TJÄNSTESKRIVELSE
Kommunledningsförvaltningen

2021-09-23

1[3]

Kod:1.1.6.7
Dnr: KS/2021:00468

Referens

Mottagare

Peter Wikman
peter.wikman@botkyrka.se

Finansdepartementet

Yttrande över remiss - Om folkbokföring,
samordningsnummer och
identitetsnummer (SOU 2021:57)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner yttrandet och översänder det som kommunens
svar på remiss SOU 2021:57

Sammanfattning
Utredningen och de samlade förslagen ska ge Skatteverket rätt verktyg i sitt
arbete för att säkerställa rätt uppgifter i folkbokföringen, vilket är en viktig
kugge i bekämpningen av så väl välfärds- som identitets relaterade brott.
Kommunen är positiv till utredningens syfte och de åtgärder som förbättrar
kvaliteten på och legaliteten i folkbokföringsdatabasen. Kommunen vill
även lyfta in vikten av att se till hela kedjan och följdeffekter som initialt
kan uppstå i samband med att fel hittas och rättas. Det kan få negativa
effekter för personer som redan har exploaterats på en svår bostadsmarknad.

Ärendet
Botkyrka kommun är en av 117 remissinstanser i för Utredningen Om
folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer. Utredningen
syftar till att åstadkomma ett regelverk som ökar folkbokföringens
tillförlitlighet och förhindrar att uppgifterna i folkbokföringen kan utnyttjas
på ett felaktigt sätt. Den skall även föreslå åtgärder som förbättrar
förutsättningarna för att en persons bosättning fastställs korrekt och att rätt
personuppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen. Utredningen ska även
se över systemet för samordningsnummer och identitetsnummer. De
samlade förslagen ska framför allt ge Skatteverket rätt verktyg i sitt arbete
att säkerställa rätt uppgifter i folkbokföringen, vilket är en viktig kugge i
bekämpningen av så väl välfärds- som identitets relaterade brott.
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Kommunens yttrande
Botkyrka kommuns ställer sig positiv till utredningens förslag som minskar
felaktigheter i folkbokföringen. Att folkbokföringsdatabasen har korrekt
information är en grundsten i välfärdssystemet, att uppgifterna går att lita på
är även viktigt för trovärdigheten till systemet. Att underlätta samverkan
mellan myndigheter vad det gäller utbyte av information kan även underlätta
i arbetet mot att stävja välfärdsbrott.
Kommunen ser även positivt på ett säkrare system kopplat till
samordningsnummer och identitetsnummer. Att underlätta för myndigheter
och arbetsgivare att säkerställa identitet kan ge personer med korrekta
identitets- och samordningsnummer en smidigare kontakt. Att asylsökande
som huvudregel ska få ett samordningsnummer är även det ett viktigt steg
för att underlätta för denna grupp i sina myndighetskontakter.
De stärkta reglerna kring identitetskontroll kopplat till asylprocessen ser
kommunen som positivt och viktigt. Att asylprocessen bygger på att rätt
individ prövas är helt centralt för att kunna fatta rättssäkra beslut. Hur en
identitetskontroll skulle se ut för egenbosatta asylsökande som kan ha levt i
Sverige under en tid känns dock lite oklart. Finns det en risk att Skatteverket
egentligen bara överprövar Migrationsverket tidigare identitetskontroll.
Kommunen ser en risk i att personer avregistreras från
folkbokföringssystemet eller åter skrivas i den kommun där de senast haft
bosättning, om de inte kan knytas till en adress eller kommun. I
storstadsområden, där bostadsmarkanen är pressad, finns idag en grupp med
svag eller ingen förankring på bostadsmarknaden. Denna grupp kan ha en
mer flyttande boendesituation, vilket givetvis inte är önskvärt. Men att de
riskerar att avregistreras eller skrivas i en tidigare bostadskommun kan vara
problematisk. Det skulle kunna skapa en situation där en grupp med få
alternativ, hamnar i en än mer utsatt situation. Beroende på kommunens
demografiska sammansättning och hur flyttströmmar har sett ut kan det
medföra att vissa kommuner kommer få fler personer åter skrivna om de
saknar bosättning i deras nuvarande vistelsekommun. Botkyrka har en
relativt rörlig befolkning och har historiskt haft ett stort inflöde från
utlandet, delvis via asyl- och arbetskraftsinvandring. Två grupper som torde
ha en svagaste förankring på bostadsmarknaden och kan vara
överrepresenterade bland de personer som kan komma åter skrivas.
En viktig aspekt som bör lyftas är de följdeffekter som initialt kan uppstå
kopplat till Skatteverket får ökade möjligheter att rätta felaktighet i
folkbokföringen. Personer som använt sig av felaktiga uppgifter i
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folkbokföringsdatabasen för att komma över hyreskontrakt i uthyrningssyfte
är inte de som drabbas hårdast när det uppdagas och korrigerats. Det är de
som hyrt i andra hand som riskerar att stå utan bostad när ett sådant fel har
rättats. Som bostadssituationen ser ut i storstadsområden är det viktigt att se
till hela kedjan, och vara förbered på att effekterna inte bara sker i systemet
utan kommer även kunna få effekter för grupper som redan idag har den
svagaste anknytningen på framför allt bostadsmarknaden.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Ett säkrare och mer korrekt sätt att samla in uppgifter till
folkbokföringsdatabasen kan på sikt minska möjligheten att tillskansa sig
felaktiga utbetalningar genom att utnyttja fel i folkbokföringen. Detta kan på
sikt ge minskade kostnader för kommunen.
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