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Remissytt rande över promemorian Säkrare samordningsnummer och bätt re förutsätt ningar för korrekt a
uppgifter i folkbokföringen
E rt dnr: FI/ 2020/ 0013 1/ S3
D omstolsverket har granskat promemorian mot bakgrund av den verksamh et
som b edrivs av Sveriges D omstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas p åverka
verksamh eten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan päverka verksamh etsstö d, arb etsform er och rättssäkerheten generellt.
D om stolsverket konstaterar att förslaget om en utvidgad underrättelseverksamhet, dvs. skyldigheten att underrätta Skatteverket om det kan antas om en uppgift
i folkbokförin gen är felakti g eller orik tig, komm er att leda tillen ny arb etsuppgift
och en ökad arbetsbörda för domstolarna som komm er att ta resurser från den
döm ande verksamheten. D omstolarna hanterar samordningsordingsnumm er
med relativt omfattande frekvens, och överväganden om underrättelse ska lämnas eller om det föreligger särskilda skäl torde därmed behöva bli vanligt förekomm ande.
D omstolsverket vill understryka behovet av att koppla samman samordningsnummer, även de inaktiverade, om en p erson har tilldelats flera samordningsnumm er, precis som tanken är vad gäller samordningsnummer och personnumm er (s. 67). D et förekommer idag att en och samma p erson blir dömd under
olika samordnin gsnummer vid olika tillfallen. D et är viktigt att dessa samordningsnummer kopplas samman så att samtliga domar på den dömde visas i ett
och samma belastningsregisterut drag (BRU).
D etta yttrande har beslutats av chefsjuristen Charlotte D riving. I handläggningen
har också deltagit juristen Örjan H ägglund, föredragande.
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