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Remissvar på betänkande SOU 2021:57: Om folkbokföring,
samordningsnummer och identitetsnummer
Sveriges ambassad i Berlin har genom remiss den 28 juni 2021 beretts tillfälle
att avge yttrande över betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer
och identitetsnummer (SOU 2021:57).
Sammanfattning
Sveriges ambassad i Berlin är positivt inställd till stora delar av utredningens
förslag. Ambassaden har valt att lämna synpunkter på förslagen om ett nytt
identitetsnummer och ett förändrat samordningsnummer. Synpunkterna på
betänkandet utgår främst från ambassadens roll som passmyndighet.
Ambassaden anser att delar av förslagen bör utredas vidare för att skapa mer
tydlighet och förutsebarhet gällande tilldelning av och status för
samordningsnummer och identitetsnummer.
Avsnitt 11 Ett säkrare nummer i en ny lag
Ambassaden tillstyrker utredningens förslag om att samordningsnummer och
det nya identitetsnumret ska regleras i en ny lag, skild från bestämmelserna om
folkbokföring. I likhet med utredningen har ambassaden sett ett behov av ett
tydliggörande av numrens innebörd och status. Numren spelar en viktig roll i
flera olika sammanhang och bör därför inte regleras i folkbokföringslagen, vars
huvudsakliga syfte är att fastställa var en person anses bosatt.

Avsnitt 13 Identitetsnummer – en ny identitetsbeteckning
Ambassaden tillstyrker utredningens förslag om införande av en ny
identitetsbeteckning; identitetsnummer. Införandet av ett identitetsnummer för
personer som har styrkt sin identitet genom en personlig inställelse underlättar
både för den enskilde och för myndigheter samt andra aktörer i samhället.
Myndigheter och andra aktörer kan utgå ifrån att en persons identitet är
säkerställd, vilket kan bidra till att effektivisera handläggning och service.
Emellertid ser ambassaden svårigheter i utredningens förslag om genomförande
av identitetskontroll vid utlandsmyndigheterna på uppdrag av andra
myndigheter i de fall då kontroll ska ske av utländska identitetshandlingar
utfärdade av tredje land. Detta oavsett om kontrollen görs på ambassad eller på
honorärkonsulat, då kompetensen hos en utlandsmyndighet för att bedöma
äktheten av identitetshandlingar framförallt omfattar svenska dokument och
dokument utfärdade av verksamhetslandet.
Avsnitt 15 Fler åtgärder för ett bättre system med identitetsnummer och
samordningsnummer
Ambassaden efterfrågar ett förtydligande gällande frågan om vilandeförklaring
av identitetsnummer, särskilt kring myndigheternas möjlighet att fortsätta
använda ett identitetsnummer som har vilandeförklarats. Exempelvis framstår
det som oklart om en svensk medborgare bosatt utomlands, som har tilldelats
ett identitetsnummer och ansöker om ett nytt pass, kan få ett pass utställt trots
att identitetsnumret förklarats vilande eller om personen först måste aktivera sitt
identitetsnummer med en ny ansökan.
Av utredningen framgår att det är upp till den enskilda myndigheten att bedöma
om numret fortfarande är tillräckligt säkert att använda trots att det har
vilandeförklarats, vilket kan leda till osäkerhet och olika bedömningar mellan
olika myndigheter. I det fall det är möjligt att ansöka om ett pass med ett
vilandeförklarat identitetsnummer, vore det olämpligt om en passmyndighet på
en ort beviljar en passansökan för en person med ett vilande identitetsnummer
medan en passmyndighet på en annan ort avslår passansökan. Dessutom är det
oklart om en resehandling som är utställd i ett identitetsnummer som senare
förklaras vilande under giltighetstiden, fortsatt behåller sin giltighet.
En situation där en person med ett tilldelat identitetsnummer först måste
inställa sig personligen för en identitetskontroll för en ansökan om förnyelse av
identitetsnumret och därefter ånyo inställa sig personligen i samband med
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passansökan, framstår som orimlig. Ambassaden föreslår därför att möjligheten
till en automatisk förnyelse av identitetsnummer när detta aktivt används,
exempelvis vid en passansökan, bör utredas.
Avsnitt 18 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Ambassaden avstyrker utredningens förslag om att det inte ska vara möjligt att
omvandla ett fastställt samordningsnummer till ett identitetsnummer i något fall
då en myndighet har rekvirerat numret, då det förekommer situationer där
identitetskontrollen har genomförts vid personlig inställelse. Detta är
exempelvis fallet då en passmyndighet rekvirerar samordningsnummer för
svenska medborgare födda i utlandet. Denna situation skulle vara svårbegriplig
för den enskilde, som redan har ett samordningsnummer, om det krävs en ny
ansökan och personlig inställelse för att kunna tilldelas ett identitetsnummer.
För dessa personer bör det åtminstone finnas en möjlighet att ansöka om
omvandling av samordningsnummer till ett identitetsnummer alternativt ansöka
om ett nytt identitetsnummer som ersätter det tidigare tilldelade
samordningsnumret.
------

I detta ärende har kanslichef Per-Anders Andersson beslutat. Konsulära
handläggarna Maria Söderberg och Ulrika Nilsson har varit föredragande.
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