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Remissvar ”Om folkbokföring,
samordningsnummer och identitetsnummer (SOU
2021:57)”
Sammanfattning
Kungl. tekniska högskolan (KTH) anser att även studenter ska innefattas av de
föreslagna ändringarna gällande samordningsnummer och identitetsnummer.
KTH vill även påtala vikten att det nya identitetsnumret blir användbart i
vardagen samt att samordningsnummer även fortsättningsvis kan rekvireras
utan krav på legitimation. KTH önskar också förtydliganden av reglerna
avseende vilande samordnings- och identitetsnummer.
_____________________________________________________
Utifrån vad KTH kan utläsa av remissen innefattas studenter inte av de
föreslagna ändringarna om samordnings- och identitetsnummer. Det finns i
Sverige idag ett större antal studenter som vistas i Sverige kortare än ett år och
därför inte har möjlighet att erhålla svensk identitetshandling vilket medför
svårigheter för studenternas vistelse i Sverige. KTH anser där att även individer
med uppehållstillstånd för studier bör innefattas av de föreslagna ändringarna.
KTH vill påtala vikten av att det nya identitetsnumret konstrueras så att det är
användbart i vardagen genom att möjliggöra ansökan om svenskt ID och
bankkonto. KTH:s anställda som vistas i Sverige i max ett år, och därför vare sig
folkbokförs eller erhåller personnummer, har idag ingen möjlighet att erhålla
en svensk identitetshandling. Detta skapar svårigheter för dessa personers
vistelse i Sverige, t.ex. vid öppnande av bankkonto.
KTH vill även påtala vikten av att vi även i framtiden kan rekvirera vanliga
samordningsnummer i samband med ansökan om SINK (särskild
inkomstskatt) utan krav på personlig inställelse för legitimering. De flesta av
våra sakkunniga vid rekrytering av lärare och forskare är bosatta utomlands och
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utför arbetet på distans från sitt hemland. De har således ingen möjlighet att
inställa sig i Sverige för legitimering på plats.
KTH önskar ett förtydligande av reglerna avseende vilandeförklaring av
samordning- och identitetsnummer som avses i Förslag till lag om
identitetsnummer och samordningsnummer 3 kap 1 §. Vilka blir
konsekvenserna om en arbetsgivare betalar ut lön till en person vars nummer
gjorts vilande? Vems ansvar är att kontrollera om ett nummer är vilande eller
inte innan det används?
Detta remissvar har utarbetats av personal från det gemensamma
verksamhetsstödet.
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rektor, efter föredragning av
Kajsa Beckman, enhetschef vid avdelningen för utbildningsstöd.
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