FÖRSLAG TILL BESLUT
LANDSTINGSSTYRELSEN
Miljöpartiet de Gröna

2009-08-18
LS 0905-0403

Ärende nr: 21

Yttrande över remissen Socialtjänsten, integritet – effektivitet (SOU 2009:32)
och betänkandet av Socialtjänstutredningen (S 2007:09)
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att avge yttrande till Socialdepartementet enligt följande
En lagändring som underlättar informationsutbytet mellan socialtjänsten och
hälso- och sjukvården är välkommen. Ökade risker för integritetskränkningar av
den enskilde bemöts genom förslag till ändringar i sekretesslagen. Det är dock
viktigt att integritetsfrågorna utreds vidare och att konsekvenserna ur ett
patientperspektiv förtydligas i den vidare departementsberedningen av ärendet.
Vi har dessutom specifika invändningar mot § 9 i ”Förslag till lag om
Socialstyrelsens behandling av personuppgifter inom socialtjänsten”. I andra och
tredje stycket stadgas om när användning av uppgifter om persons ras, etniska
ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i
fackförening, hälsa eller sexualliv kan vara aktuell. Vi anser att det inte ska vara
möjligt att använda detta slag av personuppgifter i normala socialtjänstsammanhang. Dessa uppgifter menar vi inte är relevanta för socialtjänstens huvud
uppgift att hjälpa människor som är i akut nöd av något slag. Om sådana uppgifter
på grund av särskilda omständigheter t.ex. för att skydda enskilda mot våld,
förtryck, eventuellt bortförande och andra allvarliga kränkningar, finns noterade i
handläggarens akt ska sekretess råda kring dessa. Tydligt regelverk och
kontrollsystem över vilka som har rätt att ta del av dessa specifikt
sekretesskyddade uppgifter ska finnas.
Vad avser § 10 ”Sökbegrepp” i förslaget ovan föreligger oklarheter. I förslaget till
lagtext står det att uppgifter som avslöjar ”ras, religiös eller filosofisk övertygelse,
medlemskap i fackförening eller sexualliv” inte får användas som sökbegrepp.
Innebörden i denna text har vårt fulla stöd. Däremot finns det i sammanfattningen
även en passus som inte har sin motsvarighet i någon lagparagraf om att
”uppgifter om en persons etniska ursprung, politiska åsikter och hälsa får
användas som sökbegrepp”. Om detta senare utgör en rätt tolkning av det
liggande lagförslaget vill vi av integritetsskäl med kraft motsätta oss
användningen av dessa sökbegrepp.

