Vid det har laget ska omkring 6,7 mi ljoner
av Sverige' im·anare ha fatt blanketter fo r
i'uets folk- och bostad~rakning. Sjal\'a insamlingen av de ifyllda blanketterna pagar
5-12 november.
Hittills har vi haft fol krakningar 1970,
1975 och 1980. Vid ett par av dem har allmiinhete n re age rat ratt starkt mot alltfor
detaljerad datainsamling . Man har kant
sitt privatliv utelamnat till myndigheterna.
Manga har kant sarski lt oro infbr de
tekni ska mojlighet ern a att samkora insamlade uppgifter med andra register. Uppgifterna kan ju an\·andas till helt annat an de
sam lades in fOr.
En sadan install ning ar verkligen begrip-

lig med tanke pa de nargang na fragor som
stundom stall ts.

Kritik i riksdagen
FoB 85 genomfors nu efter en ratt intressant riksd agshe handling. Forst kom
den starka kritiken mot Statistiska Centralb yrans s k FOBA LT-projekt. Det
sku lle blivit en for omfattande datainsamling . Efter att detta forslag justerats, tog
sedan rik sdagsmajoriteten i maj 1984 mot
oppositione ns vilja en sarskild lag sam
konstaterar att folkrakning ska aga rum
1985.
Det insamlade materiale t ska anYandas
for kon troll av folkbokforingen. Det ska
ocksa bli statistik som kan anvandas for regi onal och kommunal planering, sam t for

forskning och all man information. Det ar
ganska allmant formulerade andama l.
Mot beslutet om FoB 85 fanns i
ri ksdagsu tskottshe hand li ngen
rese rvationer fr an samtliga tre borgerliga partier.
Man menade darifran att det borde racka
med full sta ndig folkrakning vart ti onde ar '
i stallet fO r vart femte . Man kan ju daremellan komplettera med liimpliga stick provsu ndersok ningar.
Reservat ione rn a
byggde pa flera motione r , bl a av Kerstin
An er och Kent h Skarvik.

Regeringsmiss
For att undvika missf6rstand fr an allman het en, och for att se ti ll att alit gick
ratt till vid FoB 85, lanserade regeringen
denna gang iden att tillsatta en sarskild

Den parlamentariska kommission som ska overvaka
sakerhet, sekretess och integritet vid den nu pagaende folk- och bostadsrakningen tillsattes fOr sent for
att kunna paverka vasentliga beslut om uppHiggningen. Det skriver Tomas Ohlin, fp-representant i kommissionen, i denna redogorelse for de politiska turerna kring FoB 85.
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parlamentarisk kommi ssi on. Kommis>ionen skul le O\ ervaka sa kerh et. sekretess
och ill tegritet \·id folk rii kni ngen. Kommi>si onen skul le ha fu ll parla men tarisk besat tnmg .
Men regeringen mi ; '-<lde tidsrl anen.
Kommi ssionen tillsattes sa sent att alia vase ntli ga hes lut om upplaggningen a\· FoB
85 redan \·ar tagn a \·id de ss for;t a >ammantrade (som agde rum forst vid skiftet apri l
maj 1985) . Yar det en slump? Dessut om
har komm issionen fatt angi\·et i sina direkti v att den inte far paverk a hur Statistiska
Centralbydm gen omfor FoB-arbetet.
:Vl an kan forst a att St en Johansson ar
nojd . Han har fatt politisk garanti for folkrakningen. G aran terade appl ader vad
SCB an go r.

Politisk gisslan
Aven Jan Freese kan va ra lugn . Kommi ssionen far enl igt direktiv inte heller
pave rk a D atainspektionens arbete.
Kom mi ssionen ska med andra ord overvaka se kretess och integritet - ut an att ha
nago n rela tion till de ansvariga myndigheterna. Det ar som att skriva ut an penn a.
attm ala utan pe nsel.
I FoB -k ommi ssionen har vi haft en stillsam tid vid de moten som hittills agt rum .
Man diskuterar dorrl as i SCB :s korridorer
och emballage for blan ketter.
Som led amot for fp kanne r man sig i
detta sammanhang so m politi sk gisslan.
Jag har ocks a ett all deles klart intryck av
att ovriga tva borgerliga ledamoter kanner
pa samma satt . Men \"i staller upp nu. Fo B
85 ar dock demo kratiskt beslutad.

Medborgarna kartlag gs
Det insa ml ade mat e ri ale t omfatta r personuppgi fter. sam t uppgifter o m bostad
och hu shall. Inga fr agor om ut bildn in g
st all s den na gang . Jam fort med FoB 80 ar
samordnin ge n med den allm anna fastighetstaxe ringen borta . An tale t fr ago r om
sysse lsa ttni ng har minskats ner . I stalle t
sam kor SCB mate ri alet mot regist ret ove r
tota lhefolkningen, mot sitt sysselsattn ingsregis ter , sa mt mot inko mst- och formoge nhetsregistret. Komplettering sker ock sa
med uppgifter fr an and ra myndigheter.
Dessutom utfors efter Fo B 85 en sarskil d s k evalveri ngsunderso kn ing for at t
kontro llera kvalit eten i insamlade uppgifter.
Ali a so m arbe tar med Fo B-u ppgifte rna
har tystnadsplikt. Efter den lokala grans kningen i komm un erna lagras sedan uppgi fter hos SCB i 70 ar unde r se kret ess.
;"\larm are sju milj oner bl an kett er ska nu
al lha fl oda over d rt land . Denna insamling av uppgifter ar i bverkan t av vara behov. Rege ringen trivs med att ha medbo rgarna val kartlagda . Man far en kans la av
att inform ati o n in sa mla s fOr att den " kan
kom ma att vara bra att ha ,, .
Tomas Ohlin

