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Tillförlitliga folkbokföringsuppgifter är av central betydelse för staten och för
Kronofogdemyndighetens (Kronofogden) verksamhet. Tillförlitliga uppgifter är
en viktig förutsättning för stora delar av den statliga verksamheten och är centrala
för att motverka både organiserad brottslighet och brott mot välfärdssystemen. För
Kronofogdens verksamhet medför felaktiga uppgifter i folkbokföringen bl.a.
problem med delgivning, vilket både orsakar ökade kostnader och risk för att
enskilda undandrar sig utmätning. Brister vad gäller samordningsnummer kan
bland annat leda till förekomsten av dubbla och falska identiteter, som kan
medföra undandragande från utmätning och underlätta brottslig verksamhet.
Kronofogden är därför positiv till den översyn som har gjorts. Vad gäller
förslagen har Kronofogden följande synpunkter (synpunkterna följer betänkandets
rubriksättning).

Avsnitt 5, 6 och 7 om ökad kvalitet i folkbokföringsdatabasen
och säkrare identitetskontroll vid folkbokföring samt biometri
Kronofogden tillstyrker förslagen i betänkandet i dessa delar, som bedöms ge
förutsättningar för mer tillförlitliga uppgifter i folkbokföringen. Genom förslagen
förbättras förutsättningarna för att uppgift om folkbokföringsadress ska
överensstämma med de faktiska förhållandena. Förslagen minskar också riskerna
för att en person ska förekomma med dubbla eller falsk identitet. Förbättringar i
dessa delar är viktiga för att motverka organiserad brottslighet och brott mot
välfärdssystemen. För Kronofogdens del kan förslagen också förväntas ge positiva
effekter för myndighetens verksamhet med framförallt verkställighet och
betalningsföreläggande, eftersom en förutsättning för delgivning och förrättningar
i många fall är att personen kan nås på folkbokföringsadressen.

8.4.10 Uppgiftsskyldighet för Kronofogdemyndigheten
Kronofogden tillstyrker förslaget att på begäran lämna uppgifter som kan vara av
betydelse för Skatteverkets adressutredning. Kronofogden är redan idag skyldig
att på eget initiativ lämna flertalet av de aktuella uppgifterna till Skatteverket. Det
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är positivt att denna skyldighet nu kompletteras med tydliga bestämmelser som
ger möjlighet för Skatteverket att inhämta de uppgifter man behöver. Denna
informationsinhämtning bör dock så långt som möjligt ske via de befintliga
kanalerna som finns mellan Skatteverket och Kronofogden.

13 Identitetsnummer – en ny identitetsbeteckning
Kronofogden delar betänkandets uppfattning att även den enskilde som inte är
folkbokförd ska ha en fungerande identitetsbeteckning. Det nya identitetsnumret
kommer emellertid att kräva utveckling av myndighetens it-stöd, vilket kommer
innebära kostnader.

14. 1 Samordningsnummer utan krav på personlig inställelse
och styrkt identitet
Kronofogden tillstyrker förslaget att samordningsnummer ska markeras med
”säkra uppgifter” respektive ”osäkra uppgifter” i folkbokföringsdatabasen
beroende på om identitetsuppgifterna har styrkts eller inte. Genom förslaget
bedömer Kronofogden att samordningsnumret blir mer tillförlitligt och användbart
samt att risken för missbruk minskar. Det är till exempel idag vanligt att s.k.
bilmålvakter använder sig av falska samordningsnummer.

Det här beslutet har fattats av rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg.
Verksjurist Stefan Berglund har föredragit ärendet. I den slutliga handläggningen
har även biträdande rikskronofogde Cecilia Hegethorn Mogensen och rättschef
Ulrika Lindén deltagit. Med stöd av Kronofogdens beslut om åtgärder för att
motverka spridning av det nya coronaviruset undertecknas beslutet inte.

Christina Gellerbrant Hagberg
Stefan Berglund

