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Regeringskansliet
Finansdepartementet

Om folkbokföring, samordningsnummer och
identitetsnummer
Er beteckning: Fi2021/02516
Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över betänkandet Om folkbokföring,
samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57).

Sammanfattning
Länsstyrelsen i Västra Götalands län tillstyrker i allt väsentligt lagförslaget.
Länsstyrelsen anser att säkrare identifiering är positivt och ser att det kan underlätta
vid delgivning.
Utredningens förslag skulle kunna påverka rösträtt och valbarhet.

Avsnitt 5.5 Felaktigt folkbokförda på annans lägenhet eller
fastighet
I utredningen föreslås att om en person sannolikt är felaktigt folkbokförd på en
fastighet eller lägenhet och detta innebär olägenheter för någon annan som är
folkbokförd på samma fastighet eller lägenhet och som äger eller hyr fastigheten
eller lägenheten får Skatteverket besluta att personen ska anses vara bosatt på sin
tidigare folkbokföringsort (kommun). Kraven på ”sannolikt” är mycket lågt ställda,
det är tillräckligt att någon anmäler att en för dem okänd person folkbokfört sig hos
dem. Detta kan inte ensamt utgöra grund för att Skatteverket ska besluta att
folkbokföringen ska ändras under utredningstiden, men det ska enligt utredningen
räcka att det rör sig om obehag i samband med att annans post kommer till den
egna adressen. Skatteverket ska vidare kunna fatta beslut om att den felaktigt
folkbokförde ska folkbokföras på kommun utan föregående kommunikation. I
dagsläget är den genomsnittliga utredningstiden cirka 60 dagar.
Länsstyrelsen konstaterar att även om den enskilde har fullt ansvar för sin
folkbokföring är det lätt hänt att någon siffra trots det blir fel i en flyttanmälan.
Konsekvensen av detta skulle då kunna bli att den enskilde, utan föregående
kontakt, förflyttas tillbaka till sin tidigare kommun.
Folkbokföringen är avgörande för såväl rösträtt som valbarhet. Ett litet misstag kan
därmed leda till förlorad rösträtt i den nya kommunen men också förlorad
valbarhet. Länsstyrelsen har mer än en gång varit med om att kandidater sätts upp
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på valsedlar utan att vara valbara, men med intentionen att flytta innan valdagen
och därmed bli valbara. Ett misstag kan därmed få stora konsekvenser.
Det går inte heller att helt bortse från risken för sabotage i de fall någon vill hindra
en kandidat, om den som vill sabotera är bekant med regelverket.
Länsstyrelsen varken avstyrker eller tillstyrker förslaget i denna del, men önskar att
riskerna i förhållande till rösträtt och valbarhet är en del av beslutsunderlaget.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av länsöverdirektören Lisbeth Schultze med länsjurist Marina
Fagermoen som föredragande. I den slutliga handläggningen har också
funktionschefen Therese Bragd Gustavsson medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

