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Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer
(SOU 2021:57), Fi2021/02516 - Trafikförsäkringsföreningen
Trafikförsäkringsföreningen lämnar härmed ett remissvar.
Sammanfattning
Utredningen har kommit med många bra förslag till förbättringar som kommer att
stärka kvaliteten i folkbokföringen på ett positivt sätt. Den föreslagna stärkta
identitetskontrollen vid folkbokföring tillsammans med kontrollen av biometriska
uppgifter är två åtgärder som i mycket hög grad skulle stärka kvaliteten i
folkbokföringen. Den stärkta identitetskontrollen är en förutsättning för att det skall
bli någon förändring från dagens i princip obefintliga kontroll och är något vi
tillstyrker.
Närmare om förslagen
Utredningens förslag om en ny identitetsbeteckning, ett identitetsnummer, skulle
vara mycket användbart eftersom det då på ett enkelt sätt visar att individens
identitet därmed är mer styrkt än vad som gäller identitetsbeteckningen
samordningsnummer.
Det faktum att det redan tidigare funnits en möjlighet att utläsa om identiteten
varit styrkt vid utfärdande av ett samordningsnummer har varit svårt att
kontrollera. Sannolikt har möjligheten inte heller använts i det privata näringslivet.
Införandet av identitetsnummer kommer att ge en tydlig differentiering om
identiteten är styrkt eller inte. Att förslaget ger möjlighet till att de nya
samordningsnumren också kommer utfärdas när identiteten är styrkt innebär en
viss förvirring. Det är dock en nödvändighet i främst utlänningsärenden men
privata näringslivet måste då också kunna avläsa skillnaden på ett mer tydligt sätt
än idag.
Utredningens förslag om tiden när ett identitetsnummer blir vilande, efter fem
kalenderår, är rimligt och något vi tillstyrker. Förslaget om att Skatteverket vid
förnyelse på nytt måste utföra den stärkta identitetskontrollen är också något vi
tillstyrker.

Det nya förnyelseförfarandet för samordningsnummer som infördes 2021 innebär
att det blir vilande efter fem kalenderår. Utredningen konstaterar enbart detta
faktum och föreslår att tidsperioden för identitetsnummer skall vara densamma. Vi
hade gärna sett att utredningen hade tagit hänsyn till olikheterna i de två
identitetsbeteckningarna och föreslagit en kortare tidsperiod för
samordningsnummer, åtminstone de som kommer utfärdas utan styrkt identitet. En
sådan tidsperiod borde kunna vara två kalenderår, möjligen tre.
Vi tillstyrker utredningens förslag om att en mer sammanhållen identitetsförvaltning
bör utredas vidare.
Utredningens förslag att asylsökande, efter begäran från Migrationsverket, ska
tilldelas ett myndighetsgemensamt identifikationsnummer i form av ett
samordningsnummer är något vi verkligen tillstyrker. Förutsättningen är dock att
det privata näringslivet får möjlighet att lätt se om identiteten är styrkt eller inte.
Med detta förslag skulle det system med interna identifieringskoder som fler
myndigheter och organisationer använder sig av, helt kunna undvikas. Det gäller till
exempel fiktiva personnummer som idag lämnas till asylsökanden som måste ha en
hemförsäkring. Avsaknaden av ett myndighetsgemensamt identitetsnummer kan ha
orsakat stora problem, vilket både kommuner och regioner angett.
Vi ser inte några nackdelar med att Migrationsverket överger sitt nuvarande system
med att endast tilldela den asylsökande ett internt dossiernummer.
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