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Remissyttrande över departementspromemorian
Säkrare samordningsnummer och bättre
förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Förvaltningsrätten har, utifrån de aspekter domstolen har att beakta, följande
synpunkter att framföra.
Den föreslagna underrättelseskyldigheten i 32 c § folkbokföringslagen
(1991:481)
Eftersom det är av stor vikt för domstolarnas verksamhet att uppgifterna i
folkbokföringen är korrekta ser förvaltningsrätten positivt på förslag som bidrar
till det.

R2B

Enligt förslaget är det myndigheten, domstolen, som ska underrätta Skatteverket
om det kan antas att en uppgift är oriktig eller ofullständig. I praktiken är det i de
allra flesta fall den enskilda domaren som kommer att upptäcka misstänkta
felaktiga uppgifter i folkbokföringen. Förvaltningsrätten avgör cirka 40 000 mål
per år och det är inte ovanligt att det under hanteringen av målen upptäcks att
uppgifter i folkbokföringen kan vara felaktiga. Att det i promemorian saknas
närmare vägledning om när eller hur underrättelse ska lämnas medför att det är
svårt att göra en mer ingående bedömning av frågan om hur förslaget kommer att
påverka domstolen såväl vad gäller ökad administrativ arbetsbörda som den
grundläggande frågan om domarnas opartiskhet och neutralitet i förhållande till
enskilda. Det är inte oproblematiskt att ålägga domstolar en
underrättelseskyldighet om enskilda till andra myndigheter. Det är en betydande
svaghet i beredningsunderlaget att dessa frågor inte analyseras närmare i
promemorian.
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Överklagande
Den föreslagna möjligheten för enskilda att kunna överklaga vissa beslut om
samordningsnummer till Förvaltningsrätten i Stockholm, som exklusiv domstol,
kommer att medföra en ökad målinströmning till domstolen. Det finns starka skäl
att ifrågasätta bedömningen att det ökade antalet mål väntas vara marginell och att
eventuella kostnader kan hanteras inom befintliga ekonomiska ramar.
Förvaltningsrätten gör den bedömningen med hänsyn till följande.
Det finns över en halv miljon registrerade samordningsnummer och inte några
säkra uppgifter angående hur många som i nuläget används. Det förhållandet
tillsammans med att den föreslagna övergångsbestämmelsen om att den som har
tilldelats ett samordningsnummer före 2016, vid tillämpningen av femårsregeln,
ska anses ha tilldelats numret den 1 januari 2016 kommer att leda till ett stort antal
avregistreringar vid utgången av 2021. Därutöver får ett samordningsnummer
som tilldelas efter ansökan av en enskild antas vara av stor betydelse för den
personen. Beslut om avslag på sådana ansökningar kan därmed förväntas leda till
att en inte obetydlig andel av besluten överklagas.
Konsekvensanalysen
Det finns inte utrymme att inom förvaltningsrättens befintliga ekonomiska ramar
hantera en ökad målinströmning. Detsamma gäller för möjligheten att hantera
ytterligare administrativa arbetsmoment i form av underrättelser om felaktiga
uppgifter i folkbokföringen.
______________________
Det här yttrandet har beslutats av lagmannen Stefan Holgersson. Föredragande
har varit förvaltningsrättsfiskalen Oliver Sparrings. I ärendets beredning har även
chefsrådmannen Maria Ek Oldsjö deltagit.
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