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Sammanfattning
Polismyndigheten välkomnar förslagen som framförs i utredningen. Förslagen
ökar kvaliteten i folkbokföringssystemet och underlättar informationsutbytet
mellan myndigheter vilket bidrar till att stärka myndigheternas förmåga att
förebygga, motverka och lagföra brottsliga angrepp mot skatte- och välfärdssystemet. Polismyndigheten delar vidare bedömningen att en statlig utredning
bör tillsättas för att utreda frågan om en mer sammanhållen
identitetsförvaltning i Sverige. Detta då möjligheter till utökat informationsutbyte mellan myndigheter är nödvändigt och har flera goda syften.
Polismyndigheten lämnar dock vissa synpunkter på förslagen.
Polismyndighetens synpunkter
5.4 Kontrollbesök

Polismyndigheten är positiv till den utökade möjligheten för Skatteverkets
personal att genomföra kontrollbesök i fastigheter.
6.6.2 Styrkande av identitet

Polismyndigheten anser att kravet på underlag för folkbokföring bör skärpas
och att användning av biometrisk information från den enskilde bör öka i de
fall den enskilde saknar godkända id-handlingar av nödvändig kvalitet.
Fingeravtryck och ansiktsbilder av god kvalitet kan användas vid jämförande
sökningar. Vid sämre kvalitet finns dock fortfarande behov av manuell
granskning på forensisk nivå för att kunna bedöma om avtryck och bild härrör
från en viss person
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6.4.2, 7.2.3 samt 7.5.3 Utvidgad registerkontroll

Det är Polismyndighetens uppfattning att de handlingar som kan ligga till
grund för att styrka en persons identitet inte bara bör äkthetskontrolleras, utan
kontroll bör även ske för att säkerställa att handlingen inte är stulen, spärrad
eller liknande. Polismyndigheten anser att Skatteverket, eller den myndighet
som i samband med folkbokföring ska kontrollera identiteten på sökanden, bör
kontrollera att ID-handlingarna inte är spärrande eller efterlysta i tillgängliga
internationella system, såsom Schengens informationssystem (SIS) och
Interpols databas för stulna och förkomna resedokument (SLTD). Vid behov
bör också myndigheten kontrollera äktheten på en identitetshandling genom en
fråga till utfärdande land.
7.4.5 En sammanhållen identitetsförvaltning

Polismyndigheten delar bedömning att det bör tillsättas en statlig utredning i
syfte att se över möjligheterna till en mer sammanhållning
identitetsförvaltning. Myndigheten instämmer i att enskilda skulle kunna
tillvarata sina rättigheter och iaktta sina skyldigheter bättre samt att myndigheter och
företag skulle kunna känna trygghet i vem de interagerar med. Vidare skulle
registrering och användning av falska identiteter skulle avsevärt försvåras.
Samordningsnummer

Synpunkterna nedan hänför sig till utredningens resonemang i avsnitten
10.8.2, 12.3.1-2, 14.1.3 samt 15.3.
Polismyndigheten vill understryka vikten av att den även fortsättningsvis har
möjlighet och lagstöd för att begära samordningsnummer på ostyrkta
identitetsuppgifter. Myndigheten anser vidare att samordningsnummer som är
giltiga under en kortare period kan förhindra framtida missbruk varför det bör
övervägas om samordningsnummer i vissa situationer bör kunna vara av
tillfällig karaktär. Exempel på när det skulle kunna bli aktuellt är när samordningsnummer ordnas för att en tredjelandsmedborgare i Sverige ska kunna
genomföra ett bilköp med tillhörande ägarbyte.
I utredningen föreslås även olika nivåer av samordningsnummer och att dessa
nivåer ska motsvara vilken identitetskontroll som har gjorts i samband med
tilldelandet. Polismyndighetens uppfattning är att det är en förutsättning för att
underlätta övriga myndigheters arbete med samordningsnummer att även
uppgifter om vilken nivå av samordningsnummer en person har tilldelats
framgår av Navet/SPAR.
13.2.2 Identitetsnummer

Polismyndigheten anser att det uttryckligen bör framgå att personlig inställelse
ska vara utgångspunkten för tilldelande av identitetsnummer på samma sätt
som vid samordningsnummer. För att säkerställa hög kvalitet avseende
identifieringen av den enskilde vid tilldelning av identitetsnummer bör de
föreslagna undantagen då det föreligger särskilda skäl samt avseende personer
som omfattas av lagen om immunitet och privilegier i vissa fall begränsas
tydligare.
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Konsekvenser för Polismyndigheten
Förslagen innebär positiva konsekvenser för Polismyndigheten genom att
myndighetens förmåga att bekämpa välfärdsbrott blir mer effektiv. Förslagen
innebär emellertid ökade kostnader för myndigheten. Det är i nuläget inte
möjligt att exakt bedöma omfattningen av de konsekvenser förslagen kommer
att få. Som framgår av avsnitt 19.4 i utredningen kommer införandet av de
föreslagna ändringarna i personnummersystematiken medföra kostnader som
inte ryms inom ramen för ordinarie budget.
Detta yttrande har beslutats av chefen för rättsavdelningen Gunilla Hedwall.
Vid den slutliga handläggningen har deltagit juristen Peter Siljendal,
föredragande. Rikspolischefen Anders Thornberg har informerats om
remissen.
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