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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-12-09
Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand.

Enligt en lagrådsremiss den 28 november 2002 (Socialdepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag
till
1. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453),
2. lag om ändring i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten,
3. lag om ändring i lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för
flyktingar och vissa andra utlänningar.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kammarrättsassessorn
Magnus Mathiasson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten

5§

Paragrafen i gällande lydelse innehåller en upplysning om att det
enligt socialtjänstlagen gäller särskilda bestämmelser om uppgiftsskyldighet, viss registrering och gallring hos socialnämnden. Hänvisningen tar uppenbarligen sikte på 12 kap. i socialtjänstlagen.
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I lagrådsremissen föreslås att orden ”viss registrering” skall utgå ur
lagtexten eftersom reglerna härom enligt remissen i fortsättningen
skall finnas i lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten.

Vidare föreslås ett nytt andra stycke i vilket upplyses att det enligt
lagen (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa
andra utlänningar gäller särskilda bestämmelser om uppgiftsskyldighet hos kommunen. Hänvisningen torde ta sikte på 6 § i den lagen,
som innebär ett åläggande för kommuner att lämna vissa uppgifter till
Socialstyrelsen enligt vad regeringen närmare föreskriver.

Den föreslagna formuleringen i det nya andra stycket är således inte
helt korrekt eftersom den materiella regleringen av uppgiftsskyldigheten återfinns först i en av regeringen beslutad förordning. Lagrådet
ställer sig därutöver frågande till syftet med regleringen i såväl första
som andra stycket av paragrafen. Lagen om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten innehåller inte några materiella bestämmelser om vare sig gallring eller uppgiftsskyldighet. Däremot
finns i 4 § en hänvisning till personuppgiftslagen (1998:204), som
innehåller sådana bestämmelser. Den föreslagna regleringen måste
således förstås som en erinran om att bestämmelserna i personuppgiftslagen skall vika för specialbestämmelserna i socialtjänstlagen
och lagen om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra
utlänningar. Det kan enligt Lagrådets mening ifrågasättas om upplysningen i 5 § innebär något klarläggande för tillämparen, särskilt
som det i 6 § finns en bestämmelse om att personuppgifter får behandlas för uppgiftsutlämnande som föreskrivs i lag eller förordning.

Om en upplysning om regleringen i andra lagar skall finnas är det
under alla förhållanden angeläget att den omfattar samtliga lagar
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inom socialtjänsten som kan tänkas innehålla specialbestämmelser
av nu aktuellt slag. Någon genomgång i detta hänseende har enligt
vad som upplysts vid föredragningen inte gjorts under ärendets beredning. Lagrådet saknar därför underlag för att ta ställning till vilken
ordning som är att föredra. Detta får övervägas under den fortsatta
beredningen.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

