt metod på sin tid utar-en en som
på SÅRB.betades uppdrag sårbarhetsberedningenav
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problemområden redo-antal olikaharanalysen ettI
visats.

datainspektionensochanalysenbl.a.ledningMed av
särskildADB-säkerhet kommerrådallmänna enom

folkbokfö-inomADB-säkerhetenhandlingsplan för

upprättas.ringsverksamheten att

Övergångslösning7.6

år 1991folkbokföringsreformeninförandetVid av
de lokaladelsskedriftsättning attkommer av
antal lo-på begränsatfolkbokföringssystemen ett

centraltbegränsatdelsbasdatorer, ettkala re-av
ändamål särskildför dettaiferensregister an-en

med hän-främstmotiveratsharskaffad dator. Detta
införandet.på isäkerhettill kravensyn

periodåren vidtarföljandede närmastUnder aven
datorstrukturen.lokaladenutbyggnadsuccessiv av

mittenavslutad vidutbyggnad kommer attDenna vara
kommer cent-På motsvarande sätt ett1990-talet.av

fort-byggasaviseringsregister attralt som enupp
på referensregistret.sättning
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8 PERSONAKTS INFORMATIONEN.

8.1 Personakterna i dag

årenUnder 1947-1949 upprättades för alla dåsom
kyrkobokförda i Sverige s.k.var personakt. Se-en

dan dess upprättas akt för alla föds elleren som
invandrar. På personakten antecknas alla grundläg-
gande folkbokföringshändelser tills dörpersonen
eller utvandrar. Akten är därigenom grunddokumentet
inom dagens kyrkobokföring.

Personakten innehåller dels aktuell information och
dels historisk, avspeglar förhållanden intesom som
längre är aktuella, rörande

namn,-
personnummer,-
medborgarskap,-
födelsehemort ocheller födelseort,-
medlemskap i svenska kyrkan, dop och konfirma--
tion,

föräldrars födelsehemort ochnamn,- personnum-
mer,
äktenskap, datum då de ingicksupplöstes samt- ma-
kensmakans födelsehemort ochnamn, personnum-
mer,
barn såväl levande dödfödda medsom- personnummer,

och födelsehemort dennamn samt andra föräl-
derns föde1sehemort ochnamn, personnummer,
flyttningar, datum och fastighet församling-
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bosättning,förm.m. ny
utvandring-

ci-föräldrarskön, yrke,uppgiftfinnsDessutom om
dödsdatum,adoption,födelse,vilstånd barnsvid

pá dendödsorsaksjukhus, samtellerdödsort namn
löpande text,dödsbeviset.utfärdade Iläkare som

förunderlagframgår vidare20,s.k.det upp-rum
påin annatplaceraskunnatintelysningar som

vård-angåendeexempelvispå personakten,ställe
adoptivföräldrar.ochnadshavare

ofullständigdockPersonaktsinformationen kan vara
år och för1947födda innanärför sompersoner

invandrat.harsompersoner

ärpersonakterupprättaskäl förviktigt attEtt
förbehövsuppgifterha allabehovet att somav

påsamladefolkbokföringsärendenhandläggning av
kanochhanteraär lätt attdokumentett somsom

pastorsämbeten.olikamellanfölja personen

på personakter-informationenhaNödvändigt att8.2
framtidenäven itillgängligna

medhandläggasfolkbokföringsärenden kanMånga
nuvarandedefinns iuppgifterdehjälp somav

hi-emellertid ingainnehållerlänsregistren. Dessa
föräld-relationerUppgifteruppgifter.storiska om

hjälpmedendastlänsregistreniredovisasrar-barn
Sökpersonbegreppetsökpersonbegreppet.s.k.detav

be-ärendehandläggning,klaraförräcker inte att
harpersonbevis.utfärda Kravfrågor ellersvara

slopas.skallsökpersonbegreppetockså ställts att
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bara deOm uppgifter finns i de nuvarandesom re-
gionala folkbokföringsregistren skulle föras över
till de ADB-registren skulle det dessutom, inya
handläggningen nedanstående ärenden, krävas attav
följande personaktsinformation fanns tillgänglig i
någon form.

FÖDELSE Uppgift hämtas medborgarskap för för-om-
äldrarna. föräldrarnaOm har olika efternamn krävs
också efternamnet på födda äldresenast helsyskon.
Totalt är det 100 000 födelseärenden år.ca per
Kontroll personaktsinformation krävs iav ca en
tredjedel fallen.av

NAMNÄRENDE Uppgift hämtas sökandens fullstän-om-
diga vårdnadshavare, förekommande tidigarenamn,

och grunden för namnbyte. Vidare kontrollerasnamn
föräldrarnas och medborgarskap. Capersonnummer
300 000 namnärenden förekommer år. hälftenIper av
dessa krävs kontroll eller flera personakter.av en

MEDBORGARSKAP Uppgift hämtas vårdnadshavare.om-
krävs,Dessutom för barn år,under 18 uppgift om

föräldrarnas medborgarskap. Personaktsinformation
behöver inhämtas i nästan 10 000 ärenden år.per

HINDERSPRÖVNING Uppgift hämtas förekommandeom-
invandringsdatum, och biologiska föräldrar. To-om
talt görs 40 000 hindersprövningar år.ca Iper
samtliga ärenden krävs tillgång till personaktsin-
formation.

DÖDSFALL Uppgift hämtas för denom personnummer-
avlidnes barn under år.18 den avlidne ärOm under

år18 krävs uppgift föräldrarnasom personnummer
vårdnadshavare.och För samtliga krävs vidareom
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inträffaräktenskap. Totaltuppgift förekommandeom
årligen. samtliga95 000 dödsfall settstortIca

kontroll el-rörande dödsfall kräverärenden enav
ler flera personakter.

återinvandring uppgiftkrävsVidINVANDRING om-
respektive förför föräldrarochpersonnummer namn

år. antalet invandringar18 Totalt ärbarn över
år. tredje-är cirka000-50 000 dessa40 Av enper

återinvandringar.del

vårdnadshavare förUppgift hämtasFLYTTNING om-
översät-inte kanEftersom sökpersonbegreppetbarn.

måstefamiljerelationertill de registrenstas nya
flyttningsärenden.kontrolleras ipersonakterna

samtligamåste personaktsuppgifterna förDessutom
från tilldet gamlaflyttar föras överpersoner som

tillgångendast harskattekontoret.det Om mannya
iförekommeruppgifter det slagtill som nuav

knappastflyttningsärendelänsregistren kan ett
ka-varken räknat isnabbare än i dag,handläggas

Säkerheten ifaktisk arbetstid.lendertid eller i
änsådant väsentligt sämreblir dessutomett system

i nuvarande system.

på personakterna i8.3 Varför behövs informationen

folkbokföringsregistrende nya

informationenfyra skäl för föra överfinns attDet
på folkbokföringsregist-till depersonakterna nya

ren

Ärendehandläggning1

2 Utfärdande personbevisav
frågorBesvarande3 av
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4 Avisering och kategoriuttag

Ärendehandläggning1

än hälftenMer alla ärenden kräver tillgångav till
uppgifter bara finns pásom personakten. ärende-I
handläggningen används de ovannämnda uppgifterna
huvudsakligen underlag. För handläggarensom är det
således viktigt kunnaatt läsa det står påsom per-
sonakten. medförDet emellertid merarbete om upp-
gifterna inte finns tillgängliga tillsammans med de
övriga uppgifterna i de folkbolföringsregistrennya

måsteutan sökas fram och läsas från ett annat me-
dium. Hur stort merarbetet blir beror på i vilken
form uppgifterna finns tillgängliga. de finns påOm
ADB-medium, medger deatt kan hämtassom fram på

bildskärm användssamma för övrigsom ADB-bearbet-
ning, innebär det ett merarbete riksskatte-som av
verket har uppskattats till 140 årsarbetskrafter.

de finnsOm tillgängliga på eller mikrofilmpapper
kräver handläggarenattsom lämnar sin arbetsplats

för hämtaatt dem har verket uppskattat att merar-
betet blir dubbelt så stort.

2 Utfärdande personbevisav

Personakterna måste också användas när skallman
utfärda personbevis, i synnerhet i de fall person-
beviset skall innehålla historisk information eller
information relationer föräldrar-barn.som avser
Cirka hälften de 2,5 milj. personbevisenav inne-
håller sådana uppgifter. För att personbevis skall
kunna utfärdas maskinellt från de registrennya
räcker det inte med handläggarenatt kan läsa per-
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till-måste de finnasDånågon form.isonakterna
ochläsakanADB-systemensá deattgängliga nya

finnsinteuppgifternadem. Omskrivasedan ut
i vilkenoavsettregistren,i detillgängliga nya

riks-enligtinnebär detförekommer,deformannan
uppskattningsvis 75påmerarbeteskatteverket ett

ársarbetskrafter.

frågorBesvarande3 av

vidävenunderlaganvändsPersonaktsuppgifterna som
Även då ärår.frågor000700besvarande percaav

lägg detkunnahandläggaren attförviktigastdet
ävenemellertidmedförpå personakten. Detstårsom

finnsinteuppgifternamerarbetefalldettai om
uppgifternaövrigamed detillsammanstillgängliga

påfinnsdefolkbokföringsregistren. Omdei nya
riksskat-merarbeteinnebär det ettADB-medium som

deårsarbetskrafter. Om12tilluppskattatteverket
blirmikrofilmellerpåtillgängligafinns papper

sådubbelt stort.verketenligtmerarbetet

arbetsdagvarjehandläggarevarjeharSammantaget
någonochpersonbevismångalikaärenden,4-5ca
ploc-personaktenfrågor kräver attnågraeller som

kas fram.

kategoriuttagochAvisering4

i fram-funktionviktigastekanskeFolkbokföringens
basupp-behovsamhälletstillgodoseärtiden avatt

aviseringarbl.a.tillgodosesgifter. Detta genom
kategoriuttags.k.ochfolkbokföringsuppgifterav
omöjligt attdirektärmyndigheter. Detandratill
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leverera de efterfrågasuppgifter vadsom avser re-
lationer bara tillgånghar till uppgifterom man
från de nuvarande länsregistren. innebär inteDetta
några olägenheter så länge aviseringar och katego-
riuttag levereras via länsregistren, vilket över-
gångsvis är avsikten. 199394 skall emellertid en-

vårtligt förslag frånleveranserna göras det nya
då skall efterfrå-systemet. kunna levereraOm man

måste någongade uppgifter form registrering haav
genomförts innan dess.

8.4 för överföring till de registrenFormer nya

påInformationen personakterna kan tillgäng-göras
lig för handläggningen efter påden 1 juli 1991 fy-

olika sätt.ra

Fysisk överföring personaktenav
Mikrofilmning

Registrering

Image-hantering

8.4.1 Fysisk överföring personaktenav

Fysisk överföring kan antingengöras original-av
akten eller kopia.av en

Fysisk överföring originalet innebär allaattav
personakter överförs till aktuell skattemyndighet

den 30 juni 1991.

Fysisk överföring kopia innebär allaattav en per-
sonakter kopieras våren Frånunder 1991. och med
kopieringen och fram måstetill den 1 juli 1991 se-
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dan alla händelser dubbelföras pastorsämbetenaav
på såväl kopia original. behållsOriginaletsom av

såpastorsämbetet medan kopian nära den juli1 1991
möjligt överförs till aktuell skattemyndighet.som

Originalet eller kopian följer sedan livetpersonen
ut.

Med denna överföringsform finns den 1 juli 1991 i

de folkbokföringsregistren endast de uppgifternya
frånkan föras över de nuvarande länsregistren.som

påEfter den juli 1991 uppgifterna1 kan sedan per-
sonakterna antingen användas de är eller läggassom
in i de årenregistren efter hand under 1991nya
92-199495 i samband med ärendehandläggning, utfär-

frågor.dande personbevis och besvarandeav av

8.4.2 Mikrofilmning

Mikrofilmning innebär alla personakter filmasatt
våren fåundersuccessivt 1991. För filmatt en av

frånfullgod kvalitet bör mikrofilmningen göras

originalet. händelser inträffar mellan film-De som
ningen och den 30 1991 antecknasjuni vanligtsom
på på ajourhållnings-personakterna dessutommen en

Ajourhållningsuppgifternablankett. registreras ef-

den 1 juli 1991 i det eftersomter systemet yt-nya
terligare film inte är praktiskt möjlig han-atten
tera.

Även med denna överföringsform finns den 1 juli

1991 i de folkbokföringsregistren endast denya
frånuppgifter kan föras över länsregistren.som

påUppgifterna mikrofilmerna kan användas de ärsom
överföring komplement till de regist-utan som nya
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eller läggas in efter påhand, sättren samma som
vid fysisk överföring personakten.av

8.4.3 Registrering

Registrering kan göras antingen sakkompetentav
personal eller med hjälp konventionell datare-av
gistrering efter beredning sakkompetentav perso-
nal.

Registrering utförd sakkompetent påbör-personalav
jas med anskaffning lämplig registreringsutrust-av
ning till samtliga pastorsämbeten. Registreringen
kan göras direkt från originalet den utförs påom
det pastorsämbetet. övriga måstefallI akter-egna

kopieras. registreringsarbetet ingårI delsna en
bedömning innehållet på varje personakt förav att
avgöra vilka uppgifter är aktuella och kom-som som

behövas iatt den framtida handläggningenmer dels
registrering dessa uppgifter.av

Registreringsarbetet påbörjas lämpligen med dem som
är födda årefter 1965. Redan registrerade uppgif-

bör finnaster tillgängliga i den fortsatta regist-
reringen för undvikaatt onödig dubbelregistrering.

Registrering med konventionell dataregistrering in-
leds med allaatt påpersonakter levande personer
kopieras. För undvikaatt originalenatt lämnar
pastorsämbetena än nödvändigt bör arbetet imer
första hand utföras där. pastorsämbetetOm saknar
kopiator bör personakterna föras över till skatte-
myndigheten.

Originalet behålls pastorsämbetet och användsav
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juli1dentillframhandläggningfortsattför
folkbokfördaärför deKopiorna1991. sompersoner

dataregistre-förunderlaganvändsSverigei som
utvandratharpå deKopiorna somring. personer

kopi-förskattemyndighetentilldirektöverförs

där.ering

beredaskopiornamåste perso-registrering avFöre
beredningenfolkbokföringskompetens. I mar-mednal

För attregistreras.skalluppgifterdekeras som
nödvändigtänpersonaktskopiornaskickaslippa mer

i dengöraskanberedningenfördelaktigtdetär om
också kunnamåstekopiornaförsamlingen menegna

tillförsamlingarbelastadehårtfrånfördelas
på arbets-bedrivasbörArbetetbelastade.mindre

medavtalas pastors-särskiltinte annatplatsen om
ämbetet.

försedanlämnaspersonaktskopiorna re-bereddaDe
Registrerings-kontrollregistrering.ochgistrering

iskallordning.vanlig Kraviupphandlastjänsten
på sekretess,delsställasupphandlingsådanen
och levererahämtaför attrutinerpå säkradels

material.

pastorsämbetehos ettpersonakternadetEfter att
registrerings-vilkenmåste oavsettkopierats,har

delsdubbelförashändelserallaanvänds,form som
specielltpådels ettvanligtpå personakten som

tillajourhållning framförregistreringsunderlag
börregistreringsunderlag1991.juli1 Dessaden

allteftersom.registreringtillskickas

i1991juli1denfinnsöverföringsformMed denna
aktuellaallafolkbokföringsregistren upp-de nya

uppgif-historiskaanvändafrekventoch ävengifter
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ter. ärADB-systemet därmed komplett.

8.4.4 Imagehantering

Imagehantering kan användas antingen bara som
hjälpmedel vid överföring uppgifterna påav person-
akterna eller både hjälpmedel för överföringsom
och lagringsmedium för i datorsom att lagra de
uppgifter inte överförts. förfarandetOmsom bara
används hjälpmedel vid överföring lagrassom i
stället de uppgifter inte överförts på kopiasom en

personakten.av

Utnyttjandet imageteknik innebär varjeatt sidaav
personakten fotgraferas medav s.k.en scanner,
teknik påminner mikrofilmning.en ställetsom Iom

för lagras páatt filmer måste hanterassom manu-
ellt lagras de scannade akterna på elektroniskt me-
dium kan hanteras mskinellt. formsom mikro-Den av
filmning ett ADB-läsbart underlag kansom dockger
likställas med imagehantering.

För få fullgodatt kvalitet bör scanning göras från
originalet.

deOm scannade uppgifterna är väl läsliga kan öns-
kade uppgifter på personakterna överföras till de

folkbokföringsregistren mednya utnyttjande s.k.av
ICR-teknik. uppgifterDe inte kan tolkas medsom
hjälp ICR-teknik registreras efter beredning påav

sätt vid registrering medsamma hjälp kon-som av
ventionell dataregistrering. Beredningen görs i
detta fall med hjälp elektronisk penna ochav en
de i dator lagrade personakterna. Efteren bered-
ningen skrivs kopia personakten ut.en Dennaav
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registreringsunderlag. Omanvändas manskall som
på optisk diskpersonakternalagrainteväljer att

efterskattemyndighetenhoskopia re-dennasparas
gistreringen.

ochläsaskunnabedömspersonakterna10-15 % av
tredjedelCirkaefterbearbetning.överföras enutan

al-registreringochberedningkräver avakternaav
Resterandeöver.förasskall upp-uppgifterla som

stör-registrering ettkräver50skattningsvis % av
uppgifter.antalmindreellerre

på optiskapersonakternalagraväljer attOm man
på definnasintegritetsskälbör dessadiskar av

uppgifternamedför attskattekontoren. Dettalokala
flyttarfördiskarnaoptiskapå de sompersoner

verksamhetsområdeskattekontorslokaltfrån ett
Behovetmåsteockså flyttas. avannattill ett

efter-tidenmedökadärför attkommerdiskutrymme
utflyttningsstäl-återanvändagår attintedetsom

lets utrymme.

ochfilmningenmellaninträffarhändelserDe som
påvanligtantecknasjuni 1991 person-30den som

ajourhållningsblankett.pådessutomakterna enmen

på optiskapersonakternalagraväljer attOm man
folkbokför-i de1991juli1denfinnsdiskar nya

På deuppgifter.aktuellaalla op-ingsregistren
uppgifterhistoriskaallaävenfinnsdiskarnatiska

användaväljer attställeti en20.och Om manrum
de1991 ijuliden 1finnspersonakternakopia av

uppgifteraktuellaallafolkbokföringsregistrennya
uppgifter.historiskaanvändafrekventoch även
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8.4.5 Sammanfattning

Vissa de angivna överföringsformernaav visar sig
redan vid översiktlig genomgång haen nackde-samma
lar någon formsom utan haattannan motsvarande
fördelar.

Överföring personaktens original ärav ofördelak-
tigt därför detatt kräver särskilda arkivutrymmen.
Eftersom personakterna används ofta måste dessa ut-

finnas i omedelbarrymmen anslutning till handläg-
arbetsplatser. sådanagarnas utrymmen finns påinte

alla skattekontor. tämligenDen omfattande nybygg-
nad måste till hinns intesom med till den 1 juli
1991. åtgårDet kvadratmeter 10 000 invå-ca en per

vilket totalt 900nare kvadratmeter. Nybyggnadger
särskilda arkivutrymmenav kostar 8 000-10 000ca

kr. kvadratmeter, vilketper merkostnadger en om
7-10 milj.kr. Sammantaget vi dessa nackdelarser

betungande än kostnadensom mer för kopiering och
ajourhállning.

Mikrofilmning är kostnadsmässigt ofördelaktig i
förhållande till överföring personaktskopia.av en

framgårsom avsnitt 8.2 behöverav varje handläg-
tillgång tillgare personakterna 8-12 gånger per

dag oavsett personakten är i formom original,av
kopia eller mikrofilm.en Med den frekvensenen är

det inte möjligt användaatt mikrofilmsläsare med
manuell sökning. Läsare har programstöd försom
sökning kostar 300 000 kr. Med läsareca treen per
handläggare det total kostnad påger 150en ca
milj.kr. antaletOm läsare minskar ökar kostnaden
för handläggning efter driftstart. Mikrofilmning
med läsare handläggaretreen i övrigtper ger en-
dast marginella fördelar vad gäller kravet på re-
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användermothandläggning enför manomm.m.surser
betyd-såledeskostardetpersonakten,kopia menav

investering.iligt mer

ärpersonalsakkompetentutfördRegistrering av
Riks-ofördelaktigt.resursmässigtochkostnads-

utfördregistreringuppskattar att avskatteverket
kräver1991julildenpersonal föresakkompetent

årsarbetskraf-1251uppskattningsvistillgång till
700ellerregistrerasskallaktersamtligater om

tillsigbegränsar personerårsarbetskrafter manom
Även registrerarbaraår.50änär manomyngresom

bedömerår eller18ärallaför yngreakterna som
ársarbets-250krävsdetriksskatteverket att ca

krafter.

rekryterakunnaomöjligt attdetbedömerVi som
kla-personal för attsakkompetentmedtillräckligt
detEndastalternativen.förstnämndatvådera

möjligenkanårsarbetskrafter250dvs.sistnämnda,
ärpersonalsakkompetentRegistreringklaras avav.

motsvarandeändyrare25 %upskattningsvisdessutom
dataregistre-konventionellhjälpmedalternativ av

ring.

sådanahafunnitviharöverföringsformerDessa
beaktas.börvidareintedenackdelar att

överförasbehöverinformationVilken8.5

finnsuppgiftersamtliga somdiskuteraskanDet om
detillöverförasskall nya re-på personakterna
registre-behöverpersonakterallaochgistren om

ras.
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Följande uppgifter används i ärendehandläggningen,

för utfärdaatt personbevis och för besvaraatt
frågor

namn-
personnummer-
samtliga medborgarskap för de harpersoner som-

än ettmer
födelseort för inte är födda ipersoner som-
Sverige

dop och konfirmation för svenska kyrkans räk--
ning

föräldrars personnummer-
samtliga äktenskap, dådatum de ingicksupplöstes-

makensmakanssamt personnummer
samtliga levande barn, barnets och den andra för--
älderns personnummer
datum för den flyttningensenaste-
utvandringsdatum och -land återinvandradeför-
invandringsdatum och -land-
vårdnadshavares personnummer-
adoptivföräldrars personnummer-
det s.k. 20, innehåller vissa uppgifterrum som-

inte har sin naturliga plats på någotsom annat
ställe i akten, såsom beslutsgrunder lagrum och
uppgifter bakomliggande handlingar.om

Med undantag för ogift, upplösta äktenskapnamn som
och delar 20 dessa uppgifter aktuellaav rum avser
förhållanden. Samtliga uppgifter används frekvent.
Vi föreslår därför allaatt ovannämnda uppgifter
förs över till de registren måni den de finnsnya
registrerade på personakterna.

Registrering kan göras samtliga folkbokfördasav
personakter eller begränsad del. naturligEnav en
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akterna för barnregistreringäravgränsning av
åstad-år för18 eller attalla ärdvs. yngresom

nämnda sökper-det tidigareersättning förkomma en
registreringavgränsning ärsonsbegreppet. En annan

år förän 50är attför allaakterna yngresomav
under 18till barnfå föräldrarockså med flertalet

år.

folkbokfördadebegränsad delRegistrering avenav
på datakvalitet,något konsekvenserolika re-ger

på överförings-beroendesursåtgång, ekonomi m.m.
redovisas nedan.konsekvenserolikaformen. Dessa

Datakvalitet8.6

pånågra uppgifterkanErfarenhetsmässigt person-
frå-kanfelaktiga.förväntas Detakterna varavara

äktenskapetför närolika datummakar harattga om
felbarn harupplösteseller attingicks personnum-

föräl-ellerpå personakter attföräldrarssinamer
på personakter.barnensfelhardrarna personnummer
på in-personakt kanfelskrivetEtt enpersonnummer

behöverdethandläggarenförmerarbetenebära men
far.får ellerfelbarnmedförainte ettatt mor
tillöverföringvidemellertid falletblirDetta en
göramöjlighetinte har attADB-systemett manom

kontroller.och säkraeffektiva

information ef-erforderligöverföringsuccessiv av
påkravdärför mycketställer storadriftstartter

registreringsfel ochbådedärkontrollermanuella
skall upptäckas.på personakternafelaktigheter

kvarståfelaktighetervissa attkommerSannolikt
kanHandläggarnakontrollerna.manuelladeefter

förrän detkontrollermaskinellafå stödinte av
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finns uppgifter i de registren kontrolleranya att
mot. Kontrollmöjligheterna är därför begränsade un-
der de första åren och det är aldrig möjligt att
kontrollera uppgifter någotisom avser personer av
de andra 120 registren. Datakvaliteten kan således
inte garanteras med denna överföringsform.

Användning personaktskopianav den är utansom
överföring innebär också risk för handläggningsfel.
Även enkel extrarutin,en behövaatt söka eftersom
beslutsunderlag på ett annat medium, medför ökad
risk för läs- och tolkningsfel och för deatt upp-
gifter inte finns omedelbartsom tillgängliga
glöms.

Om väljer konventionellman dataregistrering eller
imagehantering kan under juni 1991 göraman ett an-
tal maskinella kontroller. Eftersom uppgifterna
från alla personakter då kan bearbetas samtidigt
möjliggör dessa alternativ, till skillnad från de
övriga, mycket effektiv kontrollen såvälav re-
gistreringsfel felskrivningar påsom personakterna.

Om begränsar registreringenman till akterna för
alla är än år50 kansom yngre mycket god data-en
kvalitet nås vad gäller relationerna föräldrar
barn. är däremotDen osäker vad gäller upplösta äk-
tenskap för oregistrerade personer.

Om endast uppgifterna för barn under år18 regist-
kan inga maskinellareras kontroller relationerav

utföras. Ett antal relationsuppgifterna iav de nya
registren riskerar bliatt felaktiga. Datakvalitet-

kan således inteen garanteras och får accepte-man
de fel kommerra och utredasom dem allteftersom i

samband med handläggningen.
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Resursåtgång8.7

personaktskopiaöverföringFysisk8.7.1 enav

personakts-föra överfysisktväljer att enOm man
föredetuppskattat attriksskatteverketharkopia

tillgång till extrare-krävsendast1991juli1den
okva-årsarbetskrafter35kopiering,för casurser

12ajourhållning,förocharbetskraft calificerad
personal.sakkompetentårsarbetskrafter

använda1991juli1denefterväljer attOm man
erfor-inläggaattär,de utanpersonakterna som

måste deregistren,deiuppgifterderliga nya
ochärendenallahälftenäniframplockas avmer

frågor. Dettaochpersonbevisallahälftenför av
år-uppskattningar ettriksskatteverketsenligtger

sakkompe-årsarbetskrafterpå 380resursbehovligt
hålla redaFör att8.2.avsnittpersonal setent

riksskatteverket attuppskattarpersonakterpå alla
årsarbets-120krävsdessutomsammantaget cadet

be-dessaocharbetskraft attokvalificeradkrafter
tid.överskådligkvarstår underhov

påuppgifternainläggaväljer attställetiOm man
riksskatteverketuppskattarefterhandpersonakterna
registreringstidminuters15minstkrävsdetatt

ytterligarepå ettinnebär kravpersonakt. Detper
förårsarbetskrafter125på 1resurstillskott ca

Riksskattever-personaktsinformation.allföraatt
iutförsregistreringenfrånutgått attharket

utfärdandeärendehandläggning, per-avmedsamband
avslutad underskalldenattsonbevis varamenm.m.

bud-överjämtfördelasregistreringenår 1995. Om
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getåren det ett resursbehov påger årsar-285ca
betskrafter sakkompetent personal motsvarande 300-
350 under budgetårenpersoner, 199192-199495.

8.7.2 Konventionell dataregistrering

Om väljer att registreraman informationen med
hjälp konventionell dataregistreringav krävs det
enligt skatteverkets beräkningar, innan den 1 juli
1991 tillgång till extraresurser för kopiering för
35 årsarbetskrafter okvalificerad arbetskraft och
ajourhâllning, årsarbetskrafter12 sakkompetentca
personal. Dessutom uppskattar riksskatteverket att
det krävs, om

samtliga personakter registreras, för beredning-
årsarbetskrafter225 sakkompetent personal och för

registrering årsarbetskrafter320 särskild regist-
reringspersonal

akterna för alla är än år50 registre-som- yngre
för beredning 150 årsarbetskrafterras, sakkompe-

tent personal och för registrering 210 årsarbets-
krafter särskild registreringspersonal

endast akterna för barn dvs. alla är 18 år- som
eller registreras, för beredningyngre uppskatt-
ningsvis årsarbetskrafter50 sakkompetent personal
och för registrering uppskattningsvis årsarbets-70
krafter särskild registreringspersonal.

Efter den 1 juli 1991, bedömer riksskatteverket att
det dessutom tillkommer ett ytterligare behov av
sakkompetent personal för ökad handläggningstid på
uppskattningsvis 20 årsarbetskrafterom väljerman
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ärallaför yngreakterna somregistreraendastatt
väljer attårsarbetskrafterår 60 manoch om50än

kanKostnadenför barn.akternaregistreraendast
regist-efterhandikomplettering avantingenavse

handläggning-iaktkopiornaanvändningeller avren

en.

Imagehantering8.7.3

informa-lagraochregistreraväljer attOm man
imagehanteringoch upp-hjälp ICRmedtionen av

juli1denföredetriksskatteverket attskattar
bered-förtilltillgång extraresurserkrävs1991

okvalificeradársarbetskrafter ar-75påning ca
årsarbets-på 12ajourhållningföroch cabetskraft
uppskattarpersonal. Dessutomsakkompetentkrafter

krävsdetverket att om

skalluppgifteraktuellapersonakterssamtliga-
årsarbetskrafter155beredningförregistreras, ca

155registreringföroch capersonalsakkompetent
registreringspersonalsärskildårsarbetskrafter

år registre-50änärallaför yngreakterna som-
årsarbetskrafter100beredningför caras,

100registreringföroch capersonalsakkompetent
registreringspersonalsärskildårsarbetskrafter

år18äralladvs.barnför somakternaendast-
års-35beredningförregistreras, caeller yngre

regist-förochpersonalsakkompetentarbetskrafter
registre-särskildårsarbetskrafter25rering ca

ringspersonal.

riksskatteverketuppskattar1991juli1denEfter
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detatt tillkommer ett ytterligare behov sakkom-av
petent personal för ökad handläggningstid på 20ca
årsarbetskrafter väljer endastattom registre-man

akterna för alla ärra än år50 påochsom yngre ca
årsarbetskrafter60 väljer att endastom man re-

gistrera akterna för barn. Kostnaden kan avse an-
tingen komplettering i efterhand registren ellerav
användning aktkopiorna i handläggningen.av

Övriga8.8 konsekvenser

överföringsformerDe på ellerett sätt,som, annat
inbegriper användningen kopia personaktenav en av
medför behovett förvaringsutrymme påav 1ca

10 000 invånare vilketper totalt ett ytterli-ger
m2.behov på 900gare ca

Fysisk överföring personaktskopia, medav elleren
utan successiv registrering information, medförav

rekryteringsbehov.ett För många skattemyndigheter
blir svårtdet skaffa såatt mycket ytterligare
personal krävs och det blir troligensom i de fles-

fallta omöjligt få kompetentatt personal.

Ytterligare minst 300 vidare lo-personer storager
kalmässiga problem. Personerna skall dessutom för-

med terminalarbetsplatser.ses egna

8.9 Kostnader

8.9.1 Fysisk överföring personaktskopiaav en

Fysisk överföring personakterna medav utanresp.
successiv registering följande kostnader iger
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successiva9091-9495.åren Denundermilj.kr.
förutsattsriksskatteverketharregisteringen av

Okvalificeradbudgetåren.fördelad överjämtvara
kos-förutsattsriksskatteverketarbetskraft har av

personalsakkompetentår ochkr.168 000ta per
normalt kontorsut-iår. Förvaringkr.265 000 per

kostaförutsattsriksskatteverket cahar avrymme
m2.500 kr.1

94959394929391929091

registeringsuccessivMed

2,2Ajourhållning
1,51,51,51,5Förvar. utrymme

50,0Kopiering
75,075,075,075,0Registrering

76,576,576,576,552,2Summa

registeringUtan

2,2Ajourhållning
1,51,51,51,5Förvar. utrymme

50,0Kopiering
100,7100,7100,7100,7Ökad handläggning
10,210,210,220,2Sortering

122,4122,4122,4122,452,2Summa

dataregistreringKonventionell8.9.2

än 50ärallaförakternaRegistrering yngresomav
reste-registreringsuccessivmed avår kombinerat

tordejuli 1991,den 1efter geuppgifterrande
extrakostnadernasamtidigtdatakvalitetfullgod som

relativtärdriftstartefterhandläggningökadför
påkravmindredessutomställerbegränsade. Det

sakkompetentbegränsadepå dentillgång resursen
det-förKostnaderna1991.juliden 1förepersonal
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alternativta redovisas därför.

Ett generellt påslag för administration kopie-av
ring, beredning, registrering och ADB-bearbetningar
har gjorts med 15 milj.kr.

Konventionell dataregistrering enligt detta alter-
nativ följande kostnader i milj.kr. årenger under
9091-9495.

9091 9192 9293 9394 9495

Administration 15,0
ADB-bearbetning 3,0
Ajourhållning 6,6
Förvar. utrymme 1,5 1,5 1,5 1,5
Beredning 39,8
Kopiering 50,0
Registrering 79,8
Ökad handläggning 10,0 10,0 10,0 10,0

Summa 194,2 11,5 11,5 11,5 11,5

8.9.3 Imagehantering

Även i detta fall redovisar beräkningarna kostnaden
för registrering akterna för alla ärav som yngre
än år50 kombinerat med successiv överföring av
resterande uppgifter efter den 1 juli 1991 jämt
fördelat över budgetåren 199192-199495.

Kostnader redovisas för lagring icke registrera-av
de uppgifter dels på personaktskopia dels påen op-
tisk skiva.

Imagehanteringen följande kostnader i mi1j.kr.ger
årenunder 9091-9495
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94959394929391929091

personaktskopialagringochinläsning enMed av

10,0Administration
6,6Ajourhållning

26,5Beredning
100,0Inläsning
55,0Registrering

1,51,51,51,5Förvar. utrymme
10,10,010,010,0Ökad handläggning

11,511,511,511,5198,1Summa

diskarpå optiskalagringochinläsningMed

10,0Administration
6,6Ajourhållning

26,5Beredning
100,0Inläsning

2,0diskarOptiska
35,0Registrering

7,27,2Rekonstruktion
0,80,80,80,8skivhantering

60,0Skivstationer
10,010,010,010,0Ökad handläggning

18,010,818,010,8240,1Summa

Slutsatser8.10

överfö-attkonstateravikanSammanfattningsvis
till ADB-personaktenfråninformationenringen av

måsteinvestering sombetraktaär att enmedium som
vadäntidsperspektiv somlängreavsevärti ettses

ADB-utrustning.iinvesteringenbl.a.förgäller
läs-attkommerinformationen varadatorlagradeDen

ianvändbaråtgärdersärskilt storaoch utanbar
investe-ADB-utrustningar. Dengenerationerflera

livslängdekonomisk somföljaktligenhar enringen
inteutrustningens. Omtekniskadenöverstigervida

itillgängliggörspersonakternapåinformationen
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redanADB-systemet vid driftstarten innebär det att
datoriseringens rationaliseringseffekter inte kan

tillvaratas förrän all erforderlig information
överförts till de folkbokföringsregistren.nya

Överföring kopia personakten med successivav en av
registrering i de registren är kostnadsmässigtnya
fördelaktig jämfört med fortsatt användning ko-av
pian den är. successiv registering mycketsom ger
låga kostnader under det första året. innebärDet
dock påfrestandeett merarbete för handläggarna un-
der dåperiod de behärskar den teknikenen nya
sämst. innebär slutligenDet risk för otill-en
fredsställande datakvalitet i de registren.nya

Imagehantering är handläggnings- och lagringsmäs-
sigt fördelaktigtett alternativ. full-Den ger en
god datakvalitet i de registren samtidigtnya som
den kräver mindre tillgång till den begränsade re-

sakkompetent personal än konventionell data-sursen
registrering. vinsterna med det ADB-stödet kannya
realiseras i stort omedelbartsett efter drift-

Alternativetstart. kräver emellertid inves-stora
teringar under det åretförsta och är därmed kost-
nadsmässigt ofördelaktigt. Imagehantering över-som
föringsform är kostnadsmässigt likvärdigt med kon-
ventionell dataregistrering den innebär använd-men
ning relativt obeprövad teknik, vilket ärav ett
riskfyllt osäkerhetsmoment.

föreslårVi därför konventionellatt dataregistre-
ring enligt beskrivningen i avsnitt 8.4.3 utnytt-
jas. ordning någotkräverDenna sakkompetentmer
personal inga investeringar för ytterligaremen
ADB-utrustning fullgodsamt datakvalitet i deger

registren och minimerar riskerna för handlägg-nya
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ADB-stödet kanmed detningsfel. Vinsterna rea-nya
driftstart.omedelbart efterliseras i stort sett

hand akterna förföreslår i förstaVi vidare att
år den 1före50 registrerasändem är yngresom

fram till den1991 och1 julijuli 1991. Efter den

resterandesuccessivtjuni 1995 registreras30 upp-
datakvalitet samti-fullgodtordegifter. Detta ge

handläggning ef-ökadextrakostnaderna fördigt som
ställerbegränsade.relativtär Detdriftstartter

tillgång pápå sakkompetentkravmindredessutom

1991.julipersonal före den 1
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FRÅGOR9 REGI STERLAGS.

9.1 Allmänt reglering och registerom

Skälen för författningsreglering framgåren av av-
snitt 3. Vi har i det avsnittet också påpekat de
frågor bör i författning.upptas Alla dessa be-som
höver emellertid inte regleras uttömmande i lag.
För frågorfrämst inte till alla delar ärsom av
central betydelse eller många detaljersom rymmer
bör, i likhet med vad gäller beträffande andrasom
författningsreglerade register, kompletterande fö-
reskrifter kunna i förordning. Vi kommer underges
det fortsatta arbetet också utarbetaatt förslag
till registerförordning.en

tidigaresom kommersagts grunden i den ADB-re-nya
gistreringen vårtenligt förslag utgörasatt 120av
lokala folkbokföringsregister, förett varje skat-
tekontors verksamhetsområde. Vi utgår från deatt
framtida skattekontoren, i enlighet med vad som an-
förts i propositionen rörande bl.a. skatteorga-ny
nisation i länen, kommer fåatt geografisktett
verksamhetsområde bestäms till kommun ellersom

Ävenförsamling. i den skatteorganisationennya
kommer varje register att avgränsat förhål-ivara
lande till de andra folkbokföringsregister förssom
inom skattemyndigheten. Fysiskt bibehålls den loka-
la förankringen i folkbokföringen anknytning-genom

till skattekontoren.en
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föreslår vi ettaviseringsverksamhetenfrämstFör
kommer attdelartill storaregistercentralt som

lokalafrån deuppgifteraktuellakopia avenvara
registren.

den fram-inomdiarieföringenocksåföreslår attVi
hjälpmed ADB.skeskallfolkbokföringen avtida

da-enligtpersonregisterutgörÄven diarierdessa
diarierna attkommersättPå samver-olikatalagen.

folkbokföringsregistren. Inom enlokalademedka
vissaexempelvissambearbetas upp-skattemyndighet

registren. Det-lokalaoch dediarietmellangifter
tidsangi-ochdiarienummerattfrämstskerta genom

födel-fördatumuppgifterregistreradeförvelser
överförsm.m.namnbytemedborgarskap,ändratse,

folkbokföringsregis-lokalttill ettfrån diariet
ireglerasbördiariernaävenVi attter. anser

inne-visserligen attkommerDiariernaförfattning.
normaltvadänuppgifter somhålla fler typer av
begrän-ändå ettdiariet,förfallettorde menvara

för-personligarördirektuppgifterantalsat som
integri-mindrediariernaärHärigenomhållanden.

folkbokföringsregistren.lokaladeäntetskänsliga
på lägreskedärförkandiarierna enRegleringen av

regist-självabeträffandegällernivå vadän som

ren.

folkbok-lagtillförslageti omreglerDe gessom
diarierna, utansåledes integällerföringsregister

diariernabeträffandeinnehålletändamålen, m.m.
Vi kom-författning.särskildiregleraskommer att
betän-i nästanärmarediariernabehandlaattmer

ävendiariernadockberörsnågra punkterPåkande.

9.avsnitti
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Registerändamål9.2

9.2.1 Allmänt

bestämning registerändamåletGenom denav anges
allmänna för registrens användning och inne-ramen
håll. Exempelvis möjlighetenstyrs till bearbetning

registerinnehållet ändamålsbeskriv-ytterstav av
ningen. är angeläget ändamåletDet klartatt anges

Ändamåletoch preciserat. har vidare betydelse för

tillämpningen vissa regler i datalagen bl.a.av
7 5.

9.2.2 lokala registrenDe

folkbokföringsverksamheten registrerasInom uppgif-
påter olika sätt har betydelse i samhället.som

Vilka uppgifter det sigrör följer särskildaom av
bestämmelser återfinnsfrämst i folkbokförings-som
lagen och folkbokföringskungörelsen. rad för-En

innehållerfattningar också bestämmelser om upp-
giftsskyldighet till folkbokföringsmyndigheten. Vi

kommer under gångutredningens granska de aktu-att
ella författningarna och föreslå de följdändringar

Ekan behövas.som

Grundläggande för den myndighet försom ansvarar
folkbokföringsverksamheten är pröva och iatt om,
så påfall vilket sätt, skall bo-en person anses

i landet.satt sker i första handDetta be-genom
slut folkbokföring på viss fastighet eller mot-om
svarande eller beslut avregistrering. Be-genom om
sluten fattas med stöd folkbokföringslagen. Förav

beslutenatt skall bli korrekta bör folkbokförings-

registren i dessa fåärenden användas förtyper av
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tidi-rörandeexempelvisslag,skildakontroller av
folkbokförings-närståendesellerbosättningargare

skallfolkbokföringbeslutförhállanden. attEtt
förrättsverkningaromedelbaramedär förenatske

iuppgifterattoch dokumenterasenskildeden genom
folkbokföringsregister.iförs inärendet ett

också vissanärvarandeförfattarPastorsämbetet
irättsverkningar,omedelbaraharbeslutandra som

vårdnadochrörandehandförsta omgemensamnamn
registre-Även skallbesluti dessauppgifterbarn.

ras.

inomfattasbeslutdockkommerfallvissa somI
sig iavspeglaintefolkbokföringsverksamheten att

gällerfolkbokföringsregister. Dettalokalt ex-ett
där be-hindersprövningangåendeärendeempelvis i
Självadiariet.idokumenterasställetislutet

ledningmedmåste dock görashindersprövningen av
registret.iförekommeruppgifterde som

anmälning-grund iockså sinharegistrering kanEn
ellerenskildalämnasunderrättelseroch avsomar

underrättel-sigrördetde fallmyndigheter. I om
oftastmyndighetenhar denfrån myndighetenser

medi enlighetbeslutmaterielltfattat ett som
registre-föranmälasskallföreskriftersärskilda

Folkbokfö-folkbokföringsverksamheten.inomring
fallsåledes i dessaärrollringsmyndighetens en-

påregistrerasUppgifterregistrerande.bart som
civilståndbl.a.rörakansättetbeskrivnadet nu

Även är be-registreringardessamedborgarskap.och
till-skall kunnaenskildedenförtydelsefulla att
när-Förskyldigheter.ochrättighetersinavarata

underrättelserochanmälningarskervarande av an-
sär-medenlighetipastorsämbetettillslaggivet
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skilda bestämmelser. framtiden ifrågava-fullgörsI
rande anmälnings- och underrättelseskyldighet till
skattemyndigheten. För skilja de underrättelseratt

sker inom för fokbokföringen från sådanasom ramen
rör beskattning, och i första hand gäller eko-som

förhållanden,nomiska har vi i lagförslaget 2 4S
angivit de uppgifteratt meddelas för registre-som
ring skall förhållanden.personliga tordeDetavse
inte här nödvändigt närmare preciseraatt vadvara

med personliga förhållanden jfr Corellsom avses
m.fl., Sekretesslagen, 2 uppl. 57 f..s.

ytterligare uppgift för folkbokföringsverksamhe-En

kommit alltmerten i förgrunden är förseattsom o-
lika användare med folkbokföringsuppgifter. våraI
direktiv också folkbokföringsregistrensattanges
viktigaste funktion i framtiden är tillgodoseatt
samhällets behov basuppgifter. funktionDennaav
kommer i det huvudsakligensystemet fullgö-attnya

inom för det centrala referens- och avi-ras ramen
seringsregistret. särskilt slagEtt lokaltav upp-

bestårgiftslämnande i tillhandahållande av person-
bevis och andra registerutdrag över enskilda perso-
ner.

För bl.a. tillgodose påatt kravet kontinuitet inom
folkbokföringsmaterialet föreslår vi olikaatt upp-
gifter i de lokala registren sammanställs till

längder med varierande innehåll. Längderna kansom
sägas bli fortsättning på vissa kyrkoböcker kom-en

särskildatt betydelse för forskningmer vara av av
skilda slag.

lokalt register ocksåEtt bör användas för uppfölj-

ning och kontroller inom folkbokföringsverksamhet-

både i administrativt och materiellt hänseende.en,
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under-förbl.a. attgörsuppföljningAdministrativ
Materi-handläggningstider.ochärendemängdersöka

led i attutföras ettkankontrollerella upp-som
uppgif-på registreradedekvaliteträtthålla hög

terna.

aviseringsregist-ochreferens-centrala9.2.3 Det

ret

handförsta attvårt förslag imedkommerRegistret
riks-skatteförvaltningen, ytterstförföras att

åliggandesittfullgörakunnaskallskatteverket,
basuppgifter.behovsamhälletstillgodoseatt av

med hjälpfrämsttillgodosesuppgifterBehovet av
tvåpå sätt,huvudsakligenochADB-medium genomav

Avise-kategoriuttag.s.k.ochändringsaviseringar
myndighe-andrahand för atti förstagörsringarna

kontrolleraeller ADB-aktualiserabehöver egnater
olikaflera ty-innebär attKategoriuttagregister.

viss kretsrörandelämnasuppgifter ut enavper
riksförsäkringsverketerhållerExempelvispersoner.

rö-uppgifterår olikarad typergång avenperen
femtonáringar. bl.a.folkbokförda Avallarande

utlämnanderegleringtillvårt förslag re-avav
ocksåframgår attpå ADB-mediumgisteruppgifter an-

ef-exempelvisförekomma,uppgiftslämnande kannat
datainspektionen.fråntillstándter

försäljninguppfattning attvår principiellaärDet
börinteregistretcentralafrån detuppgifterav

förekomma.

föranvändasskall registretreferensregisterSom
folkbok-ärlokaliseraexempelvis sompersoneratt

verksamhetsområde.skattemyndighetensutanförförda
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När exempelvis meddelande flyttning inkommerom
från sådan lokaliseras denne med stöden person av
det centrala registret. Efter hänvändelse till den
registerförande myndigheten kan den skattemyndighet
hos frågavilken inflyttning uppkommit, fåsedanom
del uppgifter finns lagrade i lokaltettav som
folkbokföringsregister inom län och medett annat
ledning frågandärav pröva ändrad folkbokföring.om

ändring i folkbokföringsförhållandenaOm skall ske
pårekvireras maskinell väg kopiaen av personens

samtliga registeruppgifter och tillförs det nya re-
gistret. ocksåfinns behovDet att ettav genom
centralt register kunna lokalisera personer som av-
lidit eller anledning inte längre är folk-av annan
bokförda i landet.

centrala referens- ochDet aviseringsregistret bör
också användas för fastställande av personnummer.
För närvarande fastställs antingenpersonnummer av
länsskattemyndigheten eller riksskatteverket, bero-

pående orsaken till personnummertilldelningen 4 5
folkbokföringskungörelsen. tilldelasPersonnummer

liksom i framtiden i första hand i samband mednu
beslut folkbokföring också dåexempelvisom men en

inte är folkbokförd registrerasperson som som
skattskyldig. vårt förslag till folkbokfö-I ny
ringsorganisation skall all personnummertilldelning
ske hos skattemyndigheten.

för terminalåtkomstsin bör skattemyn-Inom ramen
digheten också få använda uppgifter i det centrala
referens- och aviseringsregistret för ärendehand-
läggning. många ärenden behöver skattemyndighetenI

del informationta även rörande in-av personer som
är folkbokförda någrate hos myndigheten. fall,I

exempelvis i vissa och flyttningsärenden, kannamn-
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delmyndigheten har rättden information att tasom
9.5.3,enligt avsnittcentrala registreti detav

ärärendehandläggningen.tillräcklig för Detvara
personbe-också utfärda vissamöjligt typeratt av

tillgång informationtill den begränsadevis med

det centralakan del iskattemyndighet ta avsom en
har vibeskrivitsverksamhetregistret. Den som nu

för-låtit stycket itill uttryck i 3 sistakomma §

till registerlag.slaget

förfoganderättoch9.3 Registeransvar

Datalagens regler9.3.1

datalagen den förenligt 1Registeransvarig är §

hanpersonregister förs,verksamhet ett omvars
definitionenförfogar över registret. ute-Genom

servicebyråer osjälvstän-andra heltochsluts som
liksomregisterdigt handhar bearbetningen ettav

exempelvisregistret,sådana siganvänder avsom
kunnapresentationsterminal,hjälp attmed utanav

registerinnehållet.överbestämma

påverkaregister kanförfoga över ettDen somanses
tillinnehållet överföra deteller kani registret

läsbar form.

följer fleradatalagenMed registeransvaret enligt

framtidaröra dekommerskyldigheter även attsom
bl.a. skyl-gällerfolkbokföringsregistren. Detta

tillseregisteransvarigeden attdigheten för att
intrång imedför otillbörligtinteregisterföringen

felaktigaochpersonliga integritetenden att re-
gisteruppgifter rättas.
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9.3.2 lokala registrenDe

lokaltEtt register förs för den verksamhet rörande
folkbokföring skattemyndighet bedriver. Visom en
föreslår det endastatt är inom skattemyndigheten

registret påverkaskan och överföras till läs-som
bar form.

vårt förslagOm till register och registerstruktur
hade införts i skatteförvaltningen med dess nuva-
rande organisation hade det varit naturligt att an-

varje lokal skattemyndighet registeransvarigse som
för det register skulle föras för myndighetenssom
verksamhetsområde. deGenom att lokala skattemyn-
digheterna kommer upphöraatt myndigheter ochsom
omvandlas till skattekontor under skattemyndigheten
i länet, ställer sig saken annorlunda. Register-nu

enligt datalagenansvaret torde nämligen kopp-vara
lat till myndighetsbegreppet. Härav följer att ett
skattekontor knappast kan registeransvarigt.vara
Registeransvaret i den skatteorganisationennya
kommer i enlighet med åviladetta att skattemyndig-
heten i länet och omfatta de lokala folkbokförings-
register förs inom län.ettsom

Med registeransvaret hos skattemyndigheten uppkom-
också naturlig och nödvändig koppling tillmer en

beslutsfunktionen i olika materiella ärenden. denI
organisationen kommer ju alla beslut, även denya
rör folkbokföringsärenden såsom bosättning ochsom

fattasatt skattemyndigheten; någon lägrenamn, av
myndighetsnivá finns inte. Sedan är det självfallet
så det inomatt skattemyndigheten, arbetsord-genom
ningar påoch måstesätt,annat ske delegationen

beslutanderätt till olika nivåer, såsom tillav
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kopplingtjänsteman. Deneller somarbetsenhetviss
lokaladeochskattekontorenmellaneftersträvarvi

sär-bl.a.åstadkomsfolkbokföringsregistren genom
register-innebär attbehörighetsreglerskilda som

skattekon-från detpåverkasendast kaninnehållet
registerverksamhetsområde lokaltettförtor vars

förs.

inne-kommer attfolkbokföringsregistrenlokalaDe
fråninhämtasdeltill vissuppgifterhålla som
ochbakgrunddennaBl.a. motADB-register.andra

förelig-ändå kanosäkerhettill denhänsynmed som
iframtida statusskattekontorensbeträffandega

uttrycklig be-viförordarregistersammanhang, en
registeransva-ärskattemyndighetstämmelse att en

försfolkbokföringsregisterlokalade somförrig

myndigheten.inom

aviseringsregist-ochreferens-centrala9.3.3 Det

ret

registretcentraladetförs somtidigare sagtssom
tillgodo-åliggande attriksskatteverketsled iett

ända-detFörbasuppgifter.behovsamhällets avse
överförfogakunnariksskatteverketmålet behöver
göraochdetbearbetaregisterinnehållet attgenom

olikautomstående, främstförtillgängligt myn-det

digheter.

avise-ochreferens-centraladetkommerVidare
förasvårt förslag attenligtringsregistret som

nivå.på lokalfolkbokföringsverksamhetenled iett
ochlokaliseringsfunktionenbådegäller per-Detta

ärregistretcentralasonnummertilldelningen. Det
uppgifteraktuellakopiasamladdeltill stor aven
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från de lokala registren. uppgifterDe förekom-som
både lokalt ochmer centralt överförs automatiskt

från lokaltett register till det centrala regist-
sådanret. En centralt lagrad personuppgift kan en-

dast förändras i det centrala registret attgenom
först ändras lokalt.

bakgrundMot vad vi föreslår rörandeav det centra-
la registret torde registeransvaret, enligt datala-

regler, bedömasgens delat mellan skattemyndig-som
heterna och riksskatteverket. är inteDet alldeles
självklart deatt myndigheter utanför skatteför-
valtningen kommer förseattsom registret med vissa
uppgifter inte kan betraktas registeransvariga.som
Eftersom flera myndigheter på olika sätt har infly-
tande över registerinnehállet har vi funnit det an-
geläget i vårtatt lagförslag också inta be-en
stämmelse angående registeransvaret för det centra-
la registret.

Bestämmelsen har inte utformats så generellt isom
2 3 förordningen§ 1980:113 med instruktion för
statens löne- och pensionsverk utan vi har föresla-
git viss uppdelningen registeransvaret.av

9.4 Registerinnehållet

9.4.1 Utgångspunkter

Enligt våra direktiv skall vi beakta forskningens
intresse folkbokföringsuppgifter.av Vidare sägs
det folkbokföringsregistrensatt viktigaste funk-
tion i framtiden är tillgodoseatt samhällets behov

basuppgifter. Förav närmareatt kartlägga behovet
basuppgifter harav vi därför på olika sätt inhäm-
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folkbok-vilkaönskemål typer avanvändarnas omtat
efterfrågas.föringsuppgifter som

anledning attgivitinteframkommit har ossVad som
folkbok-deförändringarpåtagliganågraföreslå av

gällerdetNärlokalt.lagrasföringsuppgifter som
såle-detkommeruppgifterregistreradeurvalet av

skillnader,marginellaföreliggaendast attdes
inomregistrerasdagivadsidan,ámellan, somena

desidan,å andra personupp-och,kyrkobokföringen
lokalaframtidadeilagradeföreslårvigifter som

folkbokföringen.förADB-registren

registrenlokalai deUppgifter9.4.2

viregisterhållningdeni somgrundernatillhörDet
endastprincipiregisterlokaltföreslår ettatt
folk-ärtillfälletfördeskall uppta sompersoner

principFrån dennaregisterområdet.inombokförda
några undantag.emellertidföreligger

attsakens naturidetligger upp-förstadetFör
inteförockså måste bevaras sompersonergifter

på deberoende attriketifolkbokfördaärlängre
tillutflyttade annatavlidna,avregistrerats som

sådanaUppgifterobefintliga. perso-omellerland
frå-ivilketiregisterdet personenibevarasner

vilängduttagdeFörregistrerad. somsenast varga
uppgifternödvändigt attvidare un-föreslår detär

samtligarörande sompersonertidvissder sparas
folkbokförda inom ettvarittid harvissunder en

uppgifteralltså ävenverksamhetsområde,kontors
folkbokfördablivitperiodenunderför sompersoner

gjortslängduttagenNärregisterområdet.utanför
uppgifterfullständigagallras;uppgifterdessakan
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rörande frågai finns ju i det registerpersonen
där vederbörande är folkbokförd.

Vidare fåtalkommer ett uppgiftertyper attav re-
dovisas även rörande den inte är folkbokfördsom
hos skattekontoret han har familjerättsligtettom
samband barn, makemaka, förälder vårdnads-eller
havare till folkbokförd sambandsper-Omen person.

själv är eller har varit folkbokförd redovi-sonen
endast vederbörandes För det fallsas personnummer.

exempelvis maka till folkbokförd ald-en en person
rig har varit folkbokförd måstei landet vissa yt-
terligare såsomuppgifter, och födelseort,namn re-
gistreras. likhet med vad ocksåsker börI som nu

barn bor tillsammansett med andra än si-som vuxna
föräldrar bokföras hos dessa.na

folkbokföringen ocksåInom händelser röran-noteras
de inte tillhör någon de angivnapersoner som av
kategorierna. så kan bli fallet exempelvisom en
utlänning någoninte har anknytning till landetsom
avlider i sådantSverige. förhållandeEtt dokumen-

emellertidteras inte i folkbokföringsregistret ut-
i diariet.an

på tvåEndast föreslårpunkter vi registrering av
uppgifter är i den bemärkelsen de förattsom nya
närvarande inte registreras inom kyrkobokföringen,
nämligen uppgift särskild postadress diarie-ochom

Grunden till denna registrering har vinummer.
angivit i avsnitt 7.2.

Utöver de utpräglade personuppgifterna behövs i re-
ocksågistren vissa andra uppgifter. Exempelvis bör

det register framgåett förändring inteattav en
är föranledd folkbokföringshändelse be-utanav en
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administrativ föränd-på postnummer,nytt annanror
rät-i registretpå felaktighetellerring att en

uppgifter beteck-kan dessatill. Sammantagettats
administrativteknisk elleruppgifter avsomnas

art.

återfinnas i kyr-i dag kaninformationdenAv som
främstkyrkobokföringsregisterellerkoböcker -

registreringfrån framtidavill vipersonakten -
uppgifterundanta om

könstillhörighet,

dop,-
konfirmation,-
faddrar,-
lysning,-

borgerlig,ellerkyrkligvigselform-
dödsorsak,-
dödsort,-
jordfästning och-
yrke.-

och behö-framgår personnumretKönstillhörighet av
särskilt.registrerasdärför intever

lysningkonfirmation,dop, faddrar,Uppgifter om
karaktär.kyrkligutprägladjordfästning äroch av
borgerligregistrerasdärför intebörDe av en

svenskaerfaritVi har attfolkbokföringsmyndighet.

bokföraframtideniävenplanerarkyrkan att upp-
förävenerhålls kontinuitetDärigenomgifterna.

registrering.denna

framgå folkbokfö-indirektvigselform kommer att av
diarier.ringsmyndigheternas
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förslaget till begravningslagI SOU 1987:16 före-
slås dödsorsakatt skall i särskilt in-ettanges

frånskilttyg, dödsbeviset, och intyget vida-att
rebefordras pastorsämbetet till statistiskaav cen-
tralbyrån där dödsorsaken kan registreras. Med den-

ordning kommer inte dödsorsaken registrerasna att
i folkbokföringen. Vi har inget erinra häremot.att
Även andra skäl än de redovisas i förslagetav som
till begravningslag, kan det lämpligt inteattvara
registrera dödsorsak inom folkbokföringen. Uppgif-

är ofta känsligten och det kan därför bra attvara
sekretessbedömningen koncentreras till myndig-en
het, statistiska centralbyrån. får ocksåDet ankom-

på den myndigheten tillhandahållaatt uppgiftenma
för forskningsändamål. efterlevandes intresseDe av

få påredaatt dödsorsak bör främst tillgodoses ge-
sjukvårdens försorg, där uppgiften också finnsnom

registrerad och bäst kan förklaras.

Uppgift dödsort är i första hand intresse förom av
folkbokföringsmyndigheten då det gäller inford-att

dödsbevis 14 begravningskungörelsen,S 1963:ra
540. Uppgiften bör därför inte lagras i folkbokfö-
ringsregistren får i stället framgåutan diari-av
et.

dagsläget antecknasI uppgift yrke inom kyrko-om
bokföringen inte i länsregistren. har fram-Detmen
kommit uppgiftatt yrke ocheller arbetsställeom
är efterfrågad främst inom viss forskning. Uppgift

yrke grundas påvanligen vad den registreradeom
själv uppgivit. Någon skyldighet för enskild eller
myndighet.att lämna underrättelse yrke finns in-om
te. Uppgiften följer inte heller någon bestämd
klassificering och aviseras för närvarande inte
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folkbokföringsuppgifter.någontill mottagare av
framti-idetfunnitvi attbakgrund hardennaMot

uppgiftenregistreraskälfinnsinte attden om yr-
lik-uppgiften,kanställetfolkbokföringen.ike I

bostadsräk-folk- ochvidsamlas inhittills,som
ningarna.

s.k.detpersonakten,isärskild kolumn rumI en
harinteuppgiftervissaantecknas i dag20, som

akten.ställe ipå någotplats annatnaturligasin
såsombeslutsgrunderuppgifterbl.a.gällerDet om

handlingar,bakomliggandeuppgifterochlagrum om
Föranmälningar.vissaochexempelvis domar perso-

kommer199130 junidenefterfolkbokförssomner
iregistreras20i attuppgifter noteras rumnusom

behövsangivnaden typenUppgifterdiarierna. av
också förfolkbokföringenframtidai denemellertid

20-dessförinnan.kyrkobokförda Rumärsompersoner
överförastidigare sagtsdärförböruppgifter som

med andratillsammansfrån personakterna person-
sådanaendastskallSjälvfalletaktsuppgifter. upp-

medantecknatsregistrendeigifter somnyaanges
föreskrifter.särskildastöd av

i lag,skalluppgiftstyperförekommandeAlla anges
närriksdagsmedverkansäkerställaförbl.a. att en

grundläggande regis-detfastläggagällerdet att
registerinne-Lagbestämmelsernaterinnehållet. om

deså detaljerade attgörasintehållet bör dock
varje litenmedförsvåröverskådliga eller attblir
lagändring.registerinnehållet kräverjustering av

fårförordningregeringen iföreslår därför attVi
registerinnehålletdetaljer ibestämmarätt att om

Medi lagen.uppgiftstyperbeträffande de angessom
exempelvis hursammanhangi dettavidetaljer menar

regist-skalladresservilkaskall somanges,namn
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vilka uppgifter med koder och hurreras, som anges
koderna skall utformade.vara

Vårt förslag frågai den framtida folkbokfö-om
ringsverksamheten påbygger ävenatt uppgifter som
inte längre är aktuella bevaras i de lokala regist-

Exempelvis kommer tidigare och civilståndren. namn
framgå påatt motsvarande sätt förhållan-dessasom

den kan utläsas personakt. Endast i denu ur en un-
dantagsfall när gallring fårmedges uppgift tasen
bort registren.ur

Avslutningsvis i detta avsnitt följande kortages
kommentarer till vissa de uppgiftstyper viav som
föreslår registrerade:

Personnummer

bestårPersonnummer enligt folkbokföringslagen7 5
födelsedatum år, månad och dag, födelsenummerav

och kontrollsiffra. lagrasDessutom sekelsiffra.en

Namn
Fullständigt består mellannamn enligtnamn av
svensk namnlag, efternamn och samtliga förnamn.
För den har flera förnamn kan tilltalsnamnetsom
markeras.

Adresser med bostadsadress och postadressanges

âoâtâdâaérssâ

Bostadsadressen är adressen för den fastighet på
vilken är folkbokförd. Bostadsadressenen person

med c0-uppgift, utdelningsadress,anges postnummer
och postort.
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gostgdress
vilkentilladressdenärPostadress personsen

nå honom.regelmässigtfördelas attskall utpost
bostads-sättpå motsvarandePostadressen somanges

adressen.

Folkbokföringsfastighet m.m.
fastighet, för-medfolkbokföringEn angespersons

Även pábeteckningarnalän.ochkommunsamling,
hemvist kankäntoch utanskrivnaförsamligen

förekomma.

Födelsehemort
fö-vid barnetsmodernvilkenlän iochFörsamling

obe-registreradellerfolkbokförddelse somvar
barnetdäroch länförsamlingfallfintlig. annatI

föddes.

Födelseort
född i utlan-ärland förochFödelseort somperson

det.

Medborgarskap
denFörstatslöshet.liksomMedborgarskap somanges

medborgarskap.utländsktejsvenskär anges

Civilstånd
frånskild än-ochgift,ogift,Civilstånd medanges

kaänkling.

Familjerelationer m.m.
till andrarelationerfamiljerättsligaEn persons

relationmed typfolkbokförda avangespersoner
ochmakemakaochvårdnadshavareförälder,barn,

Vidarerelationspersonen.för anges ompersonnummer
på adoptivtgrundadellerbiologiskärrelationen
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förhållande. Om under år18 ären folkbok-person
förd hos även denneannan exempelvisperson anges
fosterförälder på motsvarande sätt. Likaledes re-
gistreras relationer till inte är el-personer som
ler har varit folkbokförda. För dessa rela-anges
tionstyp, födelsetid och födelseort.namn,

Inflyttning från utlandet
Land från vilket inflyttning skett Vid in-anges.
flyttning från nordiskt land även frånortanges
vilken inflyttning skett.

Gravsättning

Församling, kommun och län där är begravden person
anges.

Sekretessprövning
uppgiftEn i registret detatt finns sär-som anger

skild anledning att närmare pröva utlämnandet av
uppgifter för fråga.ipersonen

9.4.3 Uppgifter lagras centralt.som

Förutom är eller harpersoner varitsom folkbokför-
da i riket måste det centrala referens- och avise-
ringsregistret även innehålla uppgifter rörande den

har erhållitsom utan ha blivitpersonnummer att
folkbokförd. På motsvarande sätt gäller beträf-som
fande de lokala registren kommer det centralt också
att finnas uppgifter har visstom ettpersoner som
familjerättsligt samband med ären person som
folkbokförd.

tidigaresom sagts skall det centrala registret i
första hand nyttjas för tillgodoseatt användarnas,
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folkbokförings-behovmyndigheters,olikafrämst av
däref-måsteRegisterinnehållet anpassasuppgifter.

folkbokföringsuppgiftervilkaundersöktVi harter.
andra.och Dessamyndigheterefterfrågas an-avsom

rättförfattningsenligharoftastvändare, ensom
på olikaharfolkbokföringen,frånfå uppgifteratt

behövsvill hadeuppgifternaangivit attsätt som
på attankommakan knappast ossverksamheten. Deti

särskiltbegäran,motiverademyndighetsavslå en
dagiredanhela tagetpå detmyndigheteninte som

rätt attmeduppgifternaefterfrågadedeerhåller

register.idessalagra egna

användarnauppgifterdesåledesföreslår att somVi
registret.centralai detockså lagrasefterfrågar

dockbörlagringcentralfrån permanentUndantag

uppgiftförgöras om
ellerbiologiskärföräldra-barnrelation1. att

på adoption.grundad
år,18överförföräldrar2. personer
personpost,föräldrarnasår i18över3. barn

födelseland,ochfödelseortutländsk4.
invandring, samtfördatumochinvandringsland5.

utvandringsland.6.

sär-uppfattas4-6ochkan 1 somuppgifterdessaAv
efterfrågasSamtligaintegritetskänsliga. en-skilt

därförbedömsomfattning. Det sombegränsadidast
deleveransförsidorutinerskapa avlämpligt att

sidorutinernaklaraFör attuppgifterna. avangivna
på separatauppgifternamellanlagringdockkan av

nödvändig.bli In-centrala datorni denregister
viasigåtkomligintepå ärdessa vareformationen

ärLagringen tem-brevlåda.s.k.viaellerterminal
till deuppgifterförnågra veckor ex-högstporär,

mellanintervalllängstharmottagareterna som
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aviseringarna. register raderasDessa efter leve-
samtliga aviseringar. Formellt ingår de ak-rans av

tuella uppgifterna i det centrala registret.

Uppgifter beredskaps- och värnpliktskod,om som
lagras för totalförsvarets räkning är speciella. De
förs endast för inte särskildaatt register med
dessa uppgifter skall behöva inrättas och sedan
uppdateras med folkbokföringsuppgifter.

påtaglig skillnad innehålletEn mellan i det fram-
tida centrala registret och de uppgifter i dagsom
lagras i länsregistren består i redovisningen av
familjerelationer och samhörighet. dagens regis-I

finnster sambandsbegreppett för familjer. En per-
i varje familj är s.k. sökperson. För giftason

är makenmakan sökperson. För barn underpersoner
år18 är i familjen sökperson även hanmannen om

inte är far till barnet. Användningen begreppetav
sökperson har kritiserats bl.a. i motioner till

kommittêdirektivenriksdagen. sägsI det skallatt
påutredas vilket sätt samhörighet meden persons

bör komma till uttryck vidannan person personre-
gistreringen. vårtEnligt förslag redovisas full-
ständiga familjeförhållanden i de lokala registren.
Motsvarande redovisning görs i det centrala regist-

med deret undantag Därmedangetts bort-som ovan.
faller behovet särskild sökperson i registren.av

föreslårVi att i framtiden á-skallpersonnummer
sättas maskinellt med hjälp det centrala regist-av

För ändamåldettaret. lagras i det centrala re-
gistret de är tillgängliga. Per-personnummer som

tilldelas maskinellt i samband med densonnumren
lokala handläggningen. antal fallett stort varjeI
år ändras med stöd 4 folkbokfö-§personnummer av
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för vilkenringskungörelsen. För ettatt en person
återfinnas inomskalländrats kunnapersonnummer

måste lagrasgamlafolkbokföringen det personnumret

såsom referens.registreti det centralaäven en
riksskatteverketsdag ilagring sker iMotsvarande

ändringde fallpersonnummerregister.centrala I en
åtnjuter särskiltintegritetskänslig denkan vara

följaktligen inteoch kommer attsekretesskydd vara
tillgänglig.allmänt

Även börinnehållet centrala registreti det anges
föreslagit för detpå vimotsvarande sätti lag som

admi-registerinnehållet. tekniska ochBlandlokala
ingårcentrala registretdetuppgifter inistrativa

är intres-uppgiftsmottagaremarkeringar att enav
kategorierför vissaendast uppgifterserad avav

registrerade personer.

centralaföljer detfunktionMed registrets att re-
principfrån lokala, idetill skillnadgistret,

innehålla aktuella för-uppgifterendast skall om
såledesinformation kommerhållanden. Historisk en-

återfinnas lokala registren.i dedast att

registeruppgifterInhämtande9.4.4 av

inhämtasuppgifterdriftstarten kommer attInför

angivits ipå harfrån sättpersonakterna av-som
såledesfinnsden 1 juli 19918. Redan innansnitt
lagradeantal uppgiftervårt förslagmed ett stort

lokala registren.i de

folkbok-verkabörjatskattemyndigheternaSedan som
kontinuerligtinformationföringsmyndigheter kommer

uppgif-registrenlokala atttillföras deatt genom
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ter registreras från anmälningar och underrättelser
in myndighetersom och enskilda.ges av Denna typ

uppgifter tillförsav skattemyndigheten genom
skriftliga meddelanden kanske också i vissamen
fall muntligen. registren lagrasI också kontinu-
erligt uppgifter från beslut fattas skatte-som av
myndigheten i folkbokföringsärenden.

tidigaresom kommersagts också några uppgiftstyper
inhämtasatt med hjälp ADB-medium från skatte-av

myndighetens folkbokföringsdiarium.

Det mycket stora antal uppgifter i det centrala re-
gistret vårtmed förslag härrör frånsom de lokala
registren kommer överförasatt maskinellt till det

Ävencentrala registret. de uppgiftstyper visom
angivit i 7 andra5 stycket 2 och 3 i lagförslaget
rörande centralt registerinnehåll bör kunna tillfö-

registret på ADB-medium.ras Det bör gällasamma
för de administrativa registermarkeringar utvi-som

att ett annat personregistersar regelbundet till-
förs aviseringar beträffande vissa personer.

Vi har berört inhämtandenu uppgifter till folk-av
bokföringsregistren från andra personregister på
ADB-medium. Sådant inhämtande utgör sambearbetning
enligt datalagen och kräver författningsstöd eller
tillstånd från Ävendatainspektionen. direkt-annan
överföring uppgifter mellan olikaav personregister
torde utgöra sambearbetning.

Vi kan ännu inte överblicka omfattningen denav
sambearbetning i framtiden bör komma till ståndsom
mellan folkbokföringsregistren och andra personre-
gister. det fortsattaI utredningsarbetet kommer
frågan klargörasatt fullt Självfalletut. skall
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ibehövstillåtassambearbetningsådan somendast
otillbör-inteochfolkbokföringsverksamheten som

integriteten.personligadenkränkerligt

detochregistrenlokalademellanSambearbetningen
medanlagiredankanregistretcentrala angesnu

komman-denreglerad iföreslås bliövrigtfrågan i

registerförordningen.de

Terminalåtkomst9.5

Allmänt9.5.1

ADB-registertill ettterminalåtkomstharDen som
bild-hjälpmedregisterinnehållet avdelkan ta av
tilldetärfolkbokföringsverksamhetenFörskärm.

iuppgifternaeffektivitetssynpunkt attfrånfördel
viatillgängligaärutsträckningmöjligastörsta

terminalåtkomstsjälvfalletkanSamtidigtterminal.
möjliggördenattintegritetskränkande genomvara

till-görsregisteruppgifterantalstortettatt
kretsar.vidaigängliga

terminalåtkomsttillrättföljerregisteransvarMed
terminalát-omansvaretregisterde avser.till som

termi-behöverregisteransvaretföljaskallkomsten
särskilt.intenalátkomsten anges

skallterminalåtkomsttilli rättenBegränsningar
åt-iinskränkningartekniskamedöverensstämma
delrätt att taharintedenkomstmöjligheten; som
hahellerinteskallregisteruppgiftervissaav

göra det.möjligheter atttekniska
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Åtkomst9.5.2 till de lokala registren

Vårt förslag innebär all registerföring i denatt
organisationen sker med hjälp det lö-ADB. Inya av

pande folkbokföringsarbetet på skattekontorett
terminalåtkomstenkommer samtliga uppgif-att avse

i det lokala registret.ter

och för sig kan skattemyndigheten registeran-I som
svarig införa interna begränsningar till register-

uppgifter inom myndigheten. ligger närmastDet som
till hands tänka sig är myndighetenatt att genom
olika behörighetssystem inte medger alla handlägga-

inom folkbokföringens verksamhetsområde tillgångre
till Sådanaregisteruppgifter.typer in-samma av

begränsningar någratorde dock inteterna medföra

inskränkningar i offentlighetsprincipen.

folkbokföringen kommer det dessutomInom att vara
så varje skattekontor föratt rationell verksam-en
het i mycket omfattning behöver tillgånghastor

till uppgifter andra lokala folkbokföringsregis-ur
behov är självfalletter. Detta störst beträffande

ocksåflyttningar gör sig gällande i andramen
Ävenärendegrupper, exempelvis namnärenden. detom

frånär motiverat verksamhetssynpunkt, har vi av
integritetsskäl föreslåfunnit det oacceptabelt att
terminalåtkomst mellan samtliga lokala folkbokfö-

ringsregister. terminalåtkomst ocksåBehovet ärav
störst inom län, exempelvis sker 80 al-ett %ca av
la flyttningar inom länen. Vi har i enlighet härmed

låta terminalátkomstenför följastannat att samma
begränsning gäller registeransvaret,för vilketsom
beträffande de lokala registren medför att ett

åtkomstskattekontor endast medges till de lokala

folkbokföringsregister förs inom den skattemyn-som
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till-Behovethör.vilket kontorettilldighet av
lä-detutanförfinnsgång till uppgifter egnasom
medexempelvispå sättfår tillgodoses annatnet

elektroniskellertelefaxtelefon,användning av
brevlåda.

Åtkomst avi-ochreferens-centraladettill9.5.3

seringsregistret

behöveraviseringsverksamhetenfullgöraFör att
referens-terminalåtkomst tillhariksskatteverket
register-följeraviseringsregistret. Dettaoch av

någon särskildföreslår därför inteoch viansvaret

därom.bestämmelse

centralaskall detdelskattemyndighetsFör re-en
funktionenfullgöravårt främstförslagmedgistret

regist-innebär attreferensregister. Dettaettav
användas förskallflyttningsärenden,främst iret,

angåendepå uppgifterrättsökaatt personer som
verksamhets-myndighetensfolkbokförda inominte är
myndighetenändamålet behöverområde. För det

tillgång uppgifttillfrämst ha personnummer,om
ochuppgiftliksomföradressoch ompersonennamn

folkbokförd.ärhanvar

också vissacivilstånd ianvänds typerUppgift om
användningsområdedetfaller inomärenden somav

registret.förvi angivitsom

personuppgiftergrundläggandeåtkomst till somDen
folkbokföringsarbetetnödvändig isålunda funnitvi

skattemyndig-hosi dagredanför övrigtföreligger
folkbokföringsuppgif-åtkomsten tillheterna genom

105 1,skatteregistret 5§centralai detter
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andra stycket och 12 1 skatteregisterlagen,§ 1980:
343.

Endast i det centrala registret lagras uppgift att
personnummertilldelning skett utan samband med
folkbokföring samt uppgift sjömansregistrering.om
Uppgift sjömansregistrering behövsom exempelvis då
fråga ändrad folkbokföring förom sjömansregist-en
rerad uppkommer 27 folkbokföringslagen.person §
På motsvarande sätt grunden till lokalasom regist-
reringar kommer åtkomligatt i diariernavara bör
grunden till personnummertilldelning tillgäng-vara
lig centralt.

bakgrundMot vad isagts avsnittav 9.4.3som rö-
rande tidigare måste åtkomstenpersonnummer även

tidigareavse personnummer.

9.5.4 Terminalåtkomst för utomstående

tidigaresom anförts framstår det önskvärt attsom
vissa utomstående användare kan få terminalåtkomst
till särskilt efterfrågade folkbokföringsuppgifter.
Vissa myndigheter har också redan framfört önskemål

åtkomst. Vi är emellertidom ännu inte beredda att
ställningta till denna fråga. flera skälAv är det

lämpligt låtaatt terminalåtkomst för utomstående
användare ett centralt registeravse och inte de
lokala folkbokföringsregistren. Tekniska förutsätt-
ningar för sådan åtkomstextern torde inte förelig-

förrän några år efter detga denatt organisa-nya
tionen genomförts och det systemet tagits inya
bruk.
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ADB-mediumpåregisteruppgifterUtlämnande9.6 av

folkbokfö-frånaviseringarnakommerframtidenI
påske ADB-me-möjligt attlångtsåringsregistren
förekommakanpåÄven uppgiftslämnande papperdium.

tidsödandeär ettdeteftersombegränsasbörmen
förfarande.resurskrävandeoch

påuppgiftslämnandetattsakens naturiliggerDet
skeattkommerdelenstörstaallratillADB-medium

önskarendastregistret. Dencentrala somfrån det
skattekontorsettinomrörandeuppgifter personer

in-attmöjlighetvissdockverksamhetsområde har

lokalt.uppgifterdessahämta

frånuppgiftslämnandetangivit atttidigareharVi
i formsketordefrämst avregistretcentraladet

kategoriuttagellerändringsaviseringarregelbundna
aktu-blikanuppgiftslämnandeannatävenattmen

ellt.

angeläget attdetfunnitviharintegritetsskälAv
uppgiftsläm-detavgränsaochregleraförfattningi

från deförekommaskallADB-mediumpånande som
Uppgiftslämnandetfolkbokföringsregistren.framtida

delvisochomfattningmycket storhaattkommer
föreslår vi attDärförtillfrån tidväxla annan.

före-lämnarätt attförordningiregeringen ges
från skatte-mönsterEfterutlämnandet.skrifter om

och deuppgiftsmottagarenbörregisterförordningen
också ända-dekanskefår lämnas ut,uppgifter som

användas, Re-fåruppgifterna anges.vilkamål för
börsekretessomfattasintegisteruppgifter avsom

från datain-beslutsärskiltefterlämnas utkunna
förgäller ut-sättmotsvarandepå somspektionen
närma-kommer attViskatteregistren.ochsöknings-
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återkomma till frågan uppgiftslämnande påre om
ADB-medium i nästa betänkande.

regleringIntresset uppgiftslämnande påav en av
ADB-medium är begränsat till uppgifter gällersom

enskild personuppgifter enligt datala-en person,
terminologi. För uppgiftslämnande annatgens av

slag, exempelvis avidentifierade uppgifterav som
gårinte härleda tillatt finns deten person, av

integritetsskäl inte anledning till restrik-samma
tivitet för vårtpersonuppgifter. Därför gällersom
förslag till lagbestämmelse på områdedetta endast
personuppgifter.

9.7 Folklängd och andra längduttag

våra direktiv betonas viktenI kontinuitet inomav
folkbokföringen. tidigare anförtsSom har vi funnit

detta kravatt bör tillgodoses bl.a. fram-genom
ställning längder. längd bestårEnav av en samman-
ställning folkbokföringsuppgifter och medtasav
jämna mellanrum fram lokalt folkbokförings-ettur
register åtför bevaras eftervärlden.att

För bibehållaatt anknytningen till grundläggande
kyrkobokföringsregister har vi bedömt längdernaatt
bör ha i huvudsak innehåll och systematiksamma som
dessa. första hand är det lämpligtI s.k.att en
folklängd framställs. ocksåföreslogsDetta 1979av
års folkbokföringskommittê SOU 1981:101 84.s.
Folklängden är knuten till folkbokföringsfastighe-

såledesoch kanten sägas efterföljare tillvara en
den nuvarande församlingsboken.

Vi åthar uppdragit riksarkivet närmare utredaatt
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vilkafrågor folklängden övervägarörande yt-samt

framtiden.behövas ilängder kanterligare som
bilaga 2 tillfogadRiksarkivets utredning är som

betänkandet.

bakom riksarki-ställer viväsentliga delarI oss
beträffande längder. Vi förordarövervägandenvets

kronologiskasåledes folklängden ävenförutomatt

till vissa kyr-efterföljarelängder framställs som
kronologiska längdernaFolklängden och dekoböcker.

föreslås.innehåll Tillhuvudsaki ha detkan som
ochockså kopior diariernalängderna kopplas av

med deLängderna börhjälpregister. utvissa tas

anförtriksarkivetföreslagits.intervall somsom
längdernalämpligt kunnaförefaller det ta utatt

Förvaring och tillhanda-på medier.olika typer av
hand ske hosskall i förstahållande längdernaav

arkivmyndigheterna.statligade

till alla de-ställningtidigtär för att taDet nu
berörtsfrågor rörande längduttagentaljer i de som

des-utredningsarbetet kommerdet fortsattaIovan.
spörsmål tagitriksarkivetövrigaoch de uppsomsa

ytterligare.behandlasi utredningsin att

antalmåste tidunder stortFör längduttagen etten
in-beträffandebevaras ävenuppgifter personer som

registerområdet.folkbokförda iär Dettalängrete
från integri-olägenhetmöjligenkan enanses vara
på dessadocktetssynpunkt. Förslaget bygger att

längduttagensedanbort registrenuppgifter tas ur
skett.

avseenden,flerabetydelsefulla iärLängduttagen

på ochADB-mediumbevarasde kunnabl.a. kommer att
integritets-kaninnehålla personuppgifter varasom
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känsliga. Med den koppling mellan längduttag och
gallring vi tänker kommer i framtidensom ettoss
fullständigt underlag historiska folkbokförings-av
uppgifter endast återfinnasatt i längderna. Mot
denna bakgrund föreslår vi längdernaatt och de
frågor hänger med dessa reglerassom i för-samman
fattning. Vi förordar bestämmelse i 11 försla-§en

till registerlagget lagstöd för längdutta-som ger
gen.

Riksarkivets utredning vid handen detatt ärger
mångaganska frågor kan behöva klargöras i för-som

fattning. Vi föreslår därför tyngdpunktenatt i en
reglering läggs på förordningsnivá, med möjlighet
för regeringen tillatt riksarkivet överlämna be-
stämmanderätten i vissa frågor, dock sådanainte

rör ADB-längder. Under det fortsattasom utred-
ningsarbetet kommer vi lämnaatt förslag till den
reglering kan behövas.som

börDet understrykas längdatt påtas uten som
ADB-medium, exempelvis magnetband, och förvarassom
hos arkivmyndighet utgör särskiltetten personre-
gister i datalagens mening.

Från det centrala registret skall inte några längd-
ske med vårtuttag förslag.

9.8 Gallring

När det gäller gallring uppgifter i personregis-av
förster med hjälp kan olika intressensom ADBav

komma Åställasatt varandra.mot sidan kan in-ena
tegritetsskäl ibland tala för att personuppgiften
skall gallras när den inte används eller blivit in-
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iÅ finns intressendetkansidanandraaktuell.
forskning,gäller ta-vadexempelvisomvärlden som

underbör bevarassådan uppgiftävenförlar att en
lång tid.mycket

gör sigfolkbokföringsregistrenframtidadeFör
Häri liggergällande.starktpå kontinuitetkravet

folk-grundläggandeallmänt intresse attbl.a. ett
familje-rörandeexempelvisbokföringsförhållanden,

tillgängligamåste kunnasamband,rättsliga vara
bakgrund är detdennalång tid.mycket Motefter

uppgifter isamtligasåvår ståndpunkt gottatt som
åt eftervärl-måste bevarasregistrenframtidade

regist-självagallrasuppgifternaDock kanden. ur
i denämligenpå sätt,bevaras annatdeomren

föregåendeförespråkat ivi harlängder av-som
vis-förtalakan attintegritetsskälsnitt. De som
tidutplånas efter vissskallregisteruppgiftersa

stå tillbaka.såledesfår

lokalabeträffande degällerVad sagts re-som nu
är situ-registretcentralafråga detgistren. I om

prin-skall ju iregistretdetationen Ien annan.
Gall-lagras.informationhistorisknågoncip inte

kanregistretcentralaför detringsföreskrifter
skegallring kaninnebördden attdärför merges

register-allteftersomfortlöpandemindreeller en
medinaktuell och ersattsblivituppgift en ny.

frågorävenvårtpå uppdrag utrettharRiksarkivet
denVi delar2.bilagagallring,rörande upp-se

redovisat.härvidriksarkivetfattning som

frågor hängeralla deså viäven att sam-somanser
beslutreglerasbörgallring heltmed avgenomman

stöd demedSådana fattasbeslutriksarkivet. av
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allmänna arkivförfattningarna och över data-tar
lagens bestämmelser 12 § gallring.om

9.9 sökmöjligheter

9.9.1 Allmänt

Möjligheten iatt ett personregister använda alla
mångaeller typer registeruppgifter sökbe-av som
kan Ävenleda till oönskade konsekvenser.grepp om

uppgifterna i påregisterett det hela ärtaget
harmlösa kan sammanställningar och urval gjorda med
hjälp fri sökmöjlighet framstå integritets-av som
kränkande. Risken för ingritetsintrång ökar med an-
talet förekommande sökmöjligheter.

också påpekasbörDet tryckfrihetsförordningensatt
regler innebär myndighetatt med anledningen av en
begäran utlämnande allmän handling måsteom av an-
vända alla de tekniska möjligheter myndighetensom
förfogar över för fram de begärdaatt ta uppgifter-

även myndigheten inte begagnar sig dennana, om av
möjlighet i sin normala verksamhet. krävsDet en-
dast det kan ske medatt åtgärder.rutinbetonade

myndighetenBara enligt lag eller förordning,om
eller enligt särskilt beslut pågrundar sigsom
lag, saknar befogenhet själv framatt uppgifter-ta

kan utlämnandeett vägras.na

bakgrundMot vad kan det finnassagtsav som nu
skäl i författningatt begränsa sökmöjligheterna i
personregister.

För närvarande har sökbegrepp för olika register
reglerats endast i fåtal författningar.ett I en
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sökmöjligheterna för registerförfattning kan ett

till främstkomma uttryck attgenom
tillåtna uttömmande,sökbegreppa anges

fårinte användas bestäms ellerb begrepp som
de vanligaste sökbegreppenc anges.

1986:104 registerföring vid all-förordningenI om
sökbegreppen reglerats i enlig-männa domstolar har

medan förslaget till tullre-het med alternativ b

198990:40 följer alternativgisterlag prop. c.

ochVidare öppnar datalagen 6 3 6 §§ a en gene-
begränsarell möjlighet för datainspektionen att

personregister. Inspektionen harsökmöjligheterna i

stöd därav meddelat föreskrifter begräns-med om
bearbetningsmöjligheternaningar i SPAR.av

föregående kan effektiv reduk-i detantyttssom en
också uppnåssökmöjligheterna dention attgenomav

tekniska förutsättningarregisteransvarige inte har

än till vissa sökningar.annat

sökbegrepp i folkbokföringsregistren.9.9.2

länsregistren är sökmöjligheternade nuvarandeI
exempel-begränsade. utnyttjasinte rättsligt Detta

partier inför de allmännavis politiska som va-av
olika kategoriersammanställningar överlen begär

medborgare. Sammanställningarna utnyttjasutländska

för sig vällovliga syftet spridaför det i och att
språk.pá skilda utländska Samtidigtvalinformation

sånaturligtvis just sammanställningarär det att

olämpliga i and-över utländska medborgare kan vara
sammanhang.ra
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kyrkobokföringsregisterDagens erbjuder varierande
manuella sökmöjligheter någraatt register ärgenom
kronologiska medan andra är upplagda efter fastig-
het eller personnummer.

framtidaDe folkbokföringsregister vi föreslårsom
kommer innehållaatt mängd typer uppgifter,en av

några särskilt känsliga.varav integritetsskälAv
förordar vi därför författningsreglerad begräns-en
ning sökmöjligheterna i registren.av Härvid bör en
självklar utgångspunkt endastatt tillåta devara
sökbegrepp utifrån registerändamålensom verkligen
behövs, inte de kan bramen ha.som attvara

Registrens olika användningsområden ställer påkrav
skilda sökbegrepp. Samtidigt måste då integritets-
aspekten beaktas.

För handläggningen folkbokföringsärendenav torde
sökbegreppen för terminalåtkomst kunna begränsas
till

personnummerfödelsetid,-
namn,-
adresser,-
folkbokföringsfastighet och-
diarienummer.-

Även de sökbegrepp behövsom i den löpandesom
ärendehandläggningen vid terminaleförefaller klar-
lagda, har utredningsarbetet. ännu inte nått så
långt sökmöjligheternaatt i övrigt kan läggasnu
fast. Exempelvis torde den framtida aviseringsverk-
samheten komma krävaatt vissa särskilda sökbe-

Vi föreslår detaljregleringenattgrepp. sökbe-av
läggs på förordningsnivå.greppen Redan vårtbörnu

lagförslag utvisa författningsregleringenatt av
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begräns-fullständig. Omskallsökbegreppen vara
al-angivnatidigareutifrån degörasskallningen
öp-så lämnalängevi änvillbellerternativ a

pet.

övergångsregleringÖvergångsfrågor och9.10

oli-rörandeföreslagitharviregleringDen nusom
fram-fullt utbyggtregisterlagsfrågor ettka avser
dockärfolkbokföring. Systemetförtida ADB-system

1bruk denidelaralla tastillfärdigt attinte
klaratordedå intedelar1991.juli varaDe som

avise-förfunktionerregistretscentraladetrör
personnummertilldelning.ochringar

folkbokfö-medanvändareolikaförseUppgiften att
årnågrabakgrund ävendennabörringsuppgifter mot

demed hjälpfullgöras1991juli nu-den 1 avefter
riksaviseringsbandet.ochlänsregistrenvarande

författ-reglerade iknapphändigtärLänsregistren
anmälanstödmedbl.a.därföroch förs av enning

medbeslutinspektionensochdatainspektionentill

föreskrifter.

vissmåste underÄven personnummertilldelningen en
hjälpmedänpå sättfullgöras annatövergángstid

aviseringsregistret.ochreferens-centraladetav
begärtregeringenhosnyligenharRiksskatteverket

verketsersättaför attförfattningsändringarvissa
ledigaöverförteckningarochpersonnummerregister

förADB-registercentraltmed ettfödelsenummer
harRiksskatteverkettilldelning personnummer.av

tillstånd förbegärtdatainspektionenockså hos

ADB-registret.
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Vi kommer under det fortsatta utredningsarbetet att
överväga på vilket sätt denna övergångsfas kan be-
höva regleras.
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l 0 SEKRETESS.

10.1 Allmänt

Sekretess innebär förbud röjaatt uppgift utanen
stöd i lag eller förordning. Förbudet gäller för en
myndighet både förhållandei till enskilda och and-

myndigheter. Sekretess kan ocksåra gälla mellan
olika verksamhetsgrenar inom myndighetsamma om
dessa är självständiga i förhållande till varandra
1 kap. 3 andra§ stycket sekretesslagen 1980:100.

När sekretessbelagd uppgift överförs frånen en
myndighet till upphör regel denen annan som ur-
sprungliga sekretessen för uppgiften fråga.i Det
saknas nämligen allmän regel med innebörden att
sekretess överförs till myndighet deltarsom av
sekretessbelagd uppgift. Med stöd särskilda be-av
stämmelser kan dock sekretess överföras från en
myndighet till ÖverfördEn uppgift kanen annan.
också sekretessbelagdvara att uppgiftengenom om-
fattas den sekretess kan gälla förav den mot-som
tagande myndigheten.

Våra direktiv berör frågan sekretess mycketom
kortfattat. avsnittetI folkbokföringsregistrenom
uttalas endast att viktig del kravanalysenen av
för det ADB-stödet är tillattnya sekre-attse
tessskyddet kan garanteras.
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folkbokföringsverksamheteninom10.2 Sekretess

Allmänt10.2.1

punktenförstastycket15 förstakap.Enligt 7 §
verksamhetigäller sekretesssekretesslagen som

registre-liknandefolkbokföring eller annanavser
enskildsuppgiftförbefolkningen,ring per-omav

anledningsärskildförhållanden, detsonliga avom
närståendeeller honomenskildedenkan attantas

omfattasHärigenomröjs.uppgiftenlider ommen
förhållanden inompersonligaenskildasuppgifter om

och länsre-mantalsskrivningenkyrkobokföringen,
sek-bestämmelser.sekretesslagensgistreringen av

riksskatteverketockså deförgällerretessen av
regist-fördafolkbokföringsmyndighetsåsom central

ochriksförsäkringsverketsliksom förför SPARren,
totalbe-centralbyråns register överstatistiska

folkningen.

år.70i högstgällerFolkbokföringssekretessen

sekretesslag-iändringarinfördanyligenGenom
sekre-gäller11611987:1160 ochstiftningen SFS

förstasekretesslagen styc-15enligt kap.7 §tess
utsträckningockså, i denpunktenandraket rege-
verksamhetiföreskriver det,ringen som av-annan

befolkningen.betydande delregistrering avavser
utfärdatregeringenföreskrifterföljdTill somav

tillutökats attfolkbokföringssekretessenhar om-
passregist-körkortsregistren,bil- ochbl.a.fatta

utökade folk-fastighetsregister.vissaoch Denren
handförstatillkommit iharbokföringssekretessen

riskerarrörandeadresserför att per-sompersoner
hållas inte barahemligaskall kunnasonförföljelse

andrai storaävenfolkbokföringen utaninom per-
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Påsonregister prop. 198788:41. grund av nu an-
givna och andra bestämmelser är i dag folkbokfö-
ringsuppgifter överförs till andra myndighetersom
ofta skyddade sekretess.av

folkbokföringen ocksåkanInom den s.k. flykting-
sekretessen enligt 7 kap. 14 sekretesslagen ak-§
tualiseras.

Ändringar10.2.2 i folkbokföringssekretessen

dagsläget folkbokföringssekretessenI enligtsynes
kap 157 sekretesslagen§ väl avvägd åför attvara

sidan tillgodose den enskildes behov inte-ena av
gritet åoch andra sidan möjliggöra olikaatt per-
sonuppgifter görs tillgängliga för myndigheter och
andra.

Skaderekvisitet i bestämmelsen är rakt, vilket
innebär presumtion för folkbokföringsuppgif-atten

ärterna offentliga. lokutionenGenom särskild an-
ledning avviker beskrivningen det raka skade-av
rekvisitet från vad normalt förekommer i sekre-som
tesslagen. När bestämmelsen infördes år 1981 utta-
lades i förarbetena regleringenatt folkbokfö-av
ringssekretessen torde i överensstämmelse medvara
gällande rätt.

Kanske kan det vårtsägas förslagatt till nytt
ADB-stöd, ju innebär fullständig datoriseringsom
på lokal nivå och centraltett register över hela
befolkningen, medför fråganatt sekretess inomom
folkbokföringen ställs i helt dager. Med etten ny
sådant synsätt skulle det kunna finnas skäl till en
skärpning den grundläggande folkbokföringssekre-av
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på grundfrågan aktualiserasEftersom avtessen.
något när-nödvändigtdet attvårt viarbete anser

belysning.tillsakenta uppmare

ås-kunnaskullefolkbokföringssekretessskärptEn

främsttadkommas genom
folkbokfö-inomsekretesssträngareallmänten-

ellerringsverksamheten
känsligasärskiltför vissasekretessförändrad-

folkbokföringsuppgifter.typer av

sekretesssträngareAllmänt10.2.3

uppnåssekretessenskärpningpåtaglig allmänEn av
folkbokfö-förinförsskaderekvisitomväntettom

folk-bliskulle därigenom attHuvudregelnringen.
hållas hemliga. Förskallbokföringsuppgifter oss

allt föromedelbartsådanframstår ordning somen
offent-hävdvunnadenjämförelse mediomvälvande
skade-omväntråder. skulleBl.a. ettlighet som nu

enskildas rätt att,påtagligt begränsarekvisit ex-
folkbokfö-delsläktforskning, taempelvis avgenom

tillgångmyndighetersolikaringsuppgifter. För
mindreskaderekvisitomväntharuppgiftertill ett

folkbokfö-behovharmyndigheterbetydelse; avsom
särskilt författ-ändåmåsteringsuppgifter genom-

efterfrågade uppgif-tillgång tillningsstöd ges-
folkbokförings-skärptFråga uppkommerter. enom
utomståndevissatillöverföraskansekretess myn-

olä-sker utanpå motsvarande sättdigheter som nu
förgenheter mottagarna.

förändragenerelltockså möjligtförefaller attDet
låtafolkbokföringen attinomsekretessen genom

utgå. Prövningenanledningpå särskildkravet av
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denna möjlighet fordrar tillbakablicklitenen till
vad diskuteradessom när den nuvarande sekretessre-
geln infördes.

propositionenI till sekretesslagny uttalades all-
mänt det raka skaderekvisitetom bl.a. följande
prop. 197980:2 Del 80A f.:s.

Det raka skaderekvisitet innebär tillämpa-att
kan göra sinren bedömning inom ganska vida

Avsikten ärramar. skadebedömningenatt i des-
fall i huvudsaksa skall kunna göras med ut-gångspunkt i själva uppgiften. innebärDet attfrågan huruvida sekretess gäller eller inte i

första hand inte behöver knytas till skade-enbedömning i det enskilda fallet. Avgörande bör
i stället uppgiftenvara sådanom ärsom avden arten att ett utlämnande typiskt kansett

ägnat att medföravara skada för det intresse
skall skyddassom bestämmelsen.genom Om upp-giften är sådan denatt genomsnittligt settmåste betraktas harmlös, skallsom den alltså

normalt falla utanföranses sekretessen. som
exempel på uppgifter detta slag kanav nämnas
utlännings adress eller civilstånd. Skulle
uppgiften å andra sidan sådant slagvara avdenatt lätt kan komma missbrukas,att t.ex.

den rör någonom betydelsefullmera omständig-
het avseende försvaret, skall den enligt min
mening i de flesta fall omfattadanses vara avsekretess. Sammanfattningsvis jag attanseravgörande betydelse regel bör tillmätassom
arten den uppgiftav efterfrågas.som Härige-

vinner dennom fördelenman att sällan be-manhöver frångå den till offentlighetsprincipen
hörande grundsatsen denatt begärsom en upp-gift hos myndighet inte skall behöva legitime-

sig och talara varför han villom ta del avviss uppgift.

som har anförts i promemorian Ds 1977:11Juinnebär emellertid konstruktionen med skade-
rekvisit fråganatt begärom vem som en upp-gift eller ändamålet med begäran kan få bety-
delse när sekretessfrågan skall avgöras. Omdet t.ex. i ett särskilt fall framgår att den

begär fåattsom ut uppgift utlänningsen omadress kan antas använda denna uppgift för attutsätta vederbörande för trakasserier, skall
uppgiften just i den situationen anses varaomfattad sekretess. Avsiktenav är emellertid
inte att tjänstemännen normalt skall försöka
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fö-slagnämntomständigheter nuutröna avom sådanutlämnandefall. Envissti ettreligger
endastförekommameningminenligtböråtgärd

det,tillanledningsärskildfinnsdetom
fått attvetahar mantjänstemant.ex. enom ak-detuppgifterinsamlarhåll avfrån visst

syfte.illegitimtislagettuella

folkbok-regelnsärskildaden omtillanslutningI
statsrådetföredragandeanfördeföringssekretess

f.:210följande prop.bl.a. s.
bestämmelserföreslagits somharpromemorianI
uppgifterhemlighållande en-ominnebär avatt

folkbokfö-inomförhållandenpersonligaskilds
uppgifterfrågasåväl i avske omkanringen

speciel-grundpåömtålig art avsärskilt som,
harmlösanormaltfrågaiomständigheter, omla

stå överens-itordeFörslaget,uppgifter. som
hand-beträffanderättgällandemedstämmelse

allmänhetiområdet, harpålingssekretessen
remissinstanserna.godtagits av

atthuvudregeln upp-börhittills varaLiksom
civil-adress, personnummer,gifter namn,om offentli-skallnationalitet varaellerstånd
obehö-tilllederdettaförhindra attAttga. datalagstift-påankommerADB-registreringrig

ningen. --- emellertiddetundantagsfall kan varavissaI
detföljervadutöver avsompåkallat att - regelmässigtuppgiftatthindra somsagda - lämnas ut. An-folkbokföringeninomantecknas

påpraxismed den om-brytasaknas attledning
vadmedenlighetutvecklats. Iharrådet som där-föreskrivspromemorianiföreslagitssom fö-uppgiftparagraf att somförevarandeiför

hål-kunnaskallfolkbokföringeninomrekommer
kananledningsärskilddethemliglas avom

när-någon honomellerenskildedenattantas
sådanröjs.uppgiften Enliderstående ommen

be-uppgifterattkananledningsärskild vara
nationalitet.med vissutlänningar ---gärs om harm-uppgiftenstakadåfall avandraiAven

sär-finnasdetutlämnad kanbegärsslaglöst
såsomutlämnande,vägraanledning attskild
grundpåspärradblivitharadressdåt.ex. en

personförföljelse.befaradav påockså detillämpliggivetvisärParagrafen
förhål-personligauppgifterömtåliga ommer alltframförsåsomförekomma,kanlanden som ikönstillhörighetändrad menuppgifter om

börd,uppgifterpåockså omyn-omfallvissa
dighet m.m.
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Lokutionen särskild någraanledning berördes av av
de remissinstanser yttrade sig över promemoriansom

låg1977:11, vilken till grund förDs Ju proposi-

tionen sekretesslag se 197980:2 Del Bom ny prop.
363 ifrågasatteff.. Därvid regeringsrätten be-s.

hovet lokutionen och menade gällande rättattav
ändå framgick den föreslagna bestämmelsen medav

rakt skaderekvisit.ett

För tid sedan prövade regeringsrätten i etten
RÅrättsfall 1989 ref 51 betydelsen lokutionenav

särskild anledning. Bakgrunden till prövningen var
frånbegäran fåJan S delatten en man av upp-

gift åttaårigfar till flicka.om vem som var en
Pastorsämbetet avslog begäran med hänvisning till 7

kap. 15 sekretesslagen och kammarrätten lämnade5

de besvär anförde bifall.utan Kammar-som mannen
åberopaderätten därvid vad föredragande statsrådet

hade anfört i den nämnda propositionen rörandenyss
bl.a. uppgifter börd. sedan fullföljt sinom mannen
talan uttalade regeringsrätten:

Bestämmelserna i 7 kap. 15 sekretesslagen§
förutsätter skadebedömningatt görs, viden
vilken prövas det av särskild anledningom
kan den enskilde någonatt ellerantas honom
närstående lider uppgiften röjs. vis-Imen om

undantagsfall uppgiftens och in-artsa synes
nehåll i sådansig kunna utgöra särskilden
anledning i lagrummet, nämligen närsom avses
det frågaär uppgift personligtettom en om
förhållande kan utpräglat känsligtsom anses
i 197980:2 del 211 nämnsAprop. s. som ex-
empel uppgift ändrad könstillhörighet. Iom

måsteövrigt hänsyn till omständigheternatas
i det enskilda fallet innan det kan avgöras om
tillräcklig grund för sekretess föreligger en-
ligt lagrummet.
Vad särskilt beträffar någonuppgifter attom
är född äktenskapet ellerutom är förälder
till utomäktenskapligt barnett förarbete-ger

till sekretesslagen knappast stöd förna upp-
fattningen innehålluppgiftens och iatt art
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grund förtillräckligskulle utgöra attsig
15 Of-hemlighålla enligt 7 kap.uppgiften S.

sekretesslagstiftningskommit-fentlighets- och
gått därhäntên ansåg samhällsutvecklingenatt

otillbörligtinte längre kundedetatt anses
någon honomenskilde ellerblottställa den

närstående slag släpp-uppgifter angivetom av
Justitiedepar-1975:22 277.fria SOUtes s.

sekretesslag anknötförslag tilltementets ny
till kommit-hänseendet näraaktuellai det nu

451. Först itêförslaget 1977:11Ds Ju s.
ståndpunkten.modifieradesförarbetensenare

gi-uttalade paragrafenDepartementschefen att
ömtåligapå uppgiftertillämpligvetvis är mer

förhållanden kan förekomma,personliga somom
ändrad köns-såsom uppgifterframför allt om

också påvissa fallitillhörighet upp-men
1979omyndighet prop.börd,gifter m.m.om

del 211.80:2 A s.
får uppgiftföljasagda attdetAv omenanses

på denfår hållas hemlig enbartintebörd
enskilde är födddendengrunden attatt anger

tillär föräldereller ettäktenskapetutom
ytterligare skade-utomäktenskapligt barn. En

måste vid vilken hänsyngöras tasbedömning
aktuella fallet,i dettill omständigheterna

och syftet meduppgiftenbegärt.ex. vem som
Även vad ärbegäran.eller henneshans som

få betydelse för bedöm-på kansedvana orten
offentlighet ochNorström-sverne,jfrningen

88.sekretess i kyrkan, s.
målet utvisar harSåvitt ihandlingarna pas-

delämnasin vägran utgrundat atttorsämbetet
påuteslutandeuppgifternabegärdaSJanav

skadebedöm-innehåll.ochuppgifternas art Den
omständighe-föreliggandepå grundvalning av

måste ske innansagdaenligt detter nysssom
hemlighållande kanfrågan utlämnande ellerom

målet. bör iföretagits i Detavgöras har inte
på görapastorsämbetethand ankomma attförsta

sådan bedömning.en
dom ochkammarrättensMed undanröjande pas-av

må-regeringsrättenvisartorsämbetets beslut
församlingåter pastorsämbetet itilllet Tuve

behandling.för ny

pastorsämbetetprövningen hosförnyadeUnder den
aktu-del denönskadesökanden han taatt avuppgav

utredningskonsultegenskapella uppgiften i sin av
avslöjadeintehansläktforskningsärenden atti men

i ärendet.uppdragsgivare nytthans Ivarvem som
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beslut vidhöll pastorsämbetet sin inställning att
den begärda uppgiften inte kunde lämnas Sedanut.

anfört besvär lämnadesmannen dessa bifallutan av
kammarrätten. domenI anförde kammarrätten att man
delade pastorsämbetets bedömning att omständighe-

iterna fallet sådana sekretessatt fickvar anses
gälla för den aktuella uppgiften och denatt risk
för förelåg inte kundemen eliminerassom genom
förbehåll enligt 14 kap. 9 sekretesslagen.S Rege-
ringsrätten ändrade inte kammarrättens dom. Avgö-
randet kan sägas ligga i linje med tidigareett par
domar från RÅregeringsrätten, RÅ1981 Ab 224 och
1986 353.not

Uttrycket särskild anledning i 7 kap. 15 sekre-§
tesslagen intryck ett sekretesskyddger av svagare
än vad gäller medsom raktannars ett skaderekvi-
sit. Med hänsyn främst till återgivnade uttalande-

från lagens förarbetenna är det emellertid vår
uppfattning någon påtagligtatt sekretess isvagare
praktiken inte följer den aktuella lokutionen.av
Vidare de angivna domstolsavgörandenager vid han-
den tillämpningenatt den aktuella bestämmelsenav
medför ävenatt så grundläggande uppgiften som vem

är far till barn kanettsom hemlighållas inom ra-
rådandeför sekretess.men

bakgrundMot vad harav sagts vi uteslutitsom nu
ett omvänt skaderekvisit för den allmänna folkbok-
föringssekretessen och inte heller funnit skäl till

generell justering deten föreliggande rekvi-av nu
sitet. Vi föreslår således någoninte allmänt över-
gripande förändring rådandeden sekretessen inomav
folkbokföringen.

vissa fallI förekommer i sekretesslagen olika gra-
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ochinomuppgifter ettför sammasekretessder av
sekre-på ärdettaexempelverksamhetsområde. Ett

verksam-personalsocialamyndighetsinomtessen en
sekre-styckenaandraochförsta11kap.het 7 §

skatteregistrenÄven iuppgifterförtesslagen.
för merpartensekretess;olikaföreligger typer av

regis-medansekretessråder absolutuppgifternaav
ad-bl.a.rörandeteruppgifter namn,personnummer,

preliminärskattslagochcivilstánd, firma avress,
sekretessmotsvarande som nuomfattasendast av

första19 kap. 5folkbokföringengäller inom
skat-12och §sekretesslagenpunktenandrastycket

1980:343.teregisterlagen,

graderolikahindra attsigföri ochInget synes
folkbokföringen. Detinominförs somsekretessav

uppgifterärtill hands attnärmastskulle ligga ge
känsligaochfamiljerelationer personnum-främstom

stödmed ettskyddsärskilt om-merändringar ett av
tidigarevad vimedenlighetskaderekvisit. Ivänt

funnit attvi dockharavsnitti dettaredovisat
skyddrättsligtbrahar ettdenna typuppgifter av

dag.redan i

kvarstårNuvarande sekretess10.2.4

rådande sek-densåledes attvibedömerSammantaget
med detäventillräckligbörretessregleringen vara
framgårföreslår.vi somfolkbokföringssystem som

möj-bestämmelsergällandeföregående judet gerav
ochuppgifterkänsligabådehemlighållalighet att

särskildharmlösaärnormaltuppgifter men avsom
personförföljelse,förriskexempelvisanledning,

skyddas.ändå behöver
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bra sekretesskydd den utökadeTrots ett kan datori-
vårtsering följer förslag medföra vissasom av 0-

frånlägenheter integritetssynpunkt, främst genom
folkbokföringsuppgifterna blir tillgängligaatt mer

lättare bearbeta och spridasamt än tidigare.att
olägenheter elimineras dock i första handDessa ge-

de registerförfattningar föreslårvi ochnom som
bl.a. begränsar terminalåt-möjligheten tillsom

komst, sökningar i registren och uppgiftslämnande
på ADB-medium. Registerförfattningarna kompletteras
också vissa allmänna bestämmelser i datalagen.av

självfallet är det vidare angeläget sekretessenatt
upprätthållsi praktiken i den organisationen.nya

vårtkommer i förslag bl.a.Detta skeatt attgenom
olika tjänstemän med stöd behörighetsregler inteav

rätt del andra uppgifter än vadatt tages av som
behövs för tjänstemannens arbetsuppgifter. ärDet
också nödvändigt personalenatt utbildninggenom

åtgärderoch andra påuppmärksammas sekretessfrå-

betydelse. Vid olika former tillhandahål-gornas av
lande uppgifter, exempelvis den s.k. all-av genom
mänhetens terminal enligt 15 kap. 10 sekretessla-§

måste ocksådet tillses hemliga uppgifterattgen,
inte röjs. Regeringsrättens dom beträffande åt-den
taåriga flickan visar exempelvis uppgifteratt om

är förälder till registrerad intevem som en person
vidare kan generellt tillgängligautan i all-vara

mänhetens terminal eller vid tillhandahållan-annat
de uppgifter.av

Övrigtl0.2.5

Vi har i särskild skrivelse till regeringen fö-en
reslagit kyrkobokföringsarkivenatt följdsom en av
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arkivmyn-statligatill deöverförasskallreformen
övergångsperi-underarkivendigheterna, att enmen

pastorsexpeditionerna. Attpåkvarliggaod bör ar-
folk-hosförvaraslängrepå sätt intedettakiven

blirdeinnebär inte attbokföringsmyndigheten un-
Folkbokfö-folkbokföringssekretessen.fråndantagna

oli-deockså gälla förattkommerringssekretessen
skatteförvaltningenföreslårvi attlängderka som

folkbokföringsregistren.framskall ta ur

framtidainte ut-kräverfinnakunnatsåvitt vi nu
på ADB-mediumfolkbokföringsuppgifterlämnande av

emeller-Vi kommersekretessreglering.någon ändrad
uppgiftslämnandetfrågan närånyo prövatid att

utredningsarbe-fortsattai detanalyserasnärmare

tet.

skatteregistrenochSkattesekretessen10.3

innebärvilket attabsolut,ärSkattesekretessen
skattesek-ärDärigenomskaderekvisit.saknarden

folkbokföringssek-änsträngarebetydligtretessen

retessen.

myndig-andraskatteuppgifterSekretessbelagda som
skatte-regel inteomfattasfår delheter avsomav

Så upphörmyndigheten.mottagandedenhossekretess
för uppgifterskattesekretessenexempelvis som en

stället kom-får delfolkbokföringsmyndighet Iav.
folk-denomfattasuppgifterna att svagareavmer

bokföringssekretessen.

omfattandesiganvänder ettSkatteförvaltningen av
tillgång till deförvaltningenBl.a. harADB-stöd.
med skatteregis-enlighetiförsskatteregister som
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terlagen. Skatteregistren skall användas vid be-
skattning och är skyddade särskilda sekretess-av
regler. Vissa grundläggande personuppgifter i skat-
teregistren har dock tidigare anförts endastsom
begränsat sekretesskydd. skatteregistrens ändamål

såär bestämt det inte tillåtetatt är användaatt
registren för folkbokföring.

10.4 sekretessen och den organisatoriska föränd-
ringen

10.4.1 Skillnad i dag mellan pastorsämbetena och
lokala skattemyndigheterna i storstäderna

Bl.a. för iatt sin bosättningskontroll förhindra
s.k. skenskrivningar kan pastorsämbetena behöva ta
del sekretessbelagt material finns hosav andrasom
myndigheter, exempelvis skatteförvaltningen. I
dagsläget någrafinns inte särskilda regler som ger
pastorsämbetena rätt till detta. Pastorsämbetena
kan dock åberopa vissa allmänna bestämmelser i sek-
retesslagen för få delatt uppgifter omfat-av som
tas sekretess. första handI torde 14 kap.av 3 5
komma fråga.i Enligt denna generalklausul får sek-
retessbelagd uppgift lämnas detut är uppenbartom

intressetatt myndighetenatt lämnar uppgif-av ut
har företrädeten framför det intresse sekre-som

skalltessen skydda.

förarbetena framgårAv att paragrafen skall tilläm-
tämligen restriktivt när det exempelvispas gäller

uppgiftslämnande från skatteomrádet till annan
verksamhet. så anförde föredragande statsrådet föl-
jande i 197980:l46 s. 26 f. med förslagprop.
till skatteregisterlag;
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övrigtiuppgiftergäller utbytesedanVad av
verksamhetsom-skatteområdet och annatmellan

utgångspunkten Deråde bör en-annan.envara
utgå frånnormalt kunnabörmedborgarnaskilda

förlämnaskänslig naturuppgifteratt somav
också föranvändsinteverksamhetviss annan

sådana falliuppgiftsutbyteverksamhet. Ett
otillbör-upplevasmånga kunnaskulle somav

intabörförtalar attligt. enDetta man
sådantgällerdethållning närrestriktiv upp-

Å beaktamåstesidanandragiftsutbyte. man
myndighetermellaninformationsutbytedels att

ochuppgiftslämnandeenskildesminska denkan
sådantdelskostnad, attstatsförvaltningens

kontroller.angelägnamöjliggörakanutbyte
måstesåledesintresseavvägningvid denna som
till-framhållit inteharbörske DALKsomman

då intres-fall änandraiuppgiftsutbytelåta
ris-övervägabedömsklartutlämnandeset av

integritetsintrång. Där-otillbörligtförken
de i-närahurbl.a.måste beaktavid passman

verksamhetsområdena liggerfrågavarande var-
sekretess-ärmån uppgifternavilkeniandra,

myndigheten samtmottagandedenhosskyddade
underrättaförvägimöjlighet attfinnsdetom

uppgiftsutbytet.enskildade om

kyrkobokföringen,fullgörsGöteborgochStockholmI
lokaladenbosättning,frågorsåvitt gäller avom

inteuppkommerDärvidskattemyndigheten. samma na-
och be-kyrkobokföringenmellanavgränsningturliga

pastorsämbetenanärskattningsverksamheten om-som
tidigaremedenlighetkyrkobokföringen. Ibesörjer

inomuppfattarriksskatteverketfrånuttalanden man
Göte-Stockholm ochiskattemyndigheternalokalade

självständigsåsomfolkbokföringeninteborg en
skermening. DetsekretesslagensiVerksamhetsgren

utbytefrittmyndigheter ettdessa avdärför inom
folkbokförings-mellanuppgiftersekretessbelagda

beskattningsverksamheten.ochverksamheten

skillnadensåledessekretessynpunkt ärFrån formell
isidanåkyrkobokföringenpåfallande mellan ena

sidanå andraochkommunerGöteborgsochStockholms
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bådai landet.övriga rikets folkrikaste kommunerI
någontillämpas inte sekretess mellan kyrkobokfö-

ring och beskattning medan kyrkobokföringsmyndighe-

fåi övriga kommuner tillgångkan tillterna upp-
gifter i exempelvis självdeklarationer först efter

särskild prövning enligt sekretesslagen.

När skatteförvaltningen övertar folkbokföringsverk-
från frågansamheten pastorsämbetena uppkommer om

verksamheten i sekretesshänseende skall anses vara
särskild verksamhetsgren är betraktaatten som som

förhållandesjälvständig i till skattemyndighetens

såövriga verksamheter. bedöms bli fallet medförOm
inte själva någraden organisatoriska förändringen

frånkonsekvenser sekretessynpunkt. däremotOm
folkbokföringen inte betraktas självständigsom en
verksamhetsgren blir följden den sekretess inteatt
kommer gälla inom skattemyndigheten mellanatt
folkbokföring och övrig alltsåverksamhet, den ord-

ning tillämpas i Stockholm och Göteborg.som nu

10.4.2 Folkbokföringen självständig verksamhetsgren
frågainom skatteförvaltningen i sekre-om

tess

vad i tidigare avsnitt denAv sagtssom om nya
folkbokföringsorganisationen framgår folkbokfö-att
ringen, i fall till börja med, kommervart att att
ingå särskild organisatorisk avdelning inomsom en
skattemyndigheten.

fråganLedning för folkbokföringen skallom anses
självständig verksamhetsgren inom skatte-vara en

myndigheten bör dock i första hand sökas genom en
jämförelse folkbokföringsverksamheten övrigmedav
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inomVerksamhetenskattemyndigheten.hosverksamhet
huvudsakligenihärvid indelaskanfolkbokföringen

nämligendelar,tre
ärendehandläggningmateriell-

uppgifterregistrering av-
uppgifter.tillhandahållande av-

främstärendehandläggningen kanmateriellaTill den
vårdnad ochbosättning,frågor gemensamnamn,om

frågor folk-fattardessaräknas.hindersprövning I
omedelbarharbeslutbokföringesmyndigheten som

Frågor bosättningenskilde.för denrättsverkan om
förbl.a.beskattningen, attförbetydelsehar stor

där-och kanbestämmas,kunnaskallskattesatsrätt
skattemyndighe-medberöringsärskildhaför sägas

särskiltigällerverksamhet. Dettaövrigatens
Bosätt-upphör.mantalsskrivningengradhög om

emellertidharfolkbokföringeninomningsbesluten
rät-enskildesdeninflytande överockså avgörande

områden.mångapå andraskyldigheterochtigheter
ärende-Övriga materielladeninomärendegrupper

beskatt-medfå beröringspunkterharhandläggningen

ningsverksamhet.

folkbokfö-inompersonuppgifterRegistreringen av
registeruppgifter,tillhandahållandetochringen av

ocksåpå sätt, har ettochpersonbevis annatgenom
hos skat-verksamhetövrigsamband medlitetmycket

till-gällerexempelvis attNär dettemyndigheten.
skattere-uppdateringförhandahålla uppgifter av

blandskatteverksamhetenbörgistren som enses
aktualiseringregisterhållare behöverandra avsom

register.sina

ocksåbelysersekretessregleringeniOlikheterna
mel-föreliggerpå planolikaskillnaderväl de som
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lan folkbokföring och beskattning.

framtidaDen folkbokföringen kommer vårenligt be-
begränsadedömning såhaatt beröringspunkter med

skatteområdet folkbokföringatt och beskattning i
sekretesshänseende bör utgöra olika verksam-anses
hetsgrenar, är betraktaatt självständigasom isom
förhållande till varandra. Härmed skulle kraven i 1
kap. 3 andra§ stycket sekretesslagen uppfyll-vara
da för sekretessatt skall kunna råda mellan folk-
bokföring och beskattning.

l0.4.3 alla händelserI sekretess mellan folkbokfö-
ring och beskattning

Frågan sekretess skall gälla mellan folkbokfö-om
ring och beskattning bör dock inte göras beroende

hur den organisatoriska förändringen kanav komma
bedömas frånatt tid till med ledning lannan av

kap. 3 andraS stycket sekretesslagen. påsvaret
frågan måste i stället sökas utifrån vad kansom

lämpligt från integritetssynpunkt.anses Med andra
ord det är försvarbart medgeatt frittom ett in-
formationsutbyte mellan folkbokföringsverksamheten
och skatteområdet och vad såi fall kan motive-som

den uppmjukning sekretessenra detta skulleav som
innebära.

Med hänsyn till den stränga sekretess råder försom
skatteuppgifter har dessa mycketett skydd.gott
Endast med stöd särskilda bestämmelser kan skat-av
teuppgifter ekonomisk natur göras tillgängligaav
för myndigheter eller andra. börDet noteras att
pastorsämbetena inte tillhör den krets på såsom
sätt får tillgång till skatteuppgifter. tordeDetta
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be-kyrkobokföringsmyndigheternaspå attbl.a. bero
begränsat.uppgifter ansettsdennahov typ avav

ändå över-ordningmed dagensSkatteuppgifter som
påtag-får ettfolkbokföringsverksamhetentillförs

skattesekretessenskydd attförsämratligt genom
Även sekretesskyddetuppgifterna.följerinte om

stär-kunnaskulleformelltuppgifteröverfördaför
integri-förriskpraktikenidetinnebärkas, en

omfattandefålåta uppgifternatetsintrång att en
folkbokförings-vibedömer attVidarespridning.

in-skatteuppgifterbehovframtidaverksamhetens av
nästan ute-ärsärskilt Detstort.behöverte vara

bosättningsärendenkontroller i somförslutande
Enligtintressanta.tänkaskanskatteuppgifter vara

handförstaikontrollerdockböruppfattningvår
folk-inomfinnsuppgifterhjälpmedgöras somav
för-direktmedinhämtaskanochbokföringen som

fastighetsägare. Detexempelvisfrånfattningsstöd
ochfolkbokförings-beaktas attsärskiltmåste

ändamål,olikaheltförinsamlasskatteuppgifter
användaskalaiolämpligt storattgör detvilket

verksamhetsområden.andrainomuppgifterna

tillskatteuppgifteröverföringbara avInte en
integritetskränkan-framståkanfolkbokföringen som

också uppgifterförekommerfolkbokföringende. Inom
börprövningsärskildintede utansådan attartav

skatteområdet.inomtillgängligagöras

upprätthållandeformelltettmedvetna attVi är om
ochfolkbokföringsverksamhetenmellansekretessav

bosättningskontrollen. Dethämmaskatteområdet kan
tillgång skatteupp-tillfrisjälvt attsigsäger

ef-mycketkontrolldennagöraskulle kunnagifter
vidaredetkansmå skattekontorpåSärskiltfektiv.
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framstå svårt i praktikenatt vidmakthålla densom
sekretessmässiga rågången åmellan sidan denena
del verksamheten rör folkbokföring åav ochsom
andra sidan skatteområdet. Bl.a. beror detta på att
chefer, också handläggare, sysslar bådamedmen
verksamhetsområdena inom myndigheten.

Vid handläggningen folkbokföringsärenden kan detav
således uppstå vissa nackdelar sekretessenattav
upprätthålls. Vi har dock funnit dessa inteatt
överväger fördelarna för den enskilde med att ett
fritt flöde information mellan bådade sakområ-av
dena inte tillåts. måste också påpekasDet sek-att
retessen för närvarande upprätthålls i mycket stor
omfattning några påtagligautan att olägenheter sy-

ha uppkommit därav. de dåfall skatteuppgif-nes I
ändåter kan behöva inhämtas får det i framtiden

prövas uppgiften kan lämnas för folkbokföringutom
med stöd 14 kap. 3 sekretesslagen.Sav

Vi förordar med andra ord sekretessatt rådaskall
mellan folkbokföringsverksamheten och skatteområ-
det. Vi har funnit dettaatt bäst tillgodoses med

särskild bestämmelse i lag. Bestämmelsen,en som
bör intas i sekretesslagen, kan lämpligen denges
innebörden folkbokföringenatt skall utgöraanses

självständig verksamhetsgren inom skattemyndig-en
heten.
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11. VÅRA FÖRSLAGKOSTNADSKONSEKVENSER AV

Allmänt

Statskontoret har tidigare beräknat årligadeatt
kostnaderna för folkbokföringen i nuvarande organi-
sation uppgår till än 410 milj.kr. år 1986mer per
års prisnivå. Omräknat till års1989 prisnivå mot-

det 485 milj.kr.svarar ca

Vi har nedan beräknat kostnaderna för folkbokfö-
ringsverksamheten i skatteförvaltningens regi och
med försäkringskassornas medverkan enligt förmed-
lingsalternativet. Kostnaderna beräknas i års1989
prisnivå.

frågaI personakterna förordar viom tidigaresom
framgått överföring ADB.Överföringentillen bör
ske huvudsakligen årunder 199091 och medför där-
för engångsutgift på 194 milj.kren för det bud-ca
getåret. utgiftDenna bör dock vägas årligademot
merkostnader 122 milj.kr. följerom ca isom om man
stället väljer behållaatt manuellt förda personak-
ter. Merkostnaden beror främst på förlängd hand-
läggningstid till följd besvärligare ochav mer
tidskrävande informationssökning.
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prisnivå milj.kr.års1989Totalkostnadsjämförelse

PersonaktPersonakt
manuellADB

485485dagens systemKostnad för

reformen:efterKostnad
286286budgetkalkylenl.- 8181i skatte-befintl kostn-

förvaltningen
122personakt -- nuvarandeiADB-kostn- länsregist-ADB-drift

479..10357..10ren

6128reformenostnadsminsknK pga

försvinnerlänsregistrenförADB-kostnadernuvarande
folkbokföringen.förADB-systemnyttdriftsituationeni av

kostnadernaårligadekanalternativvalOavsett av
be-regiskatteförvaltningensifolkbokföringenför

organisation.i dagensänlägrebliräknas

på statsbudgetenMerbelastningen

organi-198687:158propositionregeringens nyomI
departementschefenharfolkbokföringenförsation

innebärfolkbokföringen endenberäknat att nya
mi1j.kr.250medstatsbudgetenpåmerbelastning ca
beräknadärmerbelastningangivenutgår från attVi

års prisni-1989tillprisnivå. Omräknatårs1986i
milj.kr.295detvá motsvarar ca

på statsbudgetenmerutgifternaberäknadeDe ossav
milj.kr.286tillbudgetkalkylvåruppgår enligt ca

dator-lokaladå den199899,budgetåretför nya
utbyggd.fulltberäknasstrukturen vara

beräknatsvilketbudgetkalkylen,ialternativ 2aI
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utifrån de kostnader uppskattats för överfö-som
ringen behövlig personaktsinformationav till ADB-
medium, uppkommer stor merutgift under förstaen
budgetåret. Detta medför denatt departements-av
chefen bedömda merutgiften överskrids kraftigt un-
der budgetåret 199091. Under resterande budgetår
kommer emellertid utgiftsramen i 1989 års prisnivå

underskridas.att

Alternativ 2b i budgetkalkylen beräknadeavser
kostnader för manuell hantering dagensav person-
aktsinformation. Alternativet innebär utgifts-att

överskrids under hela kalkylperioden.ramen

Slutligen bör påpekas kostnaderatt för porton som
kommer belastaatt skatteförvaltningen när tjänste-
brevsrätten upphör inte har tagits med i kalkyler-

Portokostnaderna kan beräknasna. till 10 milj.ca
kr. år.per

det följandeI redovisas budgeterade kostnader för
genomförande och drift den folkbokföringen.av nya
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9596 9697 97989394 94959192 92939091

828 7 82812 956 1024 641Projektkostn 1 - -- -
Omläggning

p-akt 2av - - - --- --
Lokal dator

245 429 15 613 16 25611 601 12 15620 10 6203 7 413 10utrustning
Utveckl 0

200 6 200 6 200179 6 200 6179 179179centr.dator 4
Terminalut-

393 26 393 26 393393 26 393 26 393 26393 265 13 183 26rustning
Linjer kom-

386 1 386 1 386386 1 386 1386 386 16 1 462 1 1munikation
3007 12Miljö -- - -- --

Förbruknings-
500 2 500 2 500500 2 500 22 500 22 500material 8 -

Pers.ökn.
320 320320 166 320 166 166320 166 320 166790 166 320 16620handlägg 9

Pers.ökn.
000 14 000 15 00010 500 12 000 1310 5005 000 10 50010operatör

med-PK:s
3 000000 3 000 3 000000 3 000 33 000 35 000verkan 11

Ovr externa
12myndigheter -- -- -- --

fort-Löpande
800 2 800800 2 800 2800 2 800 22 800 213bildning -

dirLöpande
600 46 60046 600 46 600 46600 46 600400 46 600 4614 16adm

Engångsavg
15 50 490adm -- -- -- - 2501520Utbildning 16 22 - --- --

13 000Information 17 -- - -- --

455283 628 284 812 286279 107 280 694281 126192 378 283 25418Summa

till ADB-medium,personakteröverläggningförDärtill kommer kostnader en-av
följande fördelning199091-199495 medbudgetårengenomförd underligt 2a av

kostnaderna:

|500 l500| 500500|194200 11 111111Alternativ 2a -- -
|194| i607|292754|292e26|290s7s|29419|386 00 0

handläggningskostnaderna.personakterna ökarhanteringVid helt manuell av
alternativ 2buppskattats ikostnad harDenna

4001122400|122400|122400|122400|122400|1222001122 400|Alternativ 2b 61

02ai407212|408094|406507|4036541403526|40120|253578|405 855
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Kostnader för genomförande och drift

Utrednings- och utvecklingsarbetet för den närmare
utformningen den folkbokföringens organisa-av nya
tion och bedrivsADB-system i samverkan med ioss

projektgrupp inom riksskatteverket.POFFen - -

Nedan vi sammanfattande redovisning vadger en av
ingår i budgetkalkylens kostnadsposter.som

Projektkostnad

Huvuddelen kostnaderna för genomförande denav av
folkbokföringen hänför sig till personalkostna-nya

der. Personalkostnaderna består kostnader förav
riksskatteverkets POFF-pgojektets utred-egen
nings- och utvecklingspersonal, kostnadersamt för
konsultmedverkan. projektkostnaden ingår ocksåI
kostnader för utvecklingsutrustning, utbildning av
projektmedlemmar vissa kostnadersamt för ochresor
expenser.

omläggning personakterav

avsnitt 8 harI vi angivit varför vi funnit det
nödvändigt haatt personaktinformationen tillgäng-
lig även i framtiden och vilka alternativa överfö-
ringsmetoder finns. harSammantaget vi bedömtsom

konventionellatt dataregistrering före den 1 juli
1991 alla personakter för till 50av personer upp
år successivsamt registrering för resterande per-

är det fördelaktigamest alternativet.soner,
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på detta sättförkostnaderna attberäknatVi har
till ADB-mediuminnehållet personakternaiöverföra

Överfö-budgetåret 199091.milj.kr. under194till
våren1990 ochhöstenunderskeplanerasringen

bered-kopiering,tillhänför sigKostnaderna1991.
ajour-ADB-bearbetningar samtregistrering,ning,

det 11,5Därefter kostarpersonakterna.hållning av
199192-199495.budgetåren Kostna-undermilj.kr.

ochförvaringsutrymmetillhänför sigderna succes-
lagtsdärförkostnader harregistrering.siv Dessa

underbudgetkalkylen2a ialternativettill i an-
totala merbe-denbudgetår. medför attgivna Detta

överstiger anvi-budgetåret 199091förlastningen

sad ram.

personaktsinne-överförastället föri attOm man
hämta informa-väljerhållet ADB-medium, atttill

den 1även efterpersonakternafrån de gamlation
påmerbelastningdet ytterligareinnebär1991juli

mi1j.kr.uppskattningsvis 122medstatsbudgeten per
handläggningstid iförlängdår på bl.a.grund av
budgetkalkylen haralternativ 2b iärende.varje I

år underunder varjeinmi1j.kr. lagts122därför

kalkylperioden.

ADB-utrustning

skallfolkbokföringenförordabeslutat attVi har
reformenNärbasdatorer.lokala s.k.utnyttja ge-

Fler-drift.rutiner iår lokala1991 sättsnomförs
påövergångstidunderdelarskattekontortalet en

medanbasdatorerplaceraderegionaltidatorkraft
tilldelasskattekontorantal störrebegränsatett

placerad, basda-regionaltinledningsvisegen,en
påbörjas successivår ut-Efter etttor. enpar
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lokala datorstruktu-flyttning och utbyggnad denav
införd 120skall fullt vid samtligaDenna vararen.

budgetåretunderlokala skattekontor 1997senast

98.

år regionalaVid driftstarten 1991 bör de dataenhe-

åt lokalfungera kompetenscentra och stödterna som
driftpersonal. regionala organisationenDen ges

upprätthål-därigenom reell möjlighet skapa ochatt

erforderlig kompetens folkbokförings-la attgenom
påsätts i drift regionalt placerade bas-systemen

sådan vid införandet de lo-datorer. ordningEn av
ocksåharkala folkbokföringssystemen ansetts vara

säkerhetsskäl.motiverad av

periodiceringen anskaffningskostnaden förVid av
ADB-utrustning har annuitetsmetoden tillämpats med

åtta års avskrivningstid och ränta tolven om pro-
installationAnskaffning ochcent. ADB-utrust-av

vårt förslagning kommer med göras löpandeatt un-
kalkylperioden. ider delar Beräkningarnastora av

frånutgårbudgetkalkylen investeringskalkyler,

utifrån kända installa-upprättade priser ochnu
datoranskaffning,tionsplaner. Avtal kommer medom

förbehåll statsmakternas godkännande, kunnaattom
vårentecknas under 1990. Först i samband därmed

kan säkrare datorkostnader anges.

Utvecklingsutrustning och central datorutrustning

För lokalisera folkbokförda inomatt an-personer,
verksamhetsområdeskattekontors tillskapasnat ett

centralt ADB-baserat referensregister. Utvecklingen

pådetta register, inklusive stödrutiner, skerav
ändamålet anskaffad utrustningför särskilt central
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begränsade fungerarbasdatortyp. systemDettaav
budgetårettill 1994tillfällig lösning framsom

då klara aviseringarför95, utbyggt attsystemett

drift. utbyggdasätts ioch kategoriuttag Detta

dåföreslås länsregisterersätta dagenssystem som
för utvecklingen detavvecklas. Kostnaderkan av

kringutrustning,inklusiveaviseringssystemet,nya
frånbudgeten mittenbelastaförväntas komma att av

budgetåretenligt kalkylen fr.o.m.1990-talet,

199495.

årligunderhåll och avbetalningKostnaden avser
vilka kommerför basdatorertill statskontoret att

folkbok-lokalaför utveckling ochanvändas test av
sådana datorer haroch rutiner.föringssystem Tre

våren två1989, basdatorer förunderinstallerats

tekniskoch förapplikationsutveckling anpass-en
ning m.m.

föreslårbudgetåret vi central199091Under att

användasanskaffas förutvecklingsutrustning att

ochcentralt referensregisterutvecklingför ettav
register. Kostnaden fördärefter för drift dettaav
stordatortyp, har lagtsdenna utrustning, ärsom av

budgetåret 199495.fr.o.m.in i budgeten

Terminalutrustning

folkbokföringens hand-förslaget förutsätts attI
terminaler öv-medläggare förses typsamma av som

Totaltskatteförvaltningen.riga handläggare inom

till-terminaler anskaffas förbehöver 1 500 attca
såväl centrala behovet.godose det lokala som
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Linjer och kommunikationer

Kommunikationskostnaderna omfattar kostnader för
nät, modem, informationsöverföring så längem.m.
skattekontorens ADB-drift är förlagd till regionalt
placerade datorer är kommunikationskostnaderna re-
lativt höga. samband med utbyggnadenI den loka-av
la strukturen minskar kommunikationskostnaderna i
takt med kontorenatt kan börja utnyttja datorer i

lokaler.egna

Miljöiordningställande datorlokalerav

kostnaderPosten för iordningställande da-avser av
torlokaler, kraftförsörjning och klimatutrustning
för de största lokala anläggningarna. centralaDen
datorutrustning installeras förutsätts kunnasom
placeras i befintlig datorhall inom skatteförvalt-
ningen. Någon kostnad för iordningställande lo-av
kaler för beredskapsändamál har inte upptagits.

Förbrukningsmaterial

följdSom antaletatt driftställen kommeren attav
mångabli förutses jämfört med stordriftsfördelar-

i exempelvis central datoranläggning vissaen ex--
kostnadertra för magnetband, disketter m.m.

Personalökning, handläggare och assistenter

Våra beräkningar påvisar framtidaett personalbe-
hov årsarbetskrafter1 200 för skötaattav ca
folkbokföringen inom skatteförvaltningen. hänsynOm
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tillresursbehovetuppgårdeltidsarbete catilltas
dagredan iär300Närmare4401 personerpersoner.

landetsvidfolkbokföringsuppgiftermedsysselsatta
skattemyn-lokalavid deochlänsskattemyndigheter

förKostnaderGöteborg.ochStockholmidigheterna
900motsvarandetilluppskattatsnyrekrytering har

årsarbetskrafter.

organi-i denpersonalenÄven del nyastor avenom
pastorsäm-frånrekryterasberäknas kunnasationen

rekryte-ändå vissmåste sannolikt annanbetena en
ocksåmåste lo-Dåvåren 1991.underägaring rum

skattekon-lokalavid detillgängligafinnaskaler
Förverksamheten. attdenför atttoren nyarymma
vi attberäknar1991juli1dendriftstartenklara

anställas senastbehöverårsarbetskrafter450ca
1991.april1den

Dataoperatörer

förkostnadertillkommandeomfattarKostnadsposten
regio-förpersonaldriftpersonal,ochoperatörer
kost-basdatorfrågor samtkompetensstöd inalt

centraldriftsorganisationen.tillknutnanader
till 5beräknas199091budgetåretförKostnaden

iökningsuccessivberäknasDäreftermi1j.kr. en
datorstrukturen.lokaladenutbyggnadenmedtakt av

medverkanförsäkringskassornasförKostnader

försäkringskassornasförkostnaderTillkommande
på grund-beräknatsharfolkbokföringenmedverkan i

förmedlingsalter-följeruppgifterdeval avsomav
följande.enligtnativet
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a Kostnaden för grundutbildning för personal inom

försäkringskassorna för klara förmedlingsrollenatt
beräknar vi till 2 milj.krca
b Personalkostnader för folkbokföringsverksamheten
hos kassorna beräknar vi till 2 milj.krår. Vica
har årligenantagit kassornaatt förmedlar ca
25 000 ärenden med tidsåtgånggenomsnittligen om
15 min. genomsnittliga antalet uppgårDet ärenden
sålunda våraenligt uppskattningar endast till 55-
60 ärenden år.lokalkontor och Eftersom denper re-
lativt omfattande totala arbetsinsatsen kommer att

påfördelas antal kontor och tjänstemänett stort
räknar vi med delaratt arbetet bör kunnastora av

Ändåutföras befintlig personal. bör räknaav man
med visst behovett nyrekrytering.av
c Kostnad för löpande information och fortbildning

uppgåberäknas till milj.krår.1ca

enlighet med vad vi anfört utgåri avsnitt 5I vi
från personbevis och liknandeatt registerutdrag
uteslutande frånkan fram terminaler skat-tas hos
teförvaltningen. angivna kostnaderna för kassor-De

innefattar inte heller terminalåtkomst tillna
folkbokföringsregistren för kassorna.

Övriga tillkommande kostnader hos andra myndigheter

svenska kyrkan, riksarkivet och olikaHos myndighe-

kan förberedandetter folkbokföringsreformenav
också komma kräva vissaatt resurser.

Underlag saknas för beräkning merkostnader inomav
svenska kyrkan.
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förslag till regeringenVi har tidigare lämnat om
ochförvaring kyrkobokföringsarkivenframtida av

förvaring och mikro-redovisat kostnader fördärvid

filmning.

ocksåarkivmyndigheterna uppkommerde statligaHos

längder vi före-i anledning dekostnader av som
slår. tillräckligt underlag förVi har ännu inte

för övrigt inte tordedessa kostnaderatt somange
år 2000.förrän efteruppkomma

Löpande fortbildning

beräk-särskilda utbildningskostnaderUtöver de som
genomförande kalkyle-samband med reformensinats

budgetåret 1991löpande utbildning fr.0.m.ras en
92.

direkt administrationLöpande

administrationskostnaden omfat-löpande direktaDen
hälsovård, inrikessjuk- ochkostnader förtar re-

telefonsor, m.m.

ökat lo-kommer medföraFolkbokföringsreformen att

kun-skattekontoren. Förkalbehov för de lokala att

1991 behöver skat-den l juligenomföra reformenna
tillgång lokalerna den 1ha tilltekontoren senast

ingår ochkostnader för hyraapril 1991. postenI
lokalvård från denna tidpunkt.

ingår kostnader förökadeSlutligen gemensamma
såsom personalredovisning,Vaktmästeri,funktioner

övrig service etc.
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Engángsavgifter, administration

kalkylposten ingårI kostnader för inredning och

utrustning lokaler för skattekontoren kost-samtav
nader för utbyggnad telefonväxlar och installa-av
tion telefoner.av

Utbildning

För uppnå kvalitetatt och effektivitet i den nya
verksamheten är det nödvändigt avsättaatt resurser
för grundutbildning personalen. måsteTotaltav ca
1 440 vårengrundutbildas 1991. För attpersoner
detta skall möjligt förutsätts tvástegsut-vara en
bildning, där riksskatteverket i första hand utbil-
dar lärare centralt. genomför sedan grundut-Dessa
bildningen pá regionallokal nivå.

samband med driftsättningI lokala datorer be-av
räknas ocksåhär medel för utbildning operatö-av
rer.

Slutligen har krav framförts all personal inomatt
svenska kyrkan i dag i huvudsak är sysselsattsom
med folkbokföringsarbete och är beredd föl-attsom
ja med över till den fåorganisationen skallnya en
grundläggande ADB-utbildning. Eftersom svenska kyr-
kan planerar datoriseraatt den verksamhet blirsom
kvar vi det lämpligt också denatt personalanser

väljer kvar får genomgåatt stanna hos kyrkansom
motsvarande utbildning. Totalt beräknas kostnaden
för dagars utbildning uppgåtre till 5,5 milj.kr.
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visst ut-förutses ett199495 kanbudgetåretFör
detdriftsättningmedsambandibildningsbehov av

Övriga förkostnaderaviseringssystemet.centrala
ingår i kostna-operatörerexempelvisutbildning av

utrustning.förden

informationExtern

all-tillinformationförkostnadernaberäknadeDe
före-myndigheter,intressenterochmänhet externa

broschy-förutgifteromfattarorganisationertag,
dagspressan-TV-spots,hushåll,samtligatillrer

utvärderingochaffischer m.m.nonser,
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SÄRSKILDA YTTRANDEN

1. Tor-Olov Mellgrenexpertenav

Försäkringskassans roll i folkbokföringen och medel
härför

Utgångspunkten för folkbokföringsarbetetatt i
framtiden skulle ske i samverkan mellan skattemyn-
digheten och försäkringskassan har varit vissaatt
effekter centraliseringen skulle motverkas.av
Grundtanken allmänhetens kontaktatt med folk-var
bokföring skulle kunna ske förutom med skattemyn-
digheten ochså med försäkringskassornas lokalkon-

Härigenomtor. skulle det begränsade antal kontor
skattemyndigheten utgör väsentligt utökas medsom

ytterligare 420 försäkringskassekontor spriddaca
över hela landet. Försäkringskassorna på såskulle
sätt hjälpa till upprätthållaoch servicen.

den riksdagsbehandling föregåttI ställnings-som
tagandet framgår försäkringskassansatt roll bör

omfattande än vad organisationskom-vara mer som nu
mittên skriver i betänkandet. kommitténBl.a. har

förstannat försäkringskassornaatt inte skall kun-
utfärda personbevis eller dataåtkomstprimärt hana

till folkbokföringsuppgifter. Endast marginella re-
har beräknats för försäkringskassornas be-surser

hov.
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försådan förutsättningarnaordning minskarMed en
service till allmän-möjligheterkassornas att ge

begränsadeäven för denheten inom folkbokföringen
föreslås försäkringskas-gälla föruppgift som nu

sorna .

över hu-medverkanför försäkringskassornasMotivet
från kansina lokalkontorvud är kassantaget att

betyder försäk-allmänheten service. attDetge
måste ha kunskaper,ringskassepersonalen resurser

uppgiften.förutsättningar föroch övriga Om nu
sigvändaomfattning kommerallmänheten i attstor

folkbokföringsfrågor inteitill lokalkontoren men
få till folk-hänvisningdär besked barakan utan

på knap-kan dettabokföringsmyndigheten ortannan
inte rätt förut-service.sägas bra Gespast vara

också möj-faller kassanssättningar för kassorna
servicerol-även ifylla sin uppgiftligheter att

len.

kommittén kommandemåste i sittEnligt min mening
försäkringskassornaställningstagandeslutliga ge

folkbokföringsuppgifter förterminalåtkomst till
tillräcklig serviceskall kunnakassornaatt ge

till allmänheten.

kommittén försäk-för inteNär stannat att genu
förmedlande roll kanänringskassorna annat en

iförsäkringskassans medverkanenligt min mening
ifrågasät-över huvudfolkbokföringsarbetet taget

förmedlingsalter-uppgiftMed den begränsadetas.
renodlad folkbok-nativet innebär jag att enanser

skatteförvaltningenhelt inomföringsorganisation

från före-försäkringskassan ärmedverkan attutan

dra.
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2. experten NordinIngvarav

Försäkringskassorna skall ha aktiv roll ien
folkbokföringen

betänkandet föreslås,I försäkringskassornasatt
arbetsuppgifter i det framtida folkbokföringsarbe-

skalltet begränsas till informera,att tillhanda-
hålla blanketter, hjälpa enskilda med upprättaatt
anmälningar kontrollerasamt att anmälningar, det
s.k. förmedlingsalternativet.

Jag kommitténatt tolkat riksdagensanser, beslut
felaktigt. Riksdagsbeslutet innebar enligt min upp-
fattning försäkringskassornaatt skall ha betyd-en
ligt aktivare roll. Därigenom kan också uppfyl-man
la löftet allmänhetenatt god service.ge Jagen
saknar dessutom kostnadsberäkningar för olika
alternativ.

Propositionen och riksdagsbehandlingen

regeringensI proposition den 23 april 1987 före-
slogs, deatt uppgifter i den löpande folkbokfö-
ringen, ombesörjs pastorsämbetena,som skulleav
föras över till de lokala skattemyndigheterna
LSM.

visadeDet sig detsnart att inte fanns majoritet i
riksdagen för regeringsförslaget. Kritikerna ansåg
bl.a. servicenatt till allmänheten kraftigt skulle
försämras reducerade antalet serviceställenom man
från nuvarande 1 200 till 120 vilkaLSM, dess-ca
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större tätorter.koncentrerade tillärutom

kontors-väl förgrenatharFörsäkringskassorna ett

konsumenterär självalokalkontor, storanät 437
redan hela be-harfolkbokföringsuppgifter ochav

ansågs därförADB-register.sinafolkningen i De av
utredningparlamentariskmånga lämpade. Enmerasom

försäkrings-också föreslagittidigare atthade ju

uppgifter.dessahandskullekassorna ta om

viktiga ändringarinnebar,Riksdagsbehandlingen att

skatteutskottetsregeringsförslaget.gjordes i I
försäkringskassornasanfördes bl.a.,betänkande att
förgrenade kontors-välförankring ochlokalabreda

medverkadem lämpligalandet gör atthelanät över
kassornafolkbokföringsarbetet, atti enman gerom

bidraskulle dettafolkbokföringsarbetetroll i

servicegod attsamtmedborgarnatill att enenge
tillskulle bidraendast attsådan inteintegrering

folkbokfö-förbättraäventillgänglighetenöka utan
vida-uttaladeSkatteutskottetaktualitet.ringens

folkbokföringsregist-terminalåtkomst tillMedre:
mening kunnautskottetsenligtskulle kassornaren

handläggningenz ärendensamtliga demedverka vid av
från enskilde.denanmälaninitieras genomsom ---

där för-på anmälningarolikaexempelSom typer av
i folkbokfö-skulle kunnasäkringskassan engageras

invandringanmälannämnaskanringsarbetet om
ansökan22 000,utvandringanmälan000,33 om

flyttninganmälan36 000,hindersprövning omom
För-anmälanmilj.1inom landet ca samt om namn.

utfärda personbe-skulle även kunnasäkringskassan

folkbokföringsregistret.utdragandravis och ur
omfatt-i dag betydandeärenden hartypDenna enav

understrykning2. Min
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ning. 70 % alla påCa besök pastorsexpeditioner-av
rör ärenden denna och antalettyp, personbe-na av

vis kan uppskattas till 2,3 miljoner år.ca per

Riksdagen biföll skatteutskottets betänkande efter
lång diskussion och efter skatteutskottetsatten

majoritetsföreträdare gjort vissa klarlägganden be-
träffande försäkringskassornas roll.

Utskottets företrädare konstaterade, kassornaatt
skall integreras och aktiv roll i folkbokfö-ges en
ringsarbetet. Avsikten är denatt enskilde skall
kunna vända sig till antingen eller försäk-LSM
ringskassan i alla förekommande folkbokföringsfrå-

initieras den enskilde.gor som av

För fåytterligareatt kassornas roll förtydligad
ställde riksdagsledamoten StålbergMarianne följan-
de fråga till utskottets företrädare:

Jag efterlyser klarläggandeett försäkringskas-av
roll. Själv tolkar jag utlátandet på så sättsornas

skattemyndigheten haratt huvudansvaret, alltså hu-
vudmannaskapet för folkbokföringen, och det accep-

jag,terar försäkringskassornaatt har uppgif-men
ten för helaatt handläggningen detsvara storaav
flertalet de löpande folkbokföringsärendenav som
initieras hos försäkringskassorna från medborgarna.
Endast klart avgränsade komplicerade ärenden,mer

fordrar ingående sakkunskap folkbokförings-som om
regler, bör förbehållas skattemyndigheterna.

Utskottets företrädare svarade:

Tanken är att i alla förekommande folkbokfö-man
ringsfrågor initieras den enskilde skallsom av
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lokala skattemyndig-sig till antingenkunna vända

utskottsbetänkan-eller försäkringskassan.heten I
på sådanaantal exempeldet har räknats ettupp

på bådaFrågorna skötas stäl-ärenden. kommer att

alltsåde har exaktlena med hjälpADB:s samma-
på.sätt arbetaatt

frågor kassorna integäller vilkaNär det som
företrädare:utskottetsskulle handlägga svarade

påvår fiskaladeVi syftar i skrivning rent upp-
påtvångsskrivningexempelvis beslutgifterna, om

Sådana uppgifter skallfastighet.viss adress eller

försäkringskas-intelokala skattemyndigheten,den

för.ha ansvarsan,

beslutade försäk-roll riksdagenaktivaDen gesom
bl.a.understrukits,harringskassorna avsenare

betänkandei desssocialförsäkringsutskottet

fråganbehandladeSfu10 bl.a. att198889: omsom
behålla lokalkontorsnät förväl utbyggtkunna ett

erbjudaskall kunnaoch kontorenkassorna att en
härmed anförde Sfu: Utskot-sambandgod service. I

riksdagenerinravill i detta sammanhang atttet om
principbeslutfattathösten 1987 harunder ett om

löpande folkbokföring-huvudmannaskapet för denatt
frånöver pastorsäm-juli 1991 skall förasden 1en

samtidigtlokala skattemyndigheternatill debetena

aktivförsäkringskassornaallmännade ges ensom
utgårfolkbokföringsarbetet Utskottetiroll --

utform-från styrelse vidförsäkringskassansatt

även beaktar delokalkontorsnätetningen syn-av
på försäk-från riksdagens sida lagtspunkter som

folkbokföringsarbetet.roll iringskassans

Även under-i riksdagenandra sammanhang hari man
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strukit avsikten kassorna skall ha aktivatt en
roll i folkbokföringen, bl.a. i skatteutskottets

betänkande 198990: SkU5 folkbokföring och i denom
efterföljande debatten i riksdagen.

hävdar därför, det inte kanJag att i överens-vara
stämmelse med riksdagens beslut göra kassornaatt
till förmedlingsorgan,ett uppgift är att tavars

anmälningar och vidarebefordraemot dessa post.per
visst avseende jämförs kassornasI engagemang

med andra samhällsorganst.o.m. medverkan i folk-

Kommitténbokföringsarbetet. anför nämligen: Flera

samhällsorgan bör i framtiden i folkbok-engageras
föringsarbetet. Exempelvis kan svenska kyrkan och

kommunernas socialnämnder påmedverka anmälnings-

stadiet i vissa folkbokföringsärenden. förmed-I
lingsalternativet intar kassorna med dessaen organ
likartad ställning. Några problem fastställaatt
snittytan mellan skattemyndigheterna och försäk-

ringskassorna blir det därför inte, konstaterar
kommittén.

Kommittén säger, ännuatt inte har tagit ställ-man
fråganning till terminalátkomst för kassornaom

till folkbokföringsregistret. Samtidigt uttalar
kommittén kassorna inte skallatt utfärda person-
bevis. Med de begränsade uppgifter dåkassorna en-

kommitténligt kommer få, kan det heltatt enkelt
inte ekonomiskt försvarbart terminalåt-haattvara
komst för kassorna.

Kommitténs två alternativ

kommitténNär i betänkandet diskuterar vilken roll

försäkringskassorna skall ha, har valt attman re-
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ochförmedlings-två ettalternativ, ettdovisa
dåharsistnämndahandläggningsalternativ. Det

skri-försynnerligen att,extremt,gjorts som man
konsekvensernaklargörapå sätttydligtett avver,

påta-nackdelartänkbaraallakassamedverkan. Sedan

kom-konstaterarhandläggningsalternativetmedlats
modifieras,alternativenmittén kansjälvfalletatt

så änmycketuppnår attinte annatdärmed manmen
handläggningsalternativetmednackdelarnavissa av

elimineras.kan

modifieratbeskrivning etthävdar, attJag aven
andapositivdär ihandläggningsalternativ, man

mellansamverkanarbetsfördelning och FKprövar en
förbeslutmed riksdagens attenlighetioch LSM ge
givitskulle haservice, ettgodallmänheten en

på grundintekan jagTyvärrresultat.annat av
de negativabemöta allaochutrymmesskäl ta upp

skallbetänkandet.ipåståenden framförs Jagsom
övrigtnågra dem och ikommenteraendast pre-av

handläggningsalternativ.modifieratettsentera

riksdagsbehandlingen in-Kommittén framhåller, att
skulleenbartmedverkankassornasnebär att avse
personligtenskilda vidinitierasärenden avsom

di-skall riktasärendenövrigamedan allabesök,
kommit-delskattemyndigheten.till storrekt En av

ärendefrekvensberäkningtêns argumentering, av
Någon förpåstående. grundpå dettabygger enm.m.,

medver-kassornasgällersådan när detbegränsning

riksdagenuttalade attTvärtominte.kan finns man
enskil-folkbokföringsfrågor deninitierasi avsom

ellerantingensig till LSMvändaskall kunnade

FK.

aktivfolkbokföringsärenden ochservice igod enEn
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från dåmåsteroll sida ju rimligen innebäraFK:s
också exempelvis telefon skall kunnaatt man per

fåkontakta sin och ärenden uträttade.FK

genomförande riksdagens intentioner,Ett jagav som
uppfattar dem, kommer medföra kontakter medatt FK
från allmänhetens sida i helt omfattningen annan

kommitténän tänkt sig. Flertalet medborgare har ju

både pålättare besöka och sätt kontaktaatt annat
Kommitténän har dessutom helt bort-LSM.FKen en

från besök hos för avhämtande personbe-sett FK av
vis, eftersom inte skall lämnaatt utFKman anser

Ävensådana. stårdetta jag strid medi riks-anser
dagens uttalande.

Kommittén anför vidare, kompetensproblematt stora

uppståkommer fårhos rollatt FK om man en annan
frånän bara förmedlingsorgan. bortser därvidMan

kassornas personal redan i dag har kun-att stora

pá området.skaper har, enligt min mening,Kassorna
minst lika erfarenhet i dag be-stor LSM attsom av

bosättningsfrågor.döma exempelvis måste iMan
många fall utreda folkbokföringsuppgifter, bl.a.

påverkarskenskrivningar i hög grad flera olikasom
Ävensocialförsäkringsförmáner. i samband med in-

måsteoch utvandring kassornas anställda ha kunska-

för förmåner.kunna bedöma rätten till Här-attper
till kommer personal ofta godatt harFK:s en per-

mångaoch lokalkännedom sina kontakterson- genom
med de försäkrade socialförsäkringsfrågor,i vilket

också bör värde i folkbokföringssammanhang.vara av

Även kommitténs på svårtolkadediskussion visarsom
gränsdragningsproblem och organisatoriska ochatt

effektivitetsmässiga nackdelar uppkommer kan starkt

ifrågasättas på utgårflera punkter. Hela tiden man
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från det handläggningsalternativextrema som pre-
senterats.

brist i betänkandet är vidarestor ingaEn eko-att
nomiska kalkyler Någon möjlighetpresenterats. att
bedöma kostnaderna vid olika lösningar inte.ges

Mitt förslag

Utgångspunkten för kassornas medverkan i folkbokfö-
ringsfrågor är, riksdagen angivit, med-attsom ge
borgaren god service även i fortsättningen. Hären

dåkan försäkringskassorna med sitt omfattande kon-

torsnät spela viktig roll.en

Till god service hör naturligtvis iatten man
flertalet också fåfall kan ärendet avklarat vid
kontakten med kassan. ocksåär i överensstäm-Detta
melse med principen i förvaltningslagen denatt
myndighet hos vilken ärende anhängiggjortsett ock-
så såväl formell- åtgär-servicesynpunkt börur som
da ärendet.

Flertalet folkbokföringsärenden är tämligen okomp-

licerade och bör med fördel kunna handläggas även

Endast färre andel svårareärenden ärFK.av en av
art.

därför kassorna, förutomJag att uppgifternaanser
i förmedlingsalternativet och hjälpaatt ta emot

till med anmälningar och information, skall kun-ge
handlägga okomplicerade ärenden initierasna som av

den enskilde såvälhos kassan vid besök vidsom ex-
empelvis telefonkontakt. skall ha terminal-Kassan
åtkomst till folkbokföringsregistret och kunna läm-
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efterfrågadeut personbevis och andra handling-na
Terminalátkomsten ocksåunderlättar i hög gradar.

kontrollen anmälningar och möjligheterna attav ge
information. svårare ärenden, initieras hossom
kassan, översändes omedelbart till för hand-LSM
läggning där.

Efter handläggning hos kassan de okompliceradeav
ärendena underrättas via terminal. normalfal-LSM I
let bör uppgifterna kunna registreras i folkbokfö-
ringsregistret vidareutan granskning. Kassans
skriftliga underlag insänds till för erforder-LSM
lig kontroll och arkivering enligt önskan.LSM:s

stickprovskontrollGenom och givetvis också på an-
sätt kan följanat kassanLSM handläggerattupp

ärendena korrekt. Något dubbelarbete behöver det
således inte bli tal Viss kontroll och uppfölj-om.

måstening ju äga handläggningenoavsettrum var
sker.

handlägga ärendenGenom att kommer ocksåju FK:s
personal lättare kunna bibehållaatt och utveckla
sina kunskaper folkbokföringen och därigenomom
kunna allmänheten god information. det kom-Ige av
mittén föreslagna förmedlingsalternativet blir det
däremot betydligt svårare upprätthållaatt de kun-
skaper krävs för kunnaatt god informa-som ge en
tion i folkbokföringsfrågor till medborgarna.

När det gäller ADB-utrustning kan nämnas, för-att
säkringskassorna för närvarande förbereder införan-
det iett delarnytt, decentraliseratstoraav ADB-

försystem socialförsäkringen. innebärDetta möj-
ligheter till samplanering med folkbokföringssyste-

störremet utan merkostnader.
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folkbokföringsregistretmån några uppgifter idenI
behövs föroch intesärskilt känsligär artav

är det enkeltkassanärendet hoshandläggning av
sådana uppgifter.avskärmaatt

Kommittén integritetsaspekterproblem medanför om
folkbokföringsregistretfår tillgång tillkassorna

tillgångdag harredan ikassornaattutan att ange
aktuella för hand-uppgifter ärflertalettill som

Samtidigt räknarärenden.okompliceradeläggning av
andrakommittén ochpolismyndigheter storamed att

fårpå di-sikt skallpersonuppgifteranvändare av
folkbokföringsregist-rektåtkomst centralatill det

terminal.viaret

skall be-Kommittén medverkanangivithar att FK:s
mål skatteut-utgångspunkt från demeddömas som

angivit, nämligenskottet

folkbokföringsregistrenaktualiseringsnabb av-
bärkraftiga enheterhög kompetens genom-

enkel organisationrak och-
effektivitethög-
servicehög-

integreringbehöverSåvitt kunnat finnajag har en
såsom beskriverjagfolkbokföringsarbetet,iFKav

några negativa konsek-medföramedverkan, inteFK:s
tilllevakunnaTvärtom skulle uppmanvenser.

kunnafortsättningenäven iriksdagsbeslutet att ge
folkbokföringsfrågor.igod servicemedborgarna en

påståendet betänkandetsåledes i attattJag anser
medför attförsäkringskassornaroll föraktiven
kompliceradineffektiv ochtillskapasdärigenom en
dels ärkompetensotillräckligmedorganisation en
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nedvärdering och dess personal, dels visarFKav
inte vill tillvarataatt detta unika tillfälleman

till tvåsamverkan mellan påmyndigheter ettsom
bra sätt kan komplettera varandra för med-att ge
borgarna god service.en

Genomförda utredningar inom samhällssektorn har vi-

allmänheten vill ha möjlighetsat att kontaktaatt
påsamhällsorgan avstånd fårimligt och sina ären-

den handlagda. kontakten skall skötas med brevAtt

telefon någonoch är inte bra lösning. kom-Den av
mittén föreslagna ordningen inte tillfreds-ger en
ställande service och innebär centraliseringen
jämfört med tidigare ordning. rimmar dessutomDen
illa frånmed strävandena statsmakternas sida öv-i

rigt förbättra service och tillgänglighetatt inom

den offentliga sektorn.

Slutligen vill jag kraftigt betona, att FK:som
kommitténroll föreslår,skulle bli den dvs.som

dåi huvudsak förmedlingsorgan,att börettvara
fråganriksdagen ompröva hela medverkan.FK:som

uppfattning delas hela försäkringskassa-Denna av
verksamheten.

Skall ha lokalt förmedlingsorgan med deettman
kommittén föreslåruppgifter är posten ettsom

bättre och rationellare alternativ.
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Bilaga 1

Kommittêdirektiv Dir. 1988:4

Genomförande organisation för folkbokfö-av en ny
ringen

Dir. 1988:4

Beslut vid regeringssammanträde 1988-02-18.

Chefen för finansdepartementet, statsrådet Feldt,

anför.

1. Mitt förslag

föreslår, i medenlighet vad jagJag anfört i pro-
positionen 198687:158 organisation för folk-om ny

kommittébokföring, tillkallas för lämnaatt atten
förslag till hur den organisationen för folk-nya
bokföringen närmare bör utformas.

2. Bakgrund

Riksdagen har under hösten 1987 fattat beslut om
principiella riktlinjer för organisationen ny av
folkbokföringen prop. 198687:158, SkU 198788:2,

rskr. 2. Beslutet innebär för den lö-att ansvaret

pande folkbokföringen frånskall föras över pas-
torsämbetena till de lokala skattemyndigheterna.
Även försäkringskassorna förutsätts medverka i
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organisationenfolkbokföringsarbetet. Den avsesnya
1 juli 1991.bli genomförd den

kommitté till-bordepropositionen attI angavs en
till den närmareförslagför lämna ut-kallas att

organisationfolkbokföringensformningen m.m.av
kommitté tillsättas.börDenna nu

Uppdraget3.

3.1 Allmänt

övervägandena iKommittén utgångspunkt imedbör,

givitriksdagende synpunkterpropositionen och re-
närmaretill denlämna förslagtill känna,geringen

och iorganisationfolkbokföringensutformningen av
åtgärder kanandraförslag tillövrigt lämna som
organisationen.genomföra denbehövas för att nya

någraberöranärmareföljande kommer jagdet attI
uppmärksamhetsärskildfrågorde kräver avsomav

kommittén.

Myndighetsorganisation3.2

lokala folk-blirskattemyndigheternalokalaNär de
folkbokföringen in-helaförbokföringsmyndigheter

organisatoriskt i skatte-folkbokföringentegreras
fårförsäkringskassornaallmännaförvaltningen. De

medbor-kontaktorganroll gentemotsamtidigt somen
terminalåtkomst till folkbok-medoch skulle,garna

folkbokfö-i allamedverkaföringsregistren, kunna

från denanmälaninitierasringsärenden genomsom
Kommittén vilka konsekvenserbör studeraenskilde.
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detta fåkan inom skatteförvaltningen och inom de
allmänna försäkringskassornas verksamhet. Analysen
skall ske i nära samarbete med riksskatteverket och
riksförsäkringsverket.

på frågorExempel bör belysas är riksskatte-som om
verkets ställning och befogenheter inom folkbokfö-
ringen bör stärkas och vilken ställning länsskatte-
myndigheterna skall ha förhållandei till de lokala
skattemyndigheterna när det gäller folkbokföringen.
Vidare bör eventuella organisatoriska förändringar
inom myndigheterna övervägas. för samarbe-Formerna
tet med försäkringskassorna när det gäller olika
anmälningsärenden o.d. skall utvecklas kommit-av
tên. också formerna för samverkan med andra myndig-
heter, medt.ex. postverket när det gäller flytt-
ningsanmälningar, bör över.ses

3.3 Personal

viktigEn uppgift för kommittén är kartläggaatt
arbetsfördelningen mellan de lokala skattemyndig-
heterna och försäkringskassorna vilketsamt perso-
nalbehov kommer finnas.att Vidare måste kom-som
mittén överväga hur verksamheten skall organiseras
och vilken tjänstestruktur är lämplig. ärDetsom
narurligt det kommeratt finnasatt behovett stort

rekryteraatt frånpersonal pastorsämbetena till
den folkbokföringsorganisationen. Därigenomnya kan

tillta de kunskaper ochman erfarenheter ivara
folkbokföringsfrågor denna personal besitter.som

överflyttningEn huvudmannaskapet för folkbokfö-av
ringen innebär förändringstor för den personalen

i dag arbetar med frågordessa hossom pastorsämbe-
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Kommittén omsorgsfullt belysabör därförtena. per-
föreslå åtgärder gör över-sonalfrågorna och som

så friktionsfri möj-gången huvudmantill somny
ligt.

3.4 Lokaler m.m.

Kommittén ytterli-måste vilket behovundersöka av
uppstår hosarkivlokalerochkontors- somgare

dessaskattemyndigheterna förlokala attfrämst de

Möj-verksamheten.härbärgera denskall kunna nya
med andrasamordningtill lokalmässigligheterna

därvid särskilt uppmärk-börmyndigheter och organ
Kommittén byggnadssty-kontakt medbör tasammas.
lokalfrågorna.relsen i

kommitténarkiv börfolkbokföringensVad gäller

förvaringen detframtidalämna förslag den avom
från folkbokföringen medbefintliga materialet av-

lokala skatte-på övertas deseende vad bör avsom
påpå förvarasoch vad bör annatmyndigheterna som

arkivmyndigheter ellerstatligasätt hos genom-
skall kyrkans behovSjälvfalletkyrkans försorg. av

karaktär i de nuvarande kyrko-kyrkliguppgifter av
också efter organisations-tillgodosesböckerna en

också de framtida arki-viktigtändring. är attDet
på sådant sättvårdasupprättas och attettven

tillgänglighetochkontinuitet garanteras.

Folkbokföringsregistren3.5

funktion iviktigasteFolkbokföringsregistrens

behovtillgodose samhälletsärframtiden att av
det väsentligtdenna bakgrund ärbasuppgifter. Mot
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registrens innehållatt kravetmotsvarar på rele-
Kommitténvanta uppgifter. bör därför kartlägga de

faktiska behov basuppgifter finns i samhäl-av som
let. kan därförDet finnas anledning inledaatt
kommitténs arbete i denna del med enkät tillen an-
vändarna folkbokföringsuppgifter. dettaIav sam-
manhang är det viktigt forskningensatt intresse av
uppgifter beaktas, liksom församlingarnaatt inom
svenska kyrkan får uppgifter till sina medlemsre-
gister.

organisationenDen för folkbokföringen krävernya
att ställningtar till hur de framtida regist-man

för folkbokföringen skall utformas ocksåren med
hänsyn till försäkringskassornas roll i folkbokfö-
ringsarbetet. är därvidDet viktigt möjlighe-att

tillterna rationaliseringar och förenklingar upp-
märksammas. Tillförlighet, snabbhet och god service
är andra grundläggande krav kommer att ställassom
på den folkbokföringsorganisationen.nya

Med utgångspunkt sådani kravanalys bör kommit-en
tén dra riktlinjer för utformningen detupp av nya
ADB-stödet. Därvid bör beaktas försäkringskas-att

förutsätts få terminalåtkomst tillsorna folkbokfö-
ringsregistren. Kommittén bör därför informera sig

den utveckling sker ADB-stödet inomom soci-som av
alförsäkringsadministrationen. viktig delEn av
kravanalysen för ADB-stödet är uppmärksammaatt in-
tegritetsfrágorna och därvid till sekretess-attse
skyddet kan garanteras och säkerhetsfrågornaatt

tillfredsställande lösning.ges en Analysen bör
också iutmynna ställningstagandeett till och iom
vilken mån det nuvarande medsystemet personakter
bör behållas. bakgrundMot folkbokföringens vik-av
tiga roll under kriser och i krig skall kommittén
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beredskapsfrågorna.påaktäven ge

lokalt hosi dagförsregisterFolkbokföringens
länsskattemyndig-regionalt hosochpastorsämbetena

föraskan cent-ADB-baserade registrenheterna. De
registerfö-Valetlokalt.regionalt ellerralt, av

genomgångföregås grundligmåsteringsnivá avenav
förutsättningarekonomiskaochsakligatekniska,de

Kommittén för- ochbelysa deskallföreligger.som
möjlighe-de olikaförknippade medärnackdelar som

kommittén leda framgör skallanalysterna. Den som
föras.skallregistrentill hurförslagtill ett

konsekven-tekniskafråga bl.a.medytterligareEn
påkommittén sättVilketärförta enatt uppser

tillbör kommamedsamhörighet personannanpersons
personregistreringen.viduttryck

Författningsgenomgång3.6

beslu-slagdetorganisationsförändring somavEn
folkbokfö-inomockså reglernaförutsätter atttats

Kommittén lämnaböroch ändras.överringen ses
kan be-författningsändringardetillförslag som

möjlighetervilkaocksåKommittén prövabörhövas.
finns.förenklingartill somm.m.

Kostnader3.7

reformenbedömt attregeringenharpropositionenI
billi-samhällsekonomiskttillledertotalt sett en

innebäradockbedömsReformenfolkbokföring.gare
milj.250medstatsbudgetenpåmerbelastning caen

ekonomiska utrymmeför dettaår.kr. Inom ramenper
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kommittén till organisa-förslaglämnabör ett ny
lokalamellan desamarbetettillgodosertion som

försäkringskas-allmännaskattemyndigheterna och de

skall ävenkonsekvenernakostnadsmässigaDesorna.
kommittén.närmare belysasi övrigt av

för utredningsarbetet4. Ramar m.m.

så denbör bedrivasUtredningsarbetet att nya orga-
den 1 julibörja sin verksamhetkannisationen

Kommittén sina förslagkan vid behov lämna1991.

sådan tidbör lämnas isuccessivt. Förslagen att

författningsändringar och upphandlingareventuella

tidkan genomföras i godutrustningteknisk m.m.av
omorganisationen.före

åtKommittén detsärskild uppmärksamhetbör ägna

kyrkananknytning till svenskautredningsarbete med

i närliggandekommer bedrivasparallellt attsom
tillfrågor till samverkan kommeroch därvid attse

stånd.

kommittén direktiv dir.bör gälla regeringensFör
kommittéer särskildasamtliga och1984:5 till ut-

inriktning.angáende utredningsförslagensredare

Kommittén påbörjas underoch vidarenär arbetetbör

gång berörda huvudorganisationerinformeraarbetets

berörda centralaförekommande fall andraoch i ar-
ellermed vilka harbetstagarorganisationer staten

andra anställnings-avtal löner ochbrukar ha om
framföra synpunk-dem tillfällevillkor attsamt ge

ter.
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5. Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemstäl-nu
ler jag regeringen bemyndigar chefenatt för fi-

nansdepartementet

kommittétillkallaatt kommitté-omfattaden av-
förordningen 1976:119 med högst fyra ledamöter-
med uppdrag utarbeta förslag till genomförandeatt

organisation för folkbokföringen,av en ny

ledamöternaatt utse ordförande,atten av vara

besluta sakkunniga,att sekreterareexperter,om
åt kommittén.och biträdeannat

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt att
kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns an-
slag Utredningar m.m.

6. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens övervä-

ganden och bifaller hemställan.hans

Finansdepartementet



2bilaga

PM
11990-01-22

Bilaga

Utredning avseende folklängd och andra läng-uttag av
der det framtida för folkbokföringsystemet ochur
gallringsfrågor avseende detta system.

1 Inledning

övergångde direktivI givits för till ett nyttsom en
folkbokföringssystem betonas vikten folkbokfö-attav

upprätthålls.ringens kontinuitet kräverDetta perio-
diska Frågornainformationuttag systemet.av ur om

fågallring i skall samtidigt sin lösning.systemet

Föreliggande avsnitt rörande längduttag och gallring
påhar uppdrag utarbetats förste arkivarie Karl-av

Gustaf samrådAndersson, landsarkivet i Uppsala, i med
arkivrådet Claes riksarkivetGränström, och riksarki-

frågorspeciellavets för rörande omorganisatio-grupp
folkbokföringen ROFF. Synpunkter har inhämtatsnen av

från samtliga landsarkiv och stadsarkiven i Stockholm
och Malmö.

gallringsfrågornasärskild utredningEn rörande fö-etc
reslås bli tillsatt riksarkivet. Företrädare förav

ingå.riksskatteverket föreslåskommer Utredningenatt
frågorinnefattaäven rörande detaljutformningen av

längduttagen.

2 Folklängd och andra längduttag

2.1 Inledning

detFör uppställda kravet kontinuitetatt skall kun-om
tvåuppfyllas, krävs i första hand längduttag ty-na av

kameral och kronologisk Till dettatyp typ.per, en en
kommer nödvändigt komplementett bevarandeettsom av
de lokala diarierna.

kameralaDen börtypen representerad kvara genom en s
folklängd. kronologiska skallDen utgörastypen mot-av
svarigheter till de kronologiska längder finns isom
nuvarande alltsålängder skallsystem. De tas utsom

inflyttningslängd, utflyttningslängd, födelse-vara
längd, äktenskapslängd och dödlängd.



översikt-skallföljande avsnittende närmastI enges
längd-kronologiskafolklängden, debeskrivninglig av

och diarierna.uttagen

basinneháll, vilketvisstnedanLängduttagen ettges
modifieras,pågående kan kommautredning attunder

uppgifter.ytterligaremedutökningfrämst genom en

in- ochfödelseort,uppgifternatopografiskadeHur
måsteskalldetaljetc iutflyttningsorter anges

ii klartextförsamlingochytterligare. Ortutredas
deför störretopografiska kodermedkombination re-

verksam-skattekontorensochkommunlän,gionerna som
tänkbarfögderierna ärhetsområden nuvarande en

lösning.

får minimumettfinnshär upptagnaDe uttag ses somsom
upprätthållas framtidaochskallkontinuitetför att

tillgång material kva-tillhaskall kunnaforskare som
finns idetinte sämre änärlitetsmässigt sett som

dag.

tillmöjlighet uttagerbjuder även annanSystemet av
frågan särskildadiskuteratsharsammanhangetI omtyp.

utredningsar-Underutvandring.ochin-längduttag för
de härfrågan längduttagandra ängång börbetets om

beaktas.nämnda

dia-längderna ochkronologiskadefolklängden,Mellan
säkerställer möj-sådana sambandskall finnasriet som

sökningar.tillligheterna

Folklängd2.2

tillanknytasdirektfolklängden kan härfråganI om
framtidaangående Folkbokföringensutredningtidigare
angåendedär sagtsVadSOU 1981:101.organisation som
Meddag.iävena 84f relevantfolklängden är an-a s

alltså föl-anförasutredning kantill dennaknytning
jande:

framställs förlängdskallFolklängden somvara en
folkbokfördaforskningsändamål deredovisaroch perso-
Folklängden ärfastighetsvis.familje- och upp-nerna

alltså fastighet.efter Denordning,kamerallagd
tidigaretillefterföljarekontinuitetsmässigtblir en

församlingsböcker.ochhusförhörslängder

redovisningkontinunerligskerfolklängdenGenom aven
maskinellt i fem-framställsFolklängdenbefolkningen.

folk-iskall redovisasårsperioder. Samtliga personer
under fem-depå därfastigheter,den eller delängden



årsperioden varit folkbokförda. någon flyttarOm under
perioden kan frågai tvåunderupptagenpersonen vara
eller flera fastigheter.

Folklängden skall i innehållastort desett uppgifter
i dag antecknas i församlingsboken. Följandesom bas-

uppgifter ingå:bör

Fastighet, folkbokföringsadress, full-personnummer,
ständigt familjerelationsbegrepp, medborgarskap,namn,
tillhörighet till svenska kyrkan, födelseort, födelse-
hemort, vigseldatum, civilståndsuppgifter, dödsdatum,
inflyttningsortfastighet, utflyttningsort, folkbokfö-
ringsåtgärder allmän som inte kanart hänförasav
direkt till flyttning, födelse, vigsel eller dödsfall,
jämför de kronologiska längderna nedan.

Till längden bör knytas register olika slag, främstav
ett topografiskt register och personregister. Lis-ett
tor över emigranter och obefintliga bör bifogas läng-
den.

Från forskningens sida finns påkravett yrkesbe-att
teckning ingå,bör lämpligen i folklängden. kravDetta
är inte tillgodosett i folkbokföringsregistret.

2.3 Kronologiska längduttag

Basinnehållet i de kronologiska längduttagen bör vara
följande:

Inflyttningslängd

årsnummerLöpande för flyttningen, inflyttningsdatum,
fullständigt familjerelationsbe-personnummer, namn,

om flyttningen rör flera personer, inflyttadgrepp
till, inflyttad från diarienummersamt för de folkbok-
föringsåtgärder kan hänföras till den aktuellasom
flyttningen.

Uflyttningslängd

ársnummerLöpande för flyttningen, utflyttningsdatum,
fullständigt familjerelationsbe-personnummer, namn,

om flyttningen flerarör personer, utflyttadgrepp
från, utflyttad till diarienummersamt för de folkbok-
föringsåtgärder kan hänföras till den aktuellasom
flyttningen.



Födelselängd

fullstän-ársnummer födelsen,förLöpande personnummer,
uppgifterfolkbokföringsadress,födelseort,digt namn,

medborgar-fullständigtpersonnummer,fader namn,om
civilstånd,folkbokföringsadress,födelseort,skap,

motsvarandekyrkan ochtill svenskatillhörighet upp-
folkbokfö-defördiarienummerför modergifter samt

födelsen.tillringsåtgärder hänföraskansom

Aktenskapslängd

ársnummer den partensäktenskapet,förLöpande per-ena
folkbokfö-fastighet,fullständiga namn,sonnummer,

civilstånd, tilltillhörighetringsadress, tidigare
uppgiftermotsvarandemedborgarskap,kyrkan ochsvenska

diarienummerochvigseldatumandraför den samtparten
tillhänförasfolkbokföringsåtgärder kanför de som

ingående.äktenskapets

Dödlängd

dödesdendödsdatum,årsnummer dödsfallet,förLöpande
civilständ, födelse-fullständiga namn,personnummer,

tillhörighetmedborgarskap,folkbokföringsadress,ort,
föräldrarsmakesmakassvenska kyrkan,till namnnamn,

minderåriga dia-samtavserbostadfödelseort ochmed
folkbokföringsåtgärder hänfö-kanför derienummer som

till dödsfallet.föras

2.4 Diarier

avspeglaslängdersåväl kronologiskafolklängdI som
dia-angivandefolkbokföringsåtgärdervissa avgenom

kolumnsärskildfolkbokföringsdiariet irienummer ur
i längderna.

ingång kronologiskatill dediarienummerDessa ger en
diarierna.skall görasjämte sökregisteruttag ursom

folkbokförings-kompletterandeBehovet uppgifter omav
Sådanatillgodoses.åtgärder därmed kunnaskall an-

respek-eller iförsamlingsbokklartext iitecknas nu
längder.tive

längder-diarierfolklängd-kronologiska2.5 Sambandet

blbasinnehållet harlängdernaiUtformningen aovanav
avsiktisamband attklartför skapagjorts att ett un-

materialet.isökningenden framtidaderlätta



Folklängden skall inta den centrala platsen. Detta
skall ytterligare olika for-accentueras uttaggenom av

register till längden. Registren utformas undermer av
iakttagande gällande registerlagstiftning.av

innehållsregis-register börEn typ utformas ettav som
upplagt efterter, med angivande detpersonnummer av

uppslag i den aktuella folklängden, där respektive per-
fanns införd.senastson

Från detta bakåtuppslag kan söka sig i folkläng-man
den, under längdens omfattningstid varitom personen
bosatt i fastighet.annan

Genom uppgifter flyttningar,att födslar, Vigslarom
och dödsfall skall finnas i folklängden ävenges en
anknytning till de kronologiska längderna.

Innehållsregistret till folklängden skall vidare inne-
hålla topografiska koder. Vid folklängdernauttag av
bör samsortering ske personregistren för landetsen av
samtliga skattekontor, vilket för forskare ovär-ger en
derlig och allomfattande sökmöjlighet.

Listor över emigrerade och förklarats obe-personer som
fintliga lämpligentas bilagor tillut folklängden.som

Förutom nämnda register krävs registerävennu av annan
pågåendefrämsttyp, topografiska. Under utredning bör

denna registertyp och andra detaljutformas.av

såvälSom nämnts finns i de kronologiska längdernaovan
i folklängden folkbokföringsåtgärder.kolumn försom en

detNär gäller de kronologiska längderna är avsikten
detatt i denna kolumn skall diarienummer föranges

åtgärder blivit följd flyttning, föd-som en av en en
sel, vigsel eller dödsfall.etten

det gällerNär folklängden skall diarienummer för folk-
bokföringsátgärder allmäntär knutna tillsom mera en
viss kunna i motsvarande kolumn i folk-person anges
längden.

alltsåskapasHär sambandet mellan längderna och dia-
riet.

2.6 Periodicitet för längderuttag av

längderUttag två gångersker lämpligen decen-av per
nium. femårsperiodUttagen skall på-omfatta den som
börjas minst åroch högst tio uttagsáret.föresex



Detalje-år 2000.omkringbör görasförsta uttagetDet
utformaskanuttagsförfarandetförföreskrifterrade

först senare.

uppgifternakangjortslängduttagdetefter attSenast
avregistrerings-tillöverförasregistrenlokalai de

i deuppgifternagallringvarefterlängderna, aven
kan göras.registrenlokala

modellbeskrivenenligtför uttagmotivering ettSom
följande:anföraskan

obefintligelleremigreradavlidenUppgifter enom- iregistretlokalai detkvarliggaattkommerperson
obefint-emigrationen,dödsfalletår efterfemminst

hetsförklaringen.

införasfallflestadeiefterhand kaniRättelser- registren.lokaladeidirekt

åromkringförstskerlängderuttagförstaEtt av- arkivmyndighe-förstärkningförtid av2000. Detta ger
denframställningockså tid för avternas menresurser

skall kunnalängduttagför attkrävssomprogramvara
göras.

kronologiskagörasbör uttagdiariernaBeträffande av
år ellervarjeefterarkivbeständigtpåårgångar papper

kunnaskallärendenför attårs förskjutningnågotmed
görasskall kunnahandi förstatilläggochavslutas

i datorn.direkt

förvaring.ochMedieval2.7

medieval. HänsynföreskrifterutfärdarRiksarkivet om
kostnadertillbeständighetskrav,nödvändigatilltas

frågan bearbet-tillochpå medierolika omför uttag
rättel-eventuellafråganalltsåningsmöjligheterna, om

efterhand.ilängduttageniser

närvarande magnet-förärmedier för uttagenLämpliga
arkivbeständigtCOM-film och papper.mikrofilmband,

beaktasskallmikrofilmochpå magnetbandVid uttag
överlämnandeangåendeföreskrifter avriksarkivets

cir-riksarkivets1986:1 ochRA-FSförmagnetband ADB
mikro-handhavandeochframställningangående avkulär

framtagningpågår medarkivändamål. Arbete avförfilm
föreskrifter.nya



Magnetband.

Folklängden och de kronologiska tvålängderna itas ut
påexemplar smagnetband fil.k flat exemplarEtt
påförvaras riksarkivet påoch säkerhetskopiaen annan

ort.

Mikrofilm.

Folklängden och de kronologiska längderna itas ut tre
påexemplar mikrofilm i form microficheCOM-filmav

enligt följande:

l Säkerhetsexemplar silverfilm, förvaras i kli-som
påmatarkiv respektive landsarkiv eller förvarings-om

möjlighet där saknas, hos arkivmyndighet. Annanannan
förvaringsort kan bliäven aktuell säkerhetsskäl.av

2 silverfilmMasterexemplar påskall förvarassom
landsarkiven och användas för juridiskt sebruk nedan
och för framställning microfiche för forskningsända-av
mål. Eventuellt kan ytterligare masterkopia tas uten
och förvaras hos för arkiven institution medgemensam
kopieringsmöjligheter.

3 Brukskopia Diazofiche, framställd masterfilmenav
och använd påi det dagliga arbetet landsarkiven

Arkivbeständigt papper.

Diariet påtas nämnts ut vilket ärsom ovan papper,
nödvändigt för eventuella kompletteringaratt i efter-
hand skall kunna göras.

Även föreslåsfolklängden påuttagen exemplarett
utöver ovannämnda filmexemplar, vilkettrepapper mo-

tiveras längdens centrala roll för den framtidaav
forskningen måsteoch de krav pådärmed ställassom
tillgängligheten. Rättelser dåi efterhand skulle även
kunna göras i detta exemplar folklängden enligtav
nedan beskriven semetod 2.8.avsnitt

Omfattningen måstelängduttagen hela det ak-av vara
tuella alltsådistriktet, skattekontorens verksamhets-
områdenuvarande fögderiet. Församlingstillhörighet och

topografisk anknytning framgåskall deannan topo-av
grafiska uppgifterna.

tordeDet enklast samtliga uttag systemetvara om ur
med undantag diarieuttagen gjordes med särskildav en
intervall, lämpligen år. får dåfemtevart Folklängden

femårsperiod,omfatta medan de kronologiska längder-en



årsvis upplagda längder,löpnumreras iindelasochna
år, försjälva femteäven skeruttaget vart somom

folklängden.

på medierna börgjorts olika uttagendeNär uttag av-
då måstevilkadirekt till arkivmyndigheterna,lämnas

utökning detdels gjortha tillförts en avresurser som
obefintliga förvaringsut-för närvarande i settstort

demöjligt inrättamöjlig, gjort detdels attrymmet
fallhandläggningen.tjänster krävs för I annatnya som

måste vidare ske hos skattekontoren,förvaring tillsen
pånågot utbyggnad arkivloka-kan medföra krav avsom

lerna hos dessa.

föremålmåstepå för inbind-bliVad tas ut papper,som
måste tillhänsynbindningsmetodning. Vid val tasav

bind-enklarekan medförakostnaderna. attDetta en
används exempelvismed denningsmetod i stil avsom nu

bli aktuell.tingsrätterna kan

någon ändamålet lämplig metodförAlternativt kan ny
användas.

år.varjediariet bör görasBeträffande ett uttag
skattekontoren undersedan hosförvarasDiarieuttaget

tillsammans medfemårsperiod och levereras sedanen
under sagdaarkivmyndigheternalängduttagen till ovan

förutsättningar.

Legalitetsfrågor2.8.

påexemplar ochfinnas i flerakommer attLängduttagen
Frågan vilket exemplar kan be-flera medier. om som

Frå-måstejuridiska lösas.exemplarettraktas detsom
måste underställas juridisk expertis.gan

Så i det aktu-finns kvarlänge uppgifter personom en
förmodasdettafolkbokföringsregistret kanella vara

värde. uppgif-juridiskt Närdet enda kan tillmätassom
finns kvar i detviss inte längreterna om en person

planeradedentillaktuella registret överförtsutan
måste längd och längdut-avregistreringslängden, denna

juridis-rollarkivmyndigheterna tilldelashostagen av
ka exemplar.

lämpligenexemplaretlängduttagen blir det juridiskaAv
kronologiska längdernademasterfilmen, gällernär det

ochgäller diariernaoch pappersexemplaren, detnär
finns till-folklängderna. exemplareventuellt Dessa
frånpá längd-legala utdraggängliga landsarkiven, där

kommer göras.uttagen att



Legalitetsfrågan kräver departementsutredningäven en
för anpassning till den internationella rätten i detta
hänseende.

fråganproblem med juridiska aspekterEtt är rättel-om
Sådanai efterhand. för detgörs ganskamesta snartser

alltsåoch torde i allmänhet kunna direkt igöras sys-
Rättelser i särskilt födelsebokentemet. avseende exem-

pelvis namnbyten eller faderskapserkännanden kan dock
lång Dåske efter tid. den längd kommer att motsva-som

påden nuvarande födelseboken kommer mik-att tas utra
rofilm bortfaller möjligheten i framtidenatt göra rät-

påtelser i denna. folklängdenOm kantas ut papper
sådantändringar slag i stället införas i det folk-av

längdsuttag omfattar den period, dit födelse-ävensom
pålängdsuttaget mikrofilm hör, i vilket rättelsen

egentligen skulle ha gjorts.

det i folklängdenOm i stället för i de respektive kro-
nologiska längderna skall införas rättelser i efterhand
kan detta kräva ändring i gällande lagstiftning.en

3 Gallring

3.1 Inledning

gallring sker handlingar i folk-Den nuvarandesom av
bokföringssystem främst bilagor till församlings-avser
bok, flyttningslängder och ministerialböcker. Dessa

årbilagor utgallras efter tjugo med vissa undantag.

det kommande blirI gallringsproblematikensystemet
delvis Nuvarande bilagor kommer dock atten annan.
finnas kvar handlingar till diariet. övrigt kom-Isom

sakna pappershandlingarsystemet och heltattmer vara
föregåendedatorbaserat. avsnitt har givits be-I en

skrivning de längder med viss periodicitet kom-av som
de lokala folkbokföringsregistren.att uttasmer ur

kommerUttag även ske diariet.att av

Under förutsättning lokalagörs de regist-att uttag ur
i den föreslagna omfattningen, vilket beräknas kun-ren
täcka behoven för framtida forskning och förvalt-na

ning, skall uppgifterna i dessa lokala register sedan
kunna pågåendeutgallras dessa register. projekt-Iur
arbete avseende folkbokföringsregistret planeras dock

överförande flertalet uppgifter lokalaett i deav re-
gistren påtill avregistreringslängd magnetband,en
innan gallring sker.

pågåendeI utredning det kommande folkbokföringssys-om
betonas i fleratemet sammanhang behovet gall-attav
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på ochringsfrågorna tidigt stadiumblir lösta attett
tydligtenkelt ochskallföreskrifterde varasom ges

utformade.

utfärdas riksarkivet.Gallringsföreskrifter En ut-av
sådana föreskrifter börleder till snarastredning som

gallrings-avsnitt anförs 1Vad i dettatillsättas. som
frågan underlag för dettatjänasyftehar att somsom
utredningsarbete.

aviseringsregistretoch3.2 centrala referens-Det

innehålla uppgifterkommercentrala registret attDet
Ändamålet medlokala registren.finns i deävensom

efter-där lagra uppgifterregisterdetta är att som
frågas kategoriuttag.aviseringar ochför

långsiktigtFrån saknatorde registretanvändarsynpunkt
då i de lo-ursprungligen lagradeuppgifterna ärvärde,

aktuella uppgifterickegallringkala registren. En av
lämplig.förefaller

så kvar ifinnslänge ettbör betonas attDet en person
måste finnasävenuppgifterlokalt register om personen

sådan utsträckningicentrala registretkvar i det en
till dethänvisningmöjligtdet göragör att ensom

uppgiftersamtligaregister, därrespektive lokala om
finns.personen

måste rollenord spelamed andracentrala registretDet
föreslåsinnehållsregister, roll sedan över-den somav

sådantill folklängden, närpersonregistrettagen av
gall-2.5. definitivase avsnittlängd uttagits Den

rörandecentrala registretuppgifterna i detringen av
dåalltså längduttagenförstbör skeviss personen

lokalagallringen i dereglerarvilket i singörs, tur
registren.

från pågående avseende detprojektarbeteEnligt uppgift
avsikten förcentrala registret är att personer somman

obefintligre-elleravlidit, dödförklaratas, emigrerat
låta uppgiftochskallgistrerats ompersonnummer, namn

centrala regist-folkbokföringen ligga kvar i detsista
måstesånågot beak-i fallunder avsevärd tid,ret som

gallringsföreskrifter.vid utformandettas av

3.3 lokala folkbokföringsregistrenDe

föreslås lokalai deFöljande riktlinjer för gallringen
registren:
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gallringIngen sker uppgifter levandeav om personer-

För avlidna gallras samtliga uppgifter efterpersoner-
viss tid under förutsättning längduttagatt gjorts i
nödvändig omfattning och överföring flertaleten av

pågåendeuppgifter enligt utredning skett till den spe-
ciella avregistreringslängden. Med uppgifter avlidnaom
jämställs i diskussionen nedan även uppgifter emi-om
grerade och obefintliga personer.

Gallring skall utföras i samband med längduttagatt-
sker. Gallringsföreskrifterna vinner i eftersträvad
enkelhet och tydlighet, gallring utförs endastom
vid detta tillfälle.

För vissa uppgifter levande kan gall-om personer, en
påring tänkas önskvärd grund inaktualitet. denIav

kommande gallringsutredningen bör de riktlinjernastora
för gallringen kombineras med detaljerade bestämmelser

i flera fall kan behövas. sammanhangetI har sekre-som
tessmarkering och direktreklamspärr anförts exempelsom
på sådana uppgifter.

Regler för ingårlängduttagen i avsnitt 2.6. fram-Där
går, då folklängdatt uttag och kronologiska uttagav
görs lokalt register finnsett i detta uppgifterur om
såväl levande döda gallring dessaEnsom personer. av
uppgifter avseende döda såtorde kunna ske,personer

längduttagensnart gjorts och överföring skett tillen
den planerade avregistreringslängden.

Frågan även avregistreringslängderna längreettom
föremålperspektiv skall bli måsteför gallring utre-

das.

Gallringen i de lokala registren knyts till förutsätt-
ningen att längduttag gjorts tidsbestäm-utan annan
ning. skulle måsteuttag längder försenas säkerhetav
finnas för ingaatt uppgifter skall försvinna ur re-
gistret för tidigt.

åRutinerna för sidan gallring uppgifterna i deena av
lokala folkbokföringsregistren åoch andra sidan uttag

dessa register till speciella avregistreringsläng-ur
der, innan måstegallring påskett, lämpligt sätt

till varandra.anpassas

3.4 lokalaDe folkbokföringsdiarierna

Som beskrivits föregåendei avsnitt skall de diarie-
förda folkbokföringshändelserna, knutnaär tillsom en
viss eller viss händelse i livperson en en persons
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återspeglasdödsfall ivigsel,födelse, flyttning,
diarienummer i sär-angivandelängduttagen enavgenom

folkbokföringsåtgärder.förskild kolumn

Årliga enligtdiarier börkronologiska görasuttag av
rörandeDiarieuppgifterrutiner.tidigare beskrivna

alltså personnummertill visstoch knutnaviss person
så uppgifterlänge övrigasedan ligga kvar därbör som

i registret.finnsom personen

påDå inne-diariernakronologiska görsuttag papper av
alltså gallring däref-omedelbarinte dettabär att en

dia-reella gallringendiariet.kan igöras Denter av
till reglerskall där knytasrieuppgifterna även samma

Gallring skalllokala registren.gäller för desom
alltså längduttagsamband med görs.ske i att

finnas ikommer systemetpappershandlingar attDe som
alltsåochtill diariernakommer knutnaatt varavara

folkbokföringsbila-till de nuvarandemotsvarigheten
utgångspunkt gallringsutredningen blirförEngorna.

bilagor.alltså för dessaföreskrifter finnsde som nu
tjugoefterflertalet utgallrasmedanVissa bevaras,

ar.

diarie-gallringsföreskrifter för deVid utformande av
måste frågan det komman-ställas,förda handlingarna om

framtidenfördet nödvändigtde kan attgörasystemet
sker.bevara flera äntyper som nu

förhållandet, i fleragallringsfristenmotsattaDet om
också upmärk-självfalletskulle kunna sänkas, börfall

sammas.

fårfrågor lös-sin definitivadiariernaAlla rörande
dossiéplan folkbok-och förning först sedan diarie-en

Gallringsföreskrifternaföreligger.föringsdiarierna
på till avdelningarnadirektbör sedvanligt knytassätt
sådani plan.en

ocksåhandlingarnaGallringen de diarieförda styrsav
från kommerhandlingarna attvilka uppgifter somav

föras in i diariet.

förekommahandlingar tordeVissa icke diarieförda även
några problem,lär skapai vilket knappastsystemet,

täckastorde behovetdet gäller gallringen.när Här av
allmängallringsföreskrifternade redan befintliga av

art.
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utredningar 1990offentligaStatens

förteckningKronologisk

näringsliv.i svensktFöretagsförvärv
Överklagningsrätt ekonomisk behovsprövningoch. socialtjänsten.inom

idrottshögskola i Stockholm struktur,En -
självständigförorganisation och resurser en

omrâde.U.högskola på idrottens
Transportrâdet.K.

säkerhetspolitik i föränderlig värld. Fö.Svensk en
Sydafrikatjänstehandelmed UD.Förbud mot m.m.

för reklam i svenskTV. U.Lagstiftning
bam.underhållsbidragsberättigadeSamhällsstödtill

bakgrundsmaterial.Idéskisseroch
fastighetsbildningför Bo.Kostnader m. m.

18 Sverigesstatsministerbostad.SB.10.Strömgatan -
vuxenutbildning för utvecklingsstörda.U.Vidgad11.

12.Meddelarrätt. Ju.
Översyn sjölagen13. Ju.av

1990.Fi.14.Långtidsutredningen
oljeutsläpp till sjöss.Fö.15.Beredskapenmot

underlag.Storstadstrafik 5 samlat K.16. ett-
bilateraltarbetsformer inomOrganisation och17.

utvecklingsbistånd. UD.
Fi.folkbokföringsregister18.Lag m.m.om



offentligaStatens utredningar 1990

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen
Strömgatan18 Sverigesstatsministerbostad.[10]-

Justitiedepartementet
Meddelarrätt. [12]
Översyn sjölagen [13]av

Utrikesdepartementet
Förbud tjänstehandel Sydafrikamed [6]mot m.m.
Organisation arbetsformeroch inom bilateralt
utvecklingsbistånd. [17]

Försvarsdepartementet
Svensksäkerhetspolitik i föränderlig värld. [5]en

oljeutsläppBeredskapen till sjöss. [15]mot

Socialdepartementet
Överklagningsrätt och ekonomisk behovsprövning
inom socialtjänsten. [2]
Samhällsstödtill underhållsbidragsberättigadebam.
Idéskisseroch bakgrundsmaterial. [8]

Kommunikationsdepartementet
Transportrådet. [4]
Storstadstrafik5 samlat underlag. [16]ett-

Finansdepartementet
Lângtidsutredningen 1990. [14]

folkbokföringsregisterLag [18]om m.m.

Utbildningsdepartementet
idrottshögskola i StockholmEn struktur, organisation-

för självständigoch högskola idrottensresurser en
område. [3]
Lagstiftning för reklam i svenskTV. [7]
Vidgad vuxenutbildning för utvecklingsstörda.

Bostadsdepartementet
Kostnader för fastighetsbildning [9]m. m.

Industridepartementet VBiBLÅKUNGL.
Företagsförvärv i näringsliv.svenskt [1] 92-0 5-1993
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