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Om folkbokföring, samordningsnummer och
identitetsnummer (SOU 2021:57)
Svensk Försäkring har beretts tillfälle att lämna yttrande över förslagen i
betänkandet Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer.
Svensk Försäkring anser, med utgångspunkt i försäkringsbranschens perspektiv, att
de förslag som läggs i betänkandet är välövervägda, adekvata och nödvändiga.
Förslagen innebär avsevärda förbättringar i folkbokföringssystemet och utgör
således ett stort steg i rätt riktning till ett säkrare och bättre system.
Svensk Försäkring tillstyrker utredningens förslag med följande tillägg och
kommentarer.
I anledning av tidigare lagstiftningsinitiativ rörande säkrare samordningsnummer så
har Svensk Försäkring framhållit betydelsen av att försäkringsföretagen har
korrekta uppgifter om identiteten på den som är eller vill bli försäkringskund;
kundkännedom är avgörande för att företagen ska kunna leva upp till bl.a.
penningtvättsregelverket och internationella sanktionsbestämmelser. Brott mot
sådana bestämmelser kan leda till mycket stränga sanktioner. För att exempelvis
förhindra transaktioner med personer som står upptagna på sanktionslistor (t.ex.
misstänkta terrorister) krävs tillgång till korrekta identitetsuppgifter. I sammanhanget kan också försäkringsföretagens kontraheringsplikt enligt försäkringsavtalslagen lyftas fram, enligt vilken ett försäkringsbolag är skyldigt att tillhandahålla
konsumentförsäkringar såvida inte särskilda skäl talar däremot. Identitetsuppgifterna kan vidare ha betydelse för premiesättning och riskbedömning, och företagen
måste naturligtvis vara säkra på till vem man betalar ut försäkringsersättning. Utan
rätt identitet på försäkringstagaren är detta i princip omöjligt. (Jfr remissyttrande i
departementets ärende Fi2020/00131/S3.)
Svensk Försäkring stödjer vidare uttryckligen förslaget om att förlänga
gallringsfristen för uppgifterna i SPAR till fem år för utvandrade personer samt
möjligheten att förlänga gallringsfristen i ytterligare femårsperioder.
Försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag har i vissa fall behov av att få
tillgång till samtliga nummer, även ostyrkta (osäkra) samordningsnummer. Ett
sådant behov finns bl.a. för att kunna beräkna en persons livslånga pension. En
person kan inledningsvis ha tilldelats ett eller flera samordningsnummer och
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sedermera även erhållit ett personnummer. I ett sådant fall behövs tillgång till
samtliga nummer för att kunna beräkna personens totala pension. Detta hjälper
således inte bara företagen i deras handläggning utan är även till gagn för den
enskilde som annars kan riskera att gå miste om viss ersättning.
I likhet med vad som gäller redan idag föreslår utredningen att ostyrkta
samordningsnummer inte ska framgå av SPAR. Motiveringen är att begränsa
spridningen av sådana nummer i samhället. Svensk Försäkring instämmer i att
spridningen av sådana nummer bör begränsas, men konstaterar samtidigt att vissa
aktörer har behov av att få tillgång till dem. Ett sätt att tillgodose båda dessa
intressen är att ta in även de ostyrkta samordningsnumren i SPAR, men begränsa
de aktörer som får tillgång till dem. Så sker redan idag ifråga om de s.k.
relationsuppgifterna enligt 8 § förordningen (1998:1234) om det statliga
personadressregistret. Där anges att uppgift om make eller vårdnadshavare får
lämnas ut till bl.a. försäkringsföretag.
Svensk Försäkring noterar vidare att förslagen om datum för ikraftträdande är
snävt satta. De reformer som föreslås i betänkandet är omfattande och kräver
mycket arbete hos försäkringsföretagen. I vissa fall är anpassningarna relativt
enkla att göra, men måste göras i många olika system. I andra fall behövs
anpassningar i endast några få system, men de är i gengäld mer komplicerade att
genomföra. Tiden mellan de färdigbehandlade förslagen och ikraftträdandetidpunkten måste därför vara väl tilltagen för att anpassningsarbetet ska vara
möjligt att genomföra. Med ett ikraftträdande redan den 1 januari 2023 blir tiden
alltför knapp ifråga om dessa författningsändringar som pga. dess betydelse och
komplexitet torde kunna riksdagsbehandlas tidigast kring sommaren 2022. Om en
sådan tidsplan håller torde ett mer realistiskt ikraftträdandedatum infalla först vid
halvårsskiftet 2023.
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