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Ebba Herrlander
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Remiss angående Remiss från Finansdepartementet - Om folkbokföring,
samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)
FSKF-2021-13781
Sammanfattning

Förskoleförvaltningen föreslår att förskolenämnden ställer sig överlag positiv till lagförslag som
verkar för en tillförlitlig folkbokföring. Förskoleförvaltningen 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 bör det understrykas 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.
Förskoleförvaltningen 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.
Förslag till beslut

1. Förskolenämnden godkänner förvaltningens förslag till yttrande.
Beslutsunderlag





Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57)
G-Tjänsteskrivelse Förskolenämnden 210831 Yttrande över Remiss från
Finansdepartementet - Om folkbokföring samordningsnummer och identitetsnummer (SOU
2021:57) STK-2021-994
Förslag till yttrande över Remiss från Finansdepartementet - Om folkbokföring,
samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 2021:57) STK-2021-994

Beslutsplanering

SIGNERAD

2021-08-19

Ordförandeberedning FSKN 2021-08-23
Förskolenämnden 2021-08-31
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Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ärendet

Syftet med utredningen
Det övergripande syftet med utredningen är att åstadkomma ett regelverk som ökar
folkbokföringens tillförlitlighet och förhindrar att uppgifterna i folkbokföringen kan utnyttjas på
ett felaktigt sätt. I utredningen ingår även att föreslå hur kontrollen av en persons identitet bör
utformas vid tilldelning av samordningsnummer. Utifrån angivet uppdrag föreslås förändringar i
flera lagstiftningar bland annat folkbokföringslagen samt införandet av en ny lag om
identitetsnummer och samordningsnummer.
Förskoleförvaltningens arbete med remissen
Förskoleförvaltningen har tagit del av underlaget, med fokus på de delar som rör förskolan och
skolväsendet i stort. Förvaltningen har under arbetets gång fört dialog med arbetsmarknads- och
socialförvaltningen samt funktionsstödsförvaltningen.
Förvaltningens förslag till yttrande
Till följd av den komplexitet som återfinns i de av utredningen föreslagna lagändringarna har
förskoleförvaltningen valt att yttra sig kortfattat kring utredningen. Förslagen i utredningen är
alltför övergripande för att förskolenämnden, utifrån ett förvaltningsspecifikt perspektiv, ska
kunna yttra sig mer ingående kring specifika lagförslag i utredningen.
Överlag föreslår förskoleförvaltningen att förskolenämnden ställer sig positiv till lagförslag som
verkar för en tillförlitlig folkbokföring. Förskoleförvaltningen 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 bör det understrykas 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.
Förskoleförvaltningen har valt att yttra sig särskilt om två förslag som förvaltningen bedömer rör
dess verksamhet. Dessa förslag rör informationsutbyte mellan myndigheter samt
identitetsnummer och förändrat samordningsnummer.
Förskoleförvaltningen har även valt att yttra sig kortfattat om förslag i utredningen som rör
dataanalyser och urval samt biometriska uppgifter. Förskoleförvaltningen kan inte i nuläget se en
direkt koppling rörande dessa förslag till förvaltningens verksamhet. Förvaltningen vill dock
uppmärksamma att förslagen rör intrång i den personliga integriteten vilket är en fråga av
komplex karaktär. Frågan huruvida förslagen är proportionerliga fordrar därför 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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