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Yttrande angående – Remiss från Finansdepartementet 
- Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer 
(SOU 2021:57) 
 

Yttrandet 
Sverige har tappat kontrollen över vilka som uppehåller sig i landet. Konkreta och 
långtgående åtgärder måste vidtas för att ta reda på vilka som faktiskt bor i 
Sverige. Skatteverkets uppdrag att motverka fel i folkbokföringsregistret måste 
förtydligas och skärpas. En mer aktiv kontroll över vilka som passerar Sveriges 
gränser krävs och att den som uppger sig bo i Sverige också gör det, i synnerhet 
om man uppbär bidrag.  

En modern folkräkning behövs, en riktig omstart av systemet, som låter 
myndigheterna gå till botten med vilka som är här och varför. 2017 rapporterade 
Skatteverket att 30–50 procent av dem som söker asyl registrerar olika 
personuppgifter hos olika myndigheter. Problemen med samordningsnummer har 
tidigare uppmärksammats. Hundratusentals personer bor i Sverige utan att ha 
styrkt sin identitet och systemets bristfälliga utformning gynnar bidragsfusk och 
brottslighet i Sverige.  

Sverigedemokraterna har under många år fört en ensam kamp mot bidragsfusk 
och slapphänt migrationspolitik. Det går inte längre att blunda för problemen. Vi 
understryker starkt nödvändigheten av att återkalla samordningsnumren och 
införa betydligt striktare regler vid utfärdandet. Giltiga ID-handlingar och fysisk 
närvaro ska krävas för att beviljas samordningsnummer. Vidare bör 
samordningsnummer alltid utfärdas temporärt så att de automatiskt förfaller efter 
en begränsad tid. Utöver det vill vi även införa biometriska kontroller, exempelvis 
fingeravtryck, i samband med ansökan för att förhindra individer från att utnyttja 
systemet genom att ansöka om flera nummer.  

Det finns en lång rad legitima anledningar för utländska medborgare att 
uppehålla sig i Sverige, men ingen anledning att man ska kunna bo i eller ens 
besöka Sverige under falsk eller dubbel identitet. Därför bör utländska 
medborgare som önskar komma in i landet kunna styrka sin identitet och vara 
beredda att genomgå biometriska kontroller. 

Krav på fysisk närvaro och identifikation ska även ställas på den som uppbär 
bidrag. Bor man utomlands ska myndigheterna informeras. Det ska alltså inte 
vara möjligt att vara försvarsminister i ett annat land och samtidigt leva på bidrag 
i Sverige. För att våra välfärdssystem ska fungera behöver medborgarna lita på 
att systemet fungerar, att fusk och brottslighet aktivt bekämpas. 

Detta handlar för det första om att motarbeta organiserad brottslighet, inklusive 
terrorism. Men det handlar också om att på sikt rädda och vårda välfärdsstaten. 
Sverige har inte råd med att erbjuda välfärd åt alla och envar över hela världen 
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som kan få för sig att utnyttja kryphålen i systemet. De 300 miljarder som felaktigt 
betalats ut från våra välfärdssystem sedan 2005 är ett tydligt bevis på detta. När 
besparingskrav och nedskärningar drabbar svenska medborgare, samtidigt som 
miljarder strömmar ut ur välfärdssystemen, har något gått sönder. 
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Remiss från Finansdepartementet - Om 
folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer (SOU 2021:57) 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Yttrande över Finansdepartementets remiss Om folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer (SOU 2021:57), i enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets 
tjänsteutlåtande, översänds till Finansdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborgs Stad har 2021-06-28 erhållit Finansdepartementets remiss Om folkbokföring, 
samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57). Yttrandet ska vara 
Finansdepartementet tillhanda senast 2021-10-15.  

Utredningen har haft i uppdrag att utreda och föreslå åtgärder som tillgodoser att 
folkbokföringen i största möjliga utsträckning innehåller korrekta uppgifter samt lämna 
förslag om ett säkrare system för samordningsnummer som ökar numrens användbarhet i 
samhället. Betänkandet innehåller bland annat förslag till ny lagstiftning när det gäller 
säker identifiering vid folkbokföring, ett nytt identitetsnummer, förändringar avseende 
samordningsnummer samt utvidgade möjligheter att utföra kontrollbesök för att bekräfta 
en persons bosättning. 

Författningsändringarna föreslås i huvudsak träda ikraft den 1 januari 2023.  

Stadsledningskontoret gör bedömningen att de föreslagna förändringarna kan bidra till att 
öka tillförlitligheten i folkbokföringen samt till en säkrare hantering och användning av 
samordningsnummer. Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker 
förslagen med hänsyn tagen till de i detta tjänsteutlåtande beskrivna synpunkterna.  

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Förslagen som berör ett nytt identitetsnummer och ett förändrat samordningsnummer 
kommer att leda till kostnader för såväl kommuner och andra myndigheter som för 
företag då en mängd IT-system behöver anpassas till en ny nummerserie. I samråd med 
representanter för intraservice konstateras att kostnaderna för Göteborgs Stad, utifrån den 
information som går att ta del av genom utredningen, i dagsläget inte är möjliga att 
beräkna. Inom ramen för kommunens uppdrag behandlas samtliga former av 
identifikationsnummer i en mängd olika sammanhang och olika system, från socialtjänst 
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och skola till bygglovsärenden, fakturahanteringar och anställningsärenden med mera. 
Hur anpassningarna i stadens IT-system behöver genomföras och vilka kostnader detta 
medför måste dock analyseras närmare om förslagen blir verklighet. Kommunerna kan 
behöva kompenseras med ökade resurser för de kostnader lagförändringarna eventuellt 
innebär. 

I ett längre perspektiv kan ett nytt identitetsnummer och ett förändrat 
samordningsnummer tillsammans med övriga förslag, som ska förhindra att 
folkbokföringsuppgifter kan utnyttjas på felaktigt sätt, förväntas leda till vissa 
besparingar för det allmänna i form av färre felaktiga utbetalningar samt minskad 
identitetsrelaterad brottslighet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
En ickefungerande identitetsregistrering kan få allvarliga konsekvenser för 
välfärdssystemen men också för enskilda individer som utnyttjas på den svarta 
marknaden eller får sin identitet kapad. När identiteter missbrukas och bedrägeri begås, 
hamnar pengar som skulle ha kommit in i välfärdssystemet via skatter, hos kriminella. Att 
inneha flera identiteter kan vara ett verktyg för modernt slaveri, människohandel, 
arbetsrelaterade brott, skattefusk och penningtvätt.  

Det finns behov av att kunna motverka oriktiga identiteter och därmed också bekämpa 
identitetsrelaterad brottslighet. Förslagen i utredningen syftar till att öka tillförlitligheten i 
folkbokföringen och säkra användningen av samordningsnummer. De i utredningen 
presenterade förslagen bedöms kunna bidra till detta syfte. En översyn av en 
sammanhållen identitetsförvaltning bör dock genomföras för att eventuellt kunna vidta 
ytterligare åtgärder inom området.  

Vissa av de förslag som presenteras i utredningen bedöms få konsekvenser för den 
personliga integriteten. Förslagen om utökad uppgifts- och underrättelseskyldighet, 
förslagen om urval och dataanalys och förslagen om kontroll av biometriska medför 
behandling av personuppgifter, även känsliga sådana. Förslagen får dock anses vara 
proportionerliga och motiverade samt att skyddet av personuppgifterna tillgodoses genom 
de skyddsåtgärder som föreslås.  

För att minska risken för att barns identiteter utnyttjas av andra i bedrägligt syfte, är det 
viktigt att även kunna kontrollera och jämföra barns fingeravtryck med biometriska 
uppgifter i handlingar. Principen om barnets bästa talar för att möjligheten för 
Skatteverket att i samband med folkbokföring eller tilldelning av identitetsnummer kunna 
kontrollera både ansiktsbild och fingeravtryck ska gälla även i förhållande till barn över 
sex år. Det är även en fördel om åldersgränsen är samstämmig med den som gäller för 
pass och uppehållstillstånd. Samma åldersgräns föreslås även gälla för nationella 
identitetskort. Principen om barnets bästa ska vara central även vid tillvägagångssättet 
vilket innebär att åtgärden bör genomföras på ett barnvänligt och barnanpassat sätt av 
särskilt utsedd personal. Barnet ska även informeras om åtgärden på ett för barn anpassat 
sätt. 
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Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla 
oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Förslag om att asylsökande ska kunna tilldelas 
samordningsnummer skulle kunna bidra till de integrationspolitiska målen genom att 
underlätta asylsökandes etablering i det svenska samhället. 

Författningsförslagen är könsneutralt utformade och förväntas inte få några direkta 
konsekvenser för jämställdheten mellan män och kvinnor. 

Bilagor 
1. Sammanfattning av betänkandet ”Om folkbokföring, samordningsnummer 

och identitetsnummer” (SOU 2021:57) 

2. Förslag till yttrande 
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Ärendet  
Finansdepartementet har 2021-06-28 gett Göteborgs Stad möjlighet att inkomma med 
synpunkter på betänkandet ”Om folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer” (SOU 2021:57). Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast 
2021-10-15.  

Beskrivning av ärendet 
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att 
en persons bosättning fastställs korrekt och att rätt personuppgifter registreras i 
folkbokföringsdatabasen om dem som är folkbokförda. Det övergripande syftet har varit 
att åstadkomma ett regelverk som ökar folkbokföringens tillförlitlighet och förhindrar att 
uppgifterna i folkbokföringen kan utnyttjas på ett felaktigt sätt.  

I uppdraget har ingått att kartlägga de regler och rutiner som tillämpas vid registrering av 
uppgifter om folkbokförda i folkbokföringsdatabasen och identifiera eventuella brister i 
systemet. En annan del av uppdraget har bestått i att lämna förslag om ett säkrare system 
för samordningsnummer. Syftet har varit att göra samordningsnumren mer tillförlitliga 
och användbara i samhället för enskilda och andra aktörer.  

Utredningens förslag 
Ökad kvalitet i folkbokföringen 
Skatteverkets möjligheter att utföra kontrollbesök för att bekräfta en persons bosättning 
ska utvidgas. Kontrollbesök ska kunna företas som en första utredningsåtgärd. Om det 
finns särskilda skäl får kontrollbesök också företas för att kontrollera 
bosättningsförhållandena i en fastighet eller lägenhet. Skatteverket får vid ett 
kontrollbesök begära att de personer som befinner sig i fastigheten eller lägenheten 
lämnar uppgift om sin identitet. 

För att komma till rätta med den olägenhet som det kan innebära när en person felaktigt 
är folkbokförd på en fastighet eller lägenhet som någon annan till exempel äger eller hyr, 
föreslås att Skatteverket i sådana fall ska kunna besluta att personen i stället ska anses 
vara bosatt på sin tidigare folkbokföringsort, men inte på viss fastighet, intill dess att 
något annat har beslutats. På så sätt kan den felaktiga folkbokföringen snabbt ändras utan 
att man behöver avvakta att utredningen om rätt fastighet eller lägenhet för den felaktigt 
folkbokförda slutförs. 

En person som i en bosättningsutredning inte kan knytas till en fastighet eller kommun 
och inte heller är utflyttad, ska avregistreras från folkbokföringen som försvunnen. 
Förslaget innebär att folkbokföring under rubriken utan känd hemvist slopas. 

Stärkt identitetskontroll vid folkbokföring 
För att stärka identitetskontrollen när en person anmäler flytt till Sverige, föreslås att det 
förs in en bestämmelse i folkbokföringslagen (1991:481) som innebär att den som lämnar 
sådan anmälan ska inställa sig personligen hos Skatteverket för identitetskontroll. Vid 
identitetskontrollen ska den som har ett pass, identitetskort eller en motsvarande handling 
på begäran överlämna handlingen till Skatteverket för kontroll. Den som har ett 
uppehållstillståndskort ska på begäran överlämna detta för kontroll. Detsamma föreslås 
gälla för den som redan är folkbokförd och som begär ändring av en uppgift om sin 
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identitet (namn, födelsetid och medborgarskap) när Skatteverket begärt att uppgiften ska 
styrkas vid personlig inställelse. 

Kontroll av biometriska uppgifter 
Skatteverket ska kunna kontrollera biometriska uppgifter om sådana finns lagrade i de 
handlingar som enligt förslagen ska överlämnas vid en identitetskontroll. Den som är 
föremål för identitetskontroll ska vara skyldig att på begäran låta Skatteverket ta 
fingeravtryck och en ansiktsbild i digitalt format. 

Samma sak föreslås gälla om en person efter att ha registrerats i folkbokföringsdatabasen 
eller som har tilldelats ett identitetsnummer vill ändra en uppgift om sin identitet och 
Skatteverket har begärt att uppgiften ska lämnas vid personlig inställelse. 

Enligt förslagen ska kontroll av fingeravtryck inte utföras på barn under sex år eller på 
personer som är permanent fysiskt förhindrade att lämna fingeravtryck. 

Efter genomförd kontroll ska den ansiktsbild och de fingeravtryck samt de biometriska 
uppgifter som har behandlats omedelbart förstöras. 

Utökat informationsutbyte mellan myndigheter 
Vissa statliga myndigheter ska, utan hinder av sekretess, vara skyldiga att på begäran 
lämna uppgifter till Skatteverket för handläggning av folkbokföringsärenden eller 
kontroll av uppgifter i folkbokföringsdatabasen. Det rör sig främst om uppgifter som 
Skatteverket redan i dag från olika myndigheter begär manuellt utlämnande av, till 
exempel adress och andra kontaktuppgifter, uppgifter om utbetalningar av olika förmåner 
och uppgift om en person är arbetssökande. Uppgiftslämnandet bör ske genom 
utlämnande på medium för automatiserad behandling. 

Utredningen föreslår även att Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas 
underrättelseskyldighet till Skatteverket avseende beslut om avvisning eller utvisning ska 
gälla oavsett om beslutet förenats med återreseförbud och att Migrationsverket ska 
underrätta Skatteverket om ett uppehållstillstånd har återkallats genom lagakraftvunnet 
beslut. Vidare föreslås att underrättelseskyldigheten i samband med utvisning, avvisning 
och återkallade eller utgångna uppehållstillstånd ska gälla i samtliga fall, inte bara för 
folkbokförda personer. 

Dataanalyser och urval 
Skatteverket ska genom dataanalyser och urval ges bättre förutsättningar att kunna 
koncentrera sin kontroll mot områden med hög risk för fel och fusk och områden där man 
kan uppnå bästa möjliga effekt med givna insatser. Uppgifter ska därför få samlas in och 
behandlas i syfte att upptäcka och förhindra felaktiga uppgifter i folkbokföringsdatabasen. 
För de uppgifter som samlas in för analys och urval föreslås en särskild uppgiftssamling, 
analys- och urvalsdatabasen. 

I verksamhet som avser förande av eller uttag ur analys och urvalsdatabasen ska gälla 
absolut sekretess. 

Ett nytt identitetsnummer 
Utredningen föreslår att det vid sidan av personnumret ska införas en ny 
identitetsbeteckning – identitetsnumret. Identitetsnumret ska kunna tilldelas en person 
som inte är eller har varit folkbokförd och som genomgått en säker identitetskontroll där 
styrkt identitet vid personlig inställelse är ett krav för att få ett sådant nummer. I stället 
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för ett samordningsnummer ska ett identitetsnummer kunna tilldelas efter ansökan av en 
enskild som har en sådan anknytning till Sverige att han eller hon kan antas behöva en 
identitetsbeteckning. Ett identitetsnummer ska också kunna tilldelas efter begäran av en 
myndighet eller ett annat organ. Skatteverket ska ansvara för identitetskontrollen i 
samband med tilldelning av identitetsnummer. Skatteverket ska kunna kontrollera 
biometriska uppgifter som finns lagrade i de handlingar som överlämnas vid kontrollen. 

Det nya identitetsnumret ska tillsammans med samordningsnummer regleras i en ny lag. 
Lagen ska kompletteras med en förordning. De bestämmelser som finns i de författningar 
som i dag reglerar samordningsnummer förs i vissa delar med i huvudsak oförändrat 
innehåll in i den nya lagen eller i den nya förordningen. 

Ett förändrat samordningsnummer 
Till skillnad från vad som gäller i dagsläget föreslås att Skatteverket ska ansvara för 
kontrollen av identitetsuppgifter i samband med tilldelning av samordningsnummer. 
Samordningsnummer ska markeras med ”säkra uppgifter” eller ”osäkra uppgifter” i 
folkbokföringsdatabasen beroende på om samtliga identitetsuppgifter styrkts eller inte. 
Vidare föreslås att kravet på att ett samordningsnummer ska behövas för att undvika 
personförväxling eller för att utbyta information om personen med andra myndigheter 
eller organisationer tas bort. Även möjligheten för enskilda att ansöka om 
samordningsnummer föreslås tas bort. 

Samordningsnummer ska på begäran av Migrationsverket tilldelas en person som 
beviljats arbetstillstånd, även om behov av numret inte finns i Migrationsverkets 
verksamhet. Vid beslut om arbetstillstånd grundat på arbete som är kortare än 12 
månader, föreslås att Migrationsverket ska begära ett samordningsnummer till den som 
beviljats arbetstillstånd förutsatt att personen inte sedan tidigare har ett personnummer, 
identitetsnummer eller samordningsnummer. 

Samordningsnummer till asylsökande 
Migrationsverket ska i samband med att en asylansökan kommer in till myndigheten 
begära samordningsnummer till den asylsökande, såvida inte ansökan kan antas komma 
att bedömas uppenbart ogrundad eller det finns särskilda skäl att inte begära tilldelning. 
Samordningsnummer ska få tilldelas en asylsökande person på begäran av 
Migrationsverket även om behov av numret inte finns i Migrationsverkets verksamhet. 
Förstärkt sekretess föreslås gälla i ärende om tilldelning av samordningsnummer för 
asylsökande för uppgift om en enskilds personliga förhållanden och för uppgift om 
grunden för tilldelning av samordningsnummer. 

Utökad anmälningsskyldighet och underrättelseskyldighet  
Skatteverkets anmälningsskyldighet till Polismyndigheten och åklagare utökas. Förslaget 
innebär att Skatteverket ska göra en anmälan till Polismyndigheten eller till åklagare så 
snart det finns anledning att anta att någon har gjort sig skyldig till vissa brott i 
brottsbalken som bedöms ha anknytning till folkbokföringsverksamheten. 

Dessutom föreslås en skyldighet för samtliga myndigheter att underrätta Skatteverket om 
det kan antas att en uppgift i folkbokföringsdatabasen om en person med 
identitetsnummer eller samordningsnummer är oriktig eller ofullständig. Om särskilda 
skäl talar mot det behöver någon underrättelse inte lämnas.  
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TP-nummer  
Innan samordningsnumret infördes år 2000 kunde personnummer tilldelas personer utan 
samband med folkbokföring. Sådana personnummer, så kallade TP-nummer (tilldelat 
personnummer) tilldelades för till exempel registrering inom rättsväsendet, skatteregister 
och körkortsregister. Numren behandlas fortfarande i folkbokföringsdatabasen, men det 
bedöms inte längre finnas behov av dessa och det är därför viktigt att nummer som inte 
längre används kan sorteras bort på samma sätt som samordningsnummer. Utredningen 
föreslår att TP-numren ska omfattas av de regler om vilandeförklaring och förnyelse som 
gäller för samordningsnummer. Vid tillämpningen av reglerna om vilandeförklaring för 
TP-nummer ska TP-numren anses ha tilldelats år 2018. Det innebär att ett TP-nummer 
ska förklaras vilande om någon anmälan om förnyelse inte har kommit in vid utgången av 
2023. 

Ytterligare utredning 
Utredningen ser behov av att se över möjligheterna för ett ökat samarbete mellan 
myndigheter i identitetsfrågor, utökad användning av biometri och samordning av 
identitetsförvaltningen i Sverige. Frågan om en sammanhållen identitetsförvaltning är 
komplex och omfattande och ryms inte inom utredningens uppdrag. Enligt utredningens 
uppfattning bör en statlig utredning tillsättas för att utreda frågan om en mer 
sammanhållen identitetsförvaltning i Sverige.  

Ikraftträdande  
Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. De ändringar som föreslås i 
förordningen (2019:214) om viss gemensam offentlig service, som innebär att 
identitetskontroller ska kunna genomföras vid Statens servicecenters servicekontor, 
föreslås träda i kraft något tidigare, den 1 januari 2022.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontoret ställer sig positivt till förslagen i utredningen. De förslag som 
utredningen lämnar kan förväntas öka tillförlitligheten i folkbokföringen och därmed 
förhindra att uppgifter används på ett felaktigt sätt. När andelen korrekt registrerade 
uppgifter i folkbokföringen ökar, kan det antas att det stärker såväl myndigheters som 
enskildas förtroende för folkbokföringen. Förslagen kan förväntas minska den brottslighet 
som är en effekt av felaktiga uppgifter i folkbokföringen.  

Det är inte en kommunal angelägenhet att begära samordningsnummer eller 
identitetsnummer för enskilda. Enskilda kan själva ansöka om identitetsnummer och 
statliga myndigheter och organ som regeringen bestämmer kan begära identitetsnummer 
och samordningsnummer hos Skatteverket. Det är därefter Skatteverket som ansvarar för 
kontrollen av identitetsuppgifter i samband med tilldelning av numret. För Göteborgs 
Stads del kommer möjligheterna att använda korrekta uppgifter om personers identitet 
och adress att bli beroende av hur väl folkbokföringsdatabasen fungerar i förhållande till 
kommunens egna IT-system, där uppgift från folkbokföringsdatabasen om osäker 
identitet kan föranleda att kommunen behöver vidta extra utredning i samband med 
exempelvis ansökningar om insatser. Effekten av förändringarna avseende ett nytt 
identitetsnummer blir avhängigt den omständigheten att olika IT-system kommunicerar 
på ett sätt som gör att uppdaterade identitetsuppgifter finns åtkomliga för de som behöver 
använda dessa utan att extra kontroller behöver göras.  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 8 (10) 
   
   

Stadsledningskontoret ställer sig positivt till förslaget om att även kommunen ska 
omfattas av underrättelseskyldigheten till Skatteverket gällande misstanke om 
felaktigheter avseende identitetsnummer och samordningsnummer. Sedan den 18 juni 
2021 är alla myndigheter enligt 32 c § folkbokföringslagen skyldiga att underrätta 
Skatteverket om det kan antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller 
har varit folkbokförd är oriktig eller ofullständig. Till skillnad från tidigare omfattas nu 
även kommunernas socialtjänst av denna underrättelseskyldighet, som inte bara gäller 
adress utan även uppgifter som namn, födelsetid, födelseort, medborgarskap och 
civilstånd. Underrättelseskyldigheten innebär inte att kommunen ska göra någon egen 
utredning, utan enbart uppmärksamma Skatteverket att det kan finnas anledning för 
verket att utreda om uppgifterna är oriktiga. En underrättelse behöver inte lämnas om 
särskilda skäl talar emot det, vilket till exempel skulle kunna vara fallet om den enskilde 
vars uppgifter det gäller befinner sig i en särskilt utsatt situation och konsekvenserna av 
en anmälan skulle bli allvarliga. Med hänsyn till att alla verksamheter i kommunen nu har 
underrättelseskyldighet avseende oriktiga eller ofullständiga uppgifter i folkbokföringen 
anser stadsledningskontoret det vara bra att samma förutsättningar gäller för de nu 
föreslagna identitetsnumren och samordningsnumren. Kommunen är inte den myndighet 
som rekvirerar numren, utan använder sig enbart av uppgifterna som underlag för beslut 
och åtgärder. Genom sin underrättelseskyldighet kan kommunen bidra till att de uppgifter 
som används är korrekta. I den delen kan därför förslaget medföra en möjlighet även för 
kommunen att motverka att felaktiga uppgifter används.  

Förslagen som berör ett nytt identitetsnummer och ett förändrat samordningsnummer 
kommer leda till kostnader för såväl kommuner och andra myndigheter som för företag 
då en mängd IT-system behöver anpassas till en ny nummerserie. Inom ramen för 
kommunens uppdrag behandlas samtliga former av identifikationsnummer i många olika 
sammanhang och olika system, från socialtjänst och skola till bygglovsärenden, 
fakturahanteringar och anställningsärenden med mera. Hur anpassningarna i stadens IT-
system behöver genomföras och vilka kostnader detta medför behöver analyseras närmare 
om förslagen blir verklighet. Kostnaderna för Göteborgs Stad är i dagsläget inte möjliga 
att beräkna. Kommunerna kan behöva kompenseras med ökade resurser för de kostnader 
lagförändringarna eventuellt innebär. I ett längre perspektiv kan förslagen dock förväntas 
leda till vissa besparingar för det allmänna i form av färre felaktiga utbetalningar samt 
minskad identitetsrelaterad brottslighet. 

För att möjliggöra den omställning som krävs i berörda IT-system bedömer 
stadsledningskontoret att det behöver beaktas att det ska finnas tid för anpassning och 
omställningsarbete innan lagen träder ikraft. Ikraftträdandet av lagförslagen bör därför 
inte ske för snart efter beslut.  

 

 

  

Jonas Kinnander 

Direktör Ärende och utredning 

 

Eva Hessman 

Stadsdirektör  
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  Bilaga 2 

Finansdepartementet 
fi.remissvar@regeringskansliet.se 

 

Göteborgs Stads yttrande över remiss från 
finansdepartementet - Om folkbokföring, 
samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57) 
_________________________________________________________ 

Göteborgs Stad tillstyrker förslagen i utredningen. De förslag som utredningen lämnar 
kan förväntas öka tillförlitligheten i folkbokföringen och därmed förhindra att uppgifter 
används på ett felaktigt sätt. När andelen korrekt registrerade uppgifter i folkbokföringen 
ökar, kan det antas att det stärker såväl myndigheters som enskildas förtroende för 
folkbokföringen. Förslagen kan förväntas minska den brottslighet som är en effekt av 
felaktiga uppgifter i folkbokföringen.  

Det är inte en kommunal angelägenhet att begära samordningsnummer eller 
identitetsnummer för enskilda. Enskilda kan själva ansöka om identitetsnummer och 
statliga myndigheter och organ som regeringen bestämmer kan begära identitetsnummer 
och samordningsnummer hos Skatteverket. Det är därefter Skatteverket som ansvarar för 
kontrollen av identitetsuppgifter i samband med tilldelning av numret. För Göteborgs 
Stads del kommer möjligheterna att använda korrekta uppgifter om personers identitet 
och adress att bli beroende av hur väl folkbokföringsdatabasen fungerar i förhållande till 
exempel kommunens egna IT-system, där uppgift om osäker identitet kan föranleda att 
kommunen behöver vidta extra utredning i samband med exempelvis ansökningar om 
insatser. Effekten av förändringarna avseende ett nytt identitetsnummer blir avhängigt 
den omständigheten att olika IT-system kommunicerar på ett sätt som gör att uppdaterade 
identitetsuppgifter finns åtkomliga för de som behöver använda dessa utan att extra 
kontroller behöver göras.  

Göteborgs Stad ställer sig positivt till förslaget om att även kommunen ska omfattas av 
underrättelseskyldigheten till Skatteverket gällande misstanke om felaktigheter avseende 
identitetsnummer och samordningsnummer. Genom sin underrättelseskyldighet kan 
kommunen bidra till att de uppgifter som används är korrekta. I den delen kan därför 
förslaget medföra en möjlighet även för kommunen att motverka att felaktiga uppgifter 
används.  

Förslagen som berör ett nytt identitetsnummer och ett förändrat samordningsnummer 
kommer leda till kostnader för såväl kommuner och andra myndigheter som för företag 
då en mängd IT-system behöver anpassas till en ny nummerserie. Inom ramen för 
kommunens uppdrag behandlas samtliga former av identifikationsnummer i många olika 
sammanhang och olika system, från socialtjänst och skola till bygglovsärenden, 
fakturahanteringar och anställningsärenden med mera. Hur anpassningarna i stadens IT-
system behöver genomföras och vilka kostnader detta medför måste dock analyseras 
närmare om förslagen blir verklighet. Kostnaderna för Göteborgs Stad är i dagsläget inte 
möjliga att beräkna. Kommunerna kan behöva kompenseras med ökade resurser för de 
kostnader lagförändringarna eventuellt innebär.  
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I ett längre perspektiv kan förslagen dock förväntas leda till vissa besparingar för det 
allmänna i form av färre felaktiga utbetalningar samt minskad identitetsrelaterad 
brottslighet. 

För att möjliggöra den omställning som krävs i berörda IT-system bedömer 
stadsledningskontoret att det behöver beaktas att det ska finnas tid för anpassning och 
omställningsarbete innan lagen träder ikraft. Ikraftträdandet av lagförslagen bör därför 
inte ske för snart efter beslut.  

 

För Göteborgs Kommunstyrelse 
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