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Yttrande över ”Om folkbokföring, samordningsnummer och
identitetsnummer”, SOU 2021:57
Boverkets ställningstagande
Boverket avgränsar sitt yttrande till förslagen rörande ”ökad kvalitet i
folkbokföringsdatabasen, informationsutbyte samt dataanalyser och urval i
folkbokföringsverksamheten” (kapitel 5, 6 och 8), det vill säga de kapitel som
på ett direkt sätt rör adressuppgifter i folkbokföringen.
Boverket tillstyrker förslagen i kapitel 5, 6 och 8 i finansdepartementets SOU
”Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer”, SOU
2021:57. Vad gäller utredningens övriga förslag har Boverket inga synpunkter
på dessa.
Boverkets synpunkter
Boverket lämnar även följande synpunkter. Som en del av Boverkets
verksamhet ska myndigheten följa och analysera utvecklingen på
bostadsmarknaden. För att på ett adekvat sätt kunna utföra dessa uppgifter och
följa och analysera framför allt boendeförhållanden är det för Boverket av vikt
med en korrekt folkbokföringsdatabas, i synnerhet vad gäller adressuppgifter.
Boverket ställer sig därför positivt till utredningens förslag gällande ökad
kvalitet i folkbokföringsdatabasen.

Fastställd: dnr 2250/2021

Boverket vill dock lyfta en frågeställning angående förslaget att folkbokföring
under rubriken utan känd hemvist slopas. Boverket har ingen anledning att
ifrågasätta Skatteverkets problembeskrivning angående personer som inte kan
knytas till en fastighet eller kommun. Boverket ser dock en möjlig problematik
då tillfälligt bostadslösa personer, som inte kan knytas till en viss kommun,
enligt utredningens förslag kommer att avregistreras från folkbokföringen då
rubriken utan känd hemvist slopas. Även om det inte finns något hinder att en
avregistrerad person kan bli folkbokförd igen kan det finnas risk för att detta
inte sker. Detta borde potentiellt kunna leda till att, även om folkbokföringen
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blir mer korrekt, kan det bli på bekostnad av att fler individer lever i Sverige
utan att vara folkbokförda. Boverket saknar dock förutsättningar att bedöma
huruvida detta kan bli ett reellt problem.
Boverket ställer sig även positivt till utredningens förslag att på begäran av
Skatteverket ska Migrationsverket, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten,
Centrala studiestödsnämnden, Arbetsförmedlingen och
Kronofogdemyndigheten lämna uppgift om adress och andra kontaktuppgifter.
Denna typ av informationsutbyte mellan myndigheter torde leda till ökad
kvalitet i folkbokföringen även om det är svårt att bedöma i hur stor
utsträckning detta kommer att ske. Boverket kan också konstatera att det redan
idag finns skyldighet för myndigheter att underrätta Skatteverket om det kan
antas att en uppgift i folkbokföringen om en person som är eller har varit
folkbokförd är oriktig eller ofullständig. Denna skyldighet infördes i och med
en förändring som gjordes i folkbokföringslagen i juni 2021.
Boverket ser inget skäl att ifrågasätta utredningens slutsats att det rättsliga
stödet för ett mer omfattande analys- och urvalsarbete för att få till stånd en
effektivare kontrollverksamhet inte är tydligt. Boverket ser därför positivt på
att det av förordningen med instruktion för Skatteverket ska framgå att
Skatteverket genom analys- och urvalsverksamhet ska verka för att felaktiga
uppgifter i folkbokföringsdatabasen upptäcks och förhindras.

I detta ärende har generaldirektör Anders Sjelvgren beslutat och signerat
beslutet elektroniskt. Föredragande har varit expert Roger Gustafsson. I den
slutliga handläggningen har också enhetschef Magnus Jacobsson och rättschef
Yvonne Svensson deltagit.
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generaldirektör
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