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Nairobi

Remissvar över betänkandet SOU 2021:57 Om folkbokföring,
samordningsnummer och identitetsnummer
Sammanfattning
Ambassaden är positiv till förslagen i betänkandet; ett tillförlitligt och
välfungerande folkbokföringssystem är grundläggande i den konsulära
verksamhet som ambassadens har. Dock behöver systemet för
vilandeförklaring av identitetsnummer regleras ytterligare. Vidare så
motsätter sig ambassaden förslaget att utesluta vissa mindre beskickningar
och karriärkonsulat från möjligheten att genomföra identitetskontroll i
samband med tilldelning av identitetsnummer.
3 kap. Vilandeförklaring och förnyelse
Ambassaden Nairobi utfärdar i genomsnitt mellan 300–400 ordinarie pass
per år. En del av passen utfärdas till personer som innehar
samordningsnummer. Utifrån ambassadens erfarenhet kan det dröja mer än
fem år mellan att en person med samordningsnummer kommer för att på
nytt söka pass hos myndigheten. Med en automatisk vilandeförklaring av de
nya identitetsnumren efter fem år är det svårt för ambassaden att i nuläget
överblicka de verksamhetsförändringar och eventuellt ökade resurser som
det kan innebära att vid varje förnyelse av pass även kräva förnyelse av
identitetsnumret. Det måste därför vara mycket tydligt under vilka
förutsättningar ett vilande nummer får fortsätta att användas av myndigheten
för utfärdande av pass mot när det krävs en ansökan om förnyelse av
identitetsnumret. Det bör tydliggöras att om ett identitetsnummer har
försatts vilande så är det den enskilde själv, och inte myndigheten som
ursprungligen rekvirerat numret, som ska ansöka om förnyelse. Ansökan bör

ske direkt till Skatteverket som ansvarar för de redan utfärdade numren.
Skatteverket avgör sedan om sökande åter behöver identifiera sig för att
numret ska aktiveras igen.
Kontroll av identitet och identitetsuppgifter, 11 § samt 13.3.4
Ambassaden motsätter sig förslaget att utesluta vissa beskickningar och
karriärkonsulat från möjligheten genomföra identitetskontroll i samband
med tilldelning av identitetsnummer, både i ärenden för barn födda
utomlands och genom s.k. personligt möte utom riket. Ambassaden ser en
risk att bedömningen av den utländska handlingen i ärenden om
identitetsnummer blir sämre genom att bedömningen av handlingen görs av
en myndighet som i normalfallet inte täcker landet. Då betänkandet syftar till
ett säkrare system för identitetsnummer bör bedömningen av handlingen ske
så nära handlingens ursprung som möjligt och där det finns bäst kunskap för
att bedöma handlingens äkthet. Ambassaden föreslår att avgränsningen
istället borde dras vid myndighet där det inte finns svensk utsänd personal.
5 kap. Överklagande
En svaghet som finns i dagens system med rekvisition av
samordningsnummer är att den enskilde inte har någon möjlighet att
överklaga i de fall där ambassaden bedömer att det saknas underlag för att
rekvirera ett samordningsnummer. Det är därför välkommet att förslaget
möjliggör för enskild att själv ansöka om identitetsnummer och därmed få
ett beslut från Skatteverket som är möjligt att överklaga.

I detta ärende har ambassadör Caroline Vicini beslutat. Förste
ambassadsekreterare Anna Persson har varit föredragande. I den slutliga
handläggningen har också ambassadrådet Camilla Håfström och
ambassadrådet Simon Bertilsson deltagit.
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