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Yttrande – betänkande Om folkbokföring,
samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)
Örebro kommun har inbjudits att lämna yttrande över Finansdepartementets
betänkande ”Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer”
(SOU 2021:57). Nedan följer Örebro kommuns synpunkter.
Örebro kommun tillstyrker betänkandets förslag. Flera kommunala
verksamhetsområden är beroende av att folkbokföringen är korrekt.
Därför är det positivt med förändringar som kan leda till ett regelverk som
ökar tillförlitligheten till uppgifterna i folkbokföringsdatabasen och som kan
förhindra att folkbokföringsuppgifter utnyttjas på ett felaktigt sätt. Örebro
kommun anser vidare att det är angeläget att komma åt problemet med
felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen och identitetsrelaterad
brottslighet, vilket de föreslagna förändringarna förväntas bidra till.
Uppgifter i folkbokföring

Örebro kommuns olika verksamheter upptäcker regelbundet felaktigheter i
folkbokföringen, bland annat när någon inte anmält adressändring till
Skatteverket. Det är viktigt att personerna är folkbokförda på rätt adress
eftersom det även är en förutsättning för att en person exempelvis ska kunna
få bistånd.
Samordningsnummer och identitetsnummer

Örebro kommuns verksamheter använder sig idag av TF-nummer som
verksamheterna själva upprättar i verksamhetssystemet för dem som ännu inte
fått sitt personnummer. Detta innebär att numren kan se olika ut i olika
kommuner. Risken för felaktiga utbetalningar i välfärdssystemet är därför
påtaglig då en person kan vara aktuell i olika kommuner med olika identitet.
Genom att införa samordningsnummer och identitetsnummer som kan
användas av alla myndigheter bidrar detta dels till att minska felaktigheter, dels
till att påskynda processen mot att etablera sig i samhället då numret kan
användas som ett personnummer i högre grad.
Örebro kommun behöver utifrån detta se över hur samordningsnummer och
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identitetsnummer ska kunna läggas in i verksamhetssystemen, men när detta
fungerar är bedömningen att det kommer att förenkla handläggningen av
personer utan personnummer.
Örebro kommun anser också att det är positivt att Skatteverket tar över all
hantering av samordningsnummer och identitetsnummer, eftersom det
förenklar handläggningen när numren är kopplade till folkbokföringen.
Däremot framgår det inte tydligt av betänkandet om en person som har fått ett
personnummer kan använda sig både av personnumret och ett
samordningsnummer/identitetsnummer. En sådan situation skulle öka risken
för felaktigheter och dubbla identiteter.
Biometriska uppgifter

Örebro kommun anser att betänkandets riskanalys gällande användande av
biometriska uppgifter är bristfällig. Betänkandet behöver konkretisera hur det
ska säkerställas att de insamlade uppgifterna inte kommer att kunna
missbrukas. När de biometriska uppgifterna finns i folkbokföringsdatabasen
måste det även säkerställas att det inte otillbörligen går att komma åt
uppgifterna. Det är även nödvändigt att säkerställa att den interna tillgången till
uppgifterna inom myndigheten begränsas och att uppgifterna enbart är
tillgängliga för personal med utbildning i hur dessa ska hanteras.
Vidare anser Örebro kommun att det även måste garanteras att den tillfälliga
lagringen av de biometriska uppgifterna inte går att omvandla till permanent
lagring. Riskerna att det insamlade materialet inte förstörs och används på
otillbörligt sätt är överhängande. Det betyder att det måste finnas skarpa
bestämmelser kring hur de insamlade uppgifterna ska förstöras och inte vara
möjliga att rekonstruera. Örebro saknar också en tydlighet i betänkandet om
hur länge en tillfällig lagring får lov att pågå.
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