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Centrala studiestödsnämnden (CSN) är positiv till utredningens förslag som kan 

stärka kvaliteten i folkbokföringen. Ett nytt identitetsnummer kan ge en mer 

pålitlig och användbar identitetsbeteckning och ett förändrat 

samordningsnummer kan bidra till att systemet blir säkrare. CSN vill dock lyfta 

följande. 

7.5 Användning av biometriska uppgifter i folkbokföringsverksamheten 

CSN vill understryka vikten av att titta närmare på frågan om en sammanhållen 

identitetsförvaltning och hur biometriska uppgifter kan bidra till en högre 

kvalitet i folkbokföringen och för identitetsnumren. 

9.4 Vilka uppgifter ska få behandlas för analys och urval? 

Förslaget innebär bland annat att uppgifter om ekonomiska förmåner och 

ekonomiska stöd från CSN ska få behandlas för analyser och urval. Sådana 

uppgifter synes dock inte omfattas av den föreslagna uppgiftsskyldigheten i 

folkbokföringsförordningen (1991:749). Av betänkandet framgår inte vilka 

uppgifter som avses i det här sammanhanget och uppgifter om beviljat 

studiestöd m.m. regleras särskilt. I den fortsatta beredningen av förslaget bör 

det klargöras vad som avses med ekonomiska förmåner och ekonomiska stöd 

från CSN och om uppgiftsskyldigheten bör omfatta även dessa uppgifter. 

13.1 Ett nytt identitetsnummer 

Införandet av ett nytt identitetsnummer innebär att det finns skäl att se över 

samtliga de författningar som i dag innehåller bestämmelser om 

samordningsnummer för att de ska överensstämma med den nya regleringen. 

CSN har vidare uppmärksammat att det i 14 § andra stycket lagen (2001:99) om 

den officiella statistiken endast anges att personnummer får behandlas. Vid en 

översyn kan det därför även finnas skäl att se över sådana äldre bestämmelser 

som hänvisar till personnummer och samordningsnummer för att säkerställa att 

de är förenliga med de föreslagna förändringarna. 
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14.1 Samordningsnummer utan krav på personlig inställelse och styrkt 

identitet 

CSN ser att det finns skäl att överväga om den ändrade innebörden av 

samordningsnumren bör få genomslag även i hur dessa benämns. Om 

samordningsnummer inte längre ska ha samma betydelse som tidigare bör man 

överväga om inte den förändringen även bör få genomslag på hur de benämns. 

På så sätt blir det tydligt att det är andra förutsättningar för de nummer som 

tilldelas framöver. Identitetsnummer ger en klar beskrivning av vad de avser. 

Administrationsnummer skulle på motsvarande sätt kunna vara en adekvat 

benämning på de nummer som en myndighet kan begära för att använda i sin 

verksamhet. På så sätt beskriver benämningen av numren vad det är frågan om, 

en personbeteckning för kommunikation mellan myndigheter.  

16.10 Asylsökande ska tilldelas ett samordningsnummer 

Asylsökande har inte rätt till studiestöd och förslaget om att alla asylsökande 

ska tilldelas samordningsnummer kan därför komma att innebära ökad 

administration hos CSN. Skolorna måste rapportera samtliga studerande med 

samordningsnummer till CSN som sedan kommer att behöva kontrollera om 

ett större antal studerande än i dag har ett uppehållstillstånd som kan ge rätt till 

studiestöd eller inte. Antalet asylsökande som berörs varierar och år 2020 var 

det ca 2 300. 

19.5 Konsekvenser för enskilda och för företag 

Förslaget om ett nytt identitetsnummer innebär ett krav på personlig inställelse 

vilket kan uppfattas som besvärande för enskilda även om ett sådant nummer 

har många positiva konsekvenser för den enskilde. Att det finns möjlighet att 

på ett relativt enkelt sätt nå myndigheten och att det inte är förenat med alltför 

stora kostnader är då av betydelse. 
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