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Kommunstyrelsen

Förslag till yttrande över Remiss från Finansdepartementet - Om
folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)
STK-2021-994
Förskolenämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Förskolenämnden ställer sig överlag positiv till lagförslag som verkar för en tillförlitlig
folkbokföring. Förskolenämnden instämmer med förslaget att en uppgiftsskyldighet bör
införas för att befrämja folkbokföringsverksamheten. De förslag som ges i utredningen är av
betydelse för samtliga förvaltningar i Malmö stad som använder sig av identifiering av
personer i sin verksamhet. Däremot vill förskolenämnden understryka att det krävs en
juridisk övergripande analys kring utredningen för att beakta ett övergripande rättsligt
perspektiv avseende de förslag som presenteras och den påverkan dessa kan antas ha på
kommunens invånare, nämnder och förvaltningar. Förslagen i utredningen, och de frågor de
väcker, bedöms av förskoleförvaltningen vara långt mer övergripande än att beakta som
förvaltningsspecifika.
Förskolenämnden vill uppmärksamma att det förslag avseende införande av
identitetsnummer som ges i utredningen innebär omställningskostnader i förhållande till
förvaltningens IT-system, vars införskaffande eventuellt behöver påskyndas.
Yttrande

Förskolenämndens inställning
Förskolenämnden ställer sig överlag positiv till lagförslag som verkar för mer tillförlitlig
folkbokföring. Däremot vill förskolenämnden understryka att det krävs en juridisk
övergripande analys kring utredningen för att beakta ett övergripande rättsligt perspektiv
avseende de förslag som presenteras och den påverkan dessa kan antas ha på kommunens
invånare, nämnder och förvaltningar. Förslagen i utredningen, och de frågor de väcker,
bedöms av förskoleförvaltningen vara långt mer övergripande än att beakta som
förvaltningsspecifika.
Förskolenämnden vill emellertid framhålla följande.
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Informationsutbyte (s. 259–315)
Förskolenämnden noterar att det finns ett för Skatteverket påtalat behov av en utökad
befogenhet att inhämta uppgifter från andra myndigheter i folkbokföringsverksamheten (se
avsnitt 8.3, s. 266) och att utlämnandet av information bör ske med hjälp av medium för
automatiserad behandling (se avsnitt 8.4.3, s. 270).
Förskolenämnden har ett behov av ett ökat informationsutbyte mellan myndigheter i syfte
att motverka felaktig folkbokföring, och ser därmed positivt på förslaget.
Förskolenämnden är även positiv till förslaget om skyldighet för samtliga myndigheter att
underrätta Skatteverket om det kan antas att en uppgift om en person med identitetsnummer
eller samordningsnummer är oriktig eller ofullständig (s. 505-514).
Identitetsnummer och förändrat samordningsnummer (kapitel 13 – 16)
Förskolenämnden ser fördelar med förslaget med identitetsnummer och förändrat
samordningsnummer för förvaltningen och för staden.
För förskoleförvaltningens verksamhet är det av stor vikt med spårbarhet och unika
identiteter. Det som till exempel nämns i utredningen om avsaknaden av en gemensam
identitetsbeteckning för asylsökande, utgör en svårighet också för förskoleförvaltningen vid
exempelvis hantering av plats i förskola.
Den pågående digitaliseringen i förskoleförvaltningen innebär bland annat att
kommunikationen med vårdnadshavare i vissa fall kommer att ske via digitala kanaler med
krav på digital identifikation. Flertal vårdnadshavare utan personnummer kommer att stå
utanför denna hantering, vilket minskar likvärdigheten i förskolan.
Förskolenämnden menar att föreliggande förslag skulle kunna underlätta i förvaltningens
ovan nämnda hanteringar.
Dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten samt biometriska uppgifter (kapitel 7
och 9)
Förskolenämnden noterar att det finns ett behov för Skatteverket att inhämta information
från andra myndigheter på ett resurseffektivt sätt. I utredningen görs bedömningen att
sambearbetning av uppgifter vid dataanalyserna och urvalen kommer att utgöra ett
betydande intrång i enskildas personliga integritet. Utredningen bedömer att intrånget är
proportionerligt i förhållande till syftet att upptäcka och förhindra felaktigheter i
folkbokföringsdatabasen, se s. 339.
I utredningen föreslås även en utökad användning av lagrade biometriska uppgifter i
identitetshandlingar för att motverka identitetsrelaterad brottslighet och felaktiga
utbetalningar.
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Förskolenämden kan inte i nuläget direkt se en koppling rörande dessa förslag till
förvaltningens verksamhet. Nämnden vill dock uppmärksamma att frågan om intrång i den
personliga integriteten är av komplex karaktär och att frågan huruvida förslagen är
proportionerligt fordrar ett av utredningen mer utförligt resonemang, som motiverar varför
intrånget är proportionerligt i förhållande till syftet att upptäcka och förhindra felaktigheter i
folkbokföringen.
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