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Tjänsteskrivelse
Remiss – Om folkbokföring,
samordningsnummer och
identitetsnummer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Vallentuna kommun tillstyrker
remissförslaget.
Sammanfattning av ärendet
Under ett antal år har allt fler problem och utmaningar uppstått i samhällets
utövande av verksamhet och myndighetsuppdrag som följd av bristande information
och kontroll över personuppgifter och dess system. En statlig utredning har arbetat
med uppdraget att föreslå åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att en
persons bosättning fastställs korrekt och att rätt personuppgifter registreras i
folkbokföringsdatabasen om dem som är folkbokförda. Det övergripande syftet har
varit att åstadkomma ett regelverk som ökar folkbokföringens tillförlitlighet och
förhindrar att uppgifterna i folkbokföringen kan utnyttjas på ett felaktigt sätt. I uppdraget har ingått att kartlägga de regler och rutiner som tillämpas vid registrering av
uppgifter om folkbokförda i folkbokföringsdatabasen och identifiera eventuella brister
i systemet. En annan del av uppdraget har bestått i att ta fram förslag om ett säkrare
system för samordningsnummer. Syftet är att göra samordningsnumren mer
tillförlitliga och användbara i samhället för enskilda och andra aktörer. I uppdraget
har även ingått att utreda och föreslå hur kontrollen av en persons identitet bör
utformas vid tilldelning av samordningsnummer och att utreda om, och i så fall
föreslå hur, samordningsnummer ska kunna tilldelas fler asylsökande.
Att förbättra och skärpa rutiner och system inom området är väl behövligt och gagnar
samtliga av samhällets aktörer, inte minst offentlig verksamhet och dess myndigheter.
Förslaget syftar också till att förenkla och ge utökade möjligheter för skatteverket att
utföra kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning. Kommunledningskontoret ser sammantaget mycket positivt på att åtgärder som underlättar och skapar
förutsättningar för bättre ordning och kontroll inom området genomförs.
Förslagen till åtgärder finns beskrivna i den remissrapport som regeringskansliet
skickat ut till utvalda instanser och är bilagd ärendet. Åtgärderna sammanfattas på
sidorna 23-30 i remissrapporten.
Remissen/utredningen finns att läsa på länken nedan:
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https://www.regeringen.se/49e772/contentassets/8509508c36224d5cad0d36bbbb6
de16d/om-folkbokforing-samordningsnummer-och-identitetsnummer-sou202157.pdf
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