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Yttrande över remiss: Säkrare samordningsnummer och bättre
förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen
Finansdepartementet har anmodat Umeå universitet att yttra sig över promemorian Säkrare
samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen. Prorektor vid
Umeå universitet har fastställt yttrandet. I beredningen av yttrandet har Samhällsvetenskapliga
fakulteten inbjudits att lämna synpunkter på promemorian.
K or t sam m an f at t n i n g
Universitetet delar promemorians utgångspunkt att åtgärder behövs för att skapa bättre
förutsättningar för att folkbokföringen innehåller korrekta uppgifter samt att systemet med
samordningsnummer bör förbättras i syfte att tillgodose det behov av säker och användbar
identitetsbeteckning i Sverige som kan finnas för vissa personer som inte är eller har varit
folkbokförda.
Universitetet ser dock stora tillämpningsproblem med den utvidgade underrättelseskyldigheten som
föreslås omfatta alla myndigheter och avstyrker därför förslaget i denna del.
Över gr i p an d e syn pu n k t er – 8 .3.2 Un d er r ät t el sesk yl d i gh et en u t vi dgas
De som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska enligt Skatteverkets uppfattning vara
folkbokförd på sin studieort då dessa inte omfattas av bestämmelsen i 11 § Folkbokföringslagen.
Umeå universitet tolkar att den föreslagna utvidgade underrättelseskyldigheten innebär en skyldighet
för universitetet att till Skatteverket lämna underrättelse om de studenter som är folkbokförda på
annan ort än studieorten.
K om m en t ar er och än d r i n gsf ör sl ag
Den föreslagna utvidgade underrättelseskyldigheten kan leda till stora tillämpningsproblem för
universitet och högskolor när det gäller studenternas folkbokföringsort. Vid Umeå universitet studerar
enligt den senaste årsredovisningen ca 35 000 studenter.
Om universiteten ska underrätta Skatteverket i alla fall där folkbokföringsorten inte överensstämmer
med studieorten kommer stora resurser att krävas hos såväl universiteten som Skatteverket. För att
universiteten ska kunna anta att en uppgift i folkbokföringen är oriktig eller ofullständig bör enligt
Umeå universitets uppfattning först klargöras om det exempelvis är fråga om en kortare tids studier,
om det är fråga om distansstudier eller om det finns en möjlighet för studenten att pendla till
studieorten. Det finns idag inte resurser till den utredning som i sådant fall behöver föregå anmälan.
Enbart med tanke på den bostadssituation som råder för många studenter och som innebär att det är
svårt att få en fast bostadsadress, framstår den utvidgade underrättelseskyldigheten i denna del som
orimlig. Detta särskilt med beaktande av att Centrala studiestödsnämnden redan idag har en
underrättelseskyldighet enligt folkbokföringsförordningen. Denna underrättelseskyldighet borde på
ett tillfredställande sätt kunna tillförsäkra att de uppgifter som är registrerade i
folkbokföringsdatabasen och som har betydelse för utbetalningar från välfärdssystemen speglar
verkliga förhållanden.
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För det fall inget undantag görs avseende underrättelseskyldigheten för universitet och högskolor i
förhållande till studenternas folkbokföringsort, anser Umeå universitetet att det är nödvändigt att
förtydliga hur den utvidgade underrättelseskyldigheten ska tillämpas av universitet och högskolor just
vad gäller kravet på att studenter ska vara folkbokförda på sin studieort.
Yttrandet har fastställts av prorektor Katrine Riklund efter föredragning av universitetsjurist Marit
Juselius
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