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Socialtjänsten. Integritet – effektivitet.
Betänkandet av socialtjänstdatautredningen (SOU 2009:32)
Famna har av regeringen inbjudits att yttra sig över rubricerad utredning och
lämnar därför följande synpunkter och kommentarer.
Allmänna synpunkter
Vi välkomnar utredningens förslag som en del av utvecklingen av en för
medborgarna mer effektiv och kompetent socialtjänst. De områden som
utredningen behandlar måste dock sättas i relation till andra väsentliga satsningar
såsom kunskapsbaserat socialt arbete, utveckling av bemötande, ledarskaps- och
organisationsutveckling.
Avvägningen mellan effektivitet och integritet utgör en svår balansgång. Vi menar
att utredningen i för liten grad lyft fram integritetsfrågorna. Socialtjänstens
målgrupper är oftast utsatta och utredningen problematiserar inte tillräckligt de
förändringar i lagstiftningen som föreslås för att öka möjligheten till effektivitet
och verksamhetsutveckling. Det finns en risk med att utredningens förslag kan
försvåra kontakten mellan socialtjänst och klienter/klientgrupper.
Gemensam individbaserad verksamhetsuppföljning mellan socialtjänst och
hälso- och sjukvård (kap. 13)
Famna instämmer i förslaget om en gemensam individbaserad
verksamhetsuppföljning mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård. För att
undvika att olika förslag stegvis och sammantaget riskerar medföra en
försvagning av integritetsskyddets grundtankar hade vi önskat en tydlig översyn av
hur sekretess och tystnadsplikt hanteras i de olika lagrummen samt en mer
djupgående diskussion kring individens behov av integritet och samhällets behov
av samordning.
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Risker med personnummerbaserad statistik (kap. 6.8.5)
Famna anser att nyttan med personnummerbaserad statistik är väsentlig. Det är
dock viktigt att tydliggöra denna nytta för allmänheten, att visa att det finns starka
sekretess- och säkerhetsskydd samt att det gäller ett avgränsat
användningsområde.
Sekretess (Kap 15.3)
Famna noterar att utredningen lyfter fram problem som kan uppstå i enskilda
verksamheters affärsmässiga intressen och samhällets behov av att kunna samla
in uppgifter. Enligt vår uppfattning finns bland Famnas medlemmar och i nonprofitsektorn generellt ingen motsättning mellan affärsintressena och
allmänhetens behov av information.
Känsliga personuppgifter som sökbegrepp (kap. 11.2.6)
Famna anser att de skäl som anförs för att införa etniskt ursprung, politiska
åsikter och hälsa som möjliga sökbegrepp är omotiverade. Utredaren har inte
kunnat visa på nyttan av denna förändring och argumentationen för en sådan
registrering är svag. Vi förordar därför att nuvarande hållning i 10 § SoLPUL
kvarstår.
Uppgiftsskyldighet för enskild verksamhet (kap 15.2)
Famna anser att alla vård- och omsorgsproducenter oberoende driftsform lämnar
uppgifter direkt till Socialstyrelsen. Detta skapar en större tydlighet i rollen som
beställare och utförare och förenklar rapporteringsrutiner.

För Famna

Lars Pettersson
generalsekreterare

