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Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar
för korrekta uppgifter i folkbokföringen - svar
Bakgrund
Regeringskansliet har skickat ut ett förslag till en ändring i folkbokföringslag
för att skapa bättre förutsättningar för att folkbokföringen.
Regeringskansliet önskar svar senast 2020-04-15.
Sammanfattning
Systemet ska omfatta samordningsnummer och de avregistreras efter 5 år
om inte en myndighet eller skola anmäler fortsatt behov av ett
samordningsnummer. För att tilldelas ett samordningsnummer får det inte
råda någon osäkerhet om personens identitet och uppgifter om namn,
födelsetid, adress, födelseort, medborgarskap och
maka/make/vårdnadshavare. De flesta som tilldelas ett
samordningsnummer stannar i Sverige under en begränsad tid alternativt
kommer som asylsökande. Om det inte längre finns ett behov av ett
samordningsnummer ska det upphävas.
Det föreslås att underrättelseskyldighet till Skatteverket om misstänkt fel i
folkbokföringen ska utvidgas och omfatta samtliga myndighet och gälla fler
uppgifter. För personer som har tilldelas ett samordningsnummer som det
råder osäkerhet om personens identitet eller om personen omfattas av
immunitet och privilegier gäller inte anmälningsskyldigheten. Om förslaget
till ändring beslutas och blir ny lag kommer fler lagändringar att ske i det
statliga personadressregistret (1998:527), Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet (2001:182), Folkbokföringsförordningen
(1991:749) och Statliga personadressregistret (1998:1234).
Kommunstyrelsens förvaltning har skickat förslag för synpunkter till
omsorgs- och socialförvaltningen, utbildningsförvaltningen,
personalavdelningen och ekonomiavdelningen. Det svaret har inkommit
från omsorgs- och socialförvaltningen , utbildningsförvaltningen,
ekonomiavdelningen säger att man inte har något att erinra mot förslaget
utan ställer sig positiva till förändringen.
Beslutsunderlag
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Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
1.

Kommunstyrelsen i Mjölby kommun ställer sig positiv till förslaget
att säkra samordningsnumret och förbättra rutiner för en korrekt
folkbokföring.
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Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Regeringskansliet
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