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Skatteverkets promemoria Fördjupad utredning rörande
kopplingen mellan utländska eID-handlingar och svenska
identitetsbeteckningar
Centrala studiestödsnämnden (CSN) önskar utifrån sina verksamhetsområden
lämna nedanstående synpunkt avseende Skatteverkets förslag till register för
koppling mellan utländska eID-handlingar och svenska
identitetsbeteckningar.
CSN har inte några synpunkter på övriga förslag och överväganden i
promemorian.

6.6.7 Uppgifternas livscykel och gallring
CSN saknar en närmare analys till förslaget att uppgifter och handlingar som
finns lagrade i databasen ska gallras senast efter fem år efter beslut om
koppling.
CSN kan bevilja studiemedel (bidrag och lån) i upp till 240 veckor vilket
innebär att en studerande kan studera i upp till sex år. Återbetalning av lån
börjar när det vid ingången av ett kalenderår har gått minst sex månader efter
utgången av den senaste tidsperiod för vilken låntagaren har fått studiestöd.
Avslutas studierna under en hösttermin får låntagaren därmed ett års
betalningsfri tid. Det innebär att uppgifterna i kopplingsregistret är gallrade
redan när återbetalning av studielån ska påbörjas. Om låntagaren har
invändningar mot skulden kan det medföra svårigheter för CSN att bevisa att
den studerande signerat sin ansökan om studiemedel med en utländsk eIDhandling som kopplats ihop med en svensk identitetsbeteckning. CSN har
därför behov av att uppgifterna finns kvar under hela återbetalningstiden
vilken kan vara 25 år eller mer.
Med hänsyn till ovanstående anser CSN att fem år är en allt för kort tid att
bevara uppgifterna om koppling. CSN anser därför att gallringstidens längd
bör utredas vidare i den fortsatta beredningen av förslaget och att återbetalningstiden för studielån beaktas i denna utredning.
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Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter
föredragning av verksjuristen Ulrika Åsemar. I arbetet med remissvaret har
även gruppchefen Magnus Ohre, verksamhetsutvecklaren Ingela
Abrahamsson och IT-arkitekten Birgitta Persson deltagit.
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