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Migrationsverket har tagit del av remissen och avstår från att ta ställning i
sak då det handlar om politiska överväganden, men vill framföra följande
synpunkter.
En förenklad process för ändring av det kön som framgår av
folkbokföringen skulle potentiellt kunna medföra att antalet ändringar av
person- och samordningsnummer ökar. Migrationsverket bedömer att detta i
sin tur skulle kunna medföra behov av anpassningar i myndighetens ITsystem.
Det är viktigt att information om ändrade person- eller samordningsnummer
fångas upp, även vid exempelvis automatisk informationsinhämtning från
andra myndigheter, för att minska risken för oupptäckta multipla identiteter.
Det är även centralt att myndigheternas interna IT-system är utformade så
att ändrade nummer sedan kan spåras och hanteras. I Migrationsverkets
verksamhet kan förekomsten av multipla identiteter bland annat riskera att
samma individ förekommer i flera parallella ärenden eller att beslut fattas på
felaktiga eller ofullständiga grunder. Om de föreslagna ändringarna
genomförs behöver Migrationsverket utreda eventuellt behov av
systemutveckling för att säkerställa informationsinhämtningen, spårbarheten
och sammanlänkningen av aktuella och historiska person- eller
samordningsnummer. Sådan systemutveckling skulle kunna medföra
kostnader för myndigheten.
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Svårigheter att spåra och koppla samman ändrade person- eller
samordningsnummer i de interna systemen skulle även kunna få
konsekvenser för kvaliteten i informationsutbytet mellan myndigheter. Detta
är en fråga som kan vara värd att belysa i det fortsatta utredningsarbetet.
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Slutligen vill Migrationsverket framhålla att förslagens inverkan på riskerna
för olika slags missbruk och möjligheterna att skapa sig multipla identiteter
för att på så vis exempelvis utnyttja välfärdssystemet eller på annat sätt
tillskansa sig förmåner är frågor av mycket stor vikt för alla
samhällsaktörer. Förslagens konsekvenser när det gäller dessa frågor
behöver omhändertas väl och följas upp noggrant även i det fortsatta arbetet.
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör efter
föredragning av verksjuristen Camilla Fylkehed. I den slutliga
handläggningen har även rättschefen Carl Bexelius deltagit.
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