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Om folkbokforing, samordmngsnummer och 
identitetsnummer (SOU 2021:57)
Svensk Forsakring har beretts tillfalle att lamna yttrande over forslagen I 
betankandet Om folkbokforing, samordningsnummer och identitetsnummer.

Svensk Forsakring anser, med utgangspunkt I forsakringsbranschens perspektiv, att 
de forslag som laggs i betankandet ar valdvervagda, adekvata och nodvandiga. 
Forslagen innebar avsevarda forbattringar I folkbokforingssystemet och utgor 
saledes ett stort steg i ratt riktning till ett sakrare och battre system.

Svensk Forsakring tillstyrker utredningens forslag med foljande tillagg och 
kommentarer.

I anledning av tidigare lagstiftningsinitiativ rdrande sakrare samordningsnummer sa 
har Svensk Forsakring framhallit betydelsen av att forsakringsforetagen har 
korrekta uppgifter om identiteten pa den som ar eller vill bli forsakringskund; 
kundkannedom ar avgorande for att foretagen ska kunna leva upp till bl.a. 
penningtvattsregelverket och internationella sanktionsbestammelser. Brott mot 
sadana bestammelser kan leda till mycket stranga sanktioner. For att exempelvis 
forhindra transaktioner med personer som star upptagna pa sanktionslistor (t.ex. 
misstankta terrohster) kravs tillgang till korrekta identitetsuppgifter. I samman- 
hanget kan ocksa forsakringsforetagens kontraheringsplikt enligt forsakringsavtals- 
lagen lyftas fram, enligt vilken ett forsakringsbolag ar skyldigt att tillhandahalla 
konsumentforsakringar savida inte sarskilda skal talar daremot. Identitetsuppgif- 
terna kan vidare ha betydelse for premiesattning och riskbedomning, och foretagen 
maste naturligtvis vara sakra pa till vem man betalar ut forsakringsersattning. Utan 
ratt identitet pa forsakringstagaren ar detta I princip omojligt. (Jfr remissyttrande i 
departementets arende Fi2020/00131/S3.)

Svensk Forsakring stodjer vidare uttryckligen forslaget om att forlanga 
gallringsfristen for uppgifterna i SPAR till fern ar for utvandrade personer samt 
mojligheten att forlanga gallringsfristen i ytterligare femarsperioder.

Forsakringsforetag och tjanstepensionsforetag har i vissa fall behov av att fa 
tillgang till samtliga nummer, aven ostyrkta (osakra) samordningsnummer. Ett 
sadant behov finns bl.a. for att kunna berakna en persons livslanga pension. En 
person kan inledningsvis ha tilldelats ett eller flera samordningsnummer och
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sedermera aven erhallit ett personnummer. I ett sadant fall behovs tillgang till 
samtliga nummer for att kunna berakna personens totala pension. Detta hjalper 
saledes inte bara foretagen i deras handlaggning utan ar aven till gagn for den 
enskilde som annars kan riskera att ga miste om viss ersattning.

I likhet tried vad som galler redan idag foreslar utredningen att ostyrkta 
samordningsnummer inte ska framga av SPAR. Motiveringen ar att begransa 
spridningen av sadana nummer i samhallet. Svensk Forsakring instammer i att 
spridningen av sadana nummer bor begransas, men konstaterar samtidigt att vissa 
aktorer bar behov av att fa tillgang till dem. Ett satt att tillgodose bada dessa 
intressen ar att ta in aven de ostyrkta samordningsnumren i SPAR, men begransa 
de aktorer som far tillgang till dem. Sa sker redan idag ifraga om de s.k, 
relationsuppgifterna enligt 8 § forordningen (1998:1234) om det statliga 
personadressregistret. Dar anges att uppgift om make eller vardnadshavare far 
lamnas ut till bl.a. forsakringsforetag.

Svensk Forsakring noterar vidare att fdrslagen om datum for ikrafttradande ar 
snavt satta. De reformer som foreslas i betankandet ar omfattande och kraver 
mycket arbete hos forsakringsforetagen. I vissa fall ar anpassningarna relativt 
enkla att gora, men maste goras i manga olika system. I andra fall behovs 
anpassningar i endast nagra fa system, men de ar i gengald mer komplicerade att 
genomfora. Tiden mellan de fardigbehandlade fdrslagen och ikrafttradande- 
tidpunkten maste darfor vara val tilltagen for att anpassningsarbetet ska vara 
mdjligt att genomfora. Med ett ikrafttradande redan den 1 januari 2023 blir tiden 
alltfdr knapp ifraga om dessa fdrfattningsandhngar som pga. dess betydelse och 
komplexitet torde kunna riksdagsbehandlas tidigast kring sommaren 2022. Om en 
sadan tidsplan halier torde ett mer realistiskt ikrafttradandedatum infalla fdrst vid 
halvarsskiftet 2023.
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