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Göteborgs Stads yttrande över remiss
från finansdepartementet - Om
folkbokföring, samordningsnummer
och identitetsnummer (SOU 2021:57)
Göteborgs Stad tillstyrker förslagen i utredningen. De förslag som
utredningen lämnar kan förväntas öka tillförlitligheten i folkbokföringen och
därmed förhindra att uppgifter används på ett felaktigt sätt. När andelen
korrekt registrerade uppgifter i folkbokföringen ökar, kan det antas att det
stärker såväl myndigheters som enskildas förtroende för folkbokföringen.
Förslagen kan förväntas minska den brottslighet som är en effekt av felaktiga
uppgifter i folkbokföringen.
Det är inte en kommunal angelägenhet att begära samordningsnummer eller
identitetsnummer för enskilda. Enskilda kan själva ansöka om
identitetsnummer och statliga myndigheter och organ som regeringen
bestämmer kan begära identitetsnummer och samordningsnummer hos
Skatteverket. Det är därefter Skatteverket som ansvarar för kontrollen av
identitetsuppgifter i samband med tilldelning av numret. För Göteborgs
Stads del kommer möjligheterna att använda korrekta uppgifter om
personers identitet och adress att bli beroende av hur väl
folkbokföringsdatabasen fungerar i förhållande till exempel kommunens
egna IT-system, där uppgift om osäker identitet kan föranleda att kommunen
behöver vidta extra utredning i samband med exempelvis ansökningar om
insatser. Effekten av förändringarna avseende ett nytt identitetsnummer blir
avhängigt den omständigheten att olika IT-system kommunicerar på ett sätt
som gör att uppdaterade identitetsuppgifter finns åtkomliga för de som
behöver använda dessa utan att extra kontroller behöver göras.
Göteborgs Stad ställer sig positivt till förslaget om att även kommunen ska
omfattas av underrättelseskyldigheten till Skatteverket gällande misstanke
om felaktigheter avseende identitetsnummer och samordningsnummer.
Genom sin underrättelseskyldighet kan kommunen bidra till att de uppgifter
som används är korrekta. I den delen kan därför förslaget medföra en
möjlighet även för kommunen att motverka att felaktiga uppgifter används.
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Förslagen som berör ett nytt identitetsnummer och ett förändrat
samordningsnummer kommer leda till kostnader för såväl kommuner och
andra myndigheter som för företag då en mängd IT-system behöver anpassas
till en ny nummerserie. Inom ramen för kommunens uppdrag behandlas
samtliga former av identifikationsnummer i många olika sammanhang och
olika system, från socialtjänst och skola till bygglovsärenden,
fakturahanteringar och anställningsärenden med mera. Hur anpassningarna i
stadens IT-system behöver genomföras och vilka kostnader detta medför
måste dock analyseras närmare om förslagen blir verklighet. Kostnaderna för
Göteborgs Stad är i dagsläget inte möjliga att beräkna. Kommunerna kan
behöva kompenseras med ökade resurser för de kostnader lagförändringarna
eventuellt innebär.
I ett längre perspektiv kan förslagen dock förväntas leda till vissa
besparingar för det allmänna i form av färre felaktiga utbetalningar samt
minskad identitetsrelaterad brottslighet.
För att möjliggöra den omställning som krävs i berörda IT-system bedömer
stadsledningskontoret att det behöver beaktas att det ska finnas tid för
anpassning och omställningsarbete innan lagen träder ikraft. Ikraftträdandet
av lagförslagen bör därför inte ske för snart efter beslut.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade Jörgen
Fogelklou (SD) som yttrande en skrivelse från den 3 oktober 2021
(bilaga A).

Göteborg den 13 oktober 2021
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Axel Josefson
Mathias Sköld
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Bilaga A
Yttrande (SD)
Kommunstyrelsen 2021-10-13
Ärende 4.1

Yttrande angående – Remiss från
Finansdepartementet - Om
folkbokföring, samordningsnummer
och identitetsnummer (SOU 2021:57)
Sverige har tappat kontrollen över vilka som uppehåller sig i landet.
Konkreta och långtgående åtgärder måste vidtas för att ta reda på vilka som
faktiskt bor i Sverige. Skatteverkets uppdrag att motverka fel i
folkbokföringsregistret måste förtydligas och skärpas. En mer aktiv kontroll
över vilka som passerar Sveriges gränser krävs och att den som uppger sig
bo i Sverige också gör det, i synnerhet om man uppbär bidrag.
En modern folkräkning behövs, en riktig omstart av systemet, som låter
myndigheterna gå till botten med vilka som är här och varför. 2017
rapporterade Skatteverket att 30–50 procent av dem som söker asyl
registrerar olika personuppgifter hos olika myndigheter. Problemen med
samordningsnummer har tidigare uppmärksammats. Hundratusentals
personer bor i Sverige utan att ha styrkt sin identitet och systemets
bristfälliga utformning gynnar bidragsfusk och brottslighet i Sverige.
Sverigedemokraterna har under många år fört en ensam kamp mot
bidragsfusk och slapphänt migrationspolitik. Det går inte längre att blunda
för problemen. Vi understryker starkt nödvändigheten av att återkalla
samordningsnumren och införa betydligt striktare regler vid utfärdandet.
Giltiga ID-handlingar och fysisk närvaro ska krävas för att beviljas
samordningsnummer. Vidare bör samordningsnummer alltid utfärdas
temporärt så att de automatiskt förfaller efter en begränsad tid. Utöver det
vill vi även införa biometriska kontroller, exempelvis fingeravtryck, i
samband med ansökan för att förhindra individer från att utnyttja systemet
genom att ansöka om flera nummer.
Det finns en lång rad legitima anledningar för utländska medborgare att
uppehålla sig i Sverige, men ingen anledning att man ska kunna bo i eller ens
besöka Sverige under falsk eller dubbel identitet. Därför bör utländska
medborgare som önskar komma in i landet kunna styrka sin identitet och
vara beredda att genomgå biometriska kontroller.
Krav på fysisk närvaro och identifikation ska även ställas på den som uppbär
bidrag. Bor man utomlands ska myndigheterna informeras. Det ska alltså
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inte vara möjligt att vara försvarsminister i ett annat land och samtidigt leva
på bidrag i Sverige. För att våra välfärdssystem ska fungera behöver
medborgarna lita på att systemet fungerar, att fusk och brottslighet aktivt
bekämpas.
Detta handlar för det första om att motarbeta organiserad brottslighet,
inklusive terrorism. Men det handlar också om att på sikt rädda och vårda
välfärdsstaten. Sverige har inte råd med att erbjuda välfärd åt alla och envar
över hela världen som kan få för sig att utnyttja kryphålen i systemet. De 300
miljarder som felaktigt betalats ut från våra välfärdssystem sedan 2005 är ett
tydligt bevis på detta. När besparingskrav och nedskärningar drabbar
svenska medborgare, samtidigt som miljarder strömmar ut ur
välfärdssystemen, har något gått sönder.

Stadsledningskontoret
Gustaf Adolfs Torg 4 A
404 82 Göteborg

4 (4)
stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
031-365 00 00 (kontaktcenter)

goteborg.se

