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Om folkbokföring, samordningsnummer och
identitetsnummer (SOU 2021:57)
Statistiska centralbyråns (SCB) yttrande begränsas till synpunkter som rör
myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent.

1

Sammanfattning

SCB tillstyrker utredningens förslag i kapitel 13, 14, 15.7 samt 16.
SCB har inget att erinra mot övriga förslag i betänkandet.

2

Allmänna synpunkter

Utredningens förslag om att skapa bättre förutsättningar för att stärka
kvaliteten i folkbokföringen kommer inom flera områden gynna SCB:s
verksamhet och skapa möjligheter att ta fram mer tillförlitlig statistik och
beslutsunderlag.
Utredningens förslag om ett säkrare system för att hantera ej folkbokförda
personer kommer också gynna SCB:s verksamhet genom att andra
myndigheter i högre utsträckning rekvirerar identitetsnummer och
samordningsnummer, till exempel utbildningsväsendet och
Migrationsverket. Detta skapar även möjlighet för andra myndigheter att
skicka uppgifter till SCB med identitetsnummer och samordningsnummer
och SCB ser positivt på att det används i så stor utsträckning som möjligt i
stället för andra interna identiteter.
Utredningens förslag medför samtidigt en risk för ökad arbetsbelastning
inom Skatteverket som skulle kunna påverka SCB:s verksamhet
negativt. De senaste åren har Skatteverket längre handläggningstider
för invandringsärenden, vilket gör att den statistik som publiceras har
sämre täckning av invandrade personer jämfört med tidigare.

3

Yttrande på utredningens förslag

3.1

Kapitel 5.6 Folkbokföring under rubriken utan
känd hemvist

SCB har inget att erinra mot förslaget. SCB anser att det är positivt att
det finns en övergångsbestämmelse för personer som redan är skrivna
på rubriken utan känd hemvist. Bestämmelsen medför att påverkan på
statistiken blir mindre.
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3.2

Kapitel 13 Identitetsnummer – en ny
identitetsbeteckning

SCB tillstyrker förslagen om att införa identitetsnummer. Möjligheten att
göra en kvalitetssäkrad statistik ökar med införandet av
identitetsnummer eftersom identitetsnummer, i likhet med ett
personnummer, ses som en identitetsbeteckning.

3.3

Kapitel 14 Ett förändrat samordningsnummer

SCB tillstyrker förslagen om att samordningsnumren delas upp och
markeras med ”säkra uppgifter” respektive ”osäkra uppgifter”.
Möjligheten att göra en kvalitetssäkrad statistik ökar med införandet av
säkra samordningsnummer.

3.4

Kapitel 15.7 Tilldelning av nummer i ett tidigare
skede

SCB tillstyrker förslagen att identitetsnummer eller samordningsnummer
införs i ett tidigare skede i arbetsgivardeklarationen samt när en person
beviljas arbetstillstånd. Kvaliteten i statistiken förbättras när man under
en längre tid kan följa en person över tid, till exempel en ej folkbokförd
persons samlade inkomster.
Utöver utredningens liggande förslag skulle SCB med fördel också se
att Migrationsverket även kan tilldela personer som beviljats
uppehållstillstånd för studier ett samordningsnummer.

3.5

Kapitel 16 Samordningsnummer till asylsökande

SCB tillstyrker utredningens förslag om att samtliga asylsökande ska
tilldelas samordningsnummer. Införandet av samordningsnummer för
asylsökande kommer att förbättra möjligheterna att beskriva och följa
gruppen över tid. Om samordningsnummer införs för asylsökande ökar
möjligheterna att bättre beskriva gruppen inom till exempel
statistikområdena utbildning, demografi, boende och inkomster.

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i
närvaro av biträdande generaldirektör Helen Stoye, enhetschef
Cecilia Wass, chefsjurist Joachim Angermund samt handläggare
Karin Wegfors, föredragande.
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