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Yttrande över remiss, Om folkbokföring,
samordningsnummer och identitetsnummer (SOU
2021:57)
Region Västernorrland har beretts tillfälle att lämna synpunkter på betänkandet,
Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57).
Sammanfattning av ärendet
Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och avser åtgärder och regelverk:
•
•
•

som ökar tillförlitligheten till uppgifterna i folkbokföringsdatabasen och
förhindrar att folkbokföringsuppgifter kan utnyttjas på ett felaktigt sätt,
som säkerställer att samordningsnumren görs mer tillförlitliga och användbara i
samhället för enskilda och andra aktörer samt
förverkligar en ny identitetsbeteckning – ett identitetsnummer.

Synpunkter
Region Västernorrland vill börja med att framhålla vikten av utredningen och dess
resultat. Det är en väl genomarbetad analys med informativa och pedagogiska slutsatser.
Beträffande betänkandets förslag om Ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen,
så lämnas denna del utan direkta synpunkter.
Region Västernorrland välkomnar initiativet till ett mer tillförlitligt och användbart
samordningsnummer. Utredningen lyfter fram att en viss påverkan på den personliga
integriteten kommer att ställas. En påverkan på integriteten med krav på personlig
inställelse, stärkt identitetskontroll, uppvisande av handling och kontroll av biometriska
uppgifter samt vid behov kontrollbesök i bosättning. Påverkan på integriteten uppvägs
av det mervärde den ökade användbarheten av samordningsnumret medför.
Utredningen lyfter även fram den problembild som föreligger när person utan
personnummer söker kontakt med hälso- och sjukvården. Utredningen föreslår också att
Migrationsverket tidigare ska kunna begära samordningsnummer till den asylsökande.
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Region Västernorrland menar här att informationsutbytet kan stärkas ytterligare om
samordningsnummer tillhandahålls den asylsökande och att detta på sikt kan ersätta
behovet av LMA-kort och skapande av lokala ”reservnummer” inom hälso- och
sjukvården.
Region Västernorrland har som myndighet inte möjlighet att ansöka om eller begära
tilldelning av samordningsnummer och får då heller inte uppdaterad information om
status kring samordningsnumret ändras (namnbyte, byte av adressuppgifter, mm).
Regionen använder Skatteverkets aviseringssystem (Navet), men aviseras i enighet med
nuvarande regelverk endast utifrån uppgifter registrerade på personnummer.
Region Västernorrland menar att tillförlitligheten och användbarheten gällande
”samordningsnummer” ytterligare ökas om hälso- och sjukvården också informeras av
Skatteverket när förändringar på ett samordningsnummer uppstår, liknande regioner får
idag gällande personnummer.
Region Västernorrland välkomnar särskilt initiativet till en ny identitetsbeteckning –
ett identitetsnummer. En patientjournals innehåll ska alltid innehålla uppgifter om
patientens identitet (3. kap 6§ PDL). Identitetsnumret kommer här, precis som i fallet
med personnummer, att kunna användas som identifierare av person.
Regionen använder Skatteverkets aviseringssystem (Navet), men aviseras i enighet med
nuvarande regelverk endast utifrån uppgifter registrerade på personnummer.
Region Västernorrland menar att tillförlitligheten och användbarheten gällande
”identitetsnummer” ytterligare ökas om hälso- och sjukvården också informeras av
Skatteverket när förändringar på ett identitetsnummer uppstår, liknande regioner får
idag gällande personnummer.
REGION VÄSTERNORRLAND

Glenn Nordlund
Regionstyrelsens ordförande
Åsa Bellander
Regiondirektör

Postadress
Region Västernorrland
871 85 Härnösand

Besöksadress
Storgatan 1
Härnösand

Telefon
0611-800 00

E-post
region.vasternorrland@rvn.se

