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ÖstrosTill statsrådet Thomas

Regeringen beslutade den 29 juni 1995 tillkalla särskild utredareatt en
uppgiftmed lagen 1991:483 fingerade personuppgifteröveratt se om
vissa frågor med anknytning till folkbokföringslagen 1991:481.samt

förordnadesSamma dag hovrättsrådet Björn Karlsson särskildsom
utredare. Som förordnades fr.0.m. den september 19951experter av-
delningsdirektören Marie Ahlqvist Bresle, avdelningsdirektören Aimee

Jillger, kammarrättsassessom Anita Linder och kammarrättsassessom

Birgitta Pettersson.

Utredningen, antagit vissa folkbok-Utredningennamnetsom om
föringsfrågor, överlämnar betänkandet folkbokföringsfrágor.härmed Några

Utredningen har därmed avslutat sitt arbete.

Jönköping i april 1996.

Björn Karlsson
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Sammanfattning

förslagUtredningens

Skyddet folkbokföringeninom personförföüelsemot

Adresser och andra folkbokföringsuppgifter finns myndig-hos olikasom
heter kan användas led i personförföljelse. Med hjälpett t.ex.som enav
adressuppgift kan förföljare spåra för hotutövaatten upp en annan person

förstaeller våld. I hand det sekretess skall skydda förföljelseär motsom
sker med hjälp personuppgifter hos myndigheter. Sekretesskyddetsom av

förstärks med s.k. sekretessmarkering "skyddad ad-ett systemgenom
ress". En sekretessmarkering läggs in i folkbokföringsregistren när man
befarar kan bli för förföljelse uppgifter henneatt utsattpersonen om om
eller honom röjs. l dagsläget har cirka 6 000 sekretessmarkering.personer

Undantagsvis kan det visa sig sekretess inte räcker för skyddaatt att
Kvarskrivning eller användning fingerade personuppgifteren person. av

Id-byte kan då aktualiseras. Kvarskrivning, beslutas skattemyn-som av- -
digheten, innebär bosatt plats där hon ellerär änatt en person en annan

folkbokförd.han Bostadsadressen förär den kvarskrivne registreras inte

inom folkbokföringen. inte hellerDen tillgänglig för myndigheter ellerär
enskilda. Id-byte kan ske endast då den befarade förföljelsen särskiltär av
allvarlig Vid id-byte, endast kan medges domstol, harart. som av perso-

i fråga bl.a. bytt ochnen namn personnummer.
Kvarskrivning och id-byte har visat sig mycket effektiva skyddsåt-vara

Åtgärdernagärder. har dock negativa konsekvenser drabbar densom som
Ävenbehöver skyddas. myndigheter tredje drabbas. Ungefäroch kanman

150 för närvarande kvarskrivna medan cirka harär 30personer personer
id-byte.medgivits
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råder inom folkbokföringen hos olikaDen sekretess och myndig-som
heter enligt utredningens mening, alltid tillräcklig skyddsåt-är, nästan en
gärd vid befarad personförföljelse. Utredningen föreslår därför inte några

förändringar det grundläggande sekretesskyddet för adresser och andraav
uppgifter från folkbokföringen. På skolområdet bör dock sek-utgårsom

situationen kan hållasstärkas. I dagsläget den adresserärretessen att som
hemliga inom folkbokföringen oftast offentliga inom grund- ochär gym-
nasieskolan. Eftersom många riskerar förföljelse har barn ipersoner som

offer adressuppgiften hosskolåldem, kan förföljare nå sitt genomen
folkbokföringssekre-skolan. Utredningen föreslår motsvarighet tillatt en

i och gymnasieskolan.införs i första hand grund-tessen
och id-byte tillgrips måste ha analyseratInnan kvarskrivning man

räcker skydd. Utred-varför sekretess och sekretessmarkering inte som
fallet. börningen föreslår detta klargörs bättre vad Detäränatt som nu

verkningsfulla åtgärderockså tydliggöras kvarskrivning och id-byte äratt
sin livsföring.endast den enskilde beredd läggaär att omom

och irättigheter skyldigheterganska utsträckningI ärstor en persons
vidnegativa konsekvensernatill folkbokföringsorten. Desamhället knutna

folkbokfördden kvarskrivnekvarskrivning beror är ortatt annanen
den kvarskrivne,Utredningen föreslårdär hon eller han vistas.än att

till fullständigsjukvårdslagen,ändring i hälso- och rättgesengenom
skolområdetinförsvistelselandstinget. Att det sekretess ärsjukvård i

övrigtkvarskrivna. lbetydelsefullt förockså särskilt är anserpersoner som
särskildvid kvarskrivning kan bemästrasutredningen svårigheterna utanatt

beredda hjälpa dendocklagreglering. Berörda myndigheter måste attvara
kvarskrivne till rätta.

skyddsåtgärder inledsdenId-byte det tredjeär trappasteget av som
gällerkvarskrivning. När detmed sekretess och fortsätter med arten av

utredningen endastgrunda id-byte föreslår smärreförföljelse kansom
Även gällerrestriktivitet råda detfortsättningsvis skalljusteringar. närstor

andrakvarskrivning ochfårmedge id-byte. Id-byte ske endastatt om
särskilt domstolenUtredningen betonarskyddsåtgärder otillräckliga.är att
otillräckliga innanvarför andra skyddsåtgärdermåste klar äröver ettvara
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id-byte medges. Om den enskilde kan skyddas id-byte detär nämligenutan
till fördel för henne eller honom.stor

dagslägetI kan id-byte medges för högst fem år. olikaI sammanhang
har det förts fram krav identitetsbyte.ett Utredningen harpermanent
bedömt det nuvarande tidsbestämdaatt id-bytet bör behållas. Om det
behövs kan id-byte efter förnyad prövning medges för än period.mer en
Ett byte kan bl.a. medföra skyddsåtgärdenpermanent kommer beståatt att

hotet har upphört. Dettrots att enligtär utredningens mening till nackdel
både för den enskilde, myndigheterna och tredje man.

När det gäller ansöknings- och beslutsförfarandet vid id-byte föreslås
Äveninga förändringar.större i fortsättningen skall det i första hand an-

komma Rikspolisstyrelsen RPS ansöka id-byte vid Stockholmsatt om
tingsrätt. Utredningen vill dock RPS utökad avslårätt fram-ge atten
ställningar id-byte. Om det inte sannoliktär den enskilde kan med-om att

id-byte skall RPS avslå hennes eller hans framställning.ges I likhet med
vad gäller kan den enskilde efter sådant avslag vända sig direktsom nu ett
till domstolen och begära id-byte.

Utredningen föreslår särskild bestämmelse RPS irätten attsom ger
ärendet id-byte inhämta sekretessbelagda uppgifter främst denom ut-om
pekade förföljaren.

Efter id-byte registreras i frågaett med bl.a. ñngeratnyttpersonen -
och inom folkbokföringen. Ett framgångsriktnanm id-personnummer-

byte förutsätter självfallet och verkliga uppgifter inteatt kan kopplasnya
varken inom folkbokföringen eller hos någonsamman, myndighet. I

princip endast RPS känner verkliga identitet. Det har emellertidpersonens
visat sig det i vissa sammanhangatt eller mindreär nödvändigtmer att
uppgifter verkliga förhållanden tillgängliga.görs Personenom personens
riskerar helt eller delvis miste någon rättighetatt i samhälletarmars om
eller drabbas andra problem.att av

För komma tillrätta med olägenheternaatt efter id-byte denärett
enskilde i behov hjälp. Utredningen föreslårstort RPS får till sär-av att
skild uppgift hjälpa har medgivits id-byte,att personer som om personen
inte kan fâ hjälp på Styrelsen harsätt. god överblickannat deöver



199653sou16 Sammanfattning

skall särskilt bistå denefter id-byte. RPSkan aktualiserasproblem ettsom
enskildekan denmyndigheter. Därvidmed andraenskilde vid kontakter

nödvändigtdet kani vilka sammanhanghjälp med bedömabl.a. få att vara
id-bytet.förhållanden föreuppgiftlämna någonatt ut om

automatiskteller mindreformertveksam till allaUtredningen är av mer
de fallfingerad identitet. Iverklig ochmellanutlämnande kopplingenav

bör det skemåste lämnasföre id-bytetförhållandenuppgiftervissa utom
Utred-betryggande former.underenskilt fall ochprövning i varjeefter en

uppgifter id-byteför känsligasekretesskyddsärskiltningen föreslår ett om
någon myndighet.överföras tillkan komma attsom

bringasenskilde kunnaskall denmedgivande till id-byte attEtt upp-av
föreligger.längrenågot hot inteförtid, exempelvishöra i om

fram förslagläggapåkallatfunnit dethar inteUtredningen att om
medgivits id-hartill denkostnadsersättningsärskildformnågon somav

byte.

folkbokfördaföräldrar inte ärnyfödda barnFolkbokföring varsav

registreringallmänfolkbokföringeninfördes det iår sedannågotFör en
princip allafolkbokförs iSamtidigtlandet.här ifödslar skeralla somav

folkbokförda.föräldrarnaoberoende ärföds härbam av omsom
inte längrelandet börhär ifödelsen skerförhållandetdetEnbart att å
föreslårUtredningennyfödda barnet.folkbokföring detför attskäl avvara

ifolkbokförd.moderbarnetsendast ärfolkbokförasbarn skallnyföttett om
läng-kortare ellerefterdockfolkbokförs kandärmed inteEtt barn ensom

skall folkbok-dethitanknytningfått sådani landet hatids vistelse attre
föras. g

barnfamiljehemsplaceradeFolkbokföring av

familjehemsplaceradesärskild regleringfinns det inte någondagslägetI av
familjehemmetinormaltfolkbokförsfolkbokföring. Barnetbarns om

månader.överstigakan kommadärvistelsen attantas sex
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Vård i familjehem skall utformas så den främjar den enskildesatt
samhörighet med de anhöriga och kontakt med hemmiljön. Utredningen

förordar detta får genomslag det gäller folkbokföringen. Ut-även näratt
föreslårredningen folkbokföring i familjehemmet sker vistelsen därnäratt

överstiger år. Normalt kommer ändrad folkbokföring aktualiserasett att
först sedan vistelsen har pågått drygt år. fårSocialnämnden skyldig-ett en
het underrätta skattemyndigheten barnets folkbokföring skall änd-näratt

ras.
Vård barn och i hem för vård föranledaeller boende bör aldrigav unga

folkbokföring i sådant hem.

Födelsehemort

Utredningen förordar uppgiften födelsehemort behållsatt ettom som
särskilt registerbegrepp inom folkbokföringen. förstaUppgiften används i

hand polismyndighetema vid utfärdande Uppgiften födel-av av pass. om
sehemort behövs inte längre i personbevis.

Personnummer för den inte folkbokfördärsom

Personnummer skall i första hand tilldelas i samband med att en person
folkbokförs. Personnummertilldelning sker emellertid i andraäven sam-
manhang. Enligt praxis tilldelas för sju olika ändamål utanpersonnummer

frågai folkbokförs. tilldelning till del stri-Det äratt storpersonen en som
der bestämmelserna i FbfL. l första hand detärmot om personnummer
för och skattemyndigheternaspolis- behov tilldelassom personnummer en

inte folkbokförd. myndigheter de måsteDessa haär attperson som menar
för samtliga aktuella hos dem. Detärpersonnummer personer ansessom

föreligga bl.a. risk för personförväxling och svårigheter vidannars upp-
giftsutbyte med andra myndigheter. Vid den personnummertilldelning som
sker samband med folkbokföring ofta svårt med säkerhetdetärutan att
identifiera den tilldelas personnurnret.person som
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för flera enhetligUtredningen har förståelse myndigheters krav en
folkbokförda ochpersonbeteckning för inte eller har varitärpersoner som

därför finns emellertid skäl talarsaknar Det motsom personnummer. som
oftatill användning. uppfattaskommer Personnumretatt personnummer

förinträdesbiljett till samhället och bör därför reserveras personersom en
därför det införs särskiltfolkbokförs här. Utredningen förordar ettattsom

eller har varitför intesamordningsnummer ärpersoner somnummer --
samordningsnummer kunnafolkbokförda. den mån det finns behov börl

samhällsområden myndigheter i dagslägettilldelas för och äräven som
från personnummertilldelning.uteslutna

identitetskallVid tilldelning samordningsnummer personensav
ielleridentitetenmöjligt. Om det råder osäkerhetfastställas det är omom l

födelsetiden, skall det lexempelvisuppgiftnågon rör personen,om som l
samordnings-tilldelatstilldelningen. Om harvid en person somanges

vidfolkbokförs skall samordningsnumretäven angesnummer senare
konstrueratSamordningsnumret börfolkbokföring somvarapersonen.av

före-inte kaninnehålla sifferkombinationerett sompersonnummer men
ikomma personnummer.

milj.skatteförvaltningen 2-3det kommer kostahar beräknatRSV att att
samordningsnummer.tilldelning registreringför ochkr. förberedaatt av

Överklagande folkbokföringsmåli

två frågor.huvudsak Denenligt FbfL iSkattemyndighetens beslut rör
bosatt,skallnågonstansfrågan gällergrundläggande ansespersonvar en

fattar också beslutMyndighetenbeträffande bosättning.alltså beslut om
medborgarskap. Icivilstånd ochförhållanden,registrering olika t.ex.av

FbfL överklagas denenligtSkattemyndighetens beslutdagsläget kan av
bosättninggäller. Beslutfolkbokföring beslutet personsom enperson vars

beslutet och RSV.kommun berörskan också överklagas avavav en som
Överklagande förstdvs.enligt förvaltningsprocessen,vanligtsker sätt

Regeringsrätten.ochvidare till kammarrättenoch sedantill länsrätten
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Utredningen föreslår det i FbfL införs generellt kravatt pröv-ett
ningstillstånd vid överklagande till kammarrätten. Prövningstillstånd kan
meddelas enligt bestämmelserna i förvaltningsprocesslagen. Det innebär
bl.a. s.k. ändringsdispens kan meddelas.att

När det gäller den enskildes överklaganderått föreslås i övrigt inte
några förändringar. Utredningen har övervägt särskild överklaganderätten
för vårdnadshavare det gäller barnsnär folkbokföring. Utredningen har
dock inte funnit det påkallat endast två vårdnadshavareatt rättge atten av
överklaga.

Utredningen föreslår den kommunala överklaganderätten folkbok-att
föringsområdet avskaffas. När mantalsskrivning inte längre sker enligt
FbtL har utredningen bedömt det saknas skäl behålla den kommu-att att
nala överklaganderätten enligt lagen. RSV:s överklaga utvidgasrätt att
något. Eftersom verket har allmänt för folkbokföringen börett ansvar
verket kunna överklaga alla beslut enligt FbfL, inte endast sådanatyper av

bosättning.rörsom
En särskilt reglerad tvåpartsprocess föreslås i frågor enligt FbfL. Den

har i princip innebörd tvåpartsprocessen enligt taxeringslagensamma som
och förvaltningsprocesslagen. Vid överklagande enskild skattemyn-ärav
digheten dennes i länsrätt och kammarrätt. Skattemyndigheten fårmotpart
överklaga avgörande länsrätten inte kammarrätten. I Rege-av men av
ringsrätten det endast RSVär kan föra det allmännas talan. fårRSVsom
också från Skattemyndighetenrätt det allmännasöverta talan i länsrättenatt
och kammarrätten.

Inom för folkbokföringsverksamheten handlägger Skattemyndig-ramen
heten vissa ärenden familjerättsligäven I första hand frågornarörart.av

hindersprövning och registrering vårdnad. Utred-namn, av gemensam
ningen förslår processordningen på dessa områden i princip blir denatt

enligt FbfL.samma som
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Författningsförslag

Förslag till

Lag ändring i lagen 1991:483 fingeradeom om person-

uppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1991:483 fingeradeom om
personuppgifter

dels 1-4 §§ skall ha följandeatt lydelse,
dels i lagen skall införas sjuatt paragrafer, 5-11 §§, följandenya av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

Om det finns uppenbar En folkbokförden person som
risk folk-att är riskerar blien förperson allvarligsom att utsatt
bokförd i landet kan bli för brottslighetutsatt riktar sig motsom
särskilt allvarlig brottslighet dennes liv, hälsa eller frihet kansom
riktar sig dennes liv, hälsamot fa medgivande använda andraatt
eller frihet och inte uppgifter sig självom personen deänom
kan tillräckligt skydd på verkliga fingeradeges an- personupp-

får Stockholmssätt, tings-nat gifter.
efter skriftligrätt, ansökan, med-

använda andraattge personen
personuppgifter sig själv änom
de verkligafingerade personupp-
gifter under högst fem år.

Ett medgivande använda fingeradeatt personuppgifter får även ges
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

första stycket,ifamiljemedlem till personernaomperson som avsesenen
tillsammans.varaktigt bor

2§

användaMedgivandemedgivandeAnsökan atten-om
personuppgifter fårfingeradeRikspolisstyrel-§ligt 1 görs av

skyd-kanintefrån denframställningefter personenomgessen
kvarskrivning enligtdasfingeradeanvändavill genomper-som

1991:folkbokföringslagen16 §sonuppgifter.
eller på sätt.481harRikspolisstyrelsen annatOm

hellerinteMedgivande fårfrånframställningavslagit enen
fingera-användningensjälvfår denneenskild avomgesperson

med hänsynpersonuppgifter,demedgivan-ansöka hos rätten om
ellerförföljdestill den personde.

fåkanförhållanden,andraeller antashar fåttEn person som
skyddsejfekt.begränsadendastdelförmedgivandebegär egen

förkanMedgivandeellerframställanfår gesgöraäven
ifem århögstförmedgivande taget.ansökan ettom

vårdnads-ärbarn personensom
borvaraktigtochförhavare

syftemed, ärtillsammans attom
vård-andredenskydd motge

nadshavaren.
Rikspolisstyrel-beslutEtt av

hosansökaninte göraattsen
överklagas.får interätten

3§

användaMedgivandehandläggning attVid tingsrättens
läm-personuppgifterfingerade1996:000lagengäller om

tingsrätt.Stockholmsdomstolsären-handläggning nas avav
medgivande görsAnsökanden. om

franz-efterRikspolisstyrelsenav
villdenfrånställning an-som

1996:000.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

vända fingerade personuppgif-
ter.

ansökan tillI tingsrätten skall
Rikspolisstyrelsen varförange
den enskilde inte kan beredas
tillräckligt skydd kvar-genom
skrivning eller mindre in-annan
gripande åtgärd.

4§

Om medgivande Rikspolisstyrelsen skall avslåett att an-
vända fingerade personuppgifter framställning enligt 3 §en om
har lämnats skall Rikspolisstyrel- styrelsen det inte före-attanser

skyndsamt till den ligger sannolika skäl för medgi-attsen se per-
har fått medgivandet vande använda fingeradeattson som re- per-

gistreras inom folkbokföringen sonuppgifter.
med de fingerade uppgifter Om Rikspolisstyrelsen harsom
styrelsen bestämmer. framställningavslagit frånen en

fingeradeDe personuppgif- enskild får denne självperson
skall bestämmas och regi- ansöka hos medgivan-rättenterna om

på sådant det de.sättstreras ett att
inte därav framgår vilken person
det använder uppgifter-är som
na.

Rikspolisstyrelsen skall be-
vaka fingerade personuppgif-att

inte används under längre tidter
vad har medgetts.än som
Rikspolisstyrelsens beslut en-

fårligt första stycket inte över-
klagas.

5§

fåttEn har ellerperson som
medgivandebegär för delegen

får framställan ellergöraäven
ansökan medgivande för ettom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

barn vårdnads-årsom personen
havare för och varaktigt bor
tillsammans med, syfte är attom

skydd den andre vård-nzotge
nadshavaren.

6§

Myndighet skall på begäran
lämna Rikspolisstyrelsen upplys-
ning förekommer0m person som
i ärende enligt denna lag.

7§

Om medgivandeett att an-
vända fingerade personuppgifter
har lämnats skall Rikspolisstyrel-

skyndsamt till denattsen se per-
harfått medgivandetson som re-

gistreras inom folkbokföringen
med de fingerade uppgifter som
styrelsen efter samråd med den
enskilde bestämmer.

jingeradeDe personuppgif-
skall bestämmas och regi-terna

på sådant detsättstreras ett att
inte därav framgår vilken person
det använder uppgifter-är som
na.

21 § folkbokföringslagenAv
1991:481 framgår denatt som

folkbokförs med fingerade per-
sonuppgifter skall avregistreras
från folkbokföringen såvitt avser
de tidigare uppgifterna
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §

Rikspolisstyrelsen skall hjäl-
fått medgivandeden harpa som

fingeradeanvändaatt person-
hennes eller hansuppgifter om

hjälpbehov inte kan tillgodoses
på sätt.annat

det ankommer på Riks-När
polisstyrelsen hjälpa denatt en-
skilde skall styrelsen bistå vid

myndighe-kontakter med andra
och i övrigt lämna denter en-

skilde den hjälp krävs.som

9§

Rikspolisstyrelsen skall be-
vaka fingerade personuppgif-att

inte används under längre tidter
har medgezts. När denän som

skallmedgivna tiden har löpt ut
underrättaRikspolisstyrelsen

skattemyndigheten.
skattemyndigheten harNär

för-mottagit underrättelse enligt
stycket skall myndighetensta

fingeradeskyndsamt till deattse
användsuppgifterna inte längre
Myndig-inom folkbokföringen.

de ändringar iheten skall göra
folkbokföringsregistren som
krävs.

10 §

medgivande användaEtt att
fingerade personuppgifter kan

denupphöra gälla i förtidatt om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ienskilde skriftligen anmäler hos
Rikspolisstyrelsen medgivan-att
det inte längre behövs. g

iSedan Rikspolisstyrelsen har
underrättat skattemyndigheten

den enskildes anmälan fårom
denne inte längre använda
rade personuppgifter. Skatte-
myndigheten skall vidta de åt-
gärder i 9 § andrasom anges
stycket.

11§

Vid handläggningrättens av
fingeradeärenden om person-

uppgifter gäller lagen
996.000 domstolsärenden.1 om

beslut Rikspolisstyrel-Ett av
avslå framställningattsen en om

användning fingeradeav person-
fåruppgifter inte överklagas.

gäller beslut enligtDetsamma
första7 § stycket.

Denna lag träder i kraft den januari 1997.1
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2. tillFörslag

Lag ändring i folkbokföringslagen 1991:481om

Härigenom föreskrivs i fråga folkbokföringslagen 1991:481om
dels 10, 16-18, 25, 26, 34, 38 och 39 skall följandehaatt

lydelse,

dels i lagen skall införas paragrafer, 40-42 §§, följandeatt tre nya av
lydelse,

dels nuvarande 40 § skall betecknas 43att
dels rubrikerna före 2 och 18 skall ha följande lydelse,närmastatt
dels rubriken före 3 § skall utgå,närmastatt
dels rubriken före nuvarande § skall flyttasnärmast 40 till närmastatt

före 43nya

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Nyfödda barns folkbokföring folkbokföring skall skeNär

2 §

Ett bam föds levande föds levandeEtt barnsom som
i landethär folkbokförasskall här i landet och moder ärvars
inte folkbokföras.följer 5 folkbokförd skallannatom av

Även Ävenbarn föds barn födsett utom utomettsom som
landet kvinna folk- kvinna folk-landetär ärsom av en somav en
bokförd skall folkbokföras. bokförd här skall folkbokföras.här

Folkbokföring vid inflyttning
till landet

3 §

efter inflyttning kan under normala livsföringsinDen antassom
komma regelmässigt tillbringa sin nattvila eller motsvarande vilaatt
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ävendygnsvilan i landet under minst år folkbokföras.skall denett som
kan komma regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom ochantas att

landet skall folkbokföras han med hänsyn till samtligautom omstän-om
digheter får ha sitt egentliga hemvist här.anses

barnEtt har vistats isom
landet sedan födelsen utan att

folkbokfört skall folkbok-vara
föras det har sådan anknyt-när
ning till landet i förstasägssom
stycket.

frånUndantag första stycket Undantag från första och an-
i 4 och 5 §§. dra styckena i och §§.4 5anges anges

6§

skall folkbokföras den fastighet den territoriella för-En och iperson
samling där han enligt 7-13 bosatt.är att anse som

fastighet innehållerEn bosatt på flera bostads-ärperson som en som
lägenheter skall folkbokföras också lägenhet. Med bostadslägenhet

lägenhet registrerad i lägenhetsregistret enligt lagen 1995:äravses som
1537 lägenhetsregister.om

nyföttEtt bam folkbokförs i nyfött barn folkbokförs iEtt
den församling där modern församling där moderndenär är
folkbokförd eller, modern folkbokförd födelsehemort.om

folkbokförd,inte i den för-är
samling där det har fötts. Hitte-
barn folkbokförs i den försam-
ling det har påträffats.där

från förstaUndantag stycket i 14-16 §§.anges

10

vistelse inte föranledsEn leda till ändrad bosättning denanses om
enbart av

uppdrag riksdagsledamot,som

1995:Senastelydelse 1538.

2 lydelse1995:752.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

uppdrag statsråd,som
förordnande till ledamot i kommitté eller kommission, befattning

politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag politisktbiträdaattsom som
sakkunnig i statsdepartement eller särskilt uppdrag riksdagen,av

tjänstgöring enligt4. lagen 1994: 1809 totalförsvarsplikt,om
vård vid institution för förvård vid institutionen

sjukvård, vård krimi- sjukvård, kriminalvård eller vårdav unga,
nalvård eller vård missbruka- missbrukare,av av

vård barn ungdomellerre. av
enligt socialtjänstlagen
1980:680 eller lagen 990.521
med särskilda bestämmelser om
vård inte annatav unga, om
följer tredje stycket.av

vistelse på viss fastighetEn föranleds förhållande isom av som avses
första stycket 1-5 inte heller leda till ändrad bosättninganses om personen

anknytninghar till fastighet disponera bostad där.atten annan genom en
Sammanlever med sin familj fastighet där han enligt 7 §personen en
skulle bosatt, får skattemyndigheten dock ansökan besluta hanattanses

folkbokförasskall den fastigheten.
Vård enligt första stycket 6

i familjehemäger ettsom rum
skall leda till ändrad bosättning,

det värdenkan antas attom
kommer år ochöverstigaatt ett
särskilda skäl inte talar folk-mot
bokföring i familjehemmet.

16§

En särskilda En kan bliantasperson som av person som
skäl blikan för för brott, förföljelser ellerantas utsatt utsatten
allvarlig eller upprepad brotts- trakasserier kansätt,annat
lighet, förföljelser eller trakasse- vid flyttning medges att vara
rier får, han folkbokförd den gamla folk-sätt,annat om
flyttat eller flytta, efter bokföringsorten kvarskrivning.attavser

Kvarskrivning kan endastansökan medges folk- skeatt vara
bokförd den gamla folkbok- efter ansökan från den enskilde.
föringsorten högst Kvarskrivning får medgesi årtre
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kvarskrivning. När det inte endast den enskildes behovom
längre finns skäl för kvarskriv- skydd inte kan tillgodosesav
ning skall den upphöra. besöksförbud eller pägenom an-

Kvarskrivning får intesätt.nat
medges åtgärden, med hän-om

till förhållandensyn personens
eller andra omständigheter, inte

ejfektivkan utgöraantas en
skyddsátgärd.

Kvarskrivning får det medflyttande familj.även utsatteavse personens

l7§

fär förKvarskrivning medges
år ihögst tre taget.

det inte längre finns skälNär
för kvarskrivning skall denen
upphöra.

Skattemyndigheten anlitautredning frågor kvarskrivning fårFör av om
biträde polismyndighet.av

Personnummer Personnummer m.m.

l8§

folkbokfördfolkbokförd varjevarje FörFör personperson
fastställsfastställs ettett personnummer sompersonnummer som
identitetsbeteckning.Personnum-identitetsbeteckning. Vidare fast-

födelse-innehåller födelsetid,förställs retpersonnummer perso-
kontrollsiffra.ochfolkbokförda i deinte är nummerner som

medFödelsetidenfall i lag eller anges sexsom anges annan
tvâ försiffror, två för året,författning.

för imånaden och två dageninnehåller fö-Personnumret nu
Födelsenumretnämnd ordning.delsetid, födelsenummer och

siffror och uddabestårkontrollsiffra. ärtreav
för kvinnor.för och jämntFödelsetiden med mänsexanges

födelse-för Mellan födelsetiden ochsiffror, två för året, två
bindestrecktvå för dagen imånaden och sätts ettnumret somnu
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

nämnd ordning. byts plustecken närmot ett en
Födelsenumret består fyller 100 år.treav person

siffror och udda för ochär män En inte ellerärperson som
jämnt för kvinnor. har varit folkbokförd kan efter

Mellan födelsetiden och fö- begäran från myndighet till-en
delsenumret bindestrecksätts delas särskiltett sam-ett nummer

byts plustecken ordningsnummer.ut Samordnings-mot ettsom
fyller 100 år.när konstrueratären person numret ettsom

innehållerpersonnummer men
sijferkombinationer inte kansom
förekomma i ett personnummer.
Regeringen meddelar närmare
föreskrifter tilldelningom av
samordningsnummer.

Den flyttat skall inom vecka anmäla flyttningen till skatte-som en en
myndighet, allmän försäkringskassa eller postbefordringsföretagetten som
regeringen bestämmer.

Den ändrar postadress flyttning skett skall anmälangörautan attsom
enligt första stycket postadressen skall förgälla minst månader.om sex

vistelse i familje-När etten
hem kan föranleda ändrad bo-
sättning enligt 10 § tredje stycket
skall den socialnämnd som an-

för vistelsen underrättasvarar
skattemyndigheten.

flyttat in från utlandetDen skall anmälan inflyttningen tillgörasom om
skattemyndighet eller allmän försäkringskassa. Detsamma gäller denen en

registrerad obefintlig och skall folkbokföras.ärsom som
Anmälan skall även göras

barn skall folkbokförasnär ett

3Senastelydelse1993:1699.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

här i landet enligt andra3 §
stycket.

34 i

Skattemyndigheten beslutar i ärende enligt denna lag efter anmälan
eller ansökan eller det finns skäl till det.närannars

ärendet folkbokföring fastighet församlingRör eller i beslutar
Skattemyndigheten i det län där fastigheten eller församlingen belägen.är

Personnummer enligt I8§ Samordningsnummer enligt
stycketförsta andra meningen 8§ tredje stycket tilldelasI av

Äfastställs den skattemyndighet den skattemyndighet be- §av som
bestäms regeringen eller regeringen eller denstämsavsom av

den myndighet regeringen myndighet för-regeringensom som
förordnar ordnar. §

övriga ärenden beslutar den skattemyndighet inom verksam-I vars
hetsområde eller har varit folkbokförd eller, i frågaär senasten person om
ärende enligt 1 § andra stycket, den skattemyndighet enligt särskildasom
bestämmelser skall underrättas händelsen.om

38

skattemyndighets beslut inte följer 40 §En Om annat av
får skattemyndighetens beslutöverklagas hos länsrätten. Beslut

födelsenum- enligt denna lag överklagas hosfastställande iavom
kontrollsijfra förvaltningsdomstol.och i allmänmer person-

kam-överklagas dock hos Vid överklagande tillnummer
prövningstill-Riksskatteverket. krävsmarrätten §

ébeslut någons folkbok- stånd.Ett om
föring enligt 3-16 och 20-22 §§
får överklagas denav person

folkbokföring det gäller,vars av
kommun berörs beslu-somen av

Riksskatteverket.och Etttet av
äöverklagande kommunav en

4 lydelse1994:1975.Senaste

5 lydelse1994:768.Senaste



SOU 1996:68 Författningsfrslag

Nu varande lydelse Föreslagen lydelse

ler Riksskatteverket skall ha
kommit in till Skattemyndigheten
inom veckor från det be-tre att
slutet meddelades.

Ett beslut i frågaen annan
än i andra stycket fårsom avses
överklagas begränsning tillutan
viss tid.

39§

Riksskatteverkets beslut Skattemyndighetens beslutom
får inte överkla-personnummer enligt 38 §får överklagas denav

gas. folkbokföring be-person vars
Föreläggande vid vite får inte slutet gäller och Riksskatte-av

överklagas. verket.
Ett överklagande enskildav
folkbokföring enligt 3-1 7 ochom

20-22 §§ skall ha kommit in till
skattemyndigheten inom veck-tre

från den dag klaganden fickor
del beslutet. Beslut iav annan
fråga får enskild överklagasav

begränsning till vissutan tid.
Ett överklagande Riksskat-av

teverket skall ha kommit in till
skattemyndigheten inom veck-tre

från den dag beslutet medde-or
lades.

40§

Vitesföreläggande enligt 37 §
får inte överklagas.

Skattemyndighetens beslut om
fastställande födelsenummerav
och kontrollsiffra i personnum-

beslut tilldelningsamtmer om
samordningsnummer får över-av



SOU 1996:634 Författningsförslag

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Riksskatteverket.klagas hos
enligtRiksskatteverkets beslut

överkla-får intestycketandra
gas.

41§

överklagaRiksskatteverket får
ellerlänsrättenbeslutett av

verketävenkammarrätten om
allmän-fört dethartidigareinte

målet.talan inas
överklagatenskildedenHar

fårbeslut,skattemyndighetens
överklagaskattemyndigheten

innebärdetbeslutlänsrättens ont
el-heltlzar fåttenskildedenatt

till sin talan.bifalldelvisler

42§

överklagarenskildOm etten
skalllagenligt dennaavgörande

denskattemyndigheten en-vara
ochi länsrättenskildes motpart

Överklagar Riks-kammarrätten.
allmännasskall detskatteverket

kammar-ochi länsrättentalan
verket.förasrätten av
från skattemyn-fårVerket

iuppgiftendigheten över attta
kammarrättenochlänsrätten

talan.allmännasföra det
all-detförRiksskatteverket

Regeringsrätten.talan imännas

iochjanuari 1998 öv-den18 § lsåvittkraftträder ilagDenna avser
1997.januaririgt den 1



SOU 1996:68 Författningsförslag 35

Förslag till

Lag ändring i föräldrabalkenom

Härigenom föreskrivs 6 kap. 16 § föräldrabalkenatt skall ha följande
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.
§16

Anmälan enligt 4 § andra stycket vårdnad för föräldrarom gemensam
inte giftaär med varandrasom prövas Skattemyndigheten i det län därav

barnet folkbokfört.är Anmälan skall skriftligengöras båda föräldrarna.av
Anmälan enligt 4 § andra stycket 2 hosgörs valfri skattemyndighet

eller allmän försäkringskassa.
Beslut Skattemyndigheten Beslutav skattemyndighetenav

överklagas hos länsrätten. får överklagas hos allmän för-
valtningsdomstol. Prövningstill-
stånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Riksskatteverket får från skat-
temyndigheten överta uppgiften
enligt 7 § förvaltningspro-a
cesslagen 1971:291 atti läns-
rätten och kammarrätten föra det
allmännas talan. Riksskattever-
ket för det allmännas talan i
Regeringsrätten.

Denna lag träder i kraft den januaril 1997.

Senastelydelse1991:487.



6SOU 199636 Författningsförslag ;

tillFörslag4.

1001980:i sekretesslagenändringLag om

1980:100sekretesslagen§§kap. 9 och 15föreskrivs 7Härigenom att
lydelse.följandeskall ha

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

7 kap.
9

specialsko-särskolan,gymnasieskolan,grundskolan,igällerSekretess
uppgiftriksinternatskola förkommunalisameskolanochlan somsamt en

uppgiftoch förbehandlingellerundersökningpsykologisktillhänför sig
in-detkurator,ellerpsykologförhållanden hospersonligaenskilds omom

elleruppgiftenden rörröjasuppgiften kanklartstår attutan somattte
lidernärståendehonomnågon men.

verk-elevvårdandei skolansområde delsgällerSekretess samma
fördelsförhållanden,personligaenskildsuppgiftövrigt förisamhet om

elev ellertillrättaförandeärendehänför sig tilluppgift omavomsom
dock endast,gällerstudier. Sekretessenvidarefrånelevskiljande omav
närstående liderhonomnågonelleruppgiften rördendet kan antas att som
elevvårdsärendeibeslutintegällerSekretessenuppgiften röjs.ommen

harärende nämnts.ieller annat som nu
grundsko-gäller iSekretess
särskolan,gymnasieskolan,lan,

sameskolanochspecialskolan t
riksinternat-kommunalisamt en

Yiifallskola i änannat avsessom
förstyckena,andraochförsta

personligaenskildsuppgift om
särskilddetförhållanden, avom
denanledning kan attantas en-
närstå-någon honomskilde eller

1996:155.lydelseSenaste



Författningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ende för förföljelse ellerutsätts
på lidersättannat men om upp-
giften röjs. Sekretessen gäller

hos kommunal myndighetäven
förvaltar det kommunalasom

huvdmannaskapet för skolan.
Sekretess gäller inom utbildningsväsendet i övrigt för uppgift som

hänför till för uppgiftsig psykologisk undersökning eller behandling och
syofunk-enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator ellerom

tionär, det inte står klart uppgiften kan röjas denutan attatt somom
uppgiften närstående lider gällereller någon honom Dessutomrör men.

vuxenutbildningen,inom arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala
förvuxenutbildningen för utvecklingsstörda, svenskundervisningen

sfi sekretess i elevvårdandeinvandrare och folkhögskolan annan
personliga förhållanden, det kanverksamhet för uppgift enskildsom om

närstående liderden uppgiften eller någon honomrörantas att mensom
uppgiften röjs.om

stödverksamhet för uppgiftSekretess gäller i specialpedagogisk om
den enskilde ellerenskilds personliga förhållanden, det kan attantasom

uppgiftennågon honom närstående lider röjs.ommen
tillsynSekretess gäller skolverk i verksamhethos Statens avsersom

utbildning enskild huvudman fristående skolor förvid skolor medöver
uppgift verksamhet och gällerhärrör från skolans elevvårdandesom som
enskilds personliga förhållanden, det inte står klart uppgiften kanattom
röjas närstående liderden uppgiften eller någon honomrörutan att som

tillsynsverksamhet för uppgiftSamma sekretess gäller i nämndamen. som
hänför sig till fråga tillrättaförande elev eller skiljande elevaven om av
från vidare studier. detta gäller dock inte StatensSekretessen enligt stycke
skolverks beslut i ärende.ett

fråga uppgift allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttioI iom
ar.

15

Sekretess gäller
liknandei verksamhet folkbokföringen eller annansom avser

2Senaste 1996:lydelse 155.



Författningsförslag SOU 1996:6

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

registrering befolkningen och, i den utsträckning regeringen föreskriverav
det, i verksamhet registrering betydande del befolk-annan som avser av av
ningen,

i ärende medlemskap i Svenska kyrkan,om
i verksamhet förande eller sjömansregistret,som avser uttagav ur

för uppgift enskilds personliga förhållanden, det särskildom om av
anledning kan den enskilde eller någon honom närstående liderantas att

uppgiften röjs.men om
Har uppgift för vilken sek-en

gäller enligt första stycketretess
lämnats till kommunalen

myndighet enligt särskild upp-
giftsskyldighet skolplikzigaom
barn, gäller sekretessen också
hos myndigheten. Sekretess gäl-
ler dock inte uppgiften tasom

i beslut hos myndigheten.upp
Sekretess gäller i ärende Sekretess gällerom

fingerade personuppgifter för i ärende fingeradeom per-
uppgift enskilds personliga sonuppgifter för uppgiftom om en-
förhållanden, det inte står skilds personliga förhållanden,om
klar uppgiften kan röjas för uppgiftatt utan rörsom en

den enskilde eller någon ho- har fått medgivandeatt person som
närstående lider använda fingeradenom attmen. person-

uppgiften
det inte står klar attom upp-

giften röjaskan denutan att en-
skilde eller någon honom närstå-
ende lider men.

fråga uppgiftI i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttioom
år.

lagDenna träder i kraft den januari1 1997.



Färfattningsförslag 39

5. Förslag till

Lag ändring i namnlagen 1982:670om

Härigenom föreskrivs 37 § namnlagen 1982:670 skall ha följandeatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§37

Beslut Skattemyndigheten Beslut Skattemyndighetenav av
får överklagas till länsrätten. får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid

överklagande till kammarrätten.
Riksskatteverket får från skat-

temyndigheten uppgiftenöverta
enligt 7 § förvaltningspro-a
cesslagen 1971:291 i läns-att

och kammarrättenrätten föra det
allmännas talan. Riksskattever-
ket för det allmännas talan i
Regeringsrätten.

Denna lag träder i kraft den januari1 1997.

Senastelydelse1991:493.



Färfattningsförslag SOU 1996:68

Förslag till

Lag ändring i hälso- och sjukvårdslagen 1982:763om

Härigenom föreskrivs 3 och 3 §§ hälso- och sjukvårdslagenatt a
1982:763 skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§
Varje landsting skall erbjuda Varje landsting skall erbjuda

hälso- och sjukvård sjukvårdgod god hälso- ochen en
dem bosatta inom lands- dem bosatta inom lands-är ärsom som

Även i övrigt skall eller kvarskrivnatinget. lands- tinget ärsom
tinget verka för god hälsa hos enligt 16 § folkbolçföringslagenen
hela befolkningen. Vad i stadigvarande1991:481 ochsom

Ävendenna lag landsting gäl- skallvistas där. i övrigtsägs om
inteler också kommuner landstinget verka för god häl-som en

landsting, inte Vadingår i hos hela befolkningen.ett om an- sa
följer 17 Vad här denna lag lands-i sägsnat sagtsav som om

inte hinder för ting gäller också kommunerutgör att somannan
hälso- och sjukvård ingår i landsting, intebedriva inte ett om

följer Vad här17annat av
inte hinder förutgörsagts annan

sjukvård.bedriva hälso- ochatt
hälso- och sjukvårdLandstingets omfattar dock inte sådan somansvar

för första och tredjeinom landstinget har enligt 18 §kommun ansvaren
styckena.

utföra uppgifterlandsting får sluta avtal med någon deEtt attannan om
uppgift innefattarlandstinget för enligt denna lag. En somsom ansvarar

myndighetsutövning får med stöd denna bestämmelsedock inte av
samfällighet, stiftelse elleröverlämnas till bolag, förening,ett en enen en

enskild individ.

1 lydelse1992:1382Senaste



4 1Färfattningsfärslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3a§

Landstinget skall erbjuda Landstinget skall erbjuda
bosatta lands-dem inom dem bosatta inom lands-är ärsom som

tinget, tinget eller kvarskrivnaärsom
folkbokföringslagenenligt 16 §

1991:481 och stadigvarande
vistas där,

habilitering och rehabilitering,
hjälpmedel för funktionshindrade, och
tolktjänst för vardagstolkning för bamdomsdöva, dövblinda, vuxen-

hörselskadade.döva och
omfattar inte habilitering, rehabilitering ochLandstingets dockansvar

hjälpmedel kommun inom landstinget har för enligt 18som en ansvar a
Landstingets innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter somansvar
arbetsgivare eller andra kan ha enligt lag.annan

Habilitering rehabilitering tillhandahållande hjälpmedeleller samt av
skall planeras samverkan den enskilde. planen skall planeradei med Av
och beslutade insatser framgå.

Denna lag kraft januari 1997.träder i det l



42 Författningsförslag SOU 1996:6

7. Förslag till

Lag ändring i äktenskapsbalkenom

Härigenom föreskrivs kap.15 2 § äktenskapsbalken skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

15 kap.
§2

Skattemyndighetens beslut i fråga hindersprövning får överklagasom
hos allmän förvaltningsdomstol.

Detsamma gäller beslut inom Svenska kyrkan förrättandeprästerav om
vigsel.av
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Riksskatteverket får från skat-
temyndigheten uppgiftenöverta

förvaltningspro-enligt 7 §a
cesslagen 1971:291 i läns-att

och kammarrätten föra deträtten g
allmännas talan. Riksskattever-
ket för det allmännas talan i

rRegeringsrätten.

lag i kraftDenna träder den januari 1997.l

Senastelydelse1995:168
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Förslag till

Lag ändring i begravningslagen 1990:1144om

Härigenom föreskrivs 9 kap. 7 § begravningslagenatt 1990:1144
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.
§7

Länsstyrelsens beslut i överklagat ärende får överklagasett hos allmän
förvaltningsdomstol.

Detsamma gäller länsstyrelsens beslut
i ärende i kap.5 4som avses-

förfarande med aska enligt 5 kap. 5 § andra stycket,om-
flyttning stoft eller aska enligt 6 kap. 2om gravsatt § andraav-

stycket, och
överflyttning eller upphörande enligtom gravrätt 7 kap. 34av-

Prövningstillstând krävs vid överklagande till kammarrätten.
Om överklagandet i länsrät-
eller kammarrätten innebärten

prövning beslut skat-ettav som
temyndigheten har meddelat, fär
Riksskatteverket från skattemyn-
digheten överta uppgiften enligt
7 § förvaltningsprocesslagena
1971:291 i länsrätten ochatt
kammarrätten föra det allmännas
talan. Riksskatteverket för i
sådant mål det allmännas talan
i Regeringsrätten.

Denna lag träder i kraft den januari1 1997.

Senastelydelse 1995:1718.



SOU 1996:6Författningsförslag

Förslag till

folkbokföringsregisterändring i lagenLag omom

1990:1536

folkbokföringsregis-och 12 lagenföreskrivs 7Härigenom att om
1990:1536 skall ha följande lydelse.ter

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

5§

iSkattemyndigheten länet äri länetSkattemyndigheten är
iuppgifterregisteransvarig föruppgifter iregisteransvarig för

referensregistretcentraladetreferensregistretcentraladet somsom
harellerärharellerär somavser en personen person somavser

folkbokförd inomvaritfolkbokförd inomvarit myn-myn-
el-verksamhetsområdedighetensverksamhetsområde el-dighetens

till-myndigheten harlertilldelatsmyndighetenler avsomavsom
samordningsnummerdelats en-attutan varapersonnummer

folkbok-styckettredjeligt 18 §folkbokförd.
1991:481.föringslagen

7§

referensregistretcentralaDetreferensregistretcentralaDet
uppgifterinnehållafåruppgifterfår innehålla perso-omperso-om

folk-variteller harfolk- äreller har varitär ner somner som
ochlandetbokförda ilandet ellerbokförda i perso-omsom an-

samord-tilldelatshartilldelatshar somnerpersonnum-nars
tredje18enligt §ningsnummerfårsådanFör personenmer.

folkbokföringslagenstycketochpersonnummer grun-anges
1991:481.personnummertilldel-förden

ellerFör äruppgifterdeningen somsamt en personsom
fårfolkbokfördvaritharenligt 6 §registrerats angessenast

samordnings-medstycket 2 och 11första personnummer,
tilldelats,sådant hardet lokala regis-upplysning 0mnummerom

uppgifteroch deuppgifterna har senastvilketfrån somter
förstaenligt 6 §registreratshämtats.



Författn

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

upplysningstycket 2 och medll
vilketlokala register fråndetom

uppgifterna har hämtats.
har till-För person somen

fårsamordningsnummerdelats
föroch grundennumretanges

uppgiftnummertilldelning samt
om

namn,
kön,
födelsetid,
födelseort,
medborgarskap.

tillde-harFör somen person
får vid-lats samordningsnummer

harhandlingarde somare anges
för identifieringtill grundlegat

osäkerhetOmpersonen.av
identitetråder personensom
lämnatsuppgift hareller om som

honom skall det anges.om

användassökbegreppfolkbokföringsregister fårlokaltI upp-ett som
för uppgiftmed undantagstycket 1-4, 7 och 8i 6 § förstagifter avsessom

adoption.om
referensregist-det centralareferensregist- IcentralaI det

användasfår sökbegreppanvändasfår sökbegrepp retret somsom
uppgift6 § förstauppgifter i personnummer,omsom avses

födelsetid,samordningsnummer,stycket 2 och 11.
avregistrering.ochnamn

enligt defâr också,enligt denna lagi registersökbegreppSom ett
myndigheteller denregeringenföreskrifter meddelasnärmare somavsom

i 8uppgifteranvändasbestämmer,regeringen som avses

januari 1998.träder i kraft den 1lagDenna
i frågafortfarandegäller dockföre ikraftträdandeti lydelse2. och 7 §§5

folkbok-samband medhar tilldelats utanen personpersonnummer somom
föring.
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10. Förslag till

Lag ändring i lagen 1995:743 aviseringsregisterom om

Härigenom föreskrivs 7 och 8 §§ lagen 1995:743 avise-att om
ringsregister skall följandeha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§

fårAviseringsregistret inne- Aviseringsregistret får inne-
hålla uppgifter hålla uppgifter personerom personer som om som

folkbokförda i varit folkbokförda ieller har varit eller harär är
landet eller tilldelats landet och harsom annars om personer som

sådan tilldelats samordningsnumnzerFörpersonnummer. en
folk-får de uppgifter enligt 18 § tredje stycketperson anges

registrerats enligt lagen bokföringslagen 1991:481.som
folkbok- eller1990:1536 För ären person somom

folkbokförd fårföringsregister och har varit deavser upp-som
gifter registreratsanges som
enligt lagen 1990:1536 om
folkbokföringsregister och som
avser

ochl personnummer sam-personnummer,.
ordningsnummer,

2. namn,
adress,
folkbokföringsfastighet, folkbokföringsort och folkbokföring under4.

särskild rubrik,
födelsehemort och födelseort,5.
medborgarskap,
civilstånd,
make, föräldrar, barn och vårdnadshavare,
datum för inflyttning från utlandet,

tilluppgift dödsfall, utflyttning utlandet eller10. avregistrering med om
anledning,annan

icke-territoriell församling.medlemskap i11.



Författningsförslag

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

har tillde-För person somen
samordningsnummer fårlats an-

har regist-de uppgifter somges
tredje ochenligt 7 §rerats

lagen 1990:fjärde styckena
folkbokföringsregister.1536 om

7§

uppgiftanvändasfår sökbegreppaviseringsregistretI som
i § andrai4 1-4 och 4§ avsesavses somsom

stycket och1-4
Island,Finland ellerSverige, Danmark, Norge,medborgarskap i2. om

eller,
Europeiska unionenmedborgarskap i land inom eller utomom

unionsmedborgarskap.eller ickeunionsmedborgarskap
föreskrifter meddelasfår, enligt deSom sökbegrepp närmare avsom

ocksåregeringen bestämmer,den myndighetregeringen eller an-som
uppgift i 5vändas avsessom

8§

aviseringsregistretUppgift iaviseringsregistretUppgift i
stycketskall i § andraoch 4i § 1-8 ll4 som avsessom avses

styck-motsvarande i 4 § tredje8 ochgallras, 11när samten ny,
eller gallras,uppgift registreras skallnär när mot-et en ny,

elleraktuell. uppgift registrerasuppgiften längre svarandeinte är
uppgiften inte längre ärUppgift närrättat personnummerom

tid Uppgiftunder den aktuell.får dock bevaras rättat per-om
bevarastillgodose får dockbehövs för attsom sonnummer

förbehövsregistret. tidändamålet med under den attsom
regist-medändamålettillgodose

ret.
efterfyra ârskall gallrasinflyttning från utlandetförUppgift datumom

uppgiften registrerades.dådet årutgången av
avregistreratsHaravregistreratsHar en personen person

skallfolkbokföringen,frånskallfolkbokföringen,från upp-upp-
andra styck-i 4 §giftoch 11i § 4-9gift 4 som avsesavsessom

vidgallrasoch 4-9 och llavregistreringengallras vid et avre-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

övriga uppgifter tio år efter gistreringen och övriga uppgifter
utgången det är tio år efter utgången det årav personen av- av
registrerades. avregistrerades.personen

Regeringen får föreskriva undantag från bestämmelsen gallring iom
tredje stycket.

lagDenna träder i kraft den januari1 1998.
4 och 8 §§ i lydelse före ikraftträdandet gäller dock fortfarande i fråga
uppgifter har tilldelats sambandom om utanpersoner som personnummer

med folkbokföring.
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ll. Förslag till

Förordning ändring i folkbokföringsförordningenom

1991:749

Härigenom föreskrivs i fråga folkbokföringsförordningenom
1991:749

dels §5 skall ha följande lydelse,att
dels det skall införas paragrafer, 6-8 §§, följande lydelse,att tre nya av
dels det förenärmast 5 § och 6 § skall införas rubrikeratt nya av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

K varskrivning

5§

Personnummer enligt 18 § Skattemyndigheten skall, in-
första stycket andra meningen myndigheten medger kvar-nan
folkbokföringslagen 1991 :481 skrivning enligt 16 § folkbokfö-
fastställs den skattemyndighet ringslagen 1991 :48 informeral,av

Riksskatteverket bestämmer. sökanden innebördensom om av
kvarskrivningen.

Om kvarskrivning medges
skall Skattemyndigheten hjälpa
den kvarskrivne vid kontakter
med andra myndigheter och i
övrigt lämna den kvarskrivne
den hjälp åtgärden kräver,som

hennes eller hans hjälpbehovom
inte kan tillgodoses på annat
sätt.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Samordningsnummer

6 §

Sanzordningsnummer enligt
tredje stycket folkbokfö-18 §

får till-ringslagen 1991:481
anledningdelas med av

skatteregis-registrering i
ter,

polisregisterregistrering i
rättsväsendetsövrigt inomeller i

informationssystem,
ochutfärdande passav

passregister,registrering i g
3för-hos allmänregistrering

säkringskassa,
sjömansregistrering,

körkorts-registrering i
register,

totalför-registrering av
svarspliktiga.

enligt förstaTilldelning
ske endastfårstycket 3-7 om

identitet medenskildes sä-den
fastställaskerhet har kunnat av

begär till-den myndighet som
delningen.

denRiksskatteverket utser
ombesörjerskattemyndighet som

samordningsnum-tilldelning av
mer.

7§

tilldelningbegäranEn avom
skallsamordningsnummer vara

innehålla till-skallskriftlig. Den
uppgifter dengängliga en-om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skildes
1 namn,.

födelsetid,
kön,
födelseort,
medborgarskap.

tilldelningbegäranI omen
densamordningsnummer skallav

begär tilldelningmyndighet som
underlaget för identi-ange

tetsprövningen.
begäran nummertill-I omen

delning enligt 6 § första stycket
myndighetoch 2 skall den1 som

tilldelning någonbegår ange om
uppgift denlämnassom om

osäker.enskilde kan antas vara

8§

skallSamordningsnummer
denfrån den födelsetidutgå som

myndighetenrekvirerande upp-
ger.

följande ord-skall iNumret
två siffror förning medanges

dag.år, månad ochvardera
medSijrorna för dag adderas

tresifrigt60. Därefter följer ett
föruddaindividnummer, ärsom

och jämnt för kvinnor,män samt
fårkontrollsijfha. Dessutomen

århundradeunder vilketanges
född.ärpersonen

träder i kraft januari 1998.Denna förordning den 1



Färfattningsförslag

12. Förslag till

Förordning ändring i polisregisterkungörelsenom

1969:38

Härigenom föreskrivs 12 § polisregisterkungörelsenatt 1969:38
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§12

Det åligger skattemyndighet enligt föreskrifter meddelasatt som av
Riksskatteverket efter samråd med Rikspolisstyrelsen och Statistiska
centralbyrån på anfordran granska i förekommande fall ochrättasamt
komplettera uppgifter rörande och folkbokföringsortnanm, personnummer
för beträffande vilka uppgifter inkommit till Rikspolisstyrelsenspersoner,
polisregister. samband med sådan anfordran får upplysning lämnas om
andra inkomna uppgifter dem granskningenän skall avse.

Om i Om ipersonen som avses en person som avses
första stycket saknar första stycket saknarperson- person-

skall den skattemyn- skall skattemyndighetnummer, nummer,
dighet Riksskatteverket på begäran Rikspolisstyrelsensom av
bestämmer på begäran Riks- tilldela samordnings-av personen
polisstyrelsen fastställa enligt 18 § tredje styck-person- nummer

för honom. folkbokföringslagen 1991:nummer et
481.

Närmare föreskrifter vadom
gäller vid begäransom av sam-

ordningsnummer finns i folkbok-
föringsförordningen 1 991 749.:

Denna förordning träder i kraft den januari1 1998.

Senastelydelse1991:748.
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13. Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1970:517om om
rättsväsendets informationssystem

Härigenom föreskrivs 23 förordningen§ 1970:517 rättsväsen-att om
dets informationssystem skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§23

Det åligger Skattemyndigheten i länet enligt föreskrifter med-att som
delas Riksskatteverket anfordran Rikspolisstyrelsen granska ochav av
i förekommande fall och komplettera uppgifter röranderätta namn, person-

folkbokföringsortoch för beträffande vilken uppgifternummer person,
inkommit till styrelsen. sambandI med sådan anfordran får Rikspolissty-
relsen inte lämna upplysning andra uppgifter dem granskningenänom
skall avse

Om i första Om i förstaperson som avses person som avses
stycket saknar stycket saknarpersonnummer, personnummer,
skall den skattemyndighet skall skattemyndigheten på be-som
Riksskatteverket bestämmer på Rikspolisstyrelsen till-gäran av
begäran Rikspolisstyrelsen dela samordningsnum-av personen
fastställa för enligt 18 § tredje stycketpersonnummer mer
honom eller henne. folkbokföringslagen I 991 :481.

Närmare föreskrifter vadom
gäller vid begäransom av sam-

ordningsnummer finns i folkbok-
föringsförordningen 1991:749.

aktualisering registerFör i 2 lämnar Riksskatteverket§av som avses
personuppgifter till Rikspolisstyrelsen. ändamålFör lämnarsamma
Rikspolisstyrelsen personuppgifterna vidare till Kriminalvårdsstyrelsen.

förordningDenna träder i kraft den januari 1998.1

Senastelydelse 1990:908.
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14. tillFörslag

Förordning ändring i kungörelsen 1969:123om om

äktenskapscertifikat

Härigenom föreskrivs 6 äktenskaps-§ kungörelsen 1969: 123att om
certifikat skall ha följande lydelse.

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

§6

får överklagas hos allmänBeslut utfärdande äktenskapscertifikatom av
förvaltningsdomstol.

vid överklagande till kammarrätten.Prövningstillstând krävs
överklagandet i läns-Om

kammarrätten gällerellerrätten
skattemyndighetenbeslutett som

meddelat, får Riksskattever-har
skattemyndighetenket från över-

förvalt-uppgiften enligt 7a §ta
:291atIningsprocesslagen 1971

kammarrättenochi länsrätten
allmännas talan. Riks-föra det

för i sådant mål detskatteverket
Regeringsrät-allmännas talan i

ten.

i kraft den januari 1997.förordning träder lDenna

l 1996:25.Senastelydelse
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tillFörslag15.

Förordning ändring i förordningen 1995:328om om

totalförsvarsplikt

Härigenom föreskrivs 3 kap. 4 § förordningen 1995:328 total-att om
följandeförsvarsplikt skall ha lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
4 §

totalförsvarspliktigPå begäran Totalförsva- Om enav
pliktverk skall den skatte- saknarrets personnummer,person

Riksskatteverket skall skattemyndigheten på be-myndighet som
Totalförsvaretsbestämmer fastställa gäranpersonnum- av

för de totalförsvarspliktiga pliktverk tilldelamer personen sam-
ordningsnummer enligt 18 §saknar sådantsom nummer.
tredjestycketfolkbolçföringslagen
1991:481.

föreskrifter vadNärmare om
vid begärangäller av sam-som

ordningsnummer finns i folkbok-
föringsförordningen 1991 749.:

1998.förordning träder i kraft den januari1Denna





57SOU 1996:68

Inledningl

behovetsprungit framdeltillUtredningsuppdraget har av enstor ur
FiL. Lagenpersonuppgifterfingerade1991:483lagenöversyn omav

personuppgifter förñngeradepåhittadeanvändermedger att personen --
fortsätt-utredningenanvändningendenförföljelse. Det ärundgå somatt

tillhänsynarbetades framlagenid-byte. När togs storningsvis benämner
beaktadesid-byteeffekternegativamedanenskilde ettdenskyddet avav

mån.mindrei
RPSdethandförsta ärdomstol. Iendastmedgeskan somId-byte av

vändaalltsåfårid-byteönskarenskildeDenvid domstolen.ansöker som
räkning.hansellerför hennesansökerstyrelsenoch begäratill RPSsig att

id-byteRPSansågkraft något årivarit atthadeid-bytelagenNär om
medförenatbyteskyddsåtgärdeffektiv att ettvisserligen varmenvar en

på-förändringarvissaenskilde,för dennackdelar, bl.a. attsådana var
Regeringenlagen.därförbegärde översynStyrelsen upp-kallade. aven

förbättringarföreslåochlagenutvärderaRPS1993decemberdrog i att
med RSV,RPSsamråddeföljdeutvärderingUnder denreglerna. somav

1995:3.Rapportredovisad i RPSfinnsUtvärderingenVägverket.ochRFV
från RPS:sdeltillutgårid-bytegällerdetdirektiv storUtredningens när

rapport.
tillockså haråtgärderandrafrån tvåisoleratkan inteId-byte somses

ochsekretessmarkeringnämligenpersonförföljelse,skyddasyfte motatt
kvar-utredningsuppdraget ävenomfattardirektivenEnligtkvarskrivning.
vissaockså tagitinitiativpåUtredningen harskrivningsinstitutet. eget upp

personförföljelse.vidbetydelseharsekretessfrågor som
ireglerasfrågornågrautredningsuppdragetomfattarövrigt somI

tilldelningfrågandessaFbfL. ärAv1991:481,folkbokföringslagen om
folkbokförda denvariteller harinte ärför personer sompersonnummerav
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omfattande. Någon form förändring måste ske eftersom nuvarandemest av
tilldelning inte till alla delar iär överensstämmelse med lagen.

Genom nyligen gjord ändring i FbfL har fråga uppkommit deten om
i framtiden finns skäl folkbokföra barn visserligen föds häratt som men

i övrigt inte har någon anknytning tillnärmare landet. Det skäletärsom
till frågan vissa nyfödda barns folkbokföring finns med i utrednings-att om
uppdraget.

Frågan folkbokföring familjehemsplacerade barn ingår också iom av
utredningsuppdraget. Riksdagen har dessa barns folkbokföringansett att
behöver eftersom det placerade barnets folkbokföringöver kan ha be-ses
tydelse för kontakterna mellan barnet föräldrarna.och

Födelsehemort begrepp i princip förekommerendast iär ett som
folkbokföringssammanhang. Begreppet definieratinte längre i lag ochär
har kunna leda till missförstånd. Regeringen har därför velat haansetts
användningen begreppet belyst.av

Slutligen ingår det i utredningens arbetsuppgifter över över-att se
Överklagandefråganklagandereglerna folkbokföringsområdet. har

aktualiseratsi första hand införs tvâpartsprocessdet i dagarnaattgenom en
i de allmänna förvaltningsdomstolama. Sedan folkbokföringen för något

år sedan fördes från Svenska kyrkan till skattemyndigheterna kan detöver

också finnas skäl överklagandeordningen enligt FbfL till dennärmaatt
ordning beskattningsområdet.gäller påsom

Utredningsdirektiven bilaga till betänkandet.1utgör
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Sekretess m.m.

folkbok-inomhuvudregelnOffentlighet2.1

föringen
.

Princi-offentlighetsprincipen.gällertryckfrihetsförordningen TFEnligt
handlingarallmännadeloch har rättbl.a.innebär att taatt avenvarpen

- enskildauppgifterbl.a.räknashandlingmyndigheter. Tillolikahos om
detbegränsaskap. 2 § TFenligt 2Offentlighetsprincipen får ompersoner.

personligaenskildsförskyddethänsyn tillmedexempelvispåkallatär
sekretesslagenhand iförstafinns ibegränsningarSådanaförhållanden.
olika slag. Omuppgifterförgällakanmedför sekretessochSekrL att av

alltsåskallUppgiftenröjas.den inteuppgift fårförgällersekretess en
hållas hemlig.

adress,enskildaUppgifter personnummer,personers namn,om
hosi dagslägetanvändsfamiljeförhållanden stortandra ettcivilstånd och

grundläg-verksamhet. Denmyndigheternasled iantal myndigheter ettsom
användspersonuppgifterderegistreringenochgande insamlingen somav

skattemyndig-hosfolkbokföringendel inomtillsamhället skeri stor
olikavidare sätt.uppgifternasedanDärifrån försheterna.

uppgift henneolägenhet fördet vålla attvissa fall kanI ompersonen
sekretessdärförgällerSekrL15 § lEnligt kap.sprids. 7 steller honom
registre-liknandeellerfolkbokföringverksamhetbl.a. i annanavsersom

personligaenskildsuppgiftförgällerSekretessenbefolkningen.ring omav
ellerenskildedenkananledningsärskilddet attförhållanden, antasom av
gällakanröjs. Sekretessuppgiftennärstående lidernågon honom ommen

förocksåadoptionexempelvisuppgiftkänsligsärskiltbåde för menomen
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normalt harmlös uppgift adress kan behöva skyddas viden om som
personförföljelse.

Bestämmelsen folkbokföringssekretess i SekrL har till sitt innehållom
inte ändrats sedan lagen trädde i kraft år 1981. I motiven till bestämmelsen
prop. 1979/80:2 Del A 210 f anförde föredragande statsrådet bl.a. föl-s.
jande:

Liksom hittills bör huvudregeln uppgifter adress,attvara om namn,
civilstånd eller nationalitet skall offentliga. Attpersonnummer, vara

förhindra detta leder till obehörig ADB-registrering ankommeratt
datalagstiftningen. I vissa undantagsfall kan det emellertid vara---
påkallat vad följerutöver det sagda hindra uppgiftatt attsom av- - 1

iregelmässigt antecknas inom folkbokföringen lämnas An-ut.som
ledning saknas bryta med den praxis området har utvecklats.att som
I enlighet med vad föreslagits i föreskrivspromemorian därför isom
förevarande paragraf uppgift förekommer inom folkbokföringenatt som
skall kunna hållas hemlig det särskild anledning kan antas attom av
den enskilde eller någon honom närstående lider uppgiften lmen om
röjs. En sådan särskild anledning kan uppgifter begärsattvara om

Ävenutlänningar med viss nationalitet. i fall dåandra enstaka---
uppgift harmlöst begärsslag utlämnad kan finnasdet särskildav
anledning utlämnande, såsom då blivitvägra adress haratt t.ex. en
spärrad på grund befarad personförföljelse. Paragrafen givetvisärav
tillämplig också på de ömtâliga uppgifter personliga för-mer om ihållanden kan förekomma, såsom framför allt uppgifter ändradsom om

Ikönstillhörighet i vissa fall också på uppgifter börd, omyndig-men om
het m.m.

sambandI med folkbokföringen år 1991 datoriserades och överfördesatt
till skattemyndigheterna övervägdes stärkt sekretesskydd. Organisations-ett
kommittén för folkbokföringen, hade till förslaguppdrag lämna tillattsom
datoriseringen och omorganisationen, bedömde emellertid det inte fannsatt
skäl skärpa sekretessen SOU 1990:18 159 ff. Kommittén anfördeatt s.

gällandede bestämmelserna fortsättningsvis möjlighetävenatt attgav
hemlighålla både känsliga uppgifter och uppgifter normalt harmlösaärsom

särskild anledning, exempelvis risk för personförföljelse, ändåmen av
ibehöver skyddas. I lagstiftningsärendet avstyrkte Konstitutionsutskottet,

hänvisningmed till vad kommittén anfört, motion förespråkadeen som
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omorganisa-ochDatoriseringenyttrande 1990/91 :KU4y.sekretessskärpt
folkbokföringssekretes-förändringinte någonföranledde såledestionen av

sen.
läggeraviseringsregisterlagnyligen antagitRiksdagen har somen om

folkbok-tillhandahållandeoch snabbareeffektivareförgrunden ett av
någonkrävaförändringen hardenföringsuppgifter. hellerInte ansetts

påpekasocksåkan detsammanhangetsekretesskyddet. I attändring av
skärptförslagPersonnummerutredningensfullföljdeinteregeringen om

försekretess personnummer.
uppgift kommermisstänkaförhand attfall kanvissaI att enman

för dentillkananvändas påför sättefterfrågas ett menatt varasom
Skatte-förföljelse.led iadressuppgift användsenskilde, ettattt.ex somen

möjlighethar dåfolkbokföringsregistretför attmyndigheten ansvararsom.
Markeringenregistret.isekretessmarkering atts.k.föra in angeren

uppgifterlämnagällerdetbör iakttasförsiktighet när utsärskild att om

i fråga.personen

överväganden förslagoch2.2

folkbokföringssekretessenNivån2.2.1

välnivåhar ärDeninte skärpas.börFolkbokföringssekretessen somen
möjliggörasamtidigtochenskildedenför skyddaavpassad an-att

samhället.folkbokföringsuppgifterivändning av

olikahosochfolkbokföringenpersonuppgifter inomandraochAdresser
hjälpMedpersonförföljelse.föranvändaskanmyndigheter enav
spåraförföljarekanfolkbokföringsregisteradressuppgift från enuppett en

eller honom.hennevåldexempelvisför utövaviss motattperson
hjälpmedskerpersonförföljelsegäller åtgärderdetNär avmot som

inriktat påvaritutredningsarbetetharmyndigheterfinns hosuppgifter som
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id-byte och kvarskrivning. I det sammanhanget har emellertid även
sekretessfrågan betydelse. Om sekretessen kan förbättras på något sätt
skulle kanske behovet id-byte och kvarskrivning kunna minska. Det ärav
i så fall till fördel för den enskilde eftersom id-byte och kvarskrivning kan

förenade med olägenheter. Utredningen har den bakgrundenvara mot .a.
ställt sig frågan folkbokföringssekretessen bör skärpas.om

Som framgått har emellertid frågan sekretesskyddet för folkbok-om
föringsuppgifter Ävenganska nyligen övervägts regering och riksdag.av

risken förnär personförföljelse har beaktats har övervägandena inte lett till
några förslag skärpt sekretess. statsmakterna torde således haom ansett

den grundsyn i fråga skyddet för folkbokföringsuppgifteratt liggerom som
bakom regleringen i SekrL, alltjämt skall gälla. Vid betraktan-närmareett
de framstår detta naturligt.som

Folkbokföringsuppgifteröverförs i utsträckning från skattemyndig-stor
heterna till andra myndigheter också till banker, försäkringsbolag ochmen

Överföringenandra företag. sker för i sin verksamhetatt mottagarna
behöver grundläggande uppgifter enskilda exempelvis uppgiftom personer,

bosättnings- och familjeförhållanden. Användningen folkbokför-om av
ingsuppgifter i samhället har också kommit bli föravgörande denatt att
enskilde på enkelt skall kunnasätt sina rättigheter, bl.a. kommautövaett
i åtnjutande ekonomiska förmåner olika slag. Särskilt betydelsefulltav av

det myndigheterär och företag kan tillgång till aktuella och korrektaatt
adressuppgifter.

Antag folkbokföringssekretessen förändrades på något påtagligtatt sätt,
exempelvis s.k. skaderekvisit infördesomvänt ochatt ettgenom presum-
tionen ändrades från offentlighet till hemlighållande. Med sådan ordningen
skulle knappast den omfattande Överföringen folkbokföringsuppgifterav
från skattemyndighetema till andra myndigheter, företag och enskilda
kunna fortgå. Myndigheternas och företagens verksamhet skulle därmed
försvåras och enskilda skulle förorsakas olägenheter och riskera rättsför-

luster. Främst med hänsyn härtill har utredningen inte funnit skäl att
föreslå någon skärpning det allmänna sekretesskyddet för uppgiftav om
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adress eller andra grundläggande förhållandennamn, personnummer, som
registreras inom folkbokföringen.

2.2.2 Sekretess för adressuppgifter

Det finns inte skäl införa generell sekretess för adressuppgifter.att

Det kan finnas skäl sekretessenöverväga också iatt avseende. Iett annat
dagsläget saknar många myndigheter lagliga möjligheter hemlighållaatt
adressuppgifter. Det kan bero sekretess visserligen gäller i myndig-att
hetens verksamhet den så bestämdär den inte allmänt omfattarattmen att
uppgifter enskildas personliga förhållanden. Så falletär exempelvis påom
skol- och utbildningsområdet och i domstolarnas verksamhet. Till detta
kommer det finns myndigheter verksamhet inteatt alls skyddadärvars av
sekretess.

Ett antal myndigheter erhållerstort regelbundet uppgifter från skatteför-
valtningen bl.a. enskilda adresser. Det uppgifterärom personers som
överförs från folkbokföringen med hjälp ADB. Vilka myndigheter detav

erhållerär uppgifter framgår i första hand 8 § förordningen detsom av om
statliga och adressregistret SPAR-förordningen. Numera gällerperson-
folkbokföringssekretess eller motsvarande sekretess för samtliga dessa
myndigheter. För sekretesskyddet skall bli effektivt överförs ocksåatt
sekretessmarkeringar till Därmed får dessaävenmottagarna. veta att upp-
gifter vissa inte bör sedvanlig offentlighet.om personer ges

Det förekommer andraäven myndigheter deän i SPAR-att som anges
förordningen begär och erhåller folkbokföringsuppgifter. I sådana samman-
hang lämnar skattemyndigheterna emellertid inte automatiskt någraut upp-
gifter har erhållit sekretessmarkering. Om myndighetom personer som en
särskilt begär uppgifter har markering skatte-prövarom en person som
myndigheten utlämnande förenligt med kap.är 7 15 § 1 SekrL.ettom st

I många sammanhang lämnar den enskilde själv uppgifter till en
myndighet. kanDet exempelvis fråga angelägenhetvara om en som
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kommunallänsstyrelse, Skolmyndighet ellerhandläggs domstol, annanav
ocksåvederbörandedessa situationer självklartmyndighet. Det iär att

i verksamhetadressuppgiften har lämnatssin adress. Om somenuppger
enskildesinte skydda denkan myndighetenomfattas sekretessinte av

självfallet olägen-förföljelse dettaföradress. För den ärär utsatt ensom
het.

erbjuda adressekretesskaninte alla myndigheterförhållandetDet att
adressek-förslag allmänutredningenhar föranlett överväga ettatt omom

för sig analysi ochsådant förslag kräverlänmas. Ettbör somretess en
kunnat bedömautredningenSåvittutredningsuppdraget.inominte ryms

adressuppgifter.försekretessdock inte allmänbehövs det en
tillfolkbokföringenfrånuppgiftslämnandeväsentliga detDet är att

medförinteenskildes kontrollutanför denliggermyndigheterolika som
sådanförföljare. Enförblir tillgängligadressuppgiftexempelvisatt enen

och denfolkbokföringenisekretessmarkeringenmotverkasrisk av
myndigheter.mångasker tillmarkeringenöverföringautomatiska somav

iföreslåsvadenlighet mediskolområdet ändraspåsekretessenOm som
området.till detutvidgasadresskyddetkommeravsnitt 2.2.3 även att

möjlighetharintemyndigheteruppgiftslämnande tillgällerdetNär som
frågagenomgåendetorde dethemlighålla adresser om envaraatt

fråninhämtatsharellerenskilde själv lämnaradressuppgift den somsom
förhindradsigförföljelse,förriskgrundOmdenne. anseravpersonen,

hanellerhindrar honfinns det ingetverkliga adresssin attatt somuppge
postadress.särskildenuppger
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elevadresserförSekretess2.2.3 m.m.

detbestämmelse görmedkompletterasbörSekretesslagen somen
främst ielevadresserskyddapersonförföljelsebefaradvidmöjligt att

detskallSekretesskyddetgymnasieskolan. motsvaraochgrundskolan
folkbokföringen.inomadressergäller för m.m.som

endastgällerSekretessoffentlighet.gradhögråderskolområdetPå aven
haruppgifterfrågahand iförstaisituationer,speciella somvissai om

elevvårdandedeninomoch kuratorerpsykologertill samtlämnats
uppgifterförsekretessinförtsdetNyligen har omverksamheten.

tillfolkbokföringenfrånöverlämnatsharbarn enskolpliktiga som
sekretessenutvidgningdennaBetydelsenskolstyrelse. avkommunens av

följande.i detberörs närmare
elevtillmåste kännaoch lärareskolledningnaturligt var enDet är att

skolgångförregistrerasförsta gångenelevenbådegäller närDetbosatt.är
vårdnads-elevensnödvändigtdetBl.a.skolarbetet. är attdagligaoch i det

adresserelevernasUppgiftersituationer.olikanås ikan namn,havare om
mycketnormaltärocksåiblandtelefonnummer,och personnummer,

förtillgängligaockså lätt utom-Uppgifterna ärskolan.inomspridda
tilldelasklasslistorochskolkatalogerolikastående, somt.ex. genom

elevdeninteöppenhetdennainselätt someleverna. Det är gagnarattatt
personför-befaradvidadressvårdnadshavarensellersinskyddabehöver

följelse.
skolområdetinomadresserbl.a.sekretesskydd föravsaknadenAtt av

personförföljelse harförutnyttjaskannågot upp-ochbristär somen
påtaladessedanårnågot attförmotionIriksdagen.märksammats enav

adresshennesfickoch intekvinnaförföljde genomensompersonen
fådärochskolstyrelsetill kommunenssigvändakundefolkbokföringen

anledningMedadress.hemmavarande barns mo-kvinnans avuppgift om
1992/93:KU38bet.betänkandetkonstitutionsutskottetiuttaladetionen

införasbordedetförtalademycketsekretess att enochOffentlighet att
adressuppgifter. Detsekretessbeläggaskolaellerför kommunmöjlighet att
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kunde enligt utskottet ske enligt regler gällde för folkbok-samma som
föringsområdet eller något Riksdagensätt. följde utskottetannat och
frågan överlämnades till regeringen.

Frågan utvidgad sekretess inom skolområdet har berettsom i Justi-en
tiedepartementet och föranlett ändring SekrL.i 7 kap. 15 § Lagändringen
innebär uppgift skolpliktigaatt barn lämnas från folkbokföring-en om som

till kommunal myndighet, skolstyrelse,en och fören vilkent.ex. en upp-
gift sekretess gäller inom folkbokföringen, omfattas sekretess hosävenav
den mottagande myndigheten.

Lagrådet påpekade förslaget normalt inte medför sekretessenatt att
gäller för adressuppgifter och liknande uppgifter hos skolan. Lagrådet
konstaterade lösning fick väljasatt ville åstadkommaen annan attom man
sekretess skulle gälla för ifrågavarande uppgifter hos skolan vid sidan av
vad följde elevvårdssekretessen. Regeringen instämde i lagrådetssom av
bedömning och anförde det fanns skäl talade införaatt mot attsom en
generell regel sekretesskyddet för uppgift skulle bibehållasattom oavsett

uppgiften befinner sig hos kommun. Konstitutionsutskottet anfördevar en
regeringens förslag torde innebäraatt de uppgifter till följdatt som av

förslaget skyddas hos den kommunala myndigheten Skolstyrelsen inte
kommer överföras från denna till skolan.att

Den nyligen gjorda ändringen i SekrL kan isägas rättett stegvara
riktning det gällernär införa sekretess för adresser på skolom-att m.m.
rådet. Samtidigt det naturligtvisär brist utvidgningen sekretessenatten av
endast gäller hos skolstyrelsen och inte i skolorna. Vidare berör ändringen
endast skolpliktiga bam. Det innebär det inte finns något skydd inomatt
skolområdet för gymnasieelevers adresser.

Utredningen har särskilt beakta skyddet för den förföljdaatt grupp av
kan komma i fråga för kvarskrivning enligt 16 § FbfL. Barnpersoner som

ingår i dennaäven Uppgifter kvarskrivna kommer integrupp. om personer
skyddade hos skolstyrelsen eftersomatt det självaärvara ens personerna

Lagändringenträdde i kraft den april1 1996, SFS 1996:155, 1995/962127,bet.prop.
l995/96:KU24.
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adressuppgifterfalli något kanuppgifterna. Intelämnar m.m. somsom
denskyddaseller skolantill Skolstyrelsenenskilde själv lämnarden av

vårdnadshavareochför eleversekretessen. Behovetinfördanyligen att
ordningenförmodas ökakanuppgifter adresserlämnasjälva omm.m.om

real-knappastantagit. Detkonstitutionsutskottet har ärblir den ettsom
inomklassföreståndareellerexempelvis rektorantagandeistiskt att en

alla eleverskänna tillarbetsuppgiftersinafullgöragrundskolan kan utan att

adresser.
förefalla omvälvandekanför detförståelseUtredningen har attatt

skolområdet,sekretessmindre allmänellernågon forminföra merav
inom skolan.tradition råderden öppenhetbakgrundbl.a. mot som avav

inte till-och klasslistorexempelvis skolkatalogerinförs kanOm sekretess
Ävenskerz. andra förändringarhel delhandahållas på det sätt ennusom

hanteringen i skolornapraktiskagäller dendetkrävs säkerligen när av
elevuppgifter.

föreliggerprincip intedet isituationen denalltsåFortfarande är att
gällerdetgrundskolan. Närinomskydd för elevadressernågot allmänt

ochsekretesskydd för adresserdet heltgymnasieskolan saknaselever i
ochBåde elevensförföljelse.användas förkanuppgifterandra som

till detMed hänsynoffentliga.alltiddärmedadressvårdnadshavarens är
riskerarförskydda adresserfinnsbehov att personer somstora som

otill-skolområdetråderordningpersonförföljelse måste den ansessom
adress inomskyddad000drygt 6dagsläget harfredsställande. I personer
Normaltskolåldem.andel barn i ärdessafolkbokföringen. Av är storen

personförföljelse.riskerarvårdnadshavaredessdet inte barnet utan som
skallvårdnadshavarenför intesekretessmarkeringerhållitBarnet har att

motverkassekretessmarkeringenbarnet. Genomspåraskunna engenom
alltså skekandenfolkbokföringenspårning inomsådan genommen

tyder påframkommitharskolorna. Ingetfinns inom attuppgifter somsom

Uppgifter eleverlagändringen.beslutade2 nyligenredan denfölja somtordedockDet omav
tillgängliga förintefolkbokföringen kommerinomsekretessmarkering atthar vara

katalogerframställning m.m.av
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skyddabehovet grundskolebarns adresser såatt mycketär större än
skyddsbehovet för adresser i gymnasieskolan.

Den enskildes behov skydd måste i det här sammanhanget vägaav
de praktiskaän bekymmer för skolpersonaltyngre och andra utvid-som en

gad sekretess inledningsvis skulle kunna medföra. Utredningen föreslår
därför sådan ändring i SekrL detgörs blir möjligt främstatt iatten att
grund- och gymnasieskolan generellt hemlighålla adresser och andra
uppgifter kan användas led i personförföljelse.ettsom som

En utökad sekretess innebär bl.a. sekretessmarkeringar för grund-att
skolebam kan föras från folkbokföringenöver till skolstyrelse.en
Skolstyrelsen får därigenom enkelt kännedomsätt vilkaett om personer

behöver skyddas särskilt. elevuppgifterNär sedan förs vidare frånsom
Skolstyrelsen till olika grundskolor bör sekretessmarkeringen så sägaatt
följa med. Den mottagande skolan får därmed kännedom uppgifterattom

viss känsliga. Särskildaär rutiner får införas så uppgif-om en person att
behöver skyddas endast tillgängliga exempelvisterna ärom en person som

för skolans rektor och elevens klassföreståndare. Dessa får han-personer
de aktuella uppgifterna med försiktighet och på sådant detera sättett att

inte sprids. I den mån grundskola har datoriserade elevregister bören
skyddade uppgifter inte förekomma där. frågaNär utlämnandeom av en
sekretessmarkerad uppgift aktualiseras får den hanteras inom skolan

hos andrasätt myndigheter. Om utlämnande finnsövervägssamma som
det skäl kontrollera med Skattemyndigheten skälet till sekretessmar-att om
keringen.

Kvarskrivna lämnar själva uppgifter till Skolstyrelsen ellerpersoner
skolan. Det torde förekommaäven elever eller vårdnadshavare i andraatt
sammanhang själva lämnar adressuppgift till skolstyrelse ellert.ex en
grundskolan. Med utredningens förslag skall sådana uppgifter kunnaäven
hållas hemliga. För skyddet i dessa fall skall bli effektivt det nöd-att är
vändigt uppgifterna hanteras i frågasättatt samma som om personer

har erhållit sekretessmarkering inom folkbokföringen. Det kan skesom
skolstyrelsen och förskolan dessa uppgifter använder liknandeattgenom

rutiner för skyddade uppgifter från folkbokföringen. Sådana rutinersom
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bör dock användas endast detnär gäller kvarskrivna eller andrapersoner
har klart dokumenterat skyddsbehov.ettsom

Uppgifter gymnasieelever lämnas inte frånöver folkbokföringenom till
skolområdet. Skolan får därmed inte automatiskt kännedom vilkaom
elever i gymnasieskolan har sekretessmarkering. Den upplysningensom
måste eleven eller dennes vårdnadshavare lämna. Det kan ske attgenom

kopia på skattemyndighetens besked sekretessmarkeringen in tillom ges
skolan. Skolstyrelsen och gymnasieskolan får hantera uppgifter om
gymnasieelever med sekretessmarkering liknande sätt uppgiftersom om
grundskoleelever har sådan markering.som

Utredningen har inte funnit skäl föreslå adressekretess föratt m.m.
högskoleomrädet. Det förekommer säkerligen högskoleelever haratt
sekretessmarkering inom folkbokföringen. Antagligen det dockär mindre
vanligt markeringen har sinatt grund i elevens föräldrar riskeraratt
förföljelse. Därmed situationenär inte likartad den motiverarsom
sekretess för adressuppgifter inom grund- och gymnasieskolan. Enm.m.
högskoleelev riskerar förföljelse får skyddas påsom sätt änannat genom

utökad sekretess. Eleven kan exempelvis till högskolanen lämna uppgift
särskild postadress.om en

Den sekretess utredningen förespråkar bör därför begränsas tillsom
sådan grundläggande utbildning i första hand sker i grundskolan,som
gymnasieskolan, särskolan och specialskolan. Sekretessen skall gälla både
i skolan och hos den kommunala myndighet för skolan.som ansvarar

Utredningen skyddet inom skolan det gälleratt när adresser ochmenar
andra uppgifter kan användas för förföljelse i praktiken skall inriktassom

på förhand kan hasägas behov skydd.personer Skyddsbehovetsom av
skall alltidnästan klarlagt sekretessmarkering från folkbok-vara genom
föringen. När det gäller inte har någon form förhands-personer som av
markering skall det normalt inte finnas skäl utlämnandevägraatt av
uppgifter med stöd den sekretess utredningen förordar.av som

Det sekretesskydd utredningen föreslår kan lagtekniskt konstruerassom
på olika Eftersomsätt. skyddet i utsträckning skall inriktatstor på devara

har erhållit sekretessmarkering inom folkbokföringenpersoner bör detsom
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elevenuppgifternahand detförstadär. l ärnivå varha omsomsamma
Även ochklasselevensuppgifterkänsliga.kanvistasbor och omvarasom

närståendenågonellerinte elevenskyddas såbehövadockskola kan att
medSkyddsområdet börförföljare.spåraskandentill denne vägen enav

Därmed kanförhållanden.personligaenskildesdengällahärtillhänsyn
skyddas.närståendeochvårdnadshavareuppgiftockså annanom

naturligasindel hari dennaföreslårutredningenlagregleringDen som
utbildningsom-ochskol-förSekretessreglerandramedtillsammansplats

SekrL.9 §kap.i 7dvs.rådet,

skyddashemvistuppgiftforumregel närSärskild av2.2.4 om

sekretess

förföljelseriskerarförhemvistetkanrättegång somI personenen
folk-nuvarandedendockUtredningen attavslöjas.komma anseratt

behöverdenförskyddtillräckligtutgör sombokföringssekretessen ett
hemvist.sittuppgifternahemlighålla om

förföljare kanförhållandetdetpekat atti sin enRPS har rapport
id-medgivitshardomstolvidtalanväcka mot somkomma personenatt

Blandadress. annatskyddadedenredaförenbart personensbyte att
SOUbetänkandeKvinnovåldskommissioneni sittbakgrunden hardenmot

vårdnadsmålförforumregelsärskildföreslagitKvinnofrid1995:60 en
föreslårKommissionen ettattidentitet.bytafåttharbarnrör ett somsom

sittharbarnetdärdomstoleninteskallvårdnadsmål prövas,sådant av
Förslagettingsrätt.Stockholmsregeln,allmännaenligt denhemvist utan av

forumvilketoklartdetKvinnovåldskommissionengrund i ansersinhar att
har byttbarnetumgängestvister närochvårdnads-ikorrektadetärsom

identitet.
betydelseemellertidharuppmärksammatRPSförhållandeDet som

skaralilladenänförföljdaandragällerdet personernäräven avgrupper
talangångförekommit än attharDetid-byte.medgivits enhar mersom
folk-inomsekretessmarkeringerhållitharväcktshar mot sompersonen
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bokföringen. Enligt den allmänna forumregeln i 10 kap. l § rättegångs-
balken skall talan väckas vid i den därrätten svaranden har sittort
hemvist. När svaranden har erhållit sekretessmarkering har käranden små

möjligheter få kännedom svarandens hemvist. förekommitDet haratt om
Skattemyndigheten har lämna uppgiftvägrat hemvist.svarandensatt ut om

RÅRättsfallet 1988 785 illustrerar den situation kannot. som
uppkomma. kvinnaEn och barn hade tilldelats sekretessmarkering.ett

mantalsskrivningsuppgifter3faderBarnets begärde för kvinnan ochatt ut
barnet. Som skäl för sin begäran anförde han han behövde uppgifternaatt
för med barnet prövadumgängesrätten domstol. Skattemyndig-att av
heten, bl.a. anförde kvinnan hade för mycket brott,att utsattssom grova
vägrade med hänvisning till folkbokföringssekretessen lämnaatt ut upp-
gifterna. Kammarrätten och Regeringsrätten gick linje.samma
Domstolamas ställningstagande innebar inte kunde talanatt mannen om

prövad i domstol. Referatet i Regeringsrättensumgängesrätt årsbok ger
inte några upplysningar detaljer i målet. Man kan docknärmareom
förmoda det ansågs föreligga förpåtaglig risk skulleatt atten mannen
använda mantalsskrivningsuppgiftema led i förföljelse kvinnan.ettsom av

vissa fall Skattemyndigheten,I kan tillkänner svarandenssom
adress, medverka till svarande har sekretessmarkering får delatt en som

ansökan stämning. Om svaranden ingår i svaromål görautan attav om
foruminvändning kan målet handläggas på vanligt En sådan ordningsätt.
har många fördelar. kan sinKäranden sak prövad. Om svaranden även
i övrigt efterkommer domstolens förelägganden och kallelser behöver hon

eller han inte avslöja sin adress. I stället kan svaranden använda skatte-

myndighetens och, vilket föradress alltid bör ske, ställa ombud sigett som
bl.a. förmedla kallelser från denneskan domstolen. Svaranden eller ombud

bör förklara svarandens belägenhet för och begära måletsrätten att
handläggning detså långt möjligt därefter. Skulle kärandenär anpassas
endast efter trakassera svaranden kan hans talan avgörasute attvara som

3 mantalsskrivningTidigare det svarandens styrdehemvistet.somvar
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uppenbart inställaogrundad eller svaranden behöversättannat attutan
sig inför rätten.

beskrivna förmedlar stämningDen ordningen där Skattemyndighetennu
till den har skyddad adress bör kunna tillämpas i stor om-m.m. som

fattning. förekommer dock svarande får delDet stäm-att en som av
försorg inte i svaromâl.ningsansökan skattemyndighetens ingårgenom

då visa han vid forum. Normalt skerKäranden kan behöva ansökt rättatt
s.k. hemortsbeviskäranden hos Skattemyndigheten begärdet att ettgenom

utvisartill domstolen. Hemortsbevisetför svaranden och sedan in detger
jfr 10 kap.november föregående årsvaranden folkbokförd den lvar var

kommunbeviset hemvistet med län,rättegångsbalken. I§ 21 st anges
hemortsbe-adressförsamling. Normalt framgår inte svarandensoch av

folkbokföringsför-förföljare får kännedomviset. En om en personssom
i fråga.uppspårandetdock kommit mycket långt isamling har personenav

röjersekretessmarkeringen, inteSkattemyndigheten, bl.a. till följdOm av
skyldighetinte fullgöra sinuppgiften svarandens hemvist kan kärandenom

avvisas.forum. talan kommer dåvisa Hansrätt attatt
svarandensuppgiftenSkattemyndigheten alltid hemlighållakan inte om
exempelvisgällauppgiften Det kanhemvist. vissa fall måste lämnasI ut.

anspråk iframställerförföljarendet ännär är ettsomen annan person
svaranden el-anledningkan det knappast särskilddomstol. Då antas attav

kap §uppgiften röjs 7 15lider senågon honom närståendeler men om
SekrL.l st

naturligtvistalarvill inleda rättegångdet förföljarenNär är som
uppgifterna denhemlighållaSkattemyndigheten börmycket för att om

sekretessprövning iEmellertid kan det inte uteslutasförföljde. ettatt en
egenskap kärande,utpekad förföljare ifall leder fram tillvisst att aven

hem-svarandens/offretsuppgiftensekretessmarkering, får deltrots omav
exempelvis i målsig käranden umgänges-kan visavist. Det ettatt om

önskar återupptaefter förfölja svarandenallsinte ärrätt utanute att
Ommed svaranden.har tillsammansmed barn hankontakten ett som

sekretessmarkeringenblir aktuell, ochhemvistuppgiftenutlämnande varav
tillhotbild leddeantagligen denden infördes, harberättigad när som
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lång tidFörmodligen har ocksåmindre allvarligvaritmarkeringen art.av
på dendet ankommapraktiken tordeinfördes. Imarkeringengått sedan

lida någotsvaranden inte kommerförföljaren visautpekade attatt att men
inte sketroligenhemvist röjs. Det kanuppgiften hennes utan attomom

för-personligasinaomfattande utredningganskaförebringarkäranden om
hållanden.

till handsdethar liggervad närmast anta attTrots attsagts ensom nu
uppgiftensvårtha mycketförföljare kommerutpekad utatt omatt

det. DettyderavgörandeRegeringsrättenshemvist. minstoffrets Inte
för. Omuttryckdomstolen harden uppfattningendelalätt gettär att som

användaskommeruppgift hemvistminsta riskdet finns den attatt omen
skall lämnasuppgiften inteförefalla självklartförföljelse kan detför ut.att

mindreellerförföljare haemellertidSamtidigt kan även ett meren
hantalanföraberättigat anspråk kunna även mot somatt personen

mellankonflikttydligföreligger detfamiljerättsliga måltrakasserar. I en
ställasskallskyddbehovexempelvis kvinnansmotstående anspråk. Mot av

vårdnadenharkvinnanmed barnettill umgängerätt om.sommannens
påtagligblir särskiltKonflikten motstående intressenmellan manom

målIumgängesrätt.fel talabetänker egentligendet är attatt mannensom
säkerstäl-skallbarnets umgängesrättdet i ställetumgängesrätt är somom

fadernmedhaför barnetbäst umgängeUndantagsvis detlas. kan attvara
moder.barnetstrakasserardenne på något sättatttrots

kankonfliktdenlösningarfinna olikaUtredningen sökthar som
svarande. Ut-uppgifteruppkomma förföreliggersekretessnär enom

kärandenberättigarredningen särskild forumregelhar attövervägt somen
beträffanderåderväcka hemvist sekretesstalan sittdär han har om

fördeltilluppenbarligenregel skullesådanhemvist. Ensvarandens vara
skullehemlighålla sin adressbehöverFör denkäranden.för m.m.som

domstolenkunde uppkommasituationennackdel.till Den attdockden vara
sekretessmarkeradefick delbegärde ochskattemyndighetenhos av

svaranden.förföljelseförkärandenanvändessedanuppgifter avavsom
ändringföreslå någonskälfunnitinteUtredningen har attsammantaget

denskyddasuppgifter behöver utgördenpunkten. Förhärden vars
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nuvarande ordningen bra stöd. Den hotett utgör ett motsom annanen
får finna sig i inte kunna föra sitt offer ellerattperson mot motprocess

det barn skyddas tillsammans med offret.som
Utredningen kommer det följandei något beröra frågannärmareatt om

medverkan i rättegång har kvarskrivits eller medgivits id-av personer som
byte.
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3 Sekretessmarkering"skyddad adress"

Skatteförvaltningens rutiner1 för sekretessmarke-

ring

Förfarandet med sekretessmarkering har något berörts tidigare. Om det

kan utlämnande uppgifter rörande viss innebärantas att av en person men
för exempelvis risk för förföljelse, kan skattemyndigheten i folk-personen,
bokföringsregistren lägga in markering för särskild sekretessprövning.en
En sådan sekretessmarkering avsedd myndigheten varnings-är att ge en
signal vid utlämnande uppgifter normalt sker särskildutanav som
sekretessprövning. Markeringen innebär inte något bindande avgörande av
sekretessfrågan uppfatta påminnelse behovetärutan att som en om av en

sekretessprövning.noggrann
Förfarandet med sekretessmarkering lagregleratinteär motsvararmen

hemligstämpelväl den enligt 15 kap. 3 § SekrL kan åsättas1 stsom en
handlingallmän

folkbokföringenInom har sekretessmarkering under många är.använts
Skatteförvaltningen har utarbetat särskilda rutiner för medsystemet

Rutinemassekretessmarkeringar. kan sammanfattas enligt följande.
begäranEn sekretessmarkering, ofta någongörsom som av som anser

sig för personförföljelse, bör åtföljd någon formutsatt vara av av
styrker påståendet förföljelse. Normalt skall de skälutredning som om

till grund för införandet sekretessmarkering till-ligger av varasom
för utlämnande med stöd folkbokföringssekre-vägraräckliga att ett av

någon begär få uppgifterna. markeringenFör skallnär att attuttessen

4 3 uppl.Corel Sekretesslagen, 437.mil., s.

5Rutinema redovisadei RSV:s Handbokför folkbokföring, avsnitt5.3.är
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avsedd effekt får den regelmässigt omfatta samtliga medlemmar i
förföljdesden hushåll. En sekretessmarkering kan kombineras med en

särskild postadress för den fått markeringen. Inom skattemyndig-som
det chefen skattekontoret har behör-heten endast på det aktuellaär som

fått markering. Förighet del uppgifteratt ta person somav om en
in-personal bildskärmsterminaler inte någonADB-systemetsannan ger

personalen hänvisas tillformation sekretessmarkerad utanpersonom en
flyttar folkbokförs inomkontorschefen. Om och ett nyttpersonen

till lo-överförs markeringenskattekontors verksamhetsområde nyttett
uppgiftermed övrigakalt folkbokföringsregister tillsammans om

ochtidsbegränsatbeslut sekretessmarkering börEtt varapersonen. om
börår. förlängning inte begärtsinte gälla för längre tid tvâ Harän

kan dockgiltighetstiden gått Detmarkeringen bort när ut.tas vara
förenskilde begäran krävslämpligt påminna den attattatt om ny
andraöverförs tillförlängning skall ske. sekretessmarkeringEn
folk-folkbokföringsuppgifter med hjälpfårmyndigheter del avsom av

frågaFBDATA. Ombokföringens särskilda ADB-avisering ut-om
hosuppkommeruppgifter fråga markeradlämnande i personom enav

få beskedochmyndighet denna kontakta skattekontoretsådan kanen
markeringen.skälet tillom

personförföljelse föreligger. Enförsekretessmarkering används risknär
sig för-kvinnabegärsvanlig situation markeringenär att som anserav en

markering-med. Förhon tidigare levt tillsammansföljd attman somav en
ofrånkomligt kvinnansituation detnågon effekt i sådanskall är attenen

avseddvisserligenoch adress. Sekretessmarkeringenbostad ärbyter att
Skattemyndighetenfråndock utgåvarningssignal. Man kan attenvara

marke-erhållituppgifterröjaregelmässigt vägrar att person somom en
utpekadebegärs denkan befaras uppgifternasärskilt detringen, att avom

förföljaren.
uppgiftvill deldenmyndighet kan inte alltid krävaEn taatt av ensom

eller vadhan eller honmyndigheten talar ärfinns hos upp-vemomsom
gäller motverkadetanvändas till kap. 14 § 3 TF. Närgiften skall 2 attst

skallmyndighetenförförutsättningförföljelse torde det dock attvara en
sekretessmarkering,fåttuppgiftlämna attut person somen om en

Därför får denleda till.utlämnandet kanmyndigheten kan bedöma vad
berätta hanantingenvälja mellanfå uppgifternabegär attatt ut vemsom
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eller hon och vad handlingenär skall användas ellertill avstå frånatt att
del uppgifterna.ta av
RSV har i sina rekommendationer uttalat sekretessmarkering böratt

förutsätta det finns konkret hot i det enskilda fallet. Vidare haratt ett
verket anfört allmänt uttalad motvilja ha kontakt medatt mot atten en

inte tillräcklig grund förär markering. Det inte heller enligtärperson
verket tillräckligt den begår markering har yrke, exempelvisatt ettsom
polis eller åklagare, normalt kan förenat med vissa risker. RSVsom vara
har också uttalat någon form intyg eller utredning bör före-att av annan
ligga vid bedömningen sekretessmarkering skall åsättas.av om

År 1988 hade l 600 sekretessmarkering inom folkbokföring-personer
dess harSedan antalet markeringar ökat. slutet år 1993 hade cirkaIen. av

sekretessmarkering. det4 700 I slutet år 1994 rörde sigpersoner av om
5 500 och år det 6 000 hade tilldelatsettpersoner senare var personer som
sekretessmarkering skattemyndigheterna.av

överväganden3.2 och förslag

3.2. Användning sekretessmarkering1 av

Sekretessmarkering i folkbokföringsregistren s.k. skyddad adress är- -
den första skyddsåtgärd bör befaratillgripas kannär attsom man
folkbokföringsuppgifteranvänds för personförföljelse. Markeringen, och
den sekretess regelmässigt följer med denna, alltidär nästansom en
tillräcklig åtgärd sådan förföljelse.mot

tidigare utredningen frågorna för folk-Som sekretessnämnts attanser om
bokföringsuppgifter fall befaradbetydelsefulla. I allaär nästan av
förföljelse torde sekretessmarkering medföra fullgott skydd. Detetten
innebär inte behöver till de ingripande åtgärdernaatt taman mer
kvarskrivning och id-byte. utredningens ståndpunkt.Detta inte endastär



78 sekretessmarkering SOU 1996:6

Även den lagstiftningennuvarande id-byte och kvarskrivning vilarom
den grunden.

En sekretessmarkering skall alltså folkbok-åsättas det kan attantasom
föringssekretessen hindrar utlämnande uppgifter vissett av om en person.
Oftast grundas markering på för-riskerar förutsättasatt atten en person
följelse uppgifter Självfallet det svårthenne eller honom röjs. ärom om

detalj hotsituation till sekretessmarkering.i beskriva den berättigaratt som
frågabörja bör det, Riksskatteverket har anfört,Till att men som vara

för id-byte jfr NJAkonkret hot motsvarande krävssättettom som
fruktan ochräcker alltså inte känner1994 497 Det att en persons.
risk för för-förföljd. mäste också objektivt föreliggasig Det sätt enanser

följelse.

för misshandlatdömts ha hotat ellerOm har att en annanen person
sekretessmarkering vidareoch fortsätter sina trakasserier bör utanperson

fall bestått i upprepadebefogad. I vissa kan brottsligheten hakunna vara
från den dömde,också, exempelvis uttalandenDet kanangrepp. genom
attackera målsä-inte främmande för ånyoframgå vederbörande äratt att

Även fall för sekretessmarke-båda exempel bör klaraganden. dessa utgöra

ring.

för brott för sekre-har dömtsSjälvfallet krävs det inte attatt en person
exempelvishandlingar, i formtessmarkering skall användas. Brottsliga av

i sekre-de kan beläggaskan föreligga ändå. Omhotelser olika slag,av
fördömtsbör de behandlastessärendet sätt om personensamma som

besvärande brottemellertidgämingama. Förföljelse kan attutanvara
upprepade till-vidkan till uttryck iföreligger. Den komma att en person
anslutning tillianledning söker kontakt medfällen utan annan personen

Även telefonsamtal tele-trakasserandebostad eller arbetsplats.dennes -
och leda till sekretess-betraktas förföljelsefonterror kan attsom-

hotfullakombineras medsärskilt samtalenmarkering måste övervägas, om
uttalanden.

för olika slags hotsituationerredogörelseI avsnitt 4.1 lämnas somen
bestämmelsen talargrunda kvarskrivning enligt 16 § FbfL. Denkan om

Ett hotförföljelser eller trakasserier pårisk för brottslighet, sätt.annat



sou 1996:68 79Sekretessmarkering

l eller beteende kan grunda kvarskrivning bör också kunna skälett som varai
till sekretessmarkering. Enligt utredningens mening förut-överensstämmer
sättningarna för sekretessmarkering således medväl förutsättningarna för
kvarskrivning det gäller hotbilden.när Det naturligt kopplaär att samman
förutsättningarna för de båda skyddsåtgärderna eftersom kvarskrivning inte

skall denske enskilde kan tillräckligt skydd sekretessmarke-om genom
ring. vad i avsnittAv 4.1 följersägs det inte behöver frågaattsom vara

särskilt allvarliga förföljelser för sekretessmarkering skall kunnaattom
införas skattemyndigheten.av

Även konkret hot måste föreligga det naturligtvis särskiltärettom av
intresse hur den begärt sekretessmarkeringen har uppfattat den åbe-som
ropade hotsituationen. I praktiken aktualiseras frågan sekretessmarke-om
ring uteslutande i samband med flyttning.nästan Det meningslöstär att
inom folkbokföringen hemlighålla adressuppgift för förföljareen en som

kännerredan till adressen. Om den begär markering har flyttat tillsom
följd hanhon eller känner sig förföljd det omständighetärattav en som
bör tillmätas betydelse. I vissa fall kan dock flyttningstor etten vara
naturligt led efterbl.a. äktenskapsskillnad. kan tillmätasDen då inteen

betydelse då sådant led saknas.ettsamma som
En sekretessmarkering kan i vissa fall fylla syftesitt denäven om

behöver skyddas inte byter adress. Det kan gälla närperson som en
offentligt anställd förföljs med anledning myndighetsutövningperson av
och förföljelsen till börja med sker vid tjänstestället.att

begäranEn sekretessmarkering måste rimligen grundas visstom
underlag. Ett blankt påstående förföljelse från den begär marke-om som

kanringen knappast godtas i något fall. Som utredningen har varit inne

tidigare dom brott sökanden för påstådd för-bör över utsattsen som enav
följare förstarkt stöd begäran sekretessmarkering.utgöra Endastett om
i undantagsfall bör det dom föreligger krävas ytterligarenär underlagen
för skall kunna bifallas.begäranatt

inte finns någotdet domstolsavgörande får utredningOm före-annan
bringas. Utredning eller utlåtande från polis- eller socialmyndighet som

enskildes uppgifter förföljelsestyrker den kan värde. Det-om vara av
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kan gälla handlingar eller frånupplysningar sjukvården. Uppgiftersamma
från myndigheter bekräftar påståenden förföljelse bör allmäntsom om
tillmätas betydelse. kan gälla frånDetsamma intyg olika slagstor m.m. av
ideell verksamhet syftar till hjälp brottsoffer och andraatt utsat-som ge

Utredning slag, intyg från privatpersoner,exempelvista annatpersoner. av
bör försiktighet.behandlas med

Man bör emellertid klar underlag åberopas tillöver att ettvara som
stöd för sekretessmarkering kan grundat helt den enskildes egnaen vara
uppgifter och därför gäller materialbegränsat värde. Det ävenvara av som

sekretessmarkeringhärrör från myndigheter. Antag begäratt en person
stöd för sin begäran åberopar polisanmälan enligt vilken honoch som en

innebäreller han har för hotelser något slag. Anmälningenutsatts av
harmed nödvändighet de påstådda brotten verkligen Deninte ägtatt rum.

uppfattning. påhittad ochspeglar endast anmälarens En anmälan kan vara
sekretessmarke-för anmälaren skall kunna erhållatillkommen enbart att

normalt inteSkattemyndigheten skall enligt utredningens meningring.

myndighetenemellertidbehöva utgå från så fallet. Exemplet visarår attatt
ytterligarei sekretessärendet medkan behöva komplettera underlaget

finnasdet i vissa fallpolisanmälan åberopats kanutredning. Har an-en
hurpolismyndighetenför Skattemyndigheten kontrollera medledning att

anmälningen.man ser
sekretessmarkeringden begärförsta hand bör detI somvara som en

tillMed hänsynmarkeringen.skall förebringa utredning behovet avom
skattemyndig-emellertidbetydelse för den begär skyddet börfrågans som

Ävenkan behövas.med fram den utredningheten hjälpa denne att ta som
förefaller detsocialtjänstenskilde inte hänvisar till polis ellerdenom

bakgrunddessa vilkenSkattemyndigheten undersöker mednaturligt att
förföljelse kan ha.påståendet om

enligt utredningensdet kan föreligga visst hot detTrots äratt ett
ocksåinföras. Det mästesekretessmarkering skallmening inte säkert att

verkningsfull.markering skall bli Omförutsättningar förfinnas att enen
sekretessmarkeringenkänner den adressförföljare redan till attavsersom

skall införas.självklart markeringen inteskydda detär att
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t Förutsättningar för sekretessmarkering kan vidare saknas grund av
faktorer hänföra till denär begär skyddsåtgärden. Omattsom person som
hon hareller han sin adress i telefonkatalogen blir sekretessmarkeringen
inte särskilt effektiv. Detsamma gäller i fråga fortsattaharom personen

Ävenkontakter med den utpekade förföljaren. den begär sekre-om som
tessmarkering vill bryta kontakten med förföljaren inte säkertdetär att

praktikendetta i går genomföra. Om förföljaren har medumgängesrättatt
barn den begär markeringen vårdnadshavare för, tordeärett som som

vårdnadshavaren i praktiken inte ha några möjligheter hålla sin adressatt
dold. Det kan också finnas andra liknande omständigheter börsom
föranleda sekretessmarkering inte skall införas.att en

Inom folkbokföringssystemet kan både bostadsadress och särskild

postadress registreras. Möjligheten låta registrera särskild postadressatt en
kan innebära vissa fördelar för den riskerar förföljelse. verkligaDensom
postadressen kan således med "c/o-adress" eller "b0x-ersättas en en
adress. En sådan särskild fårpostadress genomslag till bl.a. samtliga

myndigheter och enskilda regelbundet aktualiserar register medsom egna
uppgifter från folkbokföringen. Det också postadressen mångaär som
användare folkbokföringsuppgifter efterfrågar. En särskild postadressav
kombinerad med sekretessmarkering bra skydd förföljelse.utgör ett mot
Vissa myndigheter utanför folkbokföringen registrerar emellertid också den

folkbokföringsadressens.k. utvisar vilken fastighet isom personen
fråga bosatt. I sådana fall detär sekretessmarkeringenär utgörsom
skyddet.

inteDet har legat inom för utredningsuppdraget undersökaattramen
skattemyndigheternas tillämpning sekretessmarkering.medsystemetav

kan därför inteUtredningen analyser enskilda fall uttala skat-attgenom av
temyndigheterna har varit alltför frikostiga restriktivaeller alltför detnär
gäller medge sekretessmarkering. De sifferuppgifter redovisadesatt som

" Enligt utredningen inhämtat svårtvad har det för enskilda erhållapostboxär attpersoner
hos tillhandahållerPosten postboxari första handför företag.Enligt utredningensposten.
mening den riskerar förföljelseborde kunnaerhålla svårighet.postboxutansom
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i frågan. Denheller till säkra slutsatseri avsnitt 3.1 berättigar inte några

undersekretessmarkeringar har skettkraftiga ökning antalet senaresomav
markeringartillhandahållitskattemyndigheternaår behöver inte tyda att

Ökningen anledningemellertid utredningenomfattning.i för attstor ger
detanvänds endasti sekretessmarkeringenframhålla det angelägna näratt

inte barastriderObefogade markeringarverkligen påkallat.är mot
verksamhet.försvårar också myndigheternasoffentlighetsprincipen utan

gårrisk detfinns detsekretessmarkeringar blir allt förantaletOm attstort
med deninte hanterasmarkerade uppgifteri hanteringen ochslentrian att

varsamhet krävs.som
kan hanteraförutsätter myndigheternasekretesskyddfungerandeEtt att

nedSkattemyndigheterna läggersekretessmarkeringen sätt.rätt ett
Marke-Sekretessmarkering.utreda ärendenbetydande arbete att om

föreligger. Detförföljelseriskdokumenteradskall innebäraringen att en
spillotillfår inteskallsekretessmarkeringen utgöraskydd genomsom

får delmyndigheterkunskap hosbristanderutiner ellerdåliga avsom
hanteringhar förskattemyndigheternaordningmarkeringen. Den avsom

myndig-andramotsvarighet hossinuppgifter bör hasekretessmarkerade

heter.

lägenhetfolkbokföringSekretessmarkering och3.2.2

det in-i bruk krävslägenhetfolkbokföringmedNär tassystemet
effektenförskattemyndighetenåtgärderledningsvis särskilda att avav

förlorad.skall gåsekretessmarkeringar inte

bruk. Detlägenhet ifolkbokföringmedjuli 1996Den l systemtas ett
medproblem förvissaövergångsvis,fallmedför, i personervartsystemet

här kortanledningdärför funnitharUtredningensekretessmarkering. att

uppstå.kansvårigheterdepeka som
bo-hushålls- ochled i deningårFolkbokföring lägenhet ett nyasom

lägenhetfolkbokföring prövasmed skallTill börjastadsstatistiken. att
NärStockholms kommun.iHögalids församlingikommun ochi Gävle
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kommer alla bor i flerfamiljshus folkbok-systemet permanentas attsom
föras, inte bara fastighet,på också på lägenhet.utan

Systemet med folkbokföring på lägenhet kräver omfattande förbe-
redelser. Bl.a. måste fastighetsägarna lämna upplysningar samtligaom
hyresgäster och lägenheter till skattemyndigheten. Uppgifterna från fastig-
hetsägarna kommer samlas i tillfälliga ADB-register skattemyndig-att som
hetema under övergångsskede har föra. denrätt Iett att stora gruppen av
hyresgäster finns säkerligen överväldigande majoritet de cirka 6 OOOen av

har erhållit sekretessmarkering.personer som
En fastighetsägare naturligaär skäl regelmässigt ovetandeav attom en

hyresgäst har "skyddad adress". Fastighetsägarens uppgiftsskyldighet gäller
emellertid sådana hyresgäster.även han fullgörNär sin uppgiftsskyldighet
kommer han till Skattemyndigheten lämna bl.a. adressuppgiftatt om per-

har erhållit sekretessmarkering. Hos Skattemyndigheten framgårsoner som
det inte omedelbart uppgifter har lämnats fastighetsägareatt som av en
också har erhållit sekretessmarkering. Myndighetenavser personer som
kommer säkerligen kontrollera så fallet, exempelvisäratt attom genom
jämföra uppgifterna från fastighetsägarna med det lokala folkbokförings-
registret. Innan det har skett måste uppgifterna hanteras försiktighet.med

Folkbokföringssekretessen bör tillämpas så uppgift från fastig-att en en
hetsägare lämnas först sedan Skattemyndigheten har kontrolleratut att
utlämnandet inte berör har sekretessmarkering. Så snarten personen som

möjligt bör Skattemyndigheten uppgifter från fastig-attsom ange en
hetsägare omfattar med sekretessmarkering. Det kan skeen person genom

särskild markering läggs in också i det register underatt över-en som en
skallgângstid innehålla uppgifter fastighetsägare tilllämnat skatte-som

myndigheten.

beskrivna problemetDet övergående Fastighetsägarnaär natur.nu av
skall fortlöpande lämnainte uppgifter samtliga hyresgäster endastutanom
i samband med varje skattemyndighet börjar tillämpa den ord-att nya
ningen folkbokföringmed lägenhet. Riksskatteverket bör uppmärksam-

skattemyndighetema på frågan och rekommendera lämpliga rutiner tillma
skydd för de personuppgifter inte skall röjas.som
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4 Kvarskrivning

4. Bakgrund1

4. Kort kvarskrivning1 om

Skyddet vid kvarskrivning inriktat hemlighålla den förföljdesär att
bostadsort och verkliga adress då sekretess bedöms otillräcklig. Liksom id-

byte skall kvarskrivning främst skydda sådan personförföljelsemot som
grundas spåras med hjälp uppgift adressatt en person av om m.m. som

folkbokföringen.finns hos Kvarskrivning beslutas Skattemyndigheten.av
kvarskrivenEn har normalt bytt bostadsort inte folkbok-ärperson men

förd vistelseorten. ställetI folkbokförd kvarskrivenär därpersonen - -
ellerhon han tidigare bosatt. Personens verkliga adress registreras intevar

inom folkbokföringen och sprids inte heller till myndigheter.andra Den

kvarskrivne i folkbokföringen registrerad endast med adress hos denär

skattemyndighet har beslutat kvarskrivningen. dennaDet ocksåärsom om
överförsadress automatiskt folkbokföringenfrån till myndigheter ochsom

företag Post sänds till den kvarskrivne med ledning adressenm.m. som av
folkbokföringen tillhandahåller hamnar alltså hos skattemyndigheten.som

Myndigheten har kännedom verkliga och vidare-adressom personens
sänder till den kvarskrivne. Skattemyndigheten förvarar uppgiftenposten

den kvarskrivnes adress på betryggande Uppgiften densätt.ettom om
adressenverkliga kan komma lämnas endast i sällsynta undantagsfall.att ut

Skattemyndigheterna har inte fått kännedom någonattom person som
har kvarskrivits har för förföljelse efter kvarskrivningen. dagslägetIutsatts
har ungefär 150 medgivits kvarskrivning.personer
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kvarskrivningkan grunda4.1.2 Hot m.m. som

iträddeparagrafer i FbfL. Dekvarskrivning återfinns i tvåReglerna om
folkbokföringslagensamband med denkraft den juli 1991 i1 att nya

har följande lydelse:började gälla och

bli försärskilda skäl kan16 § En utsattantas enperson som av
påtrakasserierellerupprepad brottslighet, förföljelserallvarlig eller

ansökanefterflytta,får, han har flyttat ellersätt, attannat avserom
högstfolkbokföringsorten ifolkbokförd på den gamlamedges att vara

kvarskrivningskäl förlängre finnskvarskrivning. När det inteårtre
skall den upphöra.

medflyttandemedges denfårKvarskrivning även utsatte personens
familj.

skattemyndighetenfårkvarskrivningfrågorutredning17 § För omav
polismyndighet.anlita biträde av

förhotsituationformföreligga någonalltsåmåste attDet personenav
kvarskrivning ärBestämmelserna sparsamtkvarskrivas.skall kunna om

kansituationergällerFbfL. dettill Närkommenterade i motiven som
116:Fbfprop.följandeendastkvarskrivningföranleda s.anges

frånkommerfall hoteti debådekunna medgesKvarskrivning bör en
dennågonellerfamiljemedlemexempelvis tidigarekänd somenperson

kommerfall då hotetoch i sådanarättegångihotade vittnar mot en
ellerterroristorganisationexempelvisoidentiñeradefrån enpersoner,

Även ochmålsäganden rättsper-rättegång,ibrottssyndikat. parterett
förhållandetdetbörkvarskrivna. Däremotbli attsonal bör kunna en

för sigoch utgöramassmedia inte iuppmärksamhet iförutsattsperson
kvarskrivning.skäl till

dock kvarskrivningförförutsättningarnalagmotiveniAllmänt attanges
VadFbfprop. 137.besöksförbudförgrundernaskall soms.motsvara

alltså intresse ävenbesöksförbud hartill lageni förarbetena stortsägs om
i formomständighetersärskilt degäller dåkvarskrivning. Detbeträffande

använd-tillkvarskrivning kommerföranledakanbrott attm.m. somav
ning.
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i
En riskerar bli för brottslighet kan alltså medgesatt utsattperson som

kvarskrivning. I propositionen med förslag till lag besöksförbud prop.om
1987/88: knöts137 brottsrisken i första hand till de tidigare brottarten av

förföljare i många fall har gjort sig skyldig till. Departements-som en
chefen uttalade inledningsvis de begångna brott skulle tillmätasatt sär-som
skild vikt brott den förföljdes liv, frihet eller hälsa. Hon anfördemotvar
vidare det innebar misshandel och olaga hot sådana brottatt ävenatt men

hemfridsbrott och ofredande skulle beaktas också inne-som samt att t.ex.
hav och andra farliga föremål kunde komma in i riskbedöm-vapenav
ningen i speciella situationer. Departementschefen konstaterade emellertid
också inte bara brott någons liv, hälsa, frid eller frihetatt ävenmot utan
andra brott kan användas i trakasserande syfte skulle kunna läggas tillsom
grund för besöksförbud.

Kvarskrivning förutsätter inte riskerar förutsättasatt atten person
Ävenbrott. risk för "förföljelser eller trakasserier på sätt" kan liggaannat

till grund för kvarskrivning. I motiven till lagen besöksförbud prop.om
1987/882137 anförde20 departementschefen:s.

Förföljelse bör för handen, någon vid upprepadeanses vara om
tillfällen på mycket påträngande eller eljest besvärande sökersättett
kontakt med dennes vilja. Kontakten kan skemot t.ex.en person

besök, telefonsamtal eller brev. Telefon- eller brevterror fallergenom
således under tillämpningsomrâdet. Vissa slag trakasserier lind-ärav
rigare och kan inte direkt betecknas förföljelse. tänker dåJag påsom

upprepade mycket aggressiva uttalanden dock intet.ex. ärsom av-
den karaktären de straffbara eller beteende allmäntäratt ett settsom-
är ägnat skrämma den för det. Exempel på detutsättsatt som
sistnämnda kan någon, kontakt i uppenbartatt utan att tavara men
syfte trakassera, besvära eller skrämma, eller mindre regel-att mer

efterbundet följer eller regelbundet utanför denväntaren annan person
bostad ellerandres arbetsplats. Sådana beteenden bör givetvis falla

tillämpningsomrâdet.under

Kvarskrivning förutsätter också det föreligger någon form risk föratt av
.förföljelse riskbedömningenFrågan har behandlats utförligt i förarbe-om

till lagen besöksförbud. Departementschefen anförde i denna deltena om
prop. 1987/881137 19 och följande:41s.
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för brottriskförskall krävavidare vadFrågan att attär enanseman
Riskbedöm-föreligger.trakasserierallvarligaförföljelse ellereller

vidbl.a.förekommerSådanavanskligagenerellt göra.ningar är attsett
minenligtliggertvångsmedel. Detstraffprocessuellatillämpningen av
detbedömningarmedjämförelsetill hands göramening nära avatt en

slaget.
detmedbörjatillförutsättning måste attgrundläggande attEn vara

medtrakasserierellerförföljelsebrott,risk förkonkretsigrör om en
uppenbartIbland detenskilda fallet. äri detförhållandenatillhänsyn
grundbeteendevisstupprepningrisk förfinnsdet ett avatt aven

tidigare harvadbetraktandeoch irelationerspeciella somavparternas
förundersökning,underbesöksförbudfrågan prövashänt. Om enom

förlagförtshartidigaremisstänktedenrollgivetvisspelar det stor om
tillfällen harfleravidhanstår klartdetslag. Omliknandebrott attav

be-förförutsättningarnabörandra ettdenförgripit sig mot personen,
ingaförutsättningunderhanden,för attsöksförbud normalt sett vara
harförrisken övergreppföromständigheter talarandra att nya

enda brott,tillskyldigsiggjorthar ettgärningsmannenOmupphört.
viktigbedömningen. Envidförsiktighetkrävas störredet däremotkan

brotteteftergärningsmannendåmeningminenligtbörfaktor omvara
brottsoffret kännersådantpå sättsig eller attuttalat uppträtthar ett

befogad.siggrunderobjektivapåängslanoch denna terängslan
införellerpolisförhörsamband medikanGärningsmarmen t.ex.

grunder kangodapådet antassådant sättdomstol ha attettagerat
fred.offret itänker lämnaintehanatt ---

förföljelseför brott,riskföreliggerdetbedömningenVid omav
förbudetvilkendenbeaktassärskiltskall mottrakasserier av-eller om

frihethälsa,liv,den andrabegått brotthargälla mot personensses
brottsådanahandförsta ärdet iinnebär somfrid. Deteller att

bedömningen.med iskallliknandeochhotmisshandel, olaga tassom
bilden,in iÄven kommadockkanmotsvarande slagandra brott av

möjligtdetLikaså bör tarån. attochsexuella övergrepp varat.ex.
detiförbetydelsekan attbrotttill andrahänsyn typer avvarasomav

förföljelse. Brottrisk förföreliggerdetbedömaenskilda fallet avom
någonriktatsharparagrafen och motiräknasslagdet somuppsom. motivering-allmännai denpåpekatsharbör också,tredje somperson

kanomständighetsärskildsådanundantagsvis kunna utgöra somenen,
besöksförbud.förtill grundläggas

bedömningenförgrundtillliggaskallbrotttidigare avNär ett
vidutsträckningi vilkenfråganuppstårtrakasserierför manrisken

bedömningin påkanbesöksförbudsfrågan avprövningen enav
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i
s skuldfrågan rörande det tidigare till med klartbrottet. Det står börjaatti

tidigare fällande dom vidare kanvunnit laga kraftatt utanen som
läggas till grund för riskbedömningen. bör gälla godkäntDetsamma ett
strafföreläggande. Vidare bör beslut åtalsunderlåtelse också kunnaom

in i bilden. åklagarenEtt sådant beslut förutsätter nämligenvägas att
vederbörande skyldig till brott. Detkonstaterar har gjort sig äratt

betydligt svårare generellt vilken utsträckning brott inteiatt somange
lett till lagföring beslut åtalsunderlåtelse skall tillmätashar eller om

vikt. Har förundersökning lagts ned, måste bedömning igörasen en
enskilda fallet. beslutet grunda gärningen intedet Skulle sig t.ex. att
straffbar, fårmåste det givetvis in. På sättär vägas ensamma

förundersökning alltjämtbedömning i det enskilda falletgöras om
pågår.

brottNågot krav visst tidsmässigt samband mellan tidigareett
föreligger självfallet får brottoch beslut besöksförbud inte, ettom men

längre tillbakanormalt mindre betydelse för riskbedömningensett
tiden det ligger.i

Något särskild vikt vid riskbedömningen karaktärenär ärsom av
ochtidigare brott, sig enstaka eller flera gärningardet rörom om

brott har eller flera tillfällen. Vid upprepadbegåtts vid ettom
slags gärning; detbrottslighet behöver det inte sigröra om samma

sig skyldigtorde inte ovanligt gången gört.ex. attvara en person ena
Äventill misshandel och hemfridsbrott och gång till olaga hot.nästa

enstaka misshandel sexuellt bör givetvis kunnaeller övergrepp vägasen
in vid bedömningen risk för trakasserier föreligger.omav

beträffande kvarskrivning.Det föreligger inte några domstolsavgöranden

första har gjortsDet torde i hand bero de ansökningaratt omsom
kvarskrivning också har bifallits skattemyndigheterna.av

publikation Handbok för folkbokföring avsnitt 5.1RSV har i sin

utarbetat vissa rekommendationer skattemyndigheterna i frågatill om
gällerkvarskrivning. kan sammanfattas enligt följande detDessa när

förutsättningarna för kvarskrivning:

detBeslutsunderlaget vid kvarskrivning bör utförligt än somvara mer
obe-erfordras vid sekretessmarkering. det inteBeslutet bör, ärom

föregås tillförlitlighetenhövligt, utredning polisen avomav en av
polisutredning exempelvisuppgifterna och allvaret i hotet. Ett fall när

för allvarligbehöver förföljare tidigare dömtsinte äga närärrum en
avgörande grundas påbrottslighet riktar sig sökanden. Om ettmotsom
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underlag skall dessa uppgifter dokumenteras och bifogas ärendet.annat
Kvarskrivning bör endast medges omständigheterna pekar pånär att ett
beslut besöksförbud inte skulle den sökande tillräckligt skydd.om ge
Sådana omständigheter kan hotet kommer från ellerattvara en person

inte har kunnat identifieras eller inte har kunnat nås. Engrupp som
grund för kvarskrivning kan hotet så allvarligärattannan vara av

karaktär det framstår osannolikt besöksförbud skulleatt att ettsom
kunna förhindra hotet förverkligas. Kvarskrivning folk-äratt en
bokföringsåtgärd endast bör användas andra skyddsåtgärdernärsom
inte visat sig effektiva.vara

överväganden4.2 och förslag

kvarskrivningen4.2.1 Skall förändras i grunden

föreligger inteKvarskrivning verkningsfull skyddsåtgärd. Detär en
förändra kvarskrivningsinstitutet.några skäl i grundenatt

Åt-skyddsåtgärd.tidigare kvarskrivning verkningsfullSom nämnts är en
kvarskrivningför medgivitsgärden medför emellertid olägenheter den som

folkbokförd,eftersom ifråga inte bosatt där hon eller hanär ärpersonen
påtagliga olägenheter förkvarskrivning inte förenad med någraDäremot är

tredje man.
förändrasFrågan då kvarskrivningsinstitutet kan sättär ett somom

viktigasteskyddseffekten försämras. Deneliminerar olägenhetema utan att
folkbokföringen inteskyddseffekten kvarskrivning uppnås attgenomav

medföra attförföljde förändring får inteutvisar den bosatt. Enär upp-var
i folkbokföringsre-kvarskrivnes verkliga adress registrerasgiften denom

det slaget skullegistren eller sprids till olika myndigheter. En ordning av
folkbokföringsuppgiftema skärpteskunna godtas endast sekretessen förom

utredningen avvisat.sådan skärpning harmen en
skullekvarskrivne någotfråga måste ställas den sättEn är omsom

intevistelseortenfolkbokförd på ärkunna trots att personenanses som
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registrerad bosatt där endast kvarskrivningsorten. Med andrautansom
i 0rd, kan har flyttat från Stockholm till Göteborg grunden person som

förföljelse och därför har kvarskrivits i Stockholm ändåav som anses
folkbokförd i Göteborg. Med det för tillhandahållande folk-system av
bokföringsuppgifter tillämpas skulle det medföra svårigheter.storasom nu
Genom den kvarskrivne registreradär med adress i Stockholmatt en
skulle inte sjukvården och andra myndigheter Göteborg automatiskt få del

uppgifterna i fråga på det normalt sker folk-vidsättav om personen som
bokföring i Göteborg. Därmed kan inte behandlas på sättpersonen samma

folkbokförda i Göteborgär vanligt Det kan skesätt.som personer som
endast verkliga adress registreras inom folkbokföringen. Omom personens

sådan registrering har skyddet fallit bort.görs Den framkastade.en
modellen förefaller inte rekommendera.attvara

Genom uttrycklig reglering för samhällets olika områden skulleen en
kvarskriven kunna jämställas med folkbokförda på den ortperson personer
där han vistats. Det också den metod för närvarande tillämpasär ävensom

den endast förekommer inom skolområdet. nackdel med denEn ord-om
ningen ansvariga myndigheterär på den kvarskrivnes vistelseort inteatt
automatiskt får kännedom den kvarskrivne myndig-sättom samma som
heterna folkbokföringen löpande får uppgifter folbokfördagenom om

Uppgifter kvarskrivna måste bringas till vissapersoner. om personer
myndigheters kännedom På skolområdet detankommer påsätt.annat
den kvarskrivne själv anmäla sig för skolmyndigheten på vistelseor-att att

litenEn variation det skolmyndigheten, ellerten. temat attvore annan
myndighet utvidgas till sjukvården eller andra sarnhällsom-systemetom
råden, i stället fick manuell folkbokföringenavisering från denen om
kvarskrivne. Med sådan avisering skulle få litekanske deten personen

Åenklare vid kontakterna med den andraaktuella myndigheten. sidan

skulle få dendenna uppgift kvarskrivnes verkliga adress, vilket kanskeom
inte allabehövs gånger.

Sammantaget har utredningen funnit kvarskrivningsinstitutet i prin-att
cip bör behållas i sin nuvarande form. Vissa ändringar bör emellertid
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det bl.a. gäller förutsättningarnagöras när för kvarskrivning och möjlig-

heterna för den kvarskrivne komma till sin rätt.att

4.2.2 Effekter kvarskrivningav

För underlätta för kvarskrivna föreslår utredningen dessaatt attpersoner
skall berättigade till fullständig sjukvård där de vistas. På andravara
samhällsområden har utredningen bedömt effekterna kvarskrivningav

mindre besvärande för den enskilde.som

Allmänt

jämförelse med id-byte kvarskrivning vissa påtagliga fördelar. Tilll har

skillnad från den kvarskriven sittbytt identitet använder en personsom
exempelvisverkliga och Den kvarskrivne hamnarnanm personnummer.

inte den situationen måste förklara för skolmyndigheteri hon eller hanatt
arbetsgivare varför tjänstgöringsintyg åberopasoch betyg och är ut-som

färdade för, det förefaller, Myndigheterheltsom annan person. somen
administrerar olika samhällsfunktioner hela tiden de har göravet attvem

och omständighetermed vad den kvarskrivne har för bakgrund. Det är

betydelse beräkningen bidrag, pensioner och andrahar bl.a. vidsom av
ersättningar utbetalas det allmänna.som av

detOlägenhetema med kvarskrivning ligger främst två plan. För

första den kvarskrivits folkbokförd där hon eller han bosattinte ärär som
den där före kvarskrivningen. Detpä vederbörande bodde ärort ettutan

förhållande grundläg-kan medföra problem det gällernärsom personens
rättigheter kvarskrivne detgande och skyldigheter i samhället. För den är

klen med dubbel bosättning i lik-exempelviströst äratt personer enen
ofrånkomligtsituation. det det i vissa fallartad För andra kan attvara

denfår kännedomnågon enstaka myndighet utanför folkbokföringen om
det få tillkvarskrivnes verkliga adress. Beroende omständigheterna kan

når förföljare.uppgiften får spridning och slutligenföljd ytterligareatt en
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i Utredningen har försökt belysa effekternanärmare kvarskrivningatt avi
i några områden kan särskild betydelse för denantassom vara av som

har kvarskrivits.

Rösträtt beskattningoch

Rösträtt i den kommun därutövas folkbokförd. innebärär Deten person
i princip kvarskriven inte röstberättigad i den kommun,äratt en person
eller församling det gäller kyrkliga val, där bosatt. Denärom personen
kvarskrivne skall i stället sin där hon eller han folkbok-utöva rösträtt är

Ävenförd. valbarheten till viss del knuten till folkbokföringen.är

kommunalskattelagenEnligt något förenklat uttryckt,är, en person
skattskyldig i den kommun där hon eller han folkbokförd. Vidär
kvarskrivning kommer alltså i fråga bosatt i kommunattpersonen vara en

skattskyldig i kommun.men en annan
kvarskrivenAtt blir röstberättigad och skattskyldig ien person en

kommun hondär eller han bosatt kan inteän allt för besvä-ärannan anses
rande, varken för den enskilde eller för allmänna.det

utövande föreliggerFör det inte något skäl den kvar-rösträtten attav
skallskrivne sin verkliga adress. Röstkort och andra handlingar fåruppge

sändas till henne eller honom under skattemyndighetens postadress. Om

den kvarskrivne har anställning hans arbetsgivare skyldig i kontroll-är att
uppgift till skattemyndigheten lämna uppgifter fråga.i I vissaom personen
fall skall postadress i kontrolluppgiften kap.3 57 § lagenanges om

älvdeklaration kontrolluppgifter.och finns föreskriftDet dock inte någon

hindrar kontrolluppgiften endast skattemyndighetens adressattsom anger
för kvarskriven I sin självdeklaration kan den kvarskrivneen person.
behöva avslöja sin verkliga bostadsadress bl.a. det gäller reseavdrag.när
Deklarationsuppgifterna har dock så starkt sekretesskydd detta inteett att
bör medföra någon risk för adressuppgiften sprids. Reseavdrag ochatt

förhållandenandra betydelse bör dessutom ofta kunna bestämmas utanav
den verkliga adressen lämnas till beskattningsmyndigheten, särskiltatt om

i fråga klargör kvarskrivning föreligger. beskattningenFörattpersonen
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torde det således inte nödvändigt beskattningsmyndigheten kännerattvara
till den kvarskrivnes faktiska adress. Skulle beskattningsmyndigheten, mot
förmodan, uppgift den verkliga adressen behövs uppgiftenkanattanse om

från folkbokföringenbegäras får uppgiften skall röjas. Omprövasom om
beskattningsmyndigheten får del uppgiften bör för-det under ingaav
hållanden bli aktuellt registrera den verkliga adressen i skatteregistrenatt
eftersom sekretesskyddet då kan bli försvagat 16 § skatteregisterlagen.se

I det här sammanhanget bör det påpekas endast adress-det inte äratt
folkbokföringsuppgifter personförföljelse.och andra kan användas försom

Även med uppgifter förslagen förföljarehjälp slag kanannatav av en
framgår exempelvisspåra skattemyndigheternas registerAvperson.upp en

fårskattskyldiges förföljare känne-den arbetsgivare. Omärvem som en
självfalletdom kvarskriven arbetsgivare det omstän-är enom en persons

skall skyddasför honom lokalisera dendighet underlättar att somsom
uppgiftenPå beskattningsområdet omfattaskvarskrivningen. omgenom

informationen därförskattesekretessen ocharbetsgivare den allmänna ärav
finns olikaemellertid detinte åtkomlig för förföljare. Exemplet visar atten

spåraförslagen förföljare kan använda för"bakvägar" att upp ensom en
viss person.

påFolkbokföring lägenhet

kansvårigheterUtredningen har i tidigare avsnitt pekatett som upp-
med folkbok-för med sekretessmarkeringkomma när systemetpersoner

Även kommeri bruk. för kvarskrivnaföring lägenhet tas personer upp-
lägenhetsregister medföra problem.rättandet attav

skatte-skall fastighetsägarna tillled i folkbokföring lägenhetSom ett
Ilägenhet i flerfamiljshus.uppgifter alla hyrmyndigheten lämna somom

fastighets-fastighethyresgäst folkbokförd dennormalfallet är somen
fastig-materialbostad. Bland detägaren somanger som personens

dock uppgiftertill Skattemyndigheten finnshetsägaren lämnar även om
de bosatta där.folkbokförda fastigheteninte ärär atttrotspersoner som
viss ellertillfälligt borkan frågaDet ort somenvara personer somom
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har dubbel bosättning. Fastighetsägamas uppgiftsskyldighet kommer
E

emellertid ofrånkomligen också omfatta antal kvarskrivnaatt ett personer.
Skattemyndigheten kan inte i sina register eller på sättannat attse en

uppgift fastighetsägare har lämnat kvarskrivenrör Detsom en en person.
är tänkbart myndigheten med anledning fastighetsägarensatt uppgiftav
överväger fråga den aktuelle skäletatt till bosättningen. Den-personen om

får då hänvisa till han kvarskrivenär och skattemyndighetenatt börne
kontrollera uppgiften med den myndighet beslutat kvarskrivning.som om
Man kan också tänka sig den beslutande myndigheten i förvägatt
underrättar skattemyndigheten inom område den kvarskrivne vistasvars

kvarskrivningen.om
Under alla förhållanden kan konstatera införandet folk-attman av

bokföring på lägenhet medför uppgifter kvarskrivning måsteatt görasom
tillgängliga för skattemyndigheten där den kvarskrivne vistas. Skattemyn-
digheten får del uppgifterna måste till de kan hemlighållas.som av attse
RSV bör meddela de rekommendationer behövs för hanteringensom av
uppgifter kvarskrivna hos skattemyndighet den beslutatänom annan som

kvarskrivningen.om
Ett uppgiftslämnande från fastighetsägare också berör kvarskrivnasom

har även sida. Fastighetsägarens uppgift kvarskrivenen arman utgörom en
självfallet allmän handling liksom andra uppgifter kommer in tillen som

myndighet. Eftersom fastighetsägarens uppgift direkt pekaren ut var en
kvarskriven bosatt uppgiftenär är känslig. Det känner säkerligenperson

fastighetsägareninte till. Inte heller Skattemyndigheten tar emotsom upp-
har kännedomgiften det sigrör kvarskriven Upp-attom om en person.
kangiften därmed inte heller skyddas på det krävs.sätt som

situation därvidDen uppkommer densammaär skattemyn-närsom som
digheten fastighetsägarefrån får uppgifter haren om en person som
sekretessmarkering. Vad i avsnitt 3.2.2 tillämpninghar isagts ävensom
fråga kvarskrivna med den skillnaden Skattemyndigheten inteattom genom

kontroller kan konstatera uppgift kvarskrivenröregna att en en person.
Det talar den skattemyndighetför beslutat i frågan kvarskriv-att som om
ning i förväg underrättar Skattemyndigheten där vistaspersonen om
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kvarskrivningen. Den sistnämnda fastig-myndigheten kan bevakadå

hetsägarens uppgiftslämnande och exempelvis sekretessmarkera uppgifterna

den kvarskrivne de kommer myndigheten.in tillnärom
skyddssynpunktFrån det nackdel Skattemyndigheten denår atten

meddär kvarskriven vistas vid uppläggningort systemeten person av
uppgiftlägenhetsregistrering får den kvarskrivnes verkliga adress. Ut-om

hos dengångspunkten uppgift adressen endast skall finnasär att om
viktigtskattemyndighet har kvarskrivit ifråga. Det är attpersonensom

fastighetsägare på sådantskattemyndighetema hanterar uppgifter från sätt

utfärdabörverkliga adress inte röjs. RSVkvarskrivenatt en persons
detta inteuppgifternarekommendationer för hanteringensådana attav

sker.

genomfört har skattemyn-med registrering lägenhetNär ärsystemet
Uppgifteruppgifterna från fastighetsägarna.inte något behovdigheten av

efter tid. Omgallrastillfälliga registren skallregistrerats i dehar ensom
handlingen hem-uppgift skriftligen börhar lämnatfastighetsägaren

ligstämplas och hållas skyddad.

kvarskrivnauppgifterskattemyndighet fårProblemet med att omen
emellertid över-angår myndighetenegentligen inte är avpersoner som

med lägenhets-uppkommer endastgående Det när systemetnatur.
skall föras in i folk-gångenoch lägenheten förstaregistrering i bruktas

fullgjort sin uppgifts-harNär väl fastighetsägarenbokföringssystemet.
skall folk-vilkaoch Skattemyndigheten beslutatskyldighet personer som

dyka igen.intelägenheten kommer problemetbokföras att upp
då medsker endastUppgiftsinsamling från fastighetsägarna systemet

lägenhetsregistrering i bruk.tas

Utbildningsområdet

förregleringhar uttryckligden enda författningSkollagen är ensom
bestämmelsefinns nämligen15 § skollagenkvarskrivna. I l kap. somen

ellerutbildning där honberättigad tillkvarskrivne direktmedför den äratt
underlättarfolkbokföringsorten. Dettaoch således inte påhan vistas natur-
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ligtvis för den kvarskrivne innebär samtidigt vederbörande, tillattmen
skillnad andra själv måste för kontakt med demot attpersoner, agera
olika skolorganen. detNär gäller folkbokförda i kom-ärpersoner som

får Skolstyrelsen automatiskt underrättelser skolpliktiga bam.munen om
Med dessa underrättelser underlag kan skolmyndigheterna kallasom
barnen till inskrivning I fråga skolbarn kvarskrivnaärm.m. om som
ankommer det på vårdnadshavarna verksamma så barnets rättatt attvara
till skolgång tilltas vara.

Kvarskrivna barns till skolgångrätt säkerställdär den nämndagenom
regleringen i skollagen. Rätten till skolgång skolplikt.motsvaras av en
Normalt det hemkommunen,är den kommun där folkbok-ären person

Ävenförd, kontrollerar barn fullgör sin skolplikt. det gälleratt ett närsom
kvarskrivna ligger det till handsnärmast anlägga det synsättet.personer att
Ansvaret för kvarskrivet barn fullgör sin skolplikt fåratt ett såldes anses
åvila den kommun där barnet folkbokfört.är

angelägetDet är uppgiften den kvarskrivne verkligaatt om personens
princip inteadress i finns tillgänglig hos andra myndigheter den skatte-än

harmyndighet beslutat kvarskrivningen. När det gäller skolom-som om
det dockrådet svårtär upprätthålla denna princip.att

Allmänt är det naturligt skolledningsett och lärare känner tillatt var
bosatt. Detelev är gäller både eleven första gångennär registreras fören

detoch iskolgång dagliga skolarbetet, bl.a. för elevens vårdnadshavareatt
inås olikakunnaskall situationer. Vad gäller självfallet ävensagtssom nu

kvarskrivna elever.för l praktiken det ofrånkomligtär den skola däratt
sinfullgör skolgångeleven får kännedom den kvarskrivnes verkligaom

och Iêlêftlllnummer.adress Motsvarande gäller den skolstyrelse som ansva-
för den skolan.aktuellarar
l avsnitt utredningen2.2.3 föreslagit sekretess införshar på skolom-att

rådet för adressuppgifter Kvarskrivning har medgivits eftersomm.m.
i allvarligfråga riskerar förföljelse. Utredningen detpersonen ser som

särskilt sekretesskyddetangeläget får sådan utformning uppgifteratt atten
kvarskrivna kan skyddas.om personer
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Socialtjänsten

många områden isocialtjänstlagenenligtSocialtjänsten spänner över sam-
SoL, allasocialtjänstlagenenligt 3 §hället. omfattar, 1Den personer

kvarskrivensåledes utnyttjaskommun och kan ävenvistas i av enensom
vissa delarfolkbokförd där. Förbor i kommunen att avutan varasom

enbarttill kommunenanknytning änemellertid starkarekrävssocialtjänsten
förmöjlighetensammanhangeti det här ärsärskilt intressevistelse. Av

i vistelsekommunen.fritidshemdag- ocherhålla platskvarskrivna att
och skolbarnotnsorgdaghemförskoleverksamhetföljer13 § SoLAv att

stadig-Sverige ochibosattabedrivas för barn ärskallfritidshem som
varje kommunlagEnligt 14 §vistas i kommunen.varande svararsamma

skol-förskoleverksamhet ocherbjudsområdeinom dessför barnatt
vistasstadigvarandekvarskrivnabetyderDetbamomsorg. att sompersoner

fritidshemochpå daghemanspråkställakaninom kommun somsammaen
inom kommunen.folkbokfördade ärsom

Även naturligtvis intressekvarskrivnedensocialtjänstområdet harinom
Detutsträckning.möjligaiverkliga adresshemlighålla sin störstaattav
sinuppgiftlämnarkvarskrivenundvikasknappastkan omatt personen

socialnämnden daghem ellerberörttilloch närmasttillverkliga adress
inriktadeindividuelltoch andrasocialhjälpgällerdetförskola. När mer

sigdirektbiståndbehöverkvarskrivnedenkrävs detåtgärder geratt som
Försocialtjänsten.administrerar attför någottill känna perso-somorgan

ganskalämnaeller hanhonbehöverbedömassituation skall kunnanens
bi-naturligtfamilj. Det äroch sinsig attupplysningar endetaljerade om
sinochboendeförhållandensinauppgifter bl.a.ståndssökande lämnar om

Överhuvudtaget de kommuna-ofrånkomligtdetförefaller attbostadsadress.
personuppgiftersådanadelfårsocialtjänstenadministrerar avsomorgan l

social- lförföljelse. Inomanvändas förkanandrakvarskrivna och somom i
stark sekretessemellertidverksamhetsområden råderolikatjänstens en

uppgiftergrundläggandesådanaskyddaskall ävenSekrL§kap. 47 som
adress m.m.som
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Socialförsäkringen

Socialförsäkringen innefattar flera olika ekonomisk ersättning.typer av
Förmånerna utgår allmän försäkringsersättning också renod-som men som
lade bidrag. Till försäkringsförmânema hör sjukpenning och pension

medan barnbidrag och bostadsbidrag bidrag.är
till bl.a.Rätten sjuk- och föräldrapenningen pension regleras isamt

lagen allmän försäkring. Den allmänna försäkringen omfattar svenskaom
Ävenmedborgare och andra bosatta i riket. olika bidragsförmånerärsom

det allmänna tillhandahåller, såsom barnbidrag, bidragsförskott ochsom
bostadsbidrag, gäller för bosatta här.ärpersoner som

Kvarskrivning påverkar inte den grundläggande till socialförsäk-rätten
ringsförmâner. En kvarskrivning får dock vissa konsekvenser för den

enskilde i det här sammanhanget. Så samtliga socialförsäkrings-gott som
förmåner administreras de allmänna försäkringskassoma. enskildEnav

olika förmåner handläggs den kassa inom verksamhetsom-persons av vars
råde frågai folkbokförd kap.l 4 § lagen allmän försäk-ärpersonen om
ring. betyderDet kvarskriven behöver kontaktaatt en person som
försäkringskassan i första hand till kvarskriv-skall vända sig kassan på

ningsorten. Självfallet kan det besvärligt för kvarskrivenvara en person
vistas deli helt landet. emellertidEn kassa har rätt attsom en annan av

uppdra kassa handlägga visst ärende. sådantEtt uppdragatt etten annan
underlättar betydligt för den enskilde och regelmässigt föreliggabör när
det gäller kvarskrivna personer.

De olägenheter socialförsäkringsområdet Riksförsäkringsverketsom
pekat på det gäller id-byte,när och framgår i avsnitt 5.3.1, föreliggersom
inte vid kvarskrivning. Exempelvis torde det klart barnbidrag ochattvara
bidragsförskott författningsenligt utbetalas till kvarskrivenkan en person

dennes verkliga adress känd för försäkringskassan.ärutan att
Den kvarskrivits för försäkringskassankändär sättsom samma som

andra inskrivna hos kassan. Hos kassan på kvarskriv-ärpersoner som
ningsortenförkommer kvarskrivne bl.a. i kassansden ADB-register.

Personen i fråga skall där registrerad med skattemyndighetens adressvara
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eftersom det den folkbokföringsadressen. Uppgiftenär är om ensom
allakvarskriven verkliga adress bör kunna undvaras i så gott sompersons

försäkringskassa. Skulle adressenärenden handläggstyper av enav som
dock den kvar-i ärende bostadsbidrag börbehövas exempelvis ett om

risk. Uppgiftensin faktiska bostadsadressskrivne kunna utan om-uppge
§ SekrLsekretesskydd enligt 7 kap. 7nämligen det generellafattas somav

fördel adress-verksamhet. Det dockför bl.a. kassornasgäller är omen
får del adressupp-till Om kassanuppgiften inte behöver lämnas kassan. av

exempelvis föras i någotinte inskyddas särskilt. Den börgiften måste den

ADB-register.

också ibehövshos försäkringskassornaSekretessen ett annat samman-
Även kvarskrivenuppgiftinte harförsäkringskassanhang. om enom

kankassauppgifter hosfinns det andraverkliga adress en sompersons
oundvikligtexempelvistordeförföljare spår. Detleda rätt attvaraen

arbetsgivare.till kvarskrivenmåste kännaförsäkringskassan personsen
kanuppgifterliknandedenna ochskyddarSekretessen även typer somav

folk-uppgiftermed andraför förföljare för änvärde attenavvara
effektivtskall bliskyddetFörbokföringsuppgifter spåra atten person.

vissuppgifter ärfå upplysningmåste dock kassan att personenomom
fråga tilldelas sekretess-iEnklast sker dettakänsliga. att personengenom

bl.a. till kassan.sedan försfolkbokföringen överinommarkering som

Sjukvård

Enligtsjukvårdslagen.i hälso- ochsjukvård reglerashålso- ochtillRätten
sjukvård åt dem ärochlandsting erbjuda hälso-skall varje3 § lagen som

i vilket honlandstingbosatt i detEninom landstinget.bosatta person anses
ändålandstingibosattfolkbokförd. Deneller han är ettattutan varasom
4 §hos landstingetsjukvårdakut hälso- ochdock tillvistas där har rått

lag.samma
ochfullständig hälso-tillsåledes intekvarskriven har rättEn person

vårdakutFörvederbörande vistas änsjukvård i det landsting annatsom
landsting inomdetsig tillvändakvarskrivne i dagslägetmåste den vars
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område hon eller han folkbokförd. Det förhållandeär är ett som upp-
enbarligen till nackdel för den kvarskrivne.är

En kvarskriven ofta svårlever i situation till följd det hotperson en av
vederbörande för. Det nödvändigt allt för denär är görsutsatt att attsom

kvarskrivne inte skall lida kvarskrivningen. till hälso- ochRättenmen av
sjukvård grundläggande rättighet i samhället.är Det enligtär ut-en
redningens mening inte acceptabelt kvarskriven i vissa fallatt en person
måste lämna sin vistelseort för söka sjukvård på den där hon elleratt ort
han folkbokförd. Utredningen föreslår därför kvarskrivnaär att personer
får till sjukvård i det landsting de vistas bör läggasrätt Denna rättsom
fast särskild bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen. Den lagengenom en
kommer därmed liknande särreglering för kvarskrivna skol-att en som
lagen har.nu

När den kvarskrivne vill utnyttja sin till fullständig sjukvård irätt

vistelselandstinget kan hon eller han behöva hjälp för komma till sinatt
avsnitt skattemyn-Av 4.2.8 framgår utredningen förordar denrätt. att att

dighet har beslutat kvarskrivningen skall ha allmän skyldighetsom om en
hjälpa myndigheten har kvarskrivit. lämpligtDet äratt attpersoner som

Skattemyndigheten i nämnda situationen hjälper enskilde vid deden dennu
kontakter behövs och berördmed landstinget vårdinrättning.som

hälso- och sjukvården självfallet fördelInom det denär en om som
kvarskrivits kan sin verkliga adress. Detta framstår dock inteuppge som
nödvändigt adressen till Skattemyndigheten bör kunna tillräckligutan vara
i de allra flesta fall. Om kvarskrivne sinden verkliga adress hosuppger
hälso- och sjukvården omfattas uppgiften det starka sekretesskyddav som
i övrigt gäller för området kap. SekrL.7 l §

Rättegångsfrågor

En kvarskriven inför domstol skall i första hand där honstämssom svara
eller han folkbokförd. Det ordning kan förenad medär är en som vara
olägenheter för den kvarskrivne exempelvis hon eller han måsteattgenom
anlita ombud på hålls utanförvistelseorten. rättegångenAttänortannan
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förden kvarskrivnes vistelseort bör å andra sidan allmänt minska risken

hennes eller hans verkliga adress blir känd. kvarskrivne behöverDenatt
skallinga förhållanden avslöja sin för forumunder verkliga adress rättatt

kunna bestämmas.

uppträda ifråga kvarskriven kanVidare uppkommer enom en person
sin verkliga adress.svarande eller kärande, avslöjarättegång, utan attsom

dennaturligtvis särskilt aktuell det förföljarenFrågan ärärär somom
innehålla uppgifti rättegång skallkvarskrivnes En inlagamotpart. par-om

stämningsan-rättegångsbalken. Enkap. §och hemvist 33 1tens namn
ochuppgiftskall bl.a. innehållasökan parternas personnummernamn,om

ocksåansökningenfinns tillgängliga skalluppgifternapostadress. Om
måndentelefonnummer. Iuppgift svarandens arbetsplats ochinnehålla om

denne kanuppgiftskall lämnatill kvarskrivenmotpart ompersonenen
hospostadressenhemvistuppgifterna samtpersonnummer,om namn,

folkbokföringen.vanligt frånSkattemyndigheten inhämtas sätt
följerrättegångsvarande i rättensOm kvarskriven ärperson som enen

ellerdomstolenbehöver varkenförelägganden och kallelser motparten
veder-gällerMotsvarandeverkliga adress.kvarskrivneskänna till den om

såle-kankvarskrivnerättegång. Densjälv inledaanledningbörande har att
verkligaavslöja sinuppträda iproblemfrittdes tämligen attutanen process

adress.
förföljaren ärdeti principgäller ärVad även somsagts omnusom

särskildadockuppkommersådant målIden kvarskrivnes motpart. ett
in-förföljareinte uteslutetkvarskrivne. Detför den ärolägenheter att en

förske enbartkanskyddad Deträttegång att tra-leder mot person.enen
med dennekontaktför komma iochden kvarskrivnekassera menatt

iväcks enbarttalananspråk. Omframställa berättigatockså för ettatt
ochsvaromålsittdetta iden förföljde påtalamåstetrakasserande syfte

rättegångs-§42 kap. 5omedelbart sakenhemställa domstolen avgöratt
inställelse.svarandenskräverinteeller påbalken sättannat som

eller han,honogrundat börskyddade inteden ärOm kravet sommot
försin belägenhetförklaraombud ibehovalltid torde i processen,avvara

denhandlingarna. Ipåför avgörandeombudet verkadomstolen och låta ett
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mån förhandling krävs kan den kvarskrivne behöva höras personligen för
inte komma i underläge. Därvidatt bör möjligheten till telefonförhör

undantagslöst användas. Självfallet det påfrestandeär för kvarskrivenen
indragen iatt förföljarenperson den skyddadevara moten process men

behöver således inte personligen konfronteras med förföljaren och inte
heller avslöja sin verkliga adress.

familjerättsligal mål skulle förhållandena kunna bli särskilt besvärliga
för den kvarskrivne. Antag kvinna har kvarskrivits tillsammansatt meden
sitt barn, för vilket hon vårdnadshavare,är grund honensam attav
förföljs barnets fader. Det inteär otänkbart denne väcker talanav att om
vårdnad eller tillrätt med barnet.umgänge sådanaI mål detär regel att
domstolen uppdrar socialnämnden undersökninggöra barnetsatt en av
och föräldrarnas förhållanden. Under undersökningen brukar socialnämn-
den inhämta upplysningar bl.a. från skolor, arbetsgivare, myndigheter

släkt och till de inblandadevännersamt Formellt finns det intepersonerna.
något krav den kvarskrivne i socialnämndens undersökningatt skall röja
sin verkliga bosättning. I praktiken torde det dock ofrånkomligt attvara
kvinnans och barnets vistelseort avslöjas undersökningen. Utred-genom
ningen utgår emellertid ifrån mål kan utvecklas på angivetatt ett sättnu
endast det inte föreligger någon förföljelserisk.om

Namnfrågor

Namnfrågor har särskilt intresse vid kvarskrivning eftersomett den
kvarskrivne kan förväntas ändra sitt led i skyddetettnamn motsom

Ävenförföljelse. namnbyten för barn kvarskrivs tillsammans medsom en
förföljd kan bli aktuella. Namnlagen erbjuder möjligheter tillperson namn-
byte kvarskrivna också kan utnyttja. Vissa namnfrågor prövassom av
skattemyndighet medan andra handläggs Patent- och registreringsverket.av

En kvarskriven skall vända sig till Skattemyndigheten i det län där
vederbörande folkbokförd.är Med hänsyn till handläggningen hosatt
Skattemyndigheten skriftlig medförär inte det någon olägenhetstörre för
den kvarskrivne, hon elleräven han vistas utanför länet. Inte beträffan-om
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detmyndigheternämnda ärskallde frågor prövasde någon av nusomav
vistelseort.sinavslöjaför den kvarskrivnenödvändigt att

domstol.allmännamnärendenhandläggs någraSlutligen typer avav
förföljandedentänkaskanför bam. Detdet då namnbytegällerOfta att

fall föranledabör i såDetfå ställningärende skullesådanti part.ett av
denliknandesituationtalan. Enfrån väckaavståkvarskrivneden attatt

kanvårdnad eller umgängebeskrivits i målhartidigare annarsomsom
uppstå.

anställningOffentlig

anställningharkvarskrivenföreliggersituationsärskildEn personom en
medförsiktigkvarskrivnebör den attallmänhetmyndighet. Ihos varaen

behöverarbetsgivaren. Denneadress tillverkligauppgift sinlämna om
uppgiftsskyldighetsinfullgöraförtill uppgiftenheller kännainte att

brukinterntarbetsgivaren förhellerhar inteOftastallmänna.detgentemot
tillräckligtDet börbosatt.kvarskriven ärbehov varaatt veta personvar en

någonellerSkattemyndighetenhospostadressenkännedomhan haratt om
anställdagällerdetNäranvänder.kvarskrivnedenpostadress somannan

emellertiddetkanslagolikaberedskapsuppgifterellerjour-fullgör avsom
bostadsadressen.verkligadentillkännerarbetsgivarennödvändigt attvara

anställdauppgifterförallmän sekretessinte någonföreligger omDet
offentliganställdauppgifteremellertidkanvissa fallmyndigheter. Ihos om

våldförriskerar utsättasanställdmyndighet. Om atthemlighållas enav en
arbets-myndighet ärkan denallvarligt personenseller somannat men

ochadressförföljduppgiftexempelvishemlighållagivare personsom en z
tillkommitharBestämmelsenSekrL.4kap. ll § l7telefonnummer st p

grundvåld eller hotföranställda riskerar utsättasskyddaför attatt som
kansin lydelseEnligttjänsteutövning.vidtagit i sinhardeåtgärder somav

allvarligriskerarkvarskriventillämpasdockbestämmelsen när personen
möjlighetlagligsåledeshararbetsgivare attskäl. Enförföljelse annatav

Denkvarskrivenadressuppgift förbl.a.lämnaunderlåta person.utatt en
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kvarskrivne får själv uppmärksamma arbetsgivaren på behovet av
sekretess.

För öka skyddet för vissa särskiltatt offentliganställ-utsatta grupper av
da har nyligen särskilda bestämmelser införts i lagstiftningen 7 kap. ll §
4 2 SekrL och l § sekretessförordningen.st Dessa innebärp uppgifta att

bostadsadress, hemtelefonnummer och iom princip alltidpersonnummer
skall hernlighållas för anställda hos bl.a. polis- och skattemyndigheter.

Även uppgift kvarskriven verkliga adress kanom sekre-om en persons
tessbeläggas måste arbetsgivare iaktta särskilda åtgärder såen att
adressuppgiften inte röjs misstag. I myndigheternas personaladmini-av
strativa ADB-system med uppgifter anställda bör kvarskrivenom m.m. en

verkliga adress inte registreras. Adressuppgiften börpersons endast vara
tillgänglig inom den del myndigheten där har omedelbart behovav ettman

komma i kontakt med den kvarskrivneatt och där förvarasav under be-
.tryggande former.

Ytterligare myndigheter m.m.

Det finns naturligtvis ytterligare områden inom den offentliga sektorn som
kan ha betydelse för har kvarskrivits enligt folkbok-en person som
föringslagen. En kvarskriven kan ha anledning lämna uppgifterattperson

sig själv till exempelvis arbets- och bostadsförmedling, studiestöds-om
nämnd, länsstyrelse och invandrarmyndighet. Utredningen har emellertid
inte funnit det i andra sammanhang de tidigareatt än berörda är av av-
görande betydelse den kvarskrivne vistasatt folkbok-änortannan
föringsorten. Inte heller krävs det den kvarskrivne hon eller hanattav
upplyser sin verkliga adress. För myndigheterna frågai räcker det medom
postadressen hos skattemyndigheten.

Självfallet uppkommer det i olika sammanhang praktiska svårigheter
för kvarskriven Som kan vederbörandenämnts hos vissaen person.
myndigheter behöva förklara sin belägenhet och kanske i några fall lämna
upplysning sin verkliga adress. För underlätta den kvarskrivnesom att
kontakter med olika myndigheter föreslår utredningen, framgårsom av av-
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bistå den kvarskrivneåläggasskattemyndigheten skallsnitt 4.2.8, attatt
myndighetskontakter.bl.a. vid

sektornden privataKvarskrivning och

skyddaförhar tillkommitid-byte,Kvarskrivning, liksom att personer som
tillhanda-registrerar ochmyndigheterolikaförföljelseriskerar attgenom
skallåtgärdernadetadressuppgifter. Ytterst kanbl.a. sägas mot-håller att

sektornprivatadenoffentlighetsprincipen. Inomeffekternegativaverka av
fysiskaochföreningaroffentlighetsprincip. Företag,råder ingen personer

enskildasuppgiftertillhandahållaskyldighetallmänhar alltså ingen att om
förhållanden.adresser eller andra

adresssin verkligauppgiftantagligenkvarskriven lämnarEn omperson
ocharbetsgivareockså tillkanskeochbara till släktingar vännerinte utan
denuteslutasinteDet kanhan medlemhon ellerföreningar är attsom

eller hanhonförsäkringsbolagbanker ochocksåkvarskrivne att somanser
deIngenadressen.verkligakännedom denfåkontakt med börhar avom

enskild. Denför någonadressuppgiftenavslöjaskyldighetharnämnda att
arbetsgivare,åvilar främstallmännadetgälleruppgiftsskyldighet motsom

hand kon-förstaiUppgiftsskyldighetenförsäkringsbolag.ochbanker avser
uppgiftsskyldighetenskildsNågot kravför taxering.trolluppgifter att

föreliggerverkliga adressendenskallallmänna ävendetgentemot avse

inte.
vistelseadresserkvarskrivnauppgifteralltsåFormellt har personersom

förföljduppgiftintesektorn. Omprivatadenskydd inom enom gett gott
sektornprivatadeninomförsiktighetmed ävenadress hanteraspersons

börkvarskrivenförföljare. Enanvändasuppgiftenemellertidkan av en
arbetsgivarehandförstaupplysa ibehöverhanhon elleröverväga omnoga

skatte-tillräckligtbör detarbetsgivarede flesta attadressen. För varaom
arbets-används iochkvarskrivenförregistrerasmyndighetens adress en

be-arbetsgivarensigdet visarpersonaladministration. Om attgivarens
angelägetdetadressverkligakvarskrivnes är atttill denhöver känna

börDenarbetsgivaren.hosmed försiktighetadressuppgiften hanteras
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exempelvis inte finnas tillsammans med andra anställdas adressuppgifter
förvaras betryggande och endast tillgänglig förutan personalchef ellervara

motsvarande befattningshavare.

Skulle det nödvändigt den verkliga adressen känd för bank,ärattvara
försäkringsbolag eller privat företag kvarskriven harannat som en person
kontakt med måste särskild försiktighet iakttas. Under inga förhållanden
bör adressen registreras i företagets allmänna ADB-register kunderöver
eller liknande För sådan registreringsätt. räcker det med postadres-att

hos Skattemyndigheten tillgänglig.görs Den verkliga adressen bör isen
stället registreras manuellt och alltid sådant den inte slent-sättett att
rianmässigt eller förbiseende lämnas ut.av

Det inte otänkbartär förslagen förföljare försöker få uppgiftenatt uten
kvarskriven verkliga adress hos företag, exempelvisom en ettpersons

sig denne och anmälan ellergöra beställningattgenom uppge vara av
något slag. Enligt utredningens mening bör kvarskriven endasten person
undantagsvis avslöja sin verkliga adress för företag och andra enskilda.

grunda4.2.3 Förföljelse kan kvarskrivningsom

Utredningen föreslår inte någon ändring de grundläggande förut-av
sättningarna risk för brott, förföljelser eller trakasserier för kvar-- -
skrivning. I bestämmelserna förutsättningarna föreslås endastsom anger
redaktionella justeringar.

Som framgått har det varit lagstiftarens mening ledning skall sökas iatt
förarbetena till lagen besöksförbud det gäller bedöma vilkennär attom
förföljelse kan föranleda kvarskrivning. Vad där har sagtssom som av
departementschefen framstår naturlig utgångspunkt för utred-ävensom en
ningen.

Självfallet kan dock även andra brott brott liv och fri-äntyper motav
het användas för trakassera Exempelvis kan fönnögenhets-att en person.
brott eller skadegörelsebrott begås i sådant syfte och därmed leda till att
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Ävenoffret kan kvarskrivas. överträdelse besöksförbud allvarligareav av
bör brottsådant kan grunda kvarskrivning.art ettvara som
Kvarskrivningsbestämmelsen tycks ställa något krav på brottslig-större

hetens svårighetsgrad bestämmelsen besöksförbud. När det gällerän om
kvarskrivning talar lagen "allvarlig brottslighet".eller upprepad Be-om
stämmelsen besöksförbud, något annorlunda uppbyggd,ärom som anger
i stället det skall föreligga risk för någon "kommer begå brott"att att att

hänvis-§ 2 lagen besöksförbud. Med hänsyn till den uttryckligal st om
ningen till lagstiftningen besöksförbud det här punkten gjordesom som
i Fbfprop. verkar det dock inte någon skillnad avsedd.större ärsom om

"förföljelser kvarskrivning harEftersom och trakasserier" kan grundaäven

kvarskrivning.inte heller brottslighetens allvar så betydelse vidstor
Kvarskrivning åtgärd. huvudprincipeningripande Den striderär moten

folkbokföras hon eller haninom folkbokföringen skall där äratt en person
förefalla medge kvar-bosatt. Mot den bakgrunden kan det naturligt att

Lagstiftaren harfall befarad förföljelse.skrivning endast vid allvarliga av
vidtill användningemellertid kvarskrivning kan komma ävenansett att

från bestäm-medför för Till skillnadsådan förföljelse inte risk brott.som
detkvarskrivningsbestämmelsenbesöksförbud intemelsen attom anger ens

frågaskall "allvarligt" trakasseraatt person.vara om en
ldetskärpningföreslå någonUtredningen har inte funnit skäl näratt

Ävenkvarskrivning. kravenförföljelse grundagäller kanarten omav som
mycketsjälvfalletobjektiv bedömning kan tyckas lågt ställda detvid ären

trakasserierför den blir för exempelvis sådanabesvärande utsatt somsom
kommer kvar-motiven besöksförbud. I praktikenbeskrivs i till lagen om

förföljelse.endast vid avancerade fallskrivning medges ganskaatt av
sekretessmarkeringkvarskrivning inte skall skeSkälet till det är att om

Kvarskrivningskyddsåtgärder.eller besöksförbud framstår tillräckligasom
förföljde bostadsort.kan också komma i fråga endast den byterom

riskbedömningenUppenbarligen det lagstiftarens avsikthar varit att
besöksförbud.vid Avskall på likartat vid kvarskrivninggöras sättett som

börinteskäl det i det här sammanhangetflera naturligtär synsättett som
ifrågasättas.
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Ofta torde kvarskrivning aktualiseras sedan har dömts fören person
någon form brott. Har vederbörande gjort sig skyldig till brott denav mot

begär kvarskrivning fortsätteroch besvära målsäganden, finns detsom att
skäl kvarskrivning.överväga Om det mycket allvarlig elleratt är omfat-en
tande brottslighet har riktats den begär kvarskrivning talarmotsom som
det starkt för begäran bör bifallas. I enlighet med vadatt sagtssom
rörande besöksförbud bör brottäven riktats kunnamotsom annan person
beaktas det gäller konstateranär förutsättningar för kvarskrivningatt om
föreligger. Det kan dock kräva nyanserad bedömning brottetänen mer om
har riktats den begär kvarskrivning.mot som

det inteNär föreligger något brott kan riskbedömningen förefalla

svårare. Om det emellertid har klarlagts förföljelse eller trakasserieratt
har får risken förägt ytterligare motsvarandeprövas sättrum angrepp

det gällt risk för fortsatt brottslighet.som om
kan förekommaDet sig berättigad till kvarskrivningatt en person anser

inte har för någon form trakasserier.trots Lagstift-att utsattspersonen av
ningen uppställer inte heller något krav på trakasserier skall ha ägtatt

måsteDet emellertid förekommitha något "avgörrum. attsom en person
särskilda skäl kan bli för" brott eller trakasserier något slagantas utsatt av
16 § FbfL. Exempelvis kan det så planerat ellerattvara en person
förberett brottsliga gärningar eller trakasserier inte kommit till ut-som
förande. Förutsättningarna för kvarskrivning kan också uppfylldavara om
det visar sig till tredje har uttalat allvarligtatt menadeen person man
hotelser exempelvis tidigare maka.mot en

Kvarskrivning kan också komma frågai för har vittnaten person som
rättegång elleri medverkat polisutredning.i Det kan särskilt aktuelltvara

brottsmisstanke har riktats någon tillhör organisation ellermotom som en
känd förgruppering trakasserier iär sådana sammanhang. Också densom

kan skyddbehöva har lämnat eller lämna organisationattsom avser en
drar sig för hämnasinte den inte längre stödjer organisatio-attsom som

inte hellerDet kan uteslutas kvarskrivning blir aktuell förattnen. en
i landethär särskilda skäl riskerar förföljelse etniskaperson som av av

eller religiösa orsaker.
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rättsfallNär det gäller id-byte har Högsta domstolen nyligen i NJAett
1994 497 I slagit fast hotbilden skall bedömas objektivt. Med hänsynatts.
till det sambandet mellan kvarskrivning och id-byte det naturligtnära är

saken motsvarande beträffande kvarskrivning. Kvarskrivningsättatt se
föreligger objektivt konstaterbart hotbör således förutsätta det motatt ett

tillden för vilken åtgärden aktualiserats familjemedlem denne.eller en
hotad förföljd.räcker således inte sig ellerDet att personen anser

första handansökan från enskilde. lKvarskrivning kräver den an-
utredningkommer det också henne eller honom förebringa denatt som

Skattemyndigheten gäller förvaltningslagen. Förkrävs. ärendet hosI ut-
begärakvarskrivning har Skattemyndighetenredning frågor rätt att 5omav

übiträde polismyndighet.av
kvar-stöd för sin begäranOm åberopar dom omsomen person en

skattemyndigheten. dentill Isjälvfallet lämnas inskrivning måste domen
ipolis- ellerutredning frånkompletteras kanmån dom behöveren

förföljaren inteden utpekadeförebringas. Harsocialmyndighet behöva

under-bedömaseller trakasserier knappastdömts risken för brottkan utan
eller sjuk-från social-fall k-anutredningpolismyndigheten. I vissalag från

beslutsunderlag ifullgottintresse. Ett ären-vårdsmyndighet tänkas vara av
socialtjän-material frånexempelvisden kvarskrivning kan utgöras avom

trakasserierförekommit omfattandeotvetydigt visar det harattsten som
kan komma att upprepas.som

besöksförbud kanskall tillEftersom kvarskrivning inte tas ansesom
emellertidSkattemyndighetenskyddsåtgärd börtillräckligvara en

myndighetenpolismyndighetåklagar- ellerregelmässigt efterhöra med om
polisensocksåupplysningar ärendet. Allmänt kani sägashar några att

alltidenskild åberopar tordehotsituationbedömning den varasom enav
såledesbörskattemyndigheten. Skattemyndighetenförvärde genom-av

kvarskrivningpolismyndigheten innanyttrande frångående inhämta

med de rekommen-ocksåordningbeslutas. Det överensstämmerär somen
utfärdat.RSV hardationer som

någraföreslåfunnit skälintehar utredningenSammantaget att
kvarskrivning. Lik-förförutsättningarnagrundläggandeändringar deav
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för närvarande kräver kvarskrivning risk för brott, förföljelsersom eller
trakasserier. I de bestämmelser reglerar förutsättningarna föreslåssom
endast redaktionella justeringar.

4.2.4 Kvarskrivning och besöksförbud

Det förhållandet kvarskrivning inte skall ske besöksförbudatt ärom en
tillräcklig skjrddsåtgärd bör uttryckligen framgå bestämmelsernaav om
kvarskrivning.

Både kvarskrivning och besöksförbud syftar till skyddaatt personer som
riskerar förföljelse. Med hänsyn till de likheter föreligger bland annatsom

det gällernär förutsättningarna för åtgärdemas användning, kan båda
åtgärderna komma dåövervägas för förföljelse.utsätts Iatt en person
Fbfprop. s. 137 anfördes kvarskrivning bör medges endast dåatt omstän-
digheterna pelar besöksförbud inte den förföljde tillräckligtatt ettger
skydd. Utredringen delar helt den uppfattningen. Utredningen har bedömt

kopplinger till besöksförbud så grundläggandeatt är det uttryckligenatt
bör i lagtexten kvarskrivning får medges endast besöksförbudattanges om
inte tillräckligt.är

Besöksförlud riktar sig direkt utpekad förföljare. För denmot en som
skall skyddas förbudet har åtgärden inte några negativa effekter.genom

därförärFrämst det angeläget frågan besöksförbud innanövervägsatt om
den ingripande kvarskrivningsätgärden beslutas. Det bedörrmingärmer en

flest:i de fall kräver ingående prövning i kvarskrivningsärendet.som en
Besöksförlud innebär förbud för viss bestämd besökaatten person

eller kontaktpâ medsätt § lagenltaanna en annan person om
besöksförbud Besöksförbud kan således meddelas endast förföljarenom

följerkänd. förbudär Dära kan därföruteslutet förföljarenatt ett attvara
i kvarskrivningsärendet inte går identifiera.att

Även fall kan prövningen i kvarskrivningsärendeti anda vid handenge
besöksförbud inte räcker skydd. Om förbud har meddelatsatt ochett som

förföljaren övcrträder förbudet torde det ofta klart besöksförbudattvara
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inte tillräckligt för skydda förföljde. Självfallet krävsden det inteär att att å

1
sigbesöksförbud har och visat otillräckligt. I vissa fall går detprövats att

förutse förföljaren kommer efterkomma besöks-säkerligen inteatt att ett
förbud. Det kan bero vederbörande psykiskt störd,är ettatt styrs av

fixerad tillmycket starkt hämndbegär eller något skäl särskiltärannatav

ibehöver skydd.den som
förföljarenOm besöksförbud har meddelats kan förbudet innebära att

inte får besöka den skyddade bostad. Oftast bostaden direktärpersonens
angiven med adress eller besöksförbud medgerLagensätt.annat om

förföljaren inte denemellertid besöksförbud meddelas även vetatt om var
självfalletbostad. Förbudet måsteskyddade vistas eller har sinpersonen

detdärefter. Besöksförbud således inte uteslutet enbartutformas är av
till bostadförföljde nödsakad flyttaskälet den sig attatt en somanser

till.förföljaren inte känner

de flesta fallSekretess räcker i4.2.5

ochsekretessskall det utredas intevarje kvarskrivningsärendeI om
ocksåenskilde. börsekretessmarkering räcker för skydda den Dettaatt

kvarskrivningsbestämmelsema.framgå av

första på denFolkbokföringssekretessen detkan sägas steget trappavara
fortsätter medfolkbokföringenskyddsåtgärder med anknytning till somav

framståranförts tidigareoch slutar med id-byte. Somkvarskrivning
verkningsfullsekretessmarkeringenmed den särskildaSekretessen som en

förföljelse där folkbok-de allra flesta fall befaradskyddsâtgärd i av
meningföringsuppgifter användning. Enligt utredningenskan komma till

iklart folkbokföringssekretes-kvarskrivning ske endast det stårskall attom
inte skyddar i tillräcklig omfattning.sen

adressuppgift till antalhindrar spridsSekretessen inte stortettatt en
Även skattemyndig-uppgiften omfattas sekretess hosmyndigheter. avom

spridningenmedför den omfattandeflera andra myndigheterheten och hos

någon myndighetför "läckage". Hosadressuppgiften vissa riskerav
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kanske markeringen inte uppmärksammas eftersom myndigheten har

bristfälliga rutiner för hantering markerade uppgifter. Hosav en annan
adressuppgiftenmyndighet kan komma utlämnas grundatt attav en
inte känner till markeringens innebörd. Alla myndighetertjänstemanovan

automatiskt får del folkbokföringens adressuppgifter har inte hellersom av
något sekretesskydd erbjuda för uppgiften. Enligt den ordningatt som

tilltillämpas överförs dock sekretessmarkerade uppgifter i princip endast

erbjudamyndigheter i sin kan sekretess.tursom
otillräckligtkan föranleda sekretessen bedömsDet att ettsom vara

skydd förföljelse har dock inte med de angivna förhållandenamot attnu
omständigheterna istället det, enligt utredningens bedömning,göra. I är

för-det enskilda fallet inte räcker för skyddasekretessgör att motattsom
följelse. Det befarade förföljelseninte i första hand allvaret i denär som

betydelse här punkten. Det troligare det förföljarensdenär är ärattav
första hand börkvarskrivning kanske måste tillgripas. Igör attperson som

förföljareintresse bedöma de möjligheter enskild kanägnas att som en
ha komma personuppgifter skyddas folkbokföringssekre-överatt som av

tess.
Exempelvis förföljarenkan sedvanlig sekretess otillräcklig äromvara

beredd adressuppgift hos myndighetermed olika medel försökaatt ut en
tillgång ochhar till uppgiften. Därvid måste beaktas hans möjlighetersom

förmåga sekretessmarkering. Visar det sigdel uppgifteratt ta atttrotsav
förföljare adress-på har försökt reda pånågot verksamt sätt att taen en

uppgift behöver för kvarskrivning behöverskyddas kan det tala attsom
tillgripas. Skulle myndighetförföljaren anställd hosdet så äratt envara

tillgånghar adressuppgift dettill den behöver skyddas ärsom ensom
gällerbegränsar effekten sekretess. Detsammaomständighet omsom av

myndighet bereddförföljaren kontakt med någon ärhar person en som
förföljaren få del hemlig uppgift.hjälpaatt att av en

betydelse skattemyndig-utredningens mening detEnligt är attstorav
skyddsbehovetvarje kvarskrivningsärende med utredaheten inleder att om

kvarskrivning för-kan sekretessmarkering. Eftersomtillgodoses ärgenom
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enad med vissa olägenheter för den medges åtgärden det angelägetärsom t4kvarskrivning tillgrips endast det påkallat.när äratt

iEnligt vad utredningen har inhämtat försöker skattemyndigheterna

regelmässigt den enskilde sekretessmarkeringövertyga räckeratt attom
iskyddsåtgärd. Det kan flera förklaringar till flerinte änattsom vara en av

ungefär 150 har kvarskrivits. Samtidigt torde det så ingenattpersoner vara
skattemyndighet kvarskivning formell ansökan därom väl harvägrat när en
gjorts. förDet kan tala skattemyndigheterna kvarskriv-inte bedömeratt
ningsärendena tillräckligt restriktivt.

4.2.6 Endast effektiva kvarskrivningar

Kvarskrivning kan bli effektiv enskilde bereddendast den år attom
ändra livsföring. inte tillgripas.sin Kan det ske bör kvarskrivning inte
Även detta till uttryck i lagtexten.bör komma

finns skälIngen skyddsåtgärd bör tillgripas det inte att anta attom
gå för-åtgärden effekt. Effekterna kvarskrivning kankommer att av

erforderligalorade skyddet inte beredd själv vidtaden begär är attsomom
sig för-åtgärder. Både kvarskrivning och id-byte kräver denatt ansersom

kvarskrivningföljd verkningsfullsjälv lägger sin livsföring. Enom
förändrarförutsätter i fråga bostad också i övrigtbyteratt personen men

Åtgärderna kansin situation minskar risken för förföljelse.och därigenom

fritidsin-exempelvis bestå kvarskrivne bekantskapskrets ochi den byteratt
uppspårad förföljaren.allt för undvika blitressen, att att av

helst kon-Självfallet kan den sig förföljd inte ha några somsom anser
sådana kontaktertakter med förföljaren. Förhållandena kan dock attvara

sådanförkomma. exempletnågot slag ändå måste Det tydligaste enav
tillsammans. Attsituation förföljaren och förföljde har barndenär att

detkanvårdnad skulle föreligga knappast tänkbart. Däremotärgemensam
följd domstolumgås tillinte uteslutas förföljaren och barnet attatt av

denhar säkerligenFörekommer sådantbeslutat umgängeumgängesrätt.om
ochhålla sin vistelseortsig förföljd små möjligheter attsom anser
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bostadsadress hemlig för förföljaren. Därmed blir kvarskrivning inteen
någon effektiv skyddsåtgärd och bör inte heller medges. Id-byte inteär
heller tänkbart. I stället får besöksförbud och andra åtgärder liggersom
utanför folkbokföringen övervägas.

Vad så grundläggandeär det direkt bör framgåsagtssom attnu av
lagtexten. I bestämmelsen kvarskrivning bör därför tillägggörasom ett

kvarskrivning får medges endast åtgärden kanatt förväntassom anger om
bli effektiv.

Det händer kvarskrivning kombineras med sekretessmarkering.att När
det sker har det antagligen bedömts otillräckligt skydda endastatt

Ävenuppgiften den förföljde adress. andra uppgifter änom personens
hennes eller hans adress kan användas för spåra i fråga.att personen
Särskilt beträffande myndigheter utanför folkbokföringen har det stor
betydelse de båda skyddsåtgärderna kombineras. Om sekretessmarke-att
ring inte föreligger får myndigheterna inte den vamingssignal som
markeringen innebär. Det kan medföra exempelvis försäkringskassaatt en
kan komma upplysa den kvarskrivneatt arbetsgivare.om personens
Ytterligare uppgifter kan liknande användas försätt lokaliseraatt en
kvarskriven finnsDet alltså skäl talar för kvarskrivningattperson. som

eller mindre regelmässigt bör kombineras med sekretessmarkering.mer
Därmed stärks skyddet för den enskilde.

4.2.7 Beslutande myndighet

Beslut kvarskrivning bör fortsättningsvis fattasäven skattemyndig-om av
heten.

Kvarskrivning beslutas skattemyndigheten. Då bestämmelsenav om
kvarskrivning infördes uttalade föredragande Fbfprop.statsrådet 117 fs.

de bedömningar hotsituationer aktualiseradesatt närom m.m. som en
ville kvarskrivas i viss mån främmande för skattemyndigheter-person var

tilladeHan han beredd sitt ställningstagandeomprövaatt attna. var om
beslutsordningen skulle visa sig förenad med olägenheter.
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hotsituationerbedömningaranfördes i Fbfprop.Vad m.m.avomsom
uppfattar skattemyn-erfaritfortfarande. Enligt vad utredningen hargäller

detockså förbesvärligakvarskrivningdighetema ärendena attsomom
kvarskrivning.överblicka konsekvensernasvårt att avanses

förhotsituationer främmandebedömningar ärVisst kan det sägas att av
haftskattemyndigheterna sedan längeharskattemyndighetema. Samtidigt

Enligtsekretessmarkering.ärendenbedömningar isådana ut-göraatt om
hotsituationprövningendet dock intemeningredningens är att enav

handläggningensvårigheter. Vidinnebäruppfyller lagens krav störstsom
fråganhand gällai förstakvarskrivningsärenden torde problemen omav

denskyddsåtgärd. Prövningentillräckligintevarför sekretess är aven
myndighetnågonhands förtillliggafrågan kan inte närmaresägas annan

konsekvensernabedömningengällerskattemyndigheten. Detsammaän av
kvarskrivning.av

tordetill detSkäletdomstol.visserligenid-byteFrågor prövas avom
helt sätttredjeid-byte berör rätthand annati första ettatt mansvara

utgångspunkterutredningenskvarskrivning. Frånfallet medvad ärän som
frånflyttaskvarskrivningföreslå beslutskälintefinns det attatt om

skattemyndighetema.
kandomstolsavgöranden sägasavsaknadensakDet är att aven annan

fåkvarskrivningsfrågor. Förbedömningenvid attsvårigheterinnebära av
skattemyndig-följaRSVtill stånd börvägledande avgöranden noggrant

kvarskrivningsärenden.prövninghetemas av

kvarskrivnehjälper denSkattemyndigheten4.2.8

hjälpauppgiftsärskildskall fåSkattemyndigheten att personer somsom
tillgodoses sätt.kanhjälpbehov intedessaskvarskrivits annathar om

enskildedenupplysabörskattemyndighetenuttalas117Fbfprop. s.I att
visar denintefolkbokföringsortensammanhangi olikaeffekterna attavom

skattemyndigheter-tillrekommendationerRSV har ibosättningen.verkliga
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framhållit kvarskrivning bör informerasbegärattna omen person som
kvarskrivningsbeslut7.konsekvenserna ettav

besvärlighar medgivits kvarskrivning ofta iEn ärsom enperson
och harsituation. eller han för någon form förföljelseHon är utsatt av

Även informationbostadsort. enskilde i förväg kandärför bytt denom
kvarskrivningen det säkerligen först vissavad innebär är senare somom

svårigheter blir tydliga.

försvårigheterna kan gälla hur vårdnadshavaren skall gå till väga att
krävs förkvarskrivet barn skall kunna byta skola eller vad attett ensom

Ävenkvarskriven skall få till sjukvård vistelseorten.rättperson
med försäkringskassan komplicerade för den intekontakter kan vara som

folkbokförd där hon eller han vistas. Allmänt kan den kvarskrivneär

enskilde kanbehöva hjälp vid myndighetskontakter olika slag. Denav
också behöva råd för förstå följderna hon eller han lämnar utatt attav
uppgifter sin verkliga adress till någon myndighet.om

till uppgift hjälpaUtredningen föreslår skattemyndigheten fåratt att
kvarskrivna uppkommer med anledningmed olika frågor avpersoner som

bereddakvarskrivningen. Samtidigt måste andra myndigheteräven attvara
tidigare kontaktbistå den enskilde. många fall har den kvarskrivne sedanI

socialtjänsten. hjälpen denmed Det kan då naturligt lämnas vägen.attvara
hjälpa denSocialtjänsten allmänt ha goda förutsättningartorde att

okomplicerad ikvarskrivne. situation allt ganskaDennes är trots
jämförelse har medgivits id-byte.med gäller för denvad somsom

kvarskrivne får den hjälp behövs börHuvudansvaret för denatt som
hos den har beslutat kvarskrivningen. Detligga skattemyndighet som om

får dock skatteförvaltningen organisera hjälpverksam-sak för attvara en
verksamhetheten bäst med förvaltningensdet sätt överensstämmersom

i övrigt.

7 folkbokföring avsnitt5.3 8.Handbokför s.
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bakgrundl Kort

5.1.1 Varför id-byte

id-byte, fingerade personuppgifter denBestämmelser eller ärsomom
korrekta benämningen, infördes i lagstiftningen den juli 1991. Id-bytel

regleras inte i fingerade personuppgifter FiLi FbfL lagenutan menom
kopplatändå till folkbokföringen.är

.bl.a.id-byteNär har skett registreras den medgivits bytet medsom
ñngerat olika myndig-och i folkbokföringen och hospersonnummer namn

fingeradeheter. Personen i fråga använder så undantagslöst degott som
uppgifterna. identiteten" avregistrerad folkbokföring-Den "gamla inomär

på vid framgårmotsvarande sker utvandring. Detsätt atten som av-
registreringen fingeradesin grund i den enskilde använderhar att
personuppgifter. folkbokfördbytt identitet under deDen är nya upp-som
gifterna på den där hon eller han bosatt. Genomär attort personen an-

ñngeradevänder personuppgifter kan vederbörandesig själv sägas geom
isken eller han verkligenden hon är.änattav vara personen annan

Upprinnelsen tilläggs-id-byte söka i detill bestämmelserna ärom
folkbokföringskommitté fick i1983 årsdirektiv 1989:64Dir. som

vidtas för-december Direktiven åtgärder borde1989. att somangav
kunde letahindrade någon med hjälp rättatt enpersonnummerav

kommitténdirektiven bordeförföljelse. Enligtsyftei utövaattperson
skyddeffektivtkundeändring utgöraöverväga ettav personnummerom

förföljelse.mot
SOUföreslog i sitt slutbetänkande1983 folkbokföringskommittéårs

kvarskriv-förföljda skyddas, inte1990:50 skulle baraatt genompersoner
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ning, också med hjälp identitetsbyte. Lagstiftningen fingeradeutan av om
personuppgifter följer också till del kommittéförslaget, främstävenstor om
förfarandet leder fram till id-byte fick utformning vadänsom en annan
kommittén hade tänkt sig.

ÅtgärdenId-byte har syfte kvarskrivning. skall skydda motsamma som
viss för förföljelseutsätts eller flera andraatt en person av en personer.

Förföljaren oftast kändär fråga id-byte aktualiseras åtgärdennär om men
kan användas denne inte gåräven identifiera. Meranär närmareatt av-

kan syftet med id-byte hindra förföljare,gränsat medsägas att attvara en
hjälp allmänna handlingar hos myndighet, får kännedom denav en om var

behöver skyddas bor eller vistas.person som
id-byteAtt kopplat till folkbokföringen beror det inom folk-är att

bokföringen sker omfattande registrering ochadresser andraen av person-
uppgifter vilka eller mindre vidarebefordrasautomatiskt till ett stortmer

Ävenantal andra myndigheter. företag och olika sammanslutningar an-
folkbokföringsuppgiftervänder i omfattning, bl.a. för aktualiserastor att

kundregister. Registrering och tillhandahållande folkbokföringsuppgifterav
sker med hjälp ADB och uppgifterna därför lätt tillgängliga.ärav

sprid-Det emellertid inte bara ADB-hanteringen och den omfattandeär

ningen uppgifterna medför problem för den behöver dölja sinav som som
Ävenför eller flera graden offent-adress andra den högaen avpersoner.

lighet råder för hos olika myndighetergrundläggande personuppgiftersom
till för inte någraställer svårigheter den riskerar förföljelse. Om sär-som

skilda âtgärder vidtas det för hjälp folk-enkel sak någon medär atten av
bokföringsuppgifter, hos skattemyndighet eller myndighet, taen annan

på vissreda bosatt.ärvar en person
omständighet denEn särskild betydelse i sammanhanget ärav

omfattande användningen förekommer i samhället.av personnummer som ,
säker identifiering registrerade för effektivFör ochen personer enav

uppgifter myndigheter och register det be-sarnköming mellan olika harav
nödvändigtdömts kommer till användning. Personnumretatt personnumret

informationnyckelbegrepp myndigheter sökadet gäller hosär närett att
och så kallat i alla ADB-register. Densökbegrepp somom personer
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känner till kan alltså reda exempelvisen persons personnummer
vederbörandes adress medan enbart namnuppgift ofta inte tillräckligären

Ändringför detta. därförär viktig faktor i id-av personnummer etten
byte.

5.1.2 Förutsättningar för id-byte i dagsläget

ld-byte kan, enligt FiL,l § bli aktuellt endast för den riskerar bliattsom
för särskilt allvarlig brottslighet. Lagenutsatt det måste sigröraattanger

brott riktar sig liv, hälsa eller frihet. Fbfprop.Imotom som personens
förtydligas detta. Däri s. 143 uttalas det förstai hand äratt som avses
brottslighet direkt livshotandeär eller syftar till svår kroppsskadasom som
eller frihetskränkning och regleras i 4 och 6 kap. brottsbal-grov som
ken. domstolenHögsta har i rättsfallet NJA 1994 497 slagit fast atts.
fara för bortförande barn skall sådan risk iutgöraav anses en som avses
FiL.

Det emellertid inteär alla former brott liv, frihetmotav en persons
eller hälsa i dagsläget förgrund id-byte.utgör Det har nämligen varitsom
lagstiftarens avsikt endast brott med höga straffvärden skall kunnaatt
grunda id-byte. I Fbfprop. talas det brott utförande skulle föran-om vars
leda mycket kännbart fängelsestraff. Kravet det endast svårareett äratt
brottslighet skall kunna läggas till grund för id-byte markeras i lagtex-som

uttrycket "särskilt allvarlig brottslighet".ten genom
Enligt 1 § FiL skall det finnas "uppenbar risk" för särskilt allvarligen

brottslighet för id-byte skall kunna medges. Enbart brottsrisk räckeratt
emellertid inte. Det krävs också i fråga inte kan tillräck-att personen ges
ligt skydd Som harsätt. lagstiftaren betonat id-bytenämntsannat att
skall till sista andra åtgärder inteutväg räcker. Förnärtas att ettensom
id-byte skall få medges måste det klarlagt kvarskrivning inteattvara
räcker för skydda i fråga Fbfprop. 144.att personen s.

I dagsläget kan id-byte medges endast för tid.bestämd Den längsta tid

lagen femtillåter år.är Lagen utesluter dock inte id-byte kansom att
medges för period. Lagens förarbetenän berör inte frågannärmaremer en
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uttalades120Fbfprop. s.skall gälla. lid-bytetidhur långför ettom
tidenochtidsbegränsatbörtill id-bytemedgivande attendast att ett vara

fallet.enskildaförhållandena i dettillmed hänsynfår bestämmas
domstolsin-förstatingsrättStockholms ärdomstol.Id-byte beslutas av

tillöverklagasavgörande kanTingsrättensid-byte.alla ärendenistans om
tillAnsökanregler.domstolen enligt allmännaoch HögstahovrättSvea

efterRPSRikspolisstyrelsenförsta handiid-byte görstingsrätten avom
fram-avslåharRPSönskar id-byte. rättfrån den attframställning ensom

utsiktnågonharenskilde inte attdenbedömerstyrelsenställning attom
hossjälv ansökaenskildehar den rättskerid-byte. Om det atterhålla

tingsrätten.

utvärderingRikspolisstyrelsens5.2

redo-finnsUtvärderingenFiL.utvärderatuppdragregeringenshar påRPS
1995:3.i RPS Rapportvisad

juni 19941991-30julitiden ldet underRPSkonstaterarI attrapporten
hardessaNioid-byte.styrelsentillframställningar63gjorts avom

byte.medgivande tilliresulterat
RPSendastprincipiskydd hareffektivtskallid-byteFör ettatt vara

iden-fingeradeoch denursprungligamellan densambandettillgång till
problemolikaradmedfördettafrämstkonstateratRPS hartiteten. att en

medgivitshardrabbar denProblemenpraktiskt slag.alltframför somav
andra.ochmyndigheterocksåid-byte men

enligt föl-sammanfattasvilka kanförslaglämnati sinRPS har rapport
jande:

börid-bytetillmöjlighetinte permanentbörDet övervägas om- dockenskilde börpersonuppgifter. Denfingeradeföri ställetinföras
sittgrundarStyrelsenidentitet.ursprungligasinåtertamöjlighetha att

iomfattandeganskaneddet läggsställningstagande resurseratt
utredningenundersåvälpersonuppgifterfingeradeangåendeärenden

skydds-tordeVidaregenomförts.haridentitetsbytedetefter attsom
tiokanskelångvarigt,ifrågakommaidentitetsbyte kandärbehovet vara
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förmodligenår eller Därtill bör beaktas berörd kommerattmer. person
identiteten.fä problem vid återgången till den ursprungligaatt stora

personuppgifterFörutsättningarna för fä använda fingerade böratt
Bakgrunden härtill det, enligt styrelsen uppfattning, iöver. är attses

förekommer det gäller be-nuvarande praxis vissa oklarheter när
medgivande.dönmingen de i lagen angivna förutsättningarna för ettav

innebärVidare bör beaktas Riksskatteverkets synsätt attsom om
vid kartläggningen sinasökanden inte i önskvärd grad medverkar av

fingeradevid begäranekonomiska förhållanden i utredningen om
medgivandepersonuppgifter, bör påverka bedömningendetta av om

lämnas.skall
personuppgifter få hjälp medanvänder fingerade börPersoner som-

identitetsbytet. Styrelsenuppstår grundde komplikationer som av
"kontaktmyndighet" skallföreslår därför enda myndighetatt en en --

olika sammanhang"fackmyndigheter" hjälpa imed bistånd personenav
biträde eller liknande.möjlighet få offentligtoch attatt personen ges

Brottsoffermyndigheten,"kontaktmyndighet" kanalternativ tillEtt vara
i1994:424 ändringjuli 1994 lageninrättades den l omgenomsom

Brottsoffermyndighetens verksamhet1978:413.brottsskadelagen I
jfroch intressenbrottsoffers rättigheter, behovingår bl.a. främjaatt

Brottsoffermyndigheten.förförordningen med instruktion1994:572
eftersomRikspolisstyrelsenskulle kunnaEn möjlighet varaannan

samband medikontakt med berördstyrelsen kommer i person
personuppgifter. ankommerfingerade Detutredningen ärendeti om

personuppgif-vederbörandes fingeradebestämmapå styrelsenäven att
föreslårfolkbokföringen. Vidareregistreras ioch till dessater attse

erforderligabemyndigas vidta"fackmyndigheterna"styrelsen attatt
börsammanhangskyddade vissaåtgärder för hjälpa den Iatt personen.

verkliga och denkopplingen mellan dendet inteövervägas om
sådanamyndigheter. Förfingerade till fleraidentiteten kan lämnas ut

sekretesslagenstycketfall i kap. 15 § tredjebör dock bestämmelsen 7
verksamhetomfattarsekretesskyddet1980: ändras så100 ävenatt som

följd identitetsbytet.är en av
framställninganledningföreta utredning medskyldighetRPS att av-

personuppgifter och hand-fingerademedgivande användaattom
börmedgivande har lämnats närmareläggningsförfarandet sedan

uttryckliga lagbestämmelser.iregleras
innebärbestämmelseinföras särskildsekretesslagen börI attsomen-

uppgifter i samband medtillgång till sekretessbelagdapolisen får
personuppgifter.angående fingeradeutredningar
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Ansökningsförfarandet så den vill användabör ändras att som-
fingerade personuppgifter själv skall direkt till tingsrätten ochansöka

förtingsrätten möjlighet anlita styrelsen den utredningatt att somges
behövs. Ett alternativ till detta skulle kunna styrelsen bedömerattvara

enskilde,det inte finns skäl lämna medgivande och den såsomatt attatt
efter avslagsbeslut.f.n., kan vända sig till tingsrätten styrelsens

uppkommer till följdFråga skall för kostnader somvem som svara-
utredas.identitetsbyte börav

överväganden och förslag5.3

Komplikationer vid id-byte5.3. l

tilluppgifter lederutlämnandeUtredningen tveksam tillär attsomav
undantagsfalldeñngerad identitet kopplas Iverklig och kan ettsamman.

denfrämst förofrånkomligt,till viss myndighetutlärrmande är att
igrundläggande rättighetermiste vissaenskilde inte skall om

föreslårUtredningenformer.det ske under betryggandesamhället, måste
sådant utlämnande.stärkt sekretess viden

Allmänt

skulle kommaid-bytetorde ha varit väl medvetenLagstiftaren att ettom
imedgesför deninte barahel del negativa effekter,medföraatt somen

myndigheter. Be-förskyddsåtgärden också för andra samtutan personer
iansågs dockskydd vägaerbjuda särskiltkunnahovet utsattatt personen

tordestå tillbaka. Detutsträckning fickandra intressen iså att stortungt
berördesid-byte intetill olika konsekvenser närmareha varit skälet att av

till FiL.i förarbetena
ochenskildebåde dendrabbarefter id-byteSvârighetema ettsom
harmedgivandegrundorsak. Näralltidhartredje nästan sammaman

uppgifter inomñngeradeomedelbartid-byte registreraslämnats till ett
uppgifter inommed andralikhetför i fråga. Ifolkbokföringen personen

till olikaförsta handvidare iuppgifternafolkbokföringen förs de fingerade
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myndigheter också till företag mfl. Registreringen fingerademen av
uppgifter inom folkbokföringen intryck inteattger av avse en person som
tidigare har varit folkbokförd. Det kan exempelvis utse som om personen
nyligen har flyttat in från utlandet hon eller han föddär i Sverigetrots att
och har levt hela sitt liv här. Inte något framgår detsätt att personen
egentligen har och Ingen kanannat upptäckanamn personnummer m.m.

den har registrerats inomatt folkbokföringen har bytt identitet.person som
Ingen kan koppla fingerade och verkliga uppgifter.samman

Myndigheter och företag har medgöra har byttattsom en person som
identitet har alltså inte någon kännedom bytet. Förhållandenom som
hänger med liv före id-bytet helt okända förär dem.samman personens
Uppgifter denrör enskilde för tiden före id-bytet kan därmed intesom
kopplas med den fingerade identiteten. Det detta för-ärsamman nya
hållande ställer till svårigheter för den enskilde, myndigheter ochsom
andra. Myndigheter administrerar socialförsäkringen kan intesom se
pensionsförmåner den enskilde tidigare har tjänat in. Det drabbar densom
enskilde i hög grad. Den har bytt identitet har svårt åberopa äldresom att
betyg intygoch olika slag eftersom dessa utfärdade i hennesär ellerav
hans verkliga Kronofogdemyndigheten kan inte upptäckanamn. att man
har medgöra haratt även skulder under Etten person som annat namn.
företag får beställning från har bytt identitet kännersom en en person som
inte till tidigare haft kontakt med i fråga under dennesom man personen
verkliga En fordringsägare söker den har bytt identitetnamn. som som
med anledning förpliktelse denne har ingått i sin verkligaav en som
identitet kan inte kontakt med vederbörande.

I Fbfprop. betonas id-bytet inte medför någon rättslig förändringatt av
eller andra förhållanden. Den skyddade får döljapersonens rättnanm att

de verkliga uppgifterna rättsligt hon eller hanärmen samma person som
tidigare. Personen i fråga torde inte ha någon skyldighet deanvändaatt
fingerade uppgifterna kan också i vissa sammanhang nyttja sitt verk-utan
liga och Det har inte någon privaträttslig be-namn personnummer m.m.
tydelse ingår avtal eller andra rättshandlingar med använ-om personen
dande verkliga eller fingerade uppgifter. Hela tiden detär rätts-av samma
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offentlig-gäller i frågaansvarig. Motsvarandekansubjekt göras omsom
rättsliga förpliktelser.

eller hanhonför den förföljde förbättrasSjälvfallet skyddetskulle om
led i skyddetdirekt framställdahandlingarfick åberopa ettsomsom var

olikaoch intygpåhittade betygändrade ellervederbörande, t.ex avav
förfalsk-förfarande bedömassådantsärskilt lagstöd kanslag. Utan ett som

den harförordaUtredningen vill inteliknande brott.ning eller att er-som
handlingar. Enpåhittademöjlighet användafår ochhållit id-byte rätt att

irättstraditionmed våroförenligsäkerligenordning uppfattassådan som
id-bytet.nuvarandebeträffande detgällergrad vadhögre änän som

falska handlingarinbegriper användningform id-byteEn avsomav
små möjlig-också hatordelevnadsförhållandenuppgifteroriktigamed om

användaskallTvärtom kan denriktigt hållbar.heter bli upp-att som
motstri-ochinsnärjd i lögnerbesvärlig situation,igifterna lätt hamna en

använderdenmissbrukasvidareOrdningen kanuppgifter.diga somav
för tredjerättsförlusterleda tilluppgifterna samt man.

med detlinjeheller iligger intehandlingarförfalskademedOrdningen
id-byteSeranlagt.harutredningen allmäntid-bytesynsätt mansom

identitetfått bytainnebär denatt sompermanentett arrangemang somsom
påhittadeochförfalskningarkanförpliktelser,från tidigarebefriasockså

däremotOmberättigade.kanskelevnadsförhållanden sermanvaram.m.
de svåraresituation ärskyddsåtgärd i akuttillfällig attid-bytet ensom en

motivera.
negativadebelysanågotskall utredningen närmareavsnittdettaI

id-byte.konsekvenserna av

id-bytettillmyndigheter kännavissaBehöver

sammanförakanmyndighetertill någramedverkar RPSdagslägetI att
med-efterskeruppgifter. Detverkligauppgifter medfmgeradevissa

inteeller hanhonföridentitet ochhar bytt görsfrån dengivande attsom
manuellasamhällsfunktioncr. Dengrundläggandeutanför vissaskall stå
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uppgiftsöverföring sker behöver inte innebära vederbörandeattsom myn-
dighet får kopplingenkännedom mellan gammal och identitet.om ny

Som RPS och andra myndigheter påpekat kan manuell hantering viden
sidan rutinerordinarie leda till flera hos den berördaattav personer myn-
digheten måste Med sådan handläggning ökar risken för attengageras. en
känsliga uppgifter id-byte sprids.rör ettsom

Nackdelen med utlämnande självfallet det hos mottagandeärett att
myndighet finns uppgift den mellankänsliga kopplingen verklig ochom
fingerad identitet. Den del kopplingsuppgiften får alltså redatarsom av
bland det fingerade och förföljdannat namn personnummer som en person
använder liksom bosatt. inte skyddet förFör denär attvar personen

försämrasenskilde skall vid eventuellt uppgiftslämnande föreslår RPSett
sekretess.stärkt Sekretesskyddet skulle kunna förbättras exempelvisen
sekretessen i ärende id-byte enligt kap. § SekrL gällde7 15attgenom om

hos myndighet uppgiftdel från sådant ärende.även togsom av en
Enligt utredningens mening förekommabör det inte automatisk

överföring uppgift id-byte från RPS till någon myndighet.av om arman
enskildes behovDen skydd talar starkt sådan ordning ävenmotav omen

mottagande myndighet kan för uppgiften.erbjuda viss sekretess Ut-

förordarredningen i stället den informella ordning tillämpas,att som nu
och bygger övervägandenpå i det enskilda fallet, kommer tillsom an-

fortsättningsvis.vändning får alltså efteräven RPS samråd med den en-
vissaskilde lämna uppgifter till myndighet kan behövas förut annan som

enskildeden fördel denskall kunna tillvara sin Deträtt. äratt ta en om
berörsmyndighet för medsärskild handläggare kontakternautsersom en

RPS.

får deldet inte nödvändigt myndighetI vissa fall nämntsär attsom en
mellan fingerad identitet. kan räckakopplingsuppgiften gammal och Detav

föra vissa uppgifterRPS medverkan kanmed myndigheten överatt genom
från där detfingerad identitet. Det förekommer dock situationerverklig till

full vilkenkan nödvändigt myndighet får kännedomatt en personomvara
fall detdet sig bakom fingerad identitet. dessaFördöljerär voreensom

skyddade meduppgifterna hos myndigheten kundefördel vara enen om
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stark sekretess. I dagsläget gäller sekretess hos RPS och domstol i ärende
id-byte för uppgift enskilds personliga förhållanden det inte stårom om om

klart uppgifter kan röjas den enskildeatt eller någon honomutan att
närstående lider 7 kap. 15 § 3 SekrL. Utredningen föreslårstmen att
sekretessen inte begränsas till enbart själva ärendet id-bytet utan attom
den utvidgas till i alla sammanhang omfatta uppgift denatt harom som
bytt identitet. Sekretessen skulle därmed gälla hos det fåtal myndigheter

förvarar uppgifter medför verkliga och fingeradesom attsom en persons
identitet helt eller delvis kan kopplas samman.

Minst lika viktig den formella sekretessen de interna rutinerärsom
myndigheten tillämpar för hanteringen personuppgifter. Skullesom av en

myndighet få del någon uppgift kan känslig för den harav som vara som
bytt identitet måste den självfallet behandlas försiktigt. RPS bör överväga
denna omständighet uppgiftsutlämnandenär aktualiseras. Styrelsen börett
regelmässigt samråda med den enskilde utlämnandenär övervägs.

berördaDen situationen med utlämnande någon uppgift kannu av som
kopplas till id-byte uppkommer endast undantagsvis. Inom mångaett sam-
hällsområden finns det inte skäl koppla ihop verkliga fingeradeochatt per-
sonuppgifter.

Rättegång m.m.

Tidigare har avhandlats frågan med sekretessmarkering ochom personer
kvarskrivna i rättegång. RPS har i sin pekatparterpersoner rapportsom
på vad händer den har fått byta identitet måste uppträdasom om som som

i rättegång. Personen kan exempelvis komma föremål förblipart en att
ansökan betalningsföreläggande eller inför domstol förstämmasom att

på yrkanden fullgörelse förpliktelser olika slag. Om för-svara om av av
pliktelsen redan fastställd i exekutionstitelär kan den förföljde också blien
föremål för utmätning eller verkställighet. Hon eller han hamnar iannan
dessa fall i besvärlig situation, särskilt det förföljär ären mot-om aren som

i målet.part
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Det finns inte någon laglig möjlighet för den har fått byta identitetsom
undandra sig några förpliktelser. Personen i fråga har inte helleratt rätt

medverka ivägra rättsligt förfarandet med hänvisning till id-bytet.att ett
inteDet otänkbartär i fråga kan bli skyldig inställa sigatt attpersonen

personligen exempelvis inför allmän domstol. Därvid föreligger risk för
Ävenden skyddade verkliga identitet avslöjas. denatt personens om som

bytt identitet anlitar ombud eller biträde sådan risk inte utesluten.är en
RSV har i yttrande till RPS under utvärderingen FiL diskuteratav om

de problem kan uppstå hos kronofogdemyndigheten i mål betal-som om
ningsföreläggande och verkställighet fått byta identitet.mot en person som
Resonemanget i det enklast och lämpligastär avbryta denut att attmynnar
summariska och verkställigheten det visar sig gäldenärenattprocessen om
bytt identitet. RSV har påpekat förföljare kan använda förfarandenaatt en
hos kronofogdemyndigheten för spåra i fråga.att upp personen

Otvivelaktigt den modell förespråkarär RSV praktisk och tillsom
fördel för den behöver skydd. Förfarandet kan dock knappastperson som
tillämpas stöd uttryckliga föreskrifter eftersom det i hög grad pá-utan av
verkar tredje Utredningen tveksam tillrätt. det lämpligtär är attmans om

detta i praktiken knyta rättsverkningarsätt till id-bytet. bör iDet stället

sökas andra lösningar de problem kan uppstå den förföljdenär ärsom
i eller måli verkställighet.part en process om

RSV har pekat på det angelägna i den grundläggande utredningatt som
RPS alltid då id-bytegör kan bli aktuellt också får omfatta den förföljdes
ekonomiska förhållanden. Verket har anfört det bör minst likagörasatt en
fullständig ekonomisk kartläggning ekonomi vid skuldsa-av personens som
nering. Utredningen delar helt detta Genom sådan kartläggningsynsätt. en
går det bedöma efter id-bytet kommer några kravatt attom personen

till följdsig förpliktelser uppkommit tidigare. Skulle visadetmot av som
sig har skulder bör det skuldsanering kanövervägasatt storapersonen om
erhållas. fallI bör den förföljde hjälp med någon form infor-annat av
mell skuldsanering. Under alla förhållanden bör den enskilde i möjligaste

mån reglera sina skulder före id-bytet.
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finns ändåinför id-byte detförberedelser vidtasOavsett vilka ettsom
identitet. Om borgenärden har fått bytakan drabba ensomprocesser som

efteruppgifter sökerochmed hjälp verkliga personnummerom namnav
förr ellerborgenärenmedgivits id-byte hamnarhar senareen person som

den söks harfår beskedetfolkbokföringen. Där borgenärenhos att som
medverkannåskan den skyddadebytt identitet. Därmed genompersonen

tilloch RPSvill styrelsen,utredningenRPS. Med den roll somgesomav
skyd-förmå densökakommer RPSfullgör redan i dagsläget,del attstor

intressestarktåtaganden. harsina Dennedade infria attett avatt
begärakommakanlösning. Motpartentill frivilligmedverka attannarsen

från RPS.verkliga hemvistuppgifterfåatt ut m.m.om personens
undermedverka tillviljamedgivits id-byte inteharSkulle den attsom

alltså frågakanförföljarentvist medhand lösa än ut-omannan personen
ankommeruppkomma. Dethenne eller honomuppgifterlämnande omav

fingeradeskyddadeuppgifterna dendå på RPS pröva personensatt omom
med-den harförSekretesskyddetskall röjas.och adress somm.m.nanm

beroendeenbartför den ärstarkt, starkaredockgivits id-byte änär som
domstol,RPS, ellerinte uteslutetDetfolkbokföringssekretessen. är attav

id-byte kanmedgivitsharuppgifter denstår klartfinner det attatt somom
lidernärståendeeller honomenskilderöjas den men.utan att

anspråkekonomisktframställerförföljare motOm det är ettsomen
offretsaktuellt röjabliknappastidentitet torde detbyttden har att nyasom

talanväckerförföljarenkompliceradbliidentitet. Saken kan omommer
skyddadeoch denhanbeträffande barnellervårdnad umgänge ett som

Även utred-enligtdock,talarsådant fallihar tillsammans. ettpersonen
uppgifterstarkt försekretessbestämmelsenmening,ningens att omom

förföljd kvinnaEnjfr avsnitt 2.2.4.enskilde inte kan lämnasden somut
kärandeförföljarendärumgängestvist ärellervårdnads-tvingas in i en

intei praktikenkansedvanligomöjlig situation. Enihamnar processen
avslöjasvistelseortidentitet ochfingeradekvinnansgenomföras utan att

Rättegångsfrågor.jfr avsnitt 4.2.2
efteruppkommitharförpliktelserfullgörandetgällerNär det somav

identitet.har byttför denproblemnågraföreligger det inteid-bytet som
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Dessa förpliktelser ingångnaär i den identiteten och det finns inya en
rättegång inget intresse för den verkliga identiteten.

Socialförsäkring sjukvårdoch

Särskilt det gäller försäkrings-när och bidragsförmåner administrerassom
försäkringskassorna och RFV drabbas den enskilde svårigheterav närav

dagslägetid-byte igörs Det därförett är kassorna i dagsläget frånsom
RPS och den enskilde får vissa uppgifter id-byte. Som tidigarenämntsom

det dockär inte säkert kassa alla gånger behöver ha full kännedomatt en
id-byte.ettorn

frågaI bostadsbidrag och barnbidrag föreligger inte någraom större
svårigheter. Dessa bidrag torde kunna utgå problem till denävenutan som
har medgivits id-byte.

Problemen verkar däremot betydligt detstörre när gäller bidrags-vara
förskott utbetalas till förföljd för barn förföljarensom ären person som
underhållsskyldig RFV har bedömt risken förmot. är denatt stor att
fingerade identiteten röjs i ärenden bidragsförskott. Bidragsförskottom
utbetalas därför till den berättigade med användning den verkliga iden-av
titeten. Det belyser den bytt identitet kanske ändå i vissaatt som samman-
hang måste bruka sina verkliga personuppgifter, något naturligtvissom
måste besvärande för henne eller honom.vara

detNär gäller pensions- och sjukförsäkringsfrågor föreligger det ett
behov berörd myndighet kanstort knytaatt verklig ochav samman

fingerad identitet. När pension i någon form aktualiseras måste exempelvis
pensionspoäng intjänade i verklig och fingerad identitet kunna kopplas

enskilde kanDen gå miste betydande belopp.samman. annars om
I vissa ärenden hos försäkringskassoma finns pappersdoku-typer av

med personuppgifter. Dokumenten samlas i akterment normaltsom
överförs olikamellan kassakontor flyttarnär från kontorsetten person

Frågan har avhandlatsganska ingåendevid RPS utvärdering FiL, RPS rapportav se
bilagoma 3 och4.
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id-byteöverförs vidakten inteOmverksamhetsområde till ett annat.
identitet.har byttrörande denhistoriksakna allkassankommer att som

deutredningensvårigheter konstaterarytterligareåterge attUtan att
socialför-inomsärskilt tydligaid-bytekonsekvenserna ärnegativa ettav

emellertid hanterasmåstefrågornauppkommandesäkringsornrådet. De
fingeradeanvändaenskilde harden rättbeaktandemed att person-attav

tilllederuppgiftsanvändningenacceptabeltuppgifter. knappastDet är att
För-ersättningar.ellerbidragfrån vissaavståmåsteeller hanhonatt
blirinteför detsärskiltmåste haRFVoch attsäkringskassoma ett ansvar

skyldighetfår RPS5.3.lOi avsnitt attutredningsförslagetMedfallet. en
sammanhang.olikaitill sinkomma rättenskildedenhjälpa att

förföljdedenområdenandraliksomområdet,härPå det som
myndigheteransvarigamed, måstekontaktikommer varapersonen

ocksåkanDetärendehandläggning.informellflexibel ochtillberedda en
tillämpashandläggningen ettregelverkdeofrånkomligtbli styratt som

intemedförid-byteskydddetgodtas. Förinte ettattsätt somannarssom
beslutgrunda sinaalla gångerintemyndigheternaförlorat kan omskall

fall börvissaIunderlag.fullständigtpåersättningaroch manbidrag ett
i ställetenskildedenupplysningarvissaRPS lämnargodtakunna omatt

identitet.fingerad iochverkligmellankopplingfullständigkrävaför att en
intesjukvårdeneftersomuppståproblemsjukvård kanformallInom lav iEandraellersjukdomartidigareuppgiftertilltillgånghar personensom lilbetydelse. ikanförhållanden vara avsom s

z
i
1bilinnehavochKörkort

vidsvårighetermedförid-bytenpåpekati RPSharVägverket attrapport
ochbil-hanteringverketsförkörkortinnehavochutfärdande avsamtav
frånunderrättelsermanuellafåtthittillsharVerketfelparkeringsregister.

därige-och haransvarsområdenverketsberörtharid-bytenRPS somom
verkligadenuppgifter frånförtregister, överi sinabland annatnom,
medförtändåverketenligtharordningenfmgerade. Dentill denidentiteten
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komplikationer vid exempelvis förarprov och lett till haratt personer som
bytt identitet har nödgats avslöja id-bytet och sitt verkliga personnummer.

Vägverket har bedömt det blir bättre ordning, både föratt myndig-en
heten och den enskilde, verket automatiskt får meddelande id-om om
byten. Därvid skulle verket bl.a. i sina register kunna föra uppgifteröver

registrerats för den verkliga identiteten till den fingerade identiteten.som
Alternativt skulle vägverket kunna särskild kontaktperson kanutse en som
hjälpa den erhållit id-byte med de kan nöd-som arrangemang som vara
vändiga exempelvis vid förnyelse körkort och registrering bilinne-av av
hav.

Vägverkets ansvarsområden berör del befolkningen eftersomstoren av
verket bl.a. utfärdar körkort och registrerar bilinnehav. Körkort ocksåär
den vanligast förekommande legitimationshandlingeni samhället. Sannolik-
heten för fått byta identitetatt eller sätten person som ett annat
kommer i kontakt med verket därförär Om har körkort vidstor. personen
id-bytet har det körkortet måste utfärdas och förses medansetts att ett nytt
ñngerat och Verket måste då få kännedom id-personnummer namn. om
bytet. Hur det skall ske bör dock bli fråga för RPS och den enskilde.en
Utredningen har, anförts tidigare, allmänt ställt sig tveksam tillsom att
myndigheter "automatiskt" får del uppgifter id-byte.av om

Beskattning

RSV har under RPS utvärdering anfört id-byte, såvitt gäller skatteför-att
valtningens ansvarsområden, fâr konsekvenser för beskattningen och för
kronofogdemyndigheternas handläggning mål betalningsföreläggan-av om
de och verkställighet. De båda fallen har berörts tidigare..senare

När det gäller beskattningen konstaterar RSV den medgivits id-att som
byte kan komma beskattas både under verklig och ñngeradatt identitet.
Det kan bl.a. leda till i fråga får dubbla grundavdrag.att görapersonen
Utredningen konstaterar det kan till nackdel för den enskilde vidatt vara
beräkning pensionsgrundande inkomst. RSV har bedömt olägen-av att
heterna skatteområdet id-byte får godtas och inte det nöd-av ansett
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känd inombliridentitetmellan gammal ochkopplingenvändigt att ny l
beskattningen.

iområdenAndra

dennödvändigtdetmedborgarskap tordesvensktärende attI varaom
uppgifterna.verkligatill dehar tillgångbeslutande myndigheten även

byttuppstått förkomplikationerharEnligt RPS rapport personer som
Närförsäkringsbolag.ochbankervid kontakter medblandidentitet annat

kompli-betalningsförmedlingochsärskilt låndetgället bankerdet är som
visatharförsäkringsbolagmedvid kontakterSvårigheterid-bytet.cerats av

trafikförsäk-ocharbetsmarknads-pensions-,frågabland isig annat om
ringar.

uppgifterpåhittade ärunderuppträderidentitetbyttdenEftersom som
Ioch inomarbetslivetisvårighetervederbörande påstöteruppenbartdet att

förvåning hosväckasjälvfallet ägnatutbildningsområdet. Det är enatt
betygochintyganställning åberoparsökerarbetsgivare när person somen

ofrånkom-Det ärheltdet verkar,för,utfärdats person.annanensomsom
id-uppenbarasmycket tydligt sätt ettläge attsådantligt det i ettettatt

skett.byte
konsekvenser.ocksåid-byteområdet kanfamiljerättsligaPâ det ett

faderskaps-inblandad iskulle bliförföljdedenmindre troligtDet enär att
densynpunkterdet artbli falletså närmast somSkulle är avprocess. .

gällergällande. Detsammasigrättegångar görmedsambandpåtalats i som
lför dentill barnunderhållsbidragfastställauppkommer somfråga attom

bestäm-föranledaskantvistervid andraliksomidentitetbytt avsom
föräldrabalken.imelserna i

särskildauppståräktenskapingåviljaskyddadeSkulle den gpersonen
iutifrånenbarträttsenligt görasHindersprövning kan knappastsvårigheter.

uppgifterna.ñngeradede
arvsberättigadekanavlideridentitetbyttharOm sompersonen

intefolkbokföringenberorDetsinbevaka rätt. attsvårthasläktingar att
kandessaochsläktskapsförhållandenade varautvisar rättaalla gånger
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okända för den skall utreda boet. Id-bytet påverkar också möjlighetensom
för den bytt identitet bevaka sin rätt släktingsom att när avlider. Denen
skyddade kan inte lokaliseras med hjälp folkbokföringen.av

Vissa förvärv eller innehav egendom kräver registrering hosav
myndighet. Det gäller bl.a. fast egendom och fordon. Egendom som en

har förvärvat före id-byte torde svårperson ett i denatt avyttravara
ñngerade identiteten. En avyttring bör antingen föregöras bytet eller med
användande verkliga uppgifter. För minska risken förav personens att
förföljelse torde det förstnämnda alternativet föredra.attvara

Viss yrkesutövning kan kräva legitimation, auktorisation eller tillstånd.
En exempelvis har läkarlegitimation i sin verkliga identitetperson kansom
inte börvidare använda den efterutan id-byte. När id-byte har skettett
den myndighet har utfärdat legitimation eller tillstånd något slagsom av
medverka till den enskilde får handlingatt med de fingeradeen ny upp-
gifterna.

En utlänning vistas i Sverige kan behöva uppehållstillstånd. Ettsom
sådant tillstånd kan behöva ändras tillståndsinnehavaren byter identitet.om

Sammanfattning

Det kan tyckas id-byte skulle medföra problem på allasom om snart sagt
livets områden. Svårighetema får dock inte överdrivas. Den grundläggande
utredning måste föregå varje id-byte skall tämligen fullständigsom ge en
bild över förhållanden olika plan. Därmed bör det påpersonens ett
tydligt framgå bådesätt svårigheter föreligger och kan förväntassom som
i framtiden. På så kan problemensätt undanröjas redan före id-bytet eller
i fall inte okända de dykervart när Med benäget bistånd frånvara upp.
RPS skall de svårigheter uppstår lösa.attsom

Id-byte måste kombineras med rad åtgärder den förföljde själven som
vidtar för undgå förföljelse. I avsnitt 5.3.3att utredningen någraanger ex-
empel där kvarskrivning framstår otillräcklig åtgärd och i ställetsom en
id-byte bör kunna motiveras. Samtidigt konstateras emellertid ävenatt ett
id-byte kan ha begränsad effekt i vissa situationer. Det måste således
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inteklargöras det finns vissa, ovanliga situationer, därmycketänatt om
uppfattasfår således inteheller id-byte fullgott skydd. Id-byteutgör ett

för den byttåtgärd i slag undanröjer alla risker attett somsom en som
förföljelse. Avgörande också denidentitet därefter för ärutsätts att som

doldlivsföring och sig såidentitet själv måste ändra sin "görahar bytt som
möjligt".

brott befarasId-byte endast då allvarligt5.3.2

Även förfinns riskendast detfortsättningen bör id-byte kunna skei om
Utredningen harfrihet.enskildes liv, hälsa ellerallvarligt brott denmot

svårighetsgradbrottslighetensnågot sänka kraven pådock funnit skäl att
skall föreligga.den riskoch som

denendastskall beviljasid-bytegällande lagstiftningen byggerDen att
det inteanförti sinallvarligt hot. RPS harför attär rapportutsatt ettsom

be-och inteför id-byte närmareändra förutsättningarnafinns anledning att
gårutredningsdirektivenhellerfrågan hotsituationen. Interört om
förutsätt-skallfråga utredningen översyndenna göraatt avenmen anger

naturligtockså funnit det närma-Utredningen harningarna för id-byte. att

förändras.hotsituationen behöverundersöka kravenomre
någons liv,riktar sigför brottdet endast riskdagslägetI är motsom

i förstareglerasSådana brottid-byte.hälsa kan föranledafrihet eller som
risk för bort-kanframgått6 brottsbalken. Som äveni 4 och kap.hand

det ocksåmeningutredningens ärEnligtbarn grunda id-byte.förande av
riktarenbartmordbrand inteexempelvisandra brott,tänkbart ävenatt som

tillämpningsområde.nuvarandeegendom, kan falla inom lagenssig mot
exempelvisegendom,enbartgäller dock inte brott rörDet personsensom

trakasserandeutförs ibrottetskadegörelsebrott,eller äventillgrepps- om
beaktasförmögenhetsbrott kanklart begångnasyfte. Samtidigt detär att

liv,risk för brottbedöma det finnsgällerdet motnär att en personsom
medhängerfrågaemellertideller hälsa. Detfrihet är sammansomen

riskbedömningen.
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Utredningen delar i princip lagstiftarens uppfattning det måsteatt vara
fråga svårare brott för id-byte skall komma i fråga. Kravetatt påom att
brottsligheten skall särskilt allvarlig kan emellertid enligt utredningensvara
mening leda till onödigt tillämpning.sträng Uttrycket kan uppfattasen som

misshandel måste föratt id-byte skall komma i fråga, dvs.en attvara grov
det allmänt krävs brottatt med straffvärdensett inte understiger ettsom

år. Ett sådant framstårsynsätt inte motiverat.som
Restriktiviteten det gällernär id-byten bör behållas inte alltmen vara

för Ävenmycket koncentrerad till frågan brottets straffvärde. gär-om
ningar har straffvärde 6-8 månader bör kunnaett godtas. Vidsom om
brottslighet flera gånger kan kanske ytterligare någotupprepatssom ett
lägre straffvärde brottsligheten har varit särskiltaccepteras, t.ex. beom
svärande för målsäganden. Sammantaget bedömer utredningen det finnsatt
skäl något sänka nivån på den befarandeatt brottsligheten. lagtextenI bör
det komma till uttryck kravet brottsligheten skallatt attgenom vara
"särskilt" allvarlig bort.tas

viktigEn fråga risken för brottär skall objektivtprövas eller uti-om
från det enskildes uppfattning det hot hon eller han sig för.av utsattanser
l enlighet med Högsta domstolens avgörande i rättsfallet NJA 1994 497s.

det objektivär bedömning skall Igöras. rättsfallet konstateradeen som
Högsta domstolen kvinnan hade begärt id-byte visserligen kändeatt som
stark fruktan för den utpekade förföljaren det objektivt inteatt settmen
förelåg sådan risk lagen förutsättersom

Enligt l § FiL skall det finnas "uppenbar risk" för särskilt allvarligen
brottslighet för id-byte skall kunna medges. Riskbedömningaratt kan vara
besvärliga. I domstolarnas verksamhet de dockär vanligt förekommande
bl.a. gällerdet användningnär processuella tvångsmedel enligt rätte-av
gångsbalken. Särskilt riskbedömningar det slag i vissa frågorgörsav som

häktning har starka beröringspunkter med frågan brottsrisken vidom om
id-byte. inteDet har framkommit något tyder riskbedömningenattsom
vållat vidproblem tillämpningen FiL.av

.
Självfallet det svårtär exakt fastställa vilken brottslighet kan-atte som

befaras. Pâ motsvarande förordassätt i fråga besöksförbud ochsom om
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uti-bedömningenbörja medtill göranaturligtkvarskrivning detär att att
till. Detskyldiggjort sigförföljare harbrottslighetfrån tidigare som enen

befaradedenbedömningamabrottslighetdennaockså utifrånär omsom
tidigare harOmstraffvärde måsteoch göras.brottslighetens personenart

denmisshandel,svårexempelvisallvarligt brott, motfördömts somett
vidbetydelsetillmätasmåsteomständighet storid-byte detbegär är somen

nödvändigtvisintebehöverbrottslighetentidigareriskbedömning. Denen
Även förmögenhetsbrottfrihet.hälsa ellerliv,riktad mot personensvara

be-förföljs kandenriktatsharbrottslighet motoch somtyp somavannan
riktatsharbrottslighetockså motuteslutetintedetVidareaktas. är att som

detbetydelse närtillmätasid-byte kanbegärdennågon än somannan
föreligger.riskvilkenbedömagäller att som

hartidigarebytetbegärdenid-byteförtillräckligtinteDet attär som
ytterligareförriskföreliggerdetocksåkrävsDetför brott. attutsatts

id-byteNärFiL.i §l ettsådana brotti formförföljelser angessomav
förharbytetbegärden utsattsvanligtdetaktualiseras är att somnog

bedömasvårtsåintebör då attstadgar. Detlagenbrottsådant varasom
detVisarbrottytterligareförriskföreligger mot person.det sammaom

medkontaktsökaellertrakasserafortsättergärningsmannen attsig att
riskerforderligför konstateratillräckligt attoftastdet attbördenne vara

tillskyldigsiggjortförföljare hargällaMotsvarande börföreligger. om en
förföljarenellerid-bytebegärdenallvarligt brott ommot somannat
tillövergåttsedermera att tra-ochbegått brotttidigare mot personannan

identitet.vill bytadenkassera som
förharidentitetbytavill utsattsdenintekräverid-byteEtt att som

väcktsåtalOmsituationen.vanligastedentordedetbrott, även varaom
tidigareförföljarendåsnarlik densituationenpågårpolisutredning äreller

motsvarande sättriskbedönmingen görasfår somfallsådanadömd. Iär
föreligger.fällande domom en

kanfrihetochhälsaliv,för brott somrisksådanEn mot personsen
förekommitharintedetföreliggasjälvfallet ävenkanföranleda id-byte om

dåfårRiskbedömningendärom.misstankeellergärningbrottslignågon
sådetkantidigareSomomständigheter. nämnts varaandrautifrångöras
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förföljare har börjat planeraatt brott och avslöjat planernaen förett en
En tillräckligt säker riskbedömning kanannan ocksåperson. i vissa fall

grundas på vad allmänt käntär utpekad förföljares våldsbe-som om en
nägenhet.

En särskild risk för bli för brott kan denatt utsatt löpa haranses som
anmält eller på avslöjatsätt brottsling. Riskensannat storlek kan bl.a.en

hänga med hurantas allvarligt det avslöjade brottet Densamman är.
utpekade gämingsmannens har särskild betydelse det gällernärperson att
bedöma risken för han kommer hämnas.att att

Även det kan visas förföljelser och trakasserier harattom ellerägt rum
pågår kan det svårt det föreliggeratt risk förutrett sådantvara att all-
varligt brott lagen kräver. Avgörande naturligtvisär vad fram-som som
kommer Ärförföljaren dennenär känd. hanär dömd för allvarligom
brottslighet den begär id-byte och fortsättermot söka kontakt medsom att
vederbörande förhållandena mellan de båda iutan att grunden förändrats,
bör det inte några svårigheter konstatera erforderlig brottsriskattvara att
föreligger. Har den utpekade förföljaren planerat eller förberett all-ett
varligt brott den har begärt id-byte bör också kravetmot på brottsrisksom

uppfyllt.vara
I andra fall kan förföljaren inte exakt identifieras med hänsyn tillmen

omständigheterna står det ändå klart han tillhör viss bestämd kretsatt en
Så kan fallet den begår id-byte harav vittnat ellerpersoner. vara om som

på medverkat isätt polisutredningannat kriminell grupperingmoten en
något slag och därefter för hot.utsätts Situationen kanav likartadvara om

själv tidigare har tillhört sådan gruppering elleren person någonen annan
sammanslutning sedermera tagit avstånd från denna och därför ris-men
kerar repressalier. dessaI fall finns det således inte någon tidigare dömd
förföljare hotet.utgörsom

l dagsläget krävs det skall föreligga "uppenbar"att risk fören
brottslighet. Enligt utredningens mening innebär det krav på mycketett en
överhängande brottsrisk. Det kan svårt förebringa utredningattvara om

så hög risk. Det gäller särskilt i de fall då den står för inteen hotetsom
går identifiera.närmare Kravet på brottsriskenatt skall uppenbaratt vara



1996:68SOU140 Id-byte

förföljelseutstånödgaskanid-bytebegärmedföra denocksåkan att som
föreslårsagdadettillMed hänsyn ut-aktualiseras.id-byte kaninnan ett

skallbrottsriskenpånågot kravföreliggabör varadet inte attredningen att
utgå lagtexten.därförid-byte börrekvisitet förDetuppenbar. ur

ärendetivisasallvarligt brottförriskenskalleller sätt omPå annatett
utredd.ordentligtblirhotsituationenförRPSid-byte. Det är attsvararsom

hanellerhongällandedenuppgifterna från gör attdethandI första är som
all-dömd förförföljaren ärOmintresse.förföljelseför ärutsätts avsom
för-fortsattautredningenid-byte börbegärdenvarligt brott ommot som

förföljde lämnat.denuppgiftertill debegränsasofta kunnaföljelser som
utredningenmåstebrotttidigarenågotdet inte merFöreligger vara

denuppgifter fråninhämtabehövasituationeri sådanaRPS kanallsidig.
ochsjukvårdensocialtjänsten,också frånpolismyndighetenlokala men

behövaskulleutredningRPSOmupplysningar.lämnakanandra som
id-bytetbegärdenbl.a. höramöjlighetdomstolenharkompletteras att som

andraoch personer.
id-medgeskanfolkbokfördaendastdetFiL§Enligt l är sompersoner

negativaskyddaskallkvarskrivning, motliksomid-byte,Eftersombyte.
myndighetsregistreringoch personupp-folkbokföring aveffekter annanav

sakensdetta iliggergifter natur.
i lan-ändå vistasSverigeifolkbokfördainte är menFör sompersoner

personregistreringdentillmotsvarighetnågon sominteförekommerdet
beträffandeid-byteskäl förocksåsaknasDärmedfolkbokföringen utgör.

främstregistrering,vissdet förekommaVisserligen kansådana personer.
landetivistasinvandrarmyndigheter, ävenochpolis-hos sompersonerav

begränsadsådockharregistreringenfolkbokförda. Den om-attutan vara
Tillfolkbokföringen.medjämföraskannågotpå sättintedenfattning att
tilluppgiftersådanahellerintespridsfolkbokföringsuppgifterskillnad från

myndigheter.antalstortett
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5.3.3 Först kvarskrivning

ld-byte skall inte medges kvarskrivning tillräcklig skyddsåt-ärom en
gärd. viktigtDet det i varje ärendeär resulterar i id-byte haratt ettsom
klargjorts varför det inte räcker med kvarskrivning. Vad sagtsnusom
bör uttryckligen framgå lagtexten.av

Fbfprop.I s. 118 anförde föredragande statsrådet det inte kundeatt ute-
slutas grund mycket speciella omständigheter inteatt en person av
kunde få tillfredsställande skydd kvarskrivning och den för-ett attgenom
följde därför borde byta identitet. Vilka omständigheter då skullesom
föreligga, och alltså utesluta kvarskrivning, inte.dockangavs

Svårigheten ställa mellan kvarskrivning och id-byte hargränsatt upp en
påtalats i utredningens direktiv. Med hänsyn problemtill de särskilda som
följer med id-byte det angeläget söka kvarskrivningbelysaär närett att
inte räcker skyddsâtgärd.som

sinRPS har i s. 37 f pekat det angelägna det i varjeirapport att
ärende klargörs förföljd inte kan skyddas med hjälp andraom en person av
åtgärder fingeradeän personuppgifter. Enligt styrelsen bör bedöm-den
ningen bakgrundgöras det föreligger sådana omständigheter imot av om
ärendet den hotar har möjlighet vidtagna åtgärder inomatt att trotssom
folkbokföringen spåra med hjälp dennes folkbokföringsupp-en person av
gifter. Som exempel sådan situation förföljareRPSnämner atten en
kan ha möjlighet hot eller bestickning någon anställdäratt motgenom som
hos skattemyndighet fram uppgifter skyddad RPSen om en person.
anför exempel den förföljs tillhör såett annat attsom person som en spe-
ciell personkategori, exempelvis liten offentliganställda, detatten grupp

frammöjligt fåär vederbörandes personuppgifter offentlig-med stödatt av
hetsprincipen.

rättsfalletI NJA 1994 497 ansåg Högsta domstolen närmareutans.
motivering sekretessmarkering och kvarskrivning inte tillräckligaatt var
skyddsåtgärder. Med hänvisning till det avgörandet det börRPS attanser
utredas inte förutsättningarna för id-byte kan tydligare.görasom



1996:68sou142 Id-byte

alltsåid-byte ärreglernatillämpningenför omfrågaavgörande avEn
intekvarskrivning gerbestår gör attomständigheterspeciella somdevari
i dennasvårigheterÄven har stöttutredningenkrävs.skydddet som

kankvarskrivning antasdärtypfallnågraförsökthar attfråga angemen
åtgärd.otillräckligenvara

id-bytefallTypiska5.3.3.1 av

Yrkes-fallet

barasysselsättningeller somyrkeovanligthakan enförföljd ettEn person
exempelviskan varaPersonenarbetsgivare.olikafåtalhoskan utövas ett

specialistläkare.ellermeteorologpilot,åklagare,militär,
inomsäkerligen personbyter enförföljdaandramed personerlikhetl

riskerarhanellerhonarbetsortochbostads- omangivnade gruppernanu
fåtalänhar ettintepraktikeniförföljde merdenOmförföljelse.allvarlig

förspåralätt enhan attellerhonkanmellan varaväljaarbetsgivare att
fåförsöker personensutförföljarenske attkanDetförföljare. genom

fåttharmyndighetlokal somfrånellerarbetsgivaren enadressuppgift från
försökaställeochockså ortkanFörföljarenadressen.uppgift om

offer.sittmedkontaktikomma
berörtsharadresseroffentliganställdas m.m.förSekretesskyddet

kanföreligga myn-kunna enskulleformelltÄven sekretesstidigare. om
anställd hosärvisshemlighålla personattsvårt enhapraktiken attidighet

hamåstearbetsuppgifteri sinaberokan att personenDetmyndigheten.
offentligtexempelvis är an-förföljdedenOmallmänheten.medkontakt

kontaktikommakunnapatientereller hanshennesmåstetandläkareställd
lättganska atthaförföljaresituation kansådan enltandläkare.med sin en

Ombestämdpåmyndighet ort.viss enanställd hosoffersitt enspåra som
för-ökarmellanväljamyndigheter attantalbegränsatfinnsbara ettdet

offer.sittlokaliserachanserföljarens att
yrkesut-personensbegränsasförföljde genomdenförskyddetOm
skydds-otillräckligbedömaskomma ensomkvarskrivning attkanövning
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åtgärd. Det visserligenär i första hand inte folkbokföringengenom som
den förföljde då kan lokaliseras. De skyddsåtgärder lagstiftarensom er-
bjuder kan emellertid inte uteslutna endast det skälet. Föranses av en per-

i den beskrivna situationen skulle därför id-byteson med fingerat namn
kunna bra skyddsåtgärd eftersom dem.m. ñngeradevara en uppgifterna

inte kändaär förföljaren.av
Den förföljde kan emellertid ha så speciell anställning eller såen vara

i sin yrkesutövning inte heller id-byteensam hjälper.att Om vederbör-ett
ande för sin yrkesutövning hänvisadär till fåtal platser i landet kanett en
förslagen förföljare antagligen spåra även hon eller hanpersonen om
använder fingerat och Den förföljde blir i det falletnamn personnummer.
antagligen byta yrke undertvungen alla förhållandenatt för inte riskeraatt
förföljelse. Om sådana genomgripande förändringar måste vidtas kanske
det ändå tillräckligtär med kvarskrivning i kombination med namnändring
enligt namnlagen. Det alltsåär tveksamt yrkes-fallet renodlatär ettom
typfall för id-byte.

Ett id-byte inom för yrkes-fallet torde ha förutsättningarstörstramen
bli lyckosamt den förföljdeatt tillhör ganska yrkesgrupp.om storen

Spridnings-fallet

något fallI kan det ofrånkomligt kvarskriven måsteattvara en person av-
slöja sin eller sin familjs adressrätta exempelvis för lokal skol- elleren
sjukvårdsmyndighet. Särskilt skolvärlden såär det iöppen praktikenatt
kan svårt hemlighålla uppgiften där,attvara med den sekretesskärp-även
ning utredningen föreslår. Omständigheterna kan ocksåsom såvara
speciella förföljare kan räknaatt uppgifterna bör finnas hosen ut att en
Skolmyndighet med mindre vanlig inriktning eller hos vissten slagsen
myndighet i bestämd del landet. Effekten kvarskrivningen kanav av en
i sådana lägen bli begränsad. Vad talar för id-byte.sagtssom nu

Även det gäller dennär här fall kan id-byte ha vissa begräns-typen av
ningar. Om det exempelvis är med fyra bam i skolåldernen vuxen person

har bytt identitet det riskär för förföljarensom både folk-att genom
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denspirakan per-befolkningsregister vuxnakommunalaochbokföringen
till vägagåskallhanhurdockmåste vetaFörföljarenid-bytet.trotssonen

lokaliseralyckasförkraftoch attidmycketnedläggaberedd attoch vara
identitet.byttharden som

hardeteffektbegränsad om-ha omkommaockså attkanid-byteEtt
särskildskola,visstillhänvisat typ avärbarnexempelvis ett somfattat

fallet,detIbam.andnblandurskiljagårskäl attellersjukvård annatav
ellerfolkbokföringen annanintedetyrkes-fallet, ärfrågailiksom om

för-levnadsföriållanden somförföljdesdenmyndighetsregistrering utan
förföljelse.undgåvederbörande attförsvårar

Insider-fallet

påredafåandra varattänförutsättningarbättrehakanförföljarevissEn
kontak-harhanberokan attDetsig.uppehållerkvarskriven personen

sär-hardärförochSkattemyndighetenhosanställdärnågonmed somter
verkligakvarskrivnesdenuppgiftenöver omkommamöjligheter attskilda

Motsvarandegäller omdenne.avslöjakanuppgifteller somadress annan
uppgiftenvilkentillmyndighetnågonhoskontakter annanharförföljaren

själv.förföljdedenellerSkattemyndigheten avlämnats, av
kvarskriven personsmisstänka attanledning enattharNär man

skyddsåtgärderlikanaturligtvisbörkändblikommakan attvistelseort
förvararmyndighet somellerskattemyndigheten annanhosinsättas

ellerförslagen annantillräckligt avförföljare ärOmadressuppgiften. en
ändådetkanuppgiftenkännedommöjligheter omattgodaharanledning

aktiellt.blidåkanId-bytehernlighålla den.svårt attvara
förmedlaobehörigenmöjlighet attharmed somProblemet personen

vidävenaktualiserasdockkanförföljelseföranvändbaraäruppgifter som
avslöjarkopplingsuppgiften somkänsligadenfinnsdagslägetIid-byte.

detiendastprincipanvänderiförföljduppgifter personfingeradevilka en
förföljdesdennildraFörid-byte. attärendetimaterialet omhemliga

börkanskekopplingsippgiftenRPS attmenatharid-bytevidolägenheter
ökarordning natur-sådaiMedmyndigheter. envissatillgänglig hosgöras
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ligtvis risken för uppgiften sprids den sekretess utredningenatt trots som
förordar.

Spårnings-fallet

Som tidigarenämnts utesluter inte id-byte den bytt identitetett att som
under vissa förhållanden kan spåras förföljare. Risken för fram-av en en
gångsrik uppspårning måste dock typiskt vid kvar-störresett anses vara
skrivning. berorDet i första hand den kvarskrivne i principatt an-
vänder och tidigare hon ellerävensamma nanm personnummer som om
han ofta bör ha utnyttjat möjligheten till nanmbyte.

Det kan finnas förföljare bereddaär allt står i derasgöraattsom som
makt för spåra sina offer. En sådan inställning hos förföljare,att en som
exempelvis kan bero vederbörande lider psykisk störning,att ut-av en

särskild riskgör för den behöver skyddas.en som
omständigheternaangivnaDe kan kvarskrivninggöra kan framståatt

otillräcklig åtgärd. Det bedömningär måste i detgörassom en en som en-
skilda fallet. Den förföljdes situation måste beaktas. RPS och domstolen
måste först ställa sig frågan den behöver skyddas kommer attom som upp-

sin verkliga adress i olika sammanhang eller skälandra kommerge attav
kunna spåras lättare vadän normalt vid kvarskrivning.är Här harsom
bland familjesituation betydelse.annat personens

Vid bedömningen spåmings-fallet skall särskild vikt också läggasav
vid förföljarens Utöver hans inställning till den behöverperson. som
skyddas måste också beaktas hans förmåga och möjlighet spåraatt en per-

kvarskriven.är faktorerDessa varierar självfallet mellan olikason som
förföljare. Visar sig idet ärendet förföljaren vidtagit relevanta åtgärderatt
för kontakt med den behöver skyddas det självfallet någotatt ärsom

kan tala id-byte.för ettsom



1996:68sou146 Id-byte

och praxisTypfallen5.3.3.2

idtillmedgivandefåtthade cirka 20juli 1994till den lFram personer
fallen.någraberörtkortmycket23s.i sinhar avRPSbyte. rapport

id-medgivitsantallitetytterligareharjuli 1994 personerEfter den l ett

byte.
uppfylltgenomgående haid-bytemedgivitsharDe synessompersoner

dockRPS harbrottslighet.allvarligförbliriskerakravet utsattaattatt
konkret hotgradvilkentveksamt somdetuttalatfall avi något att var

frågan ärintressantasammanhangeti det härutredningenförförelåg. Den
vissaskyddsåtgärd förtillräckligvarit avkunde hakvarskrivning enom

id-byte.medgivitsharpersonerna som
skyldigsiggjorttidigareförföljarenutpekadedenharfallenfleraI av

riktatsÄven ofta harbrottslighetenbrottslighet.allvarligmyckettill om
anledningfunnits att trodetharid-bytet,begärthardenänmot somannan

denpåberottbl.a.har attDetför brott.blikunnaskulle utsattdenneatt
förföljEttförföljpolisutredning arei parmedverkat mot aren.förföljde har

till denfixeradstarktvarithar personNågonstörda.psykiskthar ansetts
aktivmycketvaritförföljarenfallen harIid-bytet.begärthar ett avsom

vistelseortoffrets trotskännedomlyckatsochoffersittspåra omför att
livsföring.sinändratolika sättfrågaiatt personen

harärendenai somettrepresenteratkan avYrkes-fallet sägas parvara
spridnings-falletdragocksåharavgörandetDet avi id-byte.resulterat ena

Ettbarn.minderåriga annatflerahadeskyddasbehövdedeneftersom som
olika sättförföljarenspårnings-falletmed attlikheterärende har genom

brutitdennasedanskyddbegärde ävenmed denkontaktfåförsökte som
förföljaren.medkontakten

Vpåminnerdelvisdragharavgörandena omandrade somFlera av
hafthasigförföljaresig anserhar rörtspâmings-fallet. Det somom

häm-förhandförstai attgärningar,brottsligabegåanledningsärskild att
skyddet.begärdedenmot somnas,
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Ett antal de har fått byta identitet kan inte hänförasav tillpersoner som
något typfallen. RPS har varit tveksam till behovet id-byteav i någotav

dessa fall.av
Frågan kvarskrivning tillräckligär skyddsåtgärd verkar ha kom-om en

mit något i skymundan när har medgivits id-byte. Domstolarnaen person
förefaller i utsträckning ha grundat sinaatt stor beslut på det förelegatatt
risk för mycket allvarlig brottslighet. Högsta domstolen har visserligen i
NJA 1994 497 anfört vidtagna åtgärder kvarskrivningatt och sekre-s. -
tessmarkering inte kunde tillräckliga, inte motiveratnärmareanses men-
denna bedömning. Enligt vad utredaren har inhämtat innehåller inte heller
ärendena id-byte normalt någon särskild utredning till belysningom av
varför den enskilde inte kan skyddas kvarskrivning.genom

I några de fall RPS pekat på, liksom i det nämnda HD-av som nyss
avgörandet, har id-bytet föregåtts beslut kvarskrivning. I vissa fallav om
förefaller den enskilde ha uppfattat kvarskrivningen krångligsom en
åtgärd. Det har då i första hand allmänt hänvisats till de olägenheter som

kvarskrivning kan föra med sig detnär exempelvis gäller skolgången och
sjukvård. I fall harän den kvarskrivne tyckt detett besvärligtärmer att

postförsändelser fördröjsatt skattemyndighetens förmedling.genom
Enligt vad utredaren har erfarit bör kvarskrivning kunna ha varit en

fullgod skyddsåtgärd i några de fall där id-byte har medgivits. Det be-av
i första hand på vissa förföljare knappast har haft förutsättningarror att att

spåra sitt offer kvarskrivning i stället hade beslutats.om
I och för sig det förståeligtär domstolarna i första hand riktar in sigatt

på brottsrisken och endast i mindre mån beaktar kvarskrivning ärom en
tillräcklig skyddsåtgärd. Det naturligtär riskeraratt atten person som
bli för mycket allvarligt brottutsatt erbjuds det skyddett förefallersom
bäst, alltså id-byte. Lagstiftaren har inte heller lämnat några anvisningar

detnär gäller gränsdragningen mellan kvarskrivning och id-byte. Som pâ-
pekats tidigare kan det också svårt överblicka alla konsekvenserattvara

kvarskrivning.av en
Även id-byte emellertid förknippatär med svårigheter på olika plan.

Främst med hänsyn till dessa detär angeläget det i varje ärende id-att om
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skyddfullgottberedasförföljde kandeninte ettbyte prövas omnoga
skall5.3.6avsnittföreslår iutredningenEnligt vadkvarskrivning.genom

Utred-id-byte.ansökapå RPSankommafortsättningen attidet omäven
varjeisärskiltskall haockså attstyrelsen ett ansvarningen attmenar

förföljdeskydda denförräckerkvarskrivning attinteutredaärende om
kvar-varförmotivera attskall styrelsenansökanl ansermanpersonen.

justeringföreslårUtredningenskyddsåtgärd.räcker eninteskrivning som
sagda.dettydliggöri FiL nusom

id-byteutesluteromständigheterAndra5.3.4 som

inteid-bytesådanakanförhållanden att ettberörda varaDe personernas
umgångesrättexempelvis hakanFörföljarenskydd.fullgottutgör ett

riskerarkvinnadenmedtillsammansharhan sombarnmed ett som
inteförföljdedengenomförashellerintebörid-byteförföljelse. Ett om

krävs.genomgripande sättpå detlivsföringsin somändrabereddär att

avseddskulleinteid-bytegöromständigheter ettattfinnaskanDet som
förföljdesdenrörförhållandenfrågahand detförsta är somleffekt. om

bytaönskardenmellanbindningarföreligga somkanDet t.ex.person.
verkningslöst.bliskulleid-byteförföljaren göroch ettidentitet attsom

iförhållandenapå ettpekatf21 attsin s.också iharRPS rapport
harStyrelsenuteslutet.praktikeni ärid-bytesådanakanärende ettattvara

frånid-byteframställningavslagit per-enhartill omhänvisat att enman
med. Iumgicks annatdenne ettförföljarenmedbarnhade somettsomson

förföljarenmedtillsammansbarnid-bytebegärdedenhadeärende som
tingsrättStockholmsförföljförumgångesrättpågickrättegång aren.och om

id-byte.ansökningenavslogochlinjeRPSärendet omdetigick
tillexempelviskontakter,behovsåalltsåkan parternasatt avDet vara

id-byte.medförenaskan ettintebamharde gemensamt,följd attav
ifrågasattafallendelovanlig eftersomhelt stor avinte avSituationen är en

till-levttidigarehonhotaskvinna somrör manid-byten enavsomen
med.sammans
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Lagstiftningen innehåller inte några undantag för den berördanu
situationen. Formellt skall prövningen frågan id-byte görasav om som om
den aktuella bindningen mellan förföljare och offer inte föreligger. Om
bindningen beror har barnatt tillsammansparterna och förföljaren um-
gås med barnet det iär praktiken nästan omöjligt hemlighålla vårdnads-att
havarens vistelseort och adress. Varken kvarskrivning eller id-byte kan
nämnvärt hjälpa Ävenförföljd i det fallet.en nödgas kon-person om man

den förföljdestatera då inte kanatt erhålla skydd åtgärderna i frågagenom
bör id-byte alltså inteett komma till stånd eftersom det inte effek-utgör en
tiv skyddsåtgärd.

Om förföljaren utgör allvarligt hot denett begär id-bytet kanmot som
dock utgå från barnet inte har någotman behovatt medumgänge för-av

äldern och umgängesrätt i sådana fallatt inte föreligger. Skulle för-mot
modan umgängesrätt föreligga får skyddet för den förföljde ordnas

sätt än id-byte.annat I de fall förföljaren umgås medgenom barnet eller
har del i vårdnadenrent bör detav RPSsynsätt och tingsrätten harsom

anlagt det riktiga.vara
Id-byte kan komma bli verkningslöstatt även andra skäl till följdänav

kopplingar mellan förföljare och den förföljde.av Den kanske intesenare
bereddär till den allmänna omläggning sin livsföring måste tillav som

både vid id-byte och kvarskrivning. Ett id-byte kan meningslöstvara
exempelvis den förföljde inte vill flytta ifrån den där honom eller hanort

kändär förföljaren. Detsamma falletär denav förföljde inte bereddärom
byta arbeteatt det krävs.trots att
Om id-byte skulle bliett eller mindre verkan skyddsåt-utanmer som

gård skall bytet inte genomföras. Det är ganska självklar förutsättningen
i varje enskilt fall id-byte får medges endastatt åtgärden kan förväntasom

avsedd effekt. Den förutsättningenge såär grundläggande den böratt
framgå direkt lagtexten. Därigenom klargörs blandav id-byteannat att
ställer krav på den begär åtgärden.som
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bestämd tidförendastId-byte5.3.5

ordningennuvarandeDenid-byte.införasinte permanentbörDet ett
id-bytekanbehovfinnsdetOmbehållas.börbytetidsbestämtmed

period.för änmedges enmer

tidlängstabestämd tid. Denförendast sommedgesid-bytekandagslägetI
giltighetstidenmedgivits harharid-bytedärfalll deår.femtillåterFiL är

år.femtillbestämtsregelmässigtuppgifterfingeradeanvändningenför av
har ännuid-bytemedgivitsharför någonansökanförnyadFråga somom

aktualiserats.inte
tidsbe-deninteövervägasdet böranfört omi sin attRPS har rapport

medskall ersättas ettpersonuppgifterfingeradeanvändningenstämda av
ha rättförslagstyrelsensenligtdockskallenskildeDenid-byte.permanent

Kvinno-så önskar.hanellerhonidentiteten närursprungligadenåtertaatt
ocksåKvinnofrid1995:60SOUbetänkandesittiharvåldskommissionen

id-byte.föreslagit permanentett
Denföljande.enligt ut-sammanfattasståndpunkt kanRPSförSkälen

enskildfrånid-byte personframställning eneftergörs omredning ensom
ikommakan tasatt an-omfattande. Storarelativtfall resurseri vissaär

problempraktiskaavsevärdaskapakanid-byteEttutredning.förspråk en
tredjeochmyndigheterför man.skyddadedenförsåväl sompersonen i

ikvalificeradochomfattandeganskaskyddadedenbehövergångerMånga
delhelfått ägnahar imyndigheterVissa enproblemen.klaraförhjälp att

5gäl-id-bytefallflestaDeidentitet.bytthar avhjälpatid somatt personer
förmodligenkommerskyddsbehov. Detlångvarigthar ettler sompersoner

sintillåtergåskall ur- Edenförproblemhel del somuppstå personatt en
iidentitet.sprungliga

id-permanentförtalarskäl ettdetfinnsanfört merRPS har somSom
materialetkonstaterakunnat attharUtredningengäller.detbyte än nusom

framkommit attocksåharomfattande. Detid-byte ärärendenmångai om
anspråk hosiid-byteförorsakas tar resurserkan ettproblemde avsom
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olika myndigheter. Utredningen håller vidare med behovet skyddattom av
i vissa fall kan bedömas långvarigt.vara

Det finns emellertid också starka skäl för den nuvarande ordningen
med tidsbestämt id-byteett eventuellt kan förlängas efter ansökan.som ny
Ofta kan id-byte behövas för lång tid.ett Det emellertid inteär uteslutet

byte kan bli obehövligt innanatt den fastställdaett tiden löpt Exem-ut.
pelvis kan det inträffa utpekad förföljare avlider. Inte bara förfölja-att en

död utvisningäven eller omhändertagandeutan honom för lång tidrens av
Överhuvudtagetkan påverka hotbilden. kan mycket inträffa under såen

lång tid fem år.pass som
I flera fall har barn fått byta identitet barnets vårdnadshavarenär har

riskerat förföljelse hotet inte har varit riktat barnet. En sådantrots att mot
ordning nödvändig förär vårdnadshavaren inte skall spårasatt genom
barnet. När barnet blir äldre och inte längre lever tillsammans med den
förföljde barnets behovär id-byte inte längre lika tydligt. Med denav nu-
varande ordningen kommer det automatiskt prövningägaatt rum en av
behovet fortsatt id-byte för barnet.av

På plats i betänkandet föreslår utredningen RPS till kon-attannan utses
taktmyndighet för har bytt identitet. Därvid skall det åliggapersoner som
styrelsen efter id-bytet bl.a. hjälpa den enskilde vid kontakter med olikaatt
myndigheter. förslagetNär det genomförs kommer nackdelarna id-ettav
byte minska. Olika myndigheter kommer lättare hantera frågoratt att att

har medgivits id-byte.om personer som
Säkert det så vissaär kan uppfatta det besvärligtatt attpersoner som

börja använda verkligt och efter flera år mednamn personnummer m.m.
iñngerade uppgifter. Några påtagliga svårigheter bör sådan för-mer en

ändring dock inte leda till. Personen frågai behöver bl.a. inte dölja
omställningen förföljelserisken intenär längre föreligger. Vederbörande
kan så helt återupptasäga öppet användningen de verkliga uppgif-att av

bl.a. och Genom nyregistrering inom folk-terna om namn personnummer.
bokföringen de verkliga uppgifterna kommer dessa också att automa-av
tiskt överföras till många viktiga samhällsområden.
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verkligaanvändningtillåtergångmärksdagliga livetI det aven
fingeratanvänderinte längrefrämstuppgifter ettatt personengenom

bördet inteförkommandevanligtsåi dagslägetnamnbyteEtt är attnamn.
ursprungligasittåtertarför denuppmärksamhetnegativväcka någon som
för sinbesvärandeframstådocknågon kan det attFör om-somnamn.
användereller hanhonbakgrunden tillför ettredogörabehövagivning att

exempelvis förpåtagligakan bliSvårigheternatidigare.änannat namn
för sigklartharriktigtoch inteidentitetfått bytaharbarn an-somsom

verk-användningtillåtergångmedNackdelarnatill bytet.ledningen aven
möjlighetficki frågaminska attskulle kunnaligt personenomnamn

möjlig-kundeförvärvsådantEttfingeradeförvärva deträttsligt namnet.
komplikationerNågrai namnlagen.bestämmelsesärskildgöras engenom

förvärvföljdenbliskulle knappasttredjeoch ettför myndigheter avman
sittanvändaocksåskullei frågafingerade Personendet ur-nanmet.av

sprungliga personnummer.
identitetåterta sinfåralla rättaifrån säkertlångtDet är att som

någotåtertagandetupphörthotet harföreliggandedetgrund somatt serav
detnågonnaturligtframstår detutredningenbesvärligt. För seromsom

uppgif-påhittadesiganvändabehövainte längrelättnad avattstorsom en
möjlighetennämndadenutredningen attSammantaget att nysster. anser

behövs.intefingeratförvärva namn
identitethar byttför denbaranackdelar intemedförid-byteEtt som
meningutredningensenligtdetdärförBl.a. ärför tredjeocksåutan man.

medföljerintervallermed dekontrollerasskyddbehovetbra somavom
tid kanobestämdpåid-byteförfarande medEttnuvarande ordningen.den

finnsintekanskedetgällakommertill byteleda attlätt trotsattettatt
förfoga överenskildeden rättgäller attdet. Detsammabehov gesomav

längd.id-bytets
förid-byte änmedgeskanförföljdhindrarInget mer enatt personen

bytthartidigareförid-byteansökanperiod. Sker sompersonenomen ny
Ibegränsas.kunnaärendetutredningsarbetet i detböridentitet senare

utrednings-tidigarehänvisa tilltillräckligtstycken bör detlånga attvara
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material. Om behovet fortsatt skydd klart torde ansökningsmaterialetärav
och polisens arbetsinsatser kunna hållas högst väsentligt.nere

Det har visat sig har fått identitetbyta har fortsattatt attpersoner som
använda verkliga personuppgifter parallellt med fingeradede uppgifterna.
Av framgårRPS exempelvis utbetalning bidragsförskott tillrapport att av

har bytt identitet fortlöpande har skett i verkligaen person som personens
identitet. verkligaAtt uppgifter används efter id-byte hänger säkerligenett

med de nackdelar allmänt förknippade med identitetsbyten.ärsamman som
Utredningen sammanfattningsvis det finns starka skälattanser som

talar id-byte. byte bör fortsättningsvisEtt ävenmot ett permanentmer vara
tidsbestämd skyddsåtgärd erbjuds står inför akutetten som personer som

hot. Utredningen föreslår därför den nuvarande ordningen med tidsbe-att
id-byte behålls.stämt

5.3.6 Ansökan och beslut id-byteom

Även framöver bör RPS ha rollen sökande i ärenden id-byte.som om
Medgivande till byte skall kunna lämnas endast domstol.av

1983 års folkbokföringskommitté föreslog beslut id-byte skulleatt om
fattas RPS och styrelsens beslut skulle kunna överklagas till Sveaattav
hovrätt. Regering och riksdag följde emellertid förslaget.inte stället inne-I

denbär nuvarande regleringen medgivande till id-byte kan lämnasatt
efterendast prövning i allmän domstol. Stockholms tingsrätt första dom-är

stolsinstans i alla ärenden id-byte.om
första hand detI RPS har ansöka id-byte vidär tings-rätt attsom om

frånAnsökan RPS förutsätter den enskilde har gjort framställ-rätten. att
ning hos styrelsen identitet.byta RPS har avslå fram-rättatt attom en
ställning. det sker kanOm den enskilde själv ansöka id-byte vid tings-om
rätten.

gällande Fbfprop.Den instansordningen motiverades i 121 meds. att
id-byte innehållerärenden bedömningar inte främmande för deärom som

allmänna domstolarna. Därför inte lämpligt prövningen sked-ansågs det att
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grundas ärendenafolkbokföringen. RPS rollde inom för att omramen
komplicerad utredning.ochtämligen omfattandeid-byte kräver en

polisiärnödvändigt medockså detstatsrådet betonadeFöredragande att var
föredraganden skulle RPSEnligthotsituationen.medverkan för utrönaatt

utredning farmstyrelsen efterfrån enskildframställningavslå attomen
emellertidför ansökan från styrelsen. Detskäl saknadestillräckliga angavs

ingående bedöm-någonskulle ankomma RPSdet inte göraattatt mer
id-byte. ställetmedgivande till Iutsikter erhållaenskildesning den attav

framställningenskildestillmötesgå denföredraganden,skulle RPS, uttalade

framstod utsiktslös.den inte somom
ansökningsförfarandet. RPSf invänti sin 43RPS har s. motrapport

för styrelsen."dubbelroll"ordningen leder tillden nuvarandeatt enmenar
sin in-skyldigsig styrelsenid-byteansökerNär RPS att angeanserom

situationen då kandeniRPS konstaterarställning i saken. rapporten att
samtidigtid-byteansökerstyrelsenuppkomma ett man av-att somom

harStockholms tingsrättansökningarna tillhälftenstyrker bytet. I över av
sådantid-byte. RPSavstyrkt bifall tillocksåstyrelsen systematt ettanser
rättssäkerhets-olämpligtenskilde ochegendomligt för denframstår ursom i

synpunkt.
vidalltid ansökersjälvden enskildeförordar RPSförsta handI att

denstyrelsen föranlitamöjlighetdomstolentingsrätten ut-attsamt att ges
styrelsen börhand RPSandrakrävs. Iredning att gesmenarsom

medgivande.skäl tillinte finnsframställning detavslå närmöjlighet att en
Enligttill tingsrätten.vända sigenligt RPSenskildekunde denDärefter

tingsrätteninhämtatStockholms tingsrättfrånstyrelsenhar attrapporten
alternativet.förordar det senare

dubbelrollstyrelsen haruppfattningdelar RPSUtredningen att somen
styrelsen harerfarenheternaemellertidSamtidigt visarifrågasättas.kan att

framställ-beträffandeåterhållande faktorviktig funktion bl.a.fyllt somen
iUngefärgrundlösa.eller mindrevaritharningar id-byte mersomom

förtstill RPS har intekommit inharframställningar% de60 somav
RPSavskrivitsdessa hartingsrätt. MerpartenStockholmsvidare till avav

styrelsensEnligtsin framställning.återkallathar rapportsedan sökanden
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har återkallelse begärts sedan den enskilde upplysts andra skyddsåtgär-om
der. Därvid har fått klart för sig andra åtgärder id-byteänattpersonen
oftast tillräckligt skydd.utgör Vidare har flera ansökningar avslagitsett av
RPS. Det har skett framställningnär har bedömts utsiktslös. Inteen som
i något sådant fall har den enskilde själv ansökt vid tingsrätten.

RPS har således sållat bort ansökningar saknat förutsättningar attsom
kunna leda till id-byte. Domstolarna har därmed inte behövt anlitas i onöd-

Det arbete RPS nedlagt har emellertid också varit till fördel föran. som
den enskilde. Styrelsen har, inom för förvaltningslagen, uppenbarli-ramen

tillämpat informell flexibeloch handläggningsordning. Den enskildegen en
har, enligt vad utredningen inhämtat, exempelvis ingående upplysts om
konsekvenserna id-byte och de svårigheter kan följa efter byte.ettav som
RPS har förockså den enskilde påvisat finns andra skyddsåtgärderdetatt

kan användbara för den känner sig förföljd.som vara som
Den allmänna lagstiftning, i första hand lagen domstolsärenden,om

förfarandet vid tingsrätten inte för den beskrivnastyr utrymmesom ger nu
handläggningsåtgärder. Det inte lämpligtheller domstolenärtypen attav

vägledande hjälpandeoch roll gäller id-byte. förfaran-det Omnärges en
det med id-byte inleds hos tingsrätten det ofrånkomligt domstolen be-är att
lastas många obefogade ansökningar. Samtidigt kommer polisväsendetav
inte i någonavlastas utsträckning. ärende kan nämligenstörre Ingetatt av-

någon form polisutredning. därförgöras Det ofrånkomligtärutan attav
tingsrätten begår yttrande från RPS beträffande det hot påstås före-som
ligga.

Utredningen angivna föromständigheter med styrka talaratt attanser
iförfarandet med id-byte fortsättningsvis Därvidbör inledas hos RPS.även

kan också de rutiner har upparbetats till fortsatthos styrelsen kommasom
användning redan ärende inleds.när ett

RPS roll skulle renodlas första istyrelsen beslutade instansom som
alla ärenden id-byte. skulle ställning andra för-RPS då haom somsamma
valtningsmyndigheter ärenden efter ansökan från enskilda ochprövarsom

beslut kan överklagas till domstol.vars
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beslutaRPS skullekommittéförslagetinteframgått godtogsSom att
påtyderi Fbfprop.Uttalandenaid-byte.instans i ärendenförsta omsom

domstolarna bästallmännahand menade de atti första att varatt man
förekommakanavvägningarde olikaochhotsituationerbedöma göra som

haftfaktorviktigemellertid förmodakanid-byte. Manvid att av-annanen
intedenbeslutsordningen, äveninflytande regleringengörande omav

syftarutredningenfaktorlagstiftningsärendet. Dentydliggjorts ihar som
id-bytenanvändaskulle kommaför polisen ettriskenpå attrör somatt

planeradekännedomharfrånupplysningarmedel omatt personer som
vissupplysningar frånviktigautbytebrott. Ieller begångna personmot en

erbjuda id-bytekunna tänkasenligt sådantpolisen,skulle ett resonemang,
så-antagligenlagstiftningen. Det ärförenligt medinte ärsättett som

remissyttrande överRiksåklagarensbakomtankegångar liggerdana som
föreslagnakommitténanförde denRiksåklagarenkommittéförslaget. att av

tillsynbestämmelser övermedkompletterasbeslutsordningen borde om
talerätt.beslutsfunktion JKpolisens separatatt gavs engenom

lämnatharärende därförekommithar änDet ett sompersonermer
undgåförmedgivits id-bytetill polisen har attupplysningarvärdefulla

fallklarasighar detinhämtat rörtvad utredningenEnligtrepressalier. om
särskilt allvarligaförbliöverhängande risklöpt utsattadär attenpersoner

påtyder ingetframkommitSåvittliv.riktat sigbrott mot personernassom
identitetsbyte,medordningenförsökt missbrukaskulle hapolisen ex-att

Allmäntupplysningar.i utbyteerbjuda id-byte settempelvis motattgenom
id-bytenrestriktivföruttryckså RPS givitställetdet iär synatt meren

domstolmedgivitsid-bytefall har trots attdomstolarna. Iän ett avpar
sinockså iharStyrelsenbyte. rapportansökningarnaavstyrktRPS om

lagstift-tillämpatdomstolarnaordalag,i försiktigaifrågasatt, än omom
så restriktivtid-byte ärningen avsett.somom

fall harpolisen i någotfarhågornaförnågra beläggfinns inteDet att
ändåUtredningen ärintresse.så iid-byteförsökt använda säga egetattatt

liggerförsta instans. DetRPS beslutarordning därtilltveksam somen
förklarardär någonsituationeripolisen hamnartillhandsallt nära atttrots

Frå-id-byte.utbyteupplysningar ivärdefullalämnaberedd mot ettsig att
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inteär minst aktuell i tider hotnär ochgan trakasserier vanligaär mot
vittnen och andra har medverkat vid polisutredning. När frågorsom om
id-byte aktualiseras i polisarbetet kan det fördel för polisensnarast vara en

kunna hänvisa till frågoratt sådant byte inteatt inomprövas polis-om
väsendet.

Utredningen förnekar inte invändningar kanatt den rollmotresas som
RPS har i ärenden id-byte. Invändningama dock i första handnu ärom av
principiell RPS har inte pekatart. svårigheter har uppkommit i denatt
löpande handläggningen. Det förhållande inte någon enskild gåttatt person
vidare sedan RPS avslagit framställning id-byte tyder ocksåen om att
styrelsen klarat hantera sin "dubbelrollatt

Sammantaget utredningen den nuvarande ordningen i prak-attmenar
tiken fungerat väl. Under alla förhållanden den föredraär framför deatt
alternativ står till buds. Utredningen alltså inte bereddär instämmasom att
i RPS förslag förändra styrelsens roll vid ansökningsförfarandet.att Styrel-

bör fortsättningsvisäven ansöka id-byte efter framställning frånsen om
enskild.

I det här sammanhanget bör något också sägas RPS roll sedanom
styrelsen ansökt id-byte vid tingsrätten. Som sökande har styrelsenom en
klar roll i domstolen. Styrelsen har ställning och kan exempelvispartav
överklaga domstolens beslut. Beslutet kan också överklagas den enskil-av
de eftersom det berör henne eller honom.

Vid tingsrättens handläggning ärende id-byte gäller lagenettav om om
domstolsärenden. Enligt den lagen 1996:000 domstolsärenden,nya om

träder i kraft den l juli 1996, tillämpas i vissa fall tvåpartsprocesssom en
allmäni domstol. förvaltningsmyndighetEn kan därmed bli den enskildes

i domstolen. Det förutsätter dock domstolen handläggermotpart att ett
överklagande förvaltningsmyndighetens beslut.av

id-byteEtt mål vid tingsrätten aldrigrör överklagad fråga.om en
Ärendelagens tvâpartsprocess blir därför inte tillämplig det denäven ärom
enskilde själv ansöker id-byte. En sådan ansökan har visserligensom om
föregåtts RPS avslagit den enskildes framställningatt få bytaav attom
identitet. situationenI den kan det föreligga motsatsförhållandesägas ett
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RPSinte förordavill ändåUtredningenRPS.enskilde och attdenmellan
Iöverklaga.bl.a.medenskilde rätttill denställning attmotpartavges

yttrande tingsrättendetuppfattning iför sinuttryckfår RPSstället somge
id-enskild ansökerstyrelsenfrånunderlåta begära närinte kan omatt en

byte.

id-framställningaravslåför RPSUtökad5.3.7 rätt att om

byte

intedet ärid-byteframställningaravslåbörRPS rätt omatt om
Därmed harrmardomstolen.medgeskommersannolikt byte attatt ett av

id-byteansökerstyrelsensituationeni denRPS inte längre sam-att om
avstyrker bytet.styrelsentidigt som

in-Berördafem år.kraft ivarit iharid-byte snartLagstiftningen nuom
id-byte. Omärendenantalfrån ut-erfarenhetervunnithar ett omstanser

rättstillämp-underlag förytterligaregenomförs finnsförslagredningens
Domstolamaid-byte.sakkunskap i frågorfinnsRPSningen. Inom stor om

finnsbakgrunddennaMotbedömningar.följt RPSutsträckningihar stor
utökad rättRPSförutsättningarmeningutredningensenligt attdet enge

id-byte.framställningaravslåatt om
endastid-byteframställningavslåskall RPSdagsläget omI omen

Fbfprop.iuttalandenaföljerutsiktslös. Detframstårdenna avsom
direktenskildfrånansökanpropositionendet iSamtidigt sägs atts. 121.

tillräckligafunnitochfråganRPSförutsätter prövat atttill tingsrätten att
styrelsen.frånansökanförsaknasskäl en

Till-uttalande.fasta på dettahandi förstavillUtredningen ta senare
föreliggamåstedetförstås såsammanhangethäri detskäl bör atträckliga

ansökaskallRPSförid-byteförsannolikhetgradganska hög attaven
bör RPSmedgeskanid-bytesannoliktdet inteOm ärtingsrätten.vid att

Å får ansökan ävensidan görasandraframställning.enskildesavslå den
resulterakommeransökantveksamtnågot attdet ärRPS att omanserom

övertygadganskabör dockRPS attid-byte.medgivande tilli omvaraett
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skäl till bifall föreligger för styrelsen skall ansöka. Om styrelsen be-att
dömer övervägande skäl talar för id-byte böratt ansökan in till dom-ges
stolen.

Att RPS får utökad avslå framställningarrätt innebär inte någonatten
nackdel för den enskilde. Hennes eller hans ansökarätt handatt egen
skall nämligen kvarstå.

En utökad möjlighet för RPS avslå framställningar undanröjer ocksåatt
de nackdelar styrelsen har påtalat. Med den föreslagna ord-en av som

ningen hamnar RPS inte i den situationen styrelsen i ansökningen tillatt
domstolen avstyrker det begärda identitetsbytet. Därmed elimineras storen
del RPS "dubbelroll" i ärenden id-byte.av om

5.3.8 fårRPS inhämta sekretessbelagt material

Genom särskild bestämmelse bör RPS inhämta sekretess-rätten attges
belagt material främst den utpekade förföljaren.om

RPS har i sin påtalat sekretess hos olika myndigheter iblandrapport att
försvårar utredning id-byte. Styrelsen har bl.a. anfört det emel-en attom
lanåt har varit omöjligt tillgång till viss information förföljareatt om en

grund sekretess. Som exempel styrelsen inte harnämnerav att man
kunnat tillgång till uppgifter utpekad förföljare har varit in-om en som

för rättspsykiatrisk vård. Styrelsen föreslagithar det införstagen att en
generell bestämmelse polisen i ärenden id-byterätt delattsom ger om

sekretessbelagt material hos olika myndigheter.av
Av polisutredningen i ärende id-byte skall bl.a. framgå sö-ett om om

kanden förföljelse.riskerar frågaDet självfalletär berör både denen som
har begärt id-byte och den utpekade förföljaren. Bådas förhållandensom

måste alltså klarläggas. Vidare måste det klargöras inte den förföljdeom
kan skyddas kvarskrivning eller mindre ingripande sätt.annatgenom
En utförlig och allsidig polisundersökning allmänt betydelseär störstaav

det gäller id-byte.när
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får delpolisutredarnavissa fall kan det nödvändigtI att avvara
densekretessbelagt. det gäller uppgiftermaterial normalt Närär omsom

föreligga den punkten.några svårigheter påbegär id-byte torde intesom
tillförväntas sitt medgivandei fråga kan nämligen lämnaPersonen att upp-
dock intetill RPS. Det kangifter henne eller honom lämnas utom

nås fråganså inte sker eller vederbörande inte kanuteslutas näratt att upp-
kommer.

gällerföreligga dethemliga uppgifter torde dockStörst behov närav
frågauppgifter iförföljaren. Många ärden utpekade an-om personen

förunder-exempelvis i domar,tillgängliga inom polisväsendet,tagligen g
uppgifter kan dockBetydelsefullaolika register.sökningsprotokoll och i

hotbilden kräverutredninghåll. fullständigfinnas Enockså annat om
id-byte.kan tillföras ärendetsådana uppgifterävenatt om

s.k.stöd denuppgifter medkunna utverkavissa fall torde RPSl av
till-emellertid inteKlausulen3 § SekrL.generalklausulen i 14 kap. är
ochexempelvis hälso-all sekretess. Undantagnai fråga ärlämplig om

områden kaninom dessasocialtjänsten. Bl.a.sjukvårdsområdet samt upp-
ärendet idbyte.värdefulla ifinnasgifter är omsom

bestämmelsesärskildbakom förslagetUtredningen ställer sig om en
id-byte.tillförs ärendenmaterialsekretessbelagttillåter att omsom
intresse.förföljdatillgodose denförBestämmelsen behövs att personens

denoffentlighetskyddas förutpekade förföljaren närmareDen genom
kap. 15 § 3id-byte 7råder i ärendengenerelltsekretess stomsom

materialhemligtinhämtaför polisenbestämmelseSekrL. En rätt attom
FiL.id-byte bör in ii ärenden tasom



5.3.9 Registreringen fingerade uppgifterav

Registrering fingerade uppgifter kräver särskilda överväganden. RPSav
bör alltid samråda med RSV i frågan vilka uppgifter skallom som
registreras.

Ett ärende id-byte ofta brådskandeär När harom natur.av en person
medgivits byte detär angeläget hon eller han kan börja användaatt
fingerade uppgifter så möjligt. Det kan inte ske i någonsnart störresom
omfattning innan uppgifterna har registrerats inom folkbokföringen. I 4 §
FiL finns följande föreskrifter uppgiftsregistreringen efter id-byte:om ett

Om medgivande använda fingeradeett personuppgifter haratt
lämnats skall Rikspolisstyrelsen skyndsamt till denattse person som
har fått medgivandet registreras inom folkbokföringen med fingeradede
uppgifter styrelsen bestämmer.som

De fingerade personuppgifterna skall bestämmas och registreras på
sådant det inte däravsätt framgårett vilkenatt det ärperson som an-

vänder uppgifterna.

Enligt Fbfprop. s. 119 ligger det i sakens och övriga änd-natur att namn
rade identitetsuppgifter måste väljas i samråd med den enskilde. Det uttalas
också RPS bör samråda med RSVatt lämplig ordning för registre-om en
ring uppgifter i det enskilda fallet. Det angeläget,är vidare,detav sägs

inte flera fingerade uppgifteratt nödvändigtän kommer till användning.
Exempelvis torde det enligt propositionen ofta saknas skäl övervägaatt
användning fingerade uppgifter civilstånd och medborgarskap.av om

Av RPS s. 42 f framgår styrelsen regelmässigt kontaktarrapport att
RSV innan fingerade uppgifter registreras. RPS har konstaterat registre-att
ringen kräver ingående kännedom folkbokföringsförfarandet.en om

Det uppenbart deär fingerade uppgifterna måste såatt deattanges
framstår trovärdiga. Uppgifterna får inte heller uppfattas felregist-som som
reringar vid skattemyndighetens maskinella kontroller RPS har i sinm.m.

konstaterat den har medgivits id-byterapport genomgåendeatt regi-som
invandrad i den identiteten.streras Enligt styrelsen kan dettasom nya
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exempelenskilde. Somför den nämnerkomplikationermedföratänkas
tänkasuppgifterna kandefår delförsäkringskassastyrelsen att som aven

invandringland från vilketmyndigheter i detmedkontrollergöra uppges
därför detavslöjas. RPSid-bytetDärvid kommer attha skett. att anser

registrerametodenändringfinns skäl överväga att sompersoneratt aven
land.invandrade frånidentitethar bytt annatsom

folkbokföringsupp-olikaregistreringeffekternaKunskapen avavom
vilka folkbok-väl tillkännerRSV. RSVförsta hand hosfinns igifter

harVerketenskilda.myndigheter ochtillspridsföringsuppgifter som
folkbokföringsuppgifterföranvändningsområdenakännedomockså viss om

2
regi-hurmed RSVsamrådabör därförRPSmyndigheter.hos andra om

ske bådebehövakantill. Detuppgifter skallfingeradestreringen iav liavslöjas.identitetenskildesdenfallvarje enskiltoch igenerellt utan att l
4

eller andraRFV lfrånsynpunkterallmännainhämtaockså behövakanRPS
f

folkbokföringsuppgifter.användarestora av

id-byteefterenskildehjälpa denuppgiftRPS:s5.3. 10 att

bytetolika frågormedhjälpid-byte behövermedgivitsDen somsom
hjälpbehovenskildesdenförskallRPSaktualiserar. att avansvara

tillgodoses.

medvetenFiLföregick attlagstiftningsarbetedetUnder omvar mansom
identitet ochfick bytaför denolägenhetermedförakundeid-byte somett

förut-Fbfprop.Enligtsammanhang.i vissabehövde hjälpenskildedenatt
myndigheterberördaförväg upplystesenskilde idendet omatt avsattes

id-byte.följakundekomplikationerde ettavsom
hjälpskulle fåid-byteenskilde efterför hur denriktlinjerNågra ett

Enligtinte.i principlämnadesproblemuppkommandelösamed att
enskildetill denrådlämnadock RPSdetFbfprop. ankommer omatt

id-byte.efterförpliktelserfullgöraskall kunnaeller han etthur hon
id-bytekonsekvensernaredogörelsenlämnade etttidigareDen avom

påproblembetydandeförorsakasidentitet kanhar byttdenvisar att som
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grund bytet. RPS har i sin s. 38 f också konstateratav rapport att perso-
har medgivits id-byte ofta behöver hjälp medner tillvara sinsom att ta

Deträtt. kan exempelvis gälla vid reglering skulder, mellanhavandenav
med myndigheter vid kontakter med banker och försäkringsbolag.samt
Enligt styrelsen kräver hjälpåtgärderna ofta juridisk kompetens och goda
kunskaper hur samhället fungerar. Utredningen har för del kunnatom egen
konstatera har fått byta identitet haratt sökt hjälp RPSpersoner som av

lång tidäven efter byte.ett
Eftersom många har medgivits id-byte har uppvisatpersoner som ett

hjälpbehov har RPS "somstort serviceåtgärd" givit ganskaen ren en
ingående hjälp till flera dem har bytt identitet. Enligt styrelsensav som

har också tjänstemän hos andra myndigheterrapport fått hjälpa till efter id-
byten.

RPS har under hand uppskattat all handläggning ärenden id-att av om
byte kräver ungefär två årsarbetskrafter hos styrelsen. Dessa används i
första hand för bereda ärenden id-byte polisförhör medatt sö-om genom
kanden och polisarbete. Endast liten del RPS arbeteannat meden av
frågor id-byte åtgår till hjälpåtgärder sedan byte väl har medgivits.om ett

RPS har föreslagit någon myndighet får till uppgift "kon-att att vara
taktmyndighet" för i olika avseenden hjälpa har medgivitsatt personer som
id-byte. Enligt RPS skulle sådan uppgift lämpad för Brottsoffer-en vara
myndigheten eller för styrelsen. Utredningen delar RPS bedömning att en
kontaktmyndighet bör Utöver de myndigheter styrelsenutses. nämntsom

RSVär även tänkbar kontaktmyndighet.som
Genom folkbokföringsverksamheten har RSV god kännedom om an-

vändningen lfolkbokföringsuppgifteri samhället. Det den användning-ärav
kan huvudproblemensägas för har byttetten som vara av personer som

identitet. skatteförvaltningenInom hanteras de skyddsåtgärder utgörssom
sekretessmarkering och kvarskrivning. Dessa har beröringspunkter medav

id-byte det också föreliggeräven betydande olikheter mellan de olikaom
skyddsåtgärdema. Vad har talar för RSV tillsagts att utsessom nu
kontaktmyndighet.
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övergripandefår detförordar dock RPSUtredningen attansvaretatt
vidansökningsförfarandeterhållit id-byte. Genomharhjälpa personer som

med-harkontakt med denskede fåtti tidigtdomstolen har RPS ett som
informeratansökningsstadietvidare redanStyrelsen harid-byte.givits

harStyrelsenbyte.efteruppkommasvårigheter kandedenne ettsomom
fåttoch på andraregistreringsförfarandet sättefterföljandedetockså vid
hargåttde årförhållanden. Underenskildesdenkännedomgod somom
kansvårigheterdeöverblickgod allmän överfåttdessutomRPS somen

id-byte.följa ett
hjälpochstödofta behövaid-byte tordemedgivitsharEn person som

verkaintesig. RPS kanbefinnerhanhon ellerden plats därdirekt på 3
direktbehöverid-bytemedgivitshardenNärlokala planet.det som t

påhjälp sätt.får sådanmyndighetnågonmed annatpersonlig kontakt ges
stödbehovofta iförföljd ärkan konstaterasAllmänt avatt lpersonen

behövaexempelvisi fråga kanområden., Personenolikabiståndoch
kaneller hanHonbamtillsyn.ordnabostad ochanskaffahjälp med att
sinasig ochuppehälle förersättning tillekonomiskbegäraockså nödgas

social-förinomskall tillgodosesslagdessaHjälpbehovbam. ramenav
vanligtframkommit detärharEnligt vad atttjänsten. sompersonersom

ifå hjälpförsocialtjänstensig tillvändermedgivits id-byte atthar nu
direktfrågornaturligtdet ävendet skälet ärnämnda frågor. Av att som

socialsekreterarehandläggsförsta handimed id-bytethänger avsamman
socialnämnden.hosbefattningshavareeller annan

inomlösaskanintesvårighetermedföradockkanid-byteEtt som
olikamedkontakterfrågaexempelviskansocialtjänsten. Det omvara

skall gåenskilde inteför denbehövermyndighetercentrala atttassom
komplicerade problemVissaförmåner.socialavissa sommiste merom

bästockså antagligenlösesid-bytetmed anledninguppkommakan ettav
Även socialnämndensdockkansådant falliförsorg.RPS ettgenom

enskil-denRPS ochmellanlänkbetydelsefull rollhahandläggare somen
de.

efter id-byte ärhjälpfåtill RPS försigenskild vänder ettNär atten
socialnämnden.tillenskildehänvisa denkanstyrelsenmöjligtalltsådet att
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Det blir antagligen främst aktuellt dennär enskilde redan har etableraden
kontakt där och frågan enkelt kan lösas nämnden.av

Enligt utredningens uppfattning bör alltså RPS ha huvudansvaret när
det gäller hjälp och stöd till har medgivits id-byte. Enpersoner som person

inte kan beredas hjälp på skall alltidsätt kunnasom vända sigannat till
RPS med olika problem följdär id-bytet.som en av

RPS kan inte avhjälpa alla olägenheter kan uppkommaensam eftersom
id-byte. Som styrelsen har framhållitett i sin måste olikaävenrapport

"fackmyndigheter" hjälpa till. När det exempelvis gäller socialförsäkrings-
förmåner för den har bytt identitet RFV:s ochär försäkringskassornassom
medverkan nödvändig. Det ankommer RPS utforma de rutiner ochatt
upprätthålla de kontakter med andra myndigheter nödvändiga.ärsom

5.3.1 Medgivande till id-byte upphör

Även fortsättningsvis skall RPS bevaka id-byte inte används underatt
längre tid än har medgivits. Ett medgivande till id-byte kan upphörasom

gälla i förtid den enskilde begäratt det. I båda fallen ankommer detom
på RPS underrätta skattemyndigheten.att

RPS skall enligt nuvarande ordning inte fortlöpande kontrollera behovet av
id-byte under den tid medgivandet till bytet gäller. Däremot skall styrelsen
enligt 4 § 3 FiL bevaka tillåten användningstid intest överskrids. Näratt
tiden för medgivande påär löpa måsteväg styrelsen, enligt uttalandeatt ut
i Fbfprop., kontakta ifråga och utreda situationen undersökapersonen samt

ansökan behövs.om ny
Föreskrifter saknas för det fall behovet id-byte upphör innan denatt av

bestämda tiden har gått till ända. Frågan uppmärksammades emellertid i
Fbfprop. 122.s. Där densägs enskilde själv får meddela skattemyn-att
digheten behovet id-byte har upphört. Efter sådantatt meddelandeettav
ankommer det enligt propositionen Skattemyndigheten tillatt attse

ifråga registreras endast med verkliga uppgifter.personen
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tveksamhet bl.a. inomvad utredningen har erfarit råder detEnligt

situatio-vidtas de nämndafolkbokföringen vilka åtgärder skall närsomom
efterlyst regleringhar också under handuppkommer. RPS en avnema

vid upphörande id-byte.åtgärderna av
svårighet i folkbok-förenat med någratorde det inteTekniskt attvara

personuppgifterna.verkliga Denregistrera endast deföringen återgå till att
föranlett får bringasid-bytet harfrån folkbokföringenavregistrering som

uppgifternafingeradeupphöra. Deatt personnummer m.m.namn,om
exempelvis flytt-förhållanden,uppgifterna. Vissamed de verkligaersätts

sammanförsuppgifternafingeraderegistrerats under deningar, harsom
på RSVfår ankommauppgifterna Detmed de verkliga attom personen.

blir riktiga.registreringamaskattemyndigheterna såvägleda att
folkbokföringeninomregistreringsåtgärder har vidtagitsnämndaNär

kännedomskatteförvaltningen fåutanförockså myndigheterkommer att
regelbundet använderde myndigheterförändringarna. Hos somom

slå igenom automatiskt.förändringenfolkbokföringsuppgifter kommer att
ochförsäkringskassorkontaktasåledes inte självifråga behöverPersonen

vissasamhällsfunktioner. Iadministrerar centralaandra myndigheter som
hon eller hantillkännaenskilde självmåste dock densammanhang attge

Utredningenocksåoch kanskehar ändrat attanserpersonnummer.namn
angelägen-i dessai frågauppgift för RPS hjälpadet är att personenen

bistå denskyldighetstyrelsens allmännaföljakanheter. Det attanses av
olika situationer.enskilde i

registreringamanämndakunna deskallskattekontoret göraFör att
skalluppgifter inte längrefingeradekänna tillsjälvfalletmåste kontoret att

inteid-bytebevakaskalldet RPSanvändas. dagslägetI är att ettsom
väl iordningen liggermedgivits. Dentid harpågår under längre än som

Ut-id-byte.efter beslutRPS rollutredningsförslagetlinje med ett omom
naturligt uppgiftfår tillocksåstyrelsendetredningen attattanser

börDetid-byte har löpttiden förSkattemyndighetenunderrätta ut.attom
självfal-skallunderrättelsesådanunderrättelse. Enskriftligske genom en

enskilde.denkontakter mellan RPS ochföregåslet av
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Det inteär uteslutet id-byte kan bli obehövligtatt ett innan den med-
givna tiden har löpt Som har nämnts tidigareut. torde förföljares död vara
det tydligaste exemplet detta. l dagsläget ligger initiativet helt hos den
enskilde i sådan situationatt avveckla den fingerade identiteten.en Utred-
ningen den ordningen otillfredsställande.att äranser

I likhet med vad gäller bör det inte ankomma RPSsom nu att
kontinuerligt bevaka skäl för id-byte fortlöpandeatt föreligger. Ut-
gångspunkten bör behov skydd föreliggeratt under den tidvara av som
domstolen har bestämt. Om skyddsbehovet upphör före utgången denav
bestämda tiden det dockär enligt utredningens mening naturligt denatt
fingerade identiteten avvecklas. Utredningen har övervägt det bör över-om
lämnas till domstol slå fast behov fingeradatt identitet inteatt längreav
föreligger. Av flera skäl dockär sådan ordning olämplig.en

Utredningen i stället förtida avveckling den fingeradeattanser en av
identiteten i första hand frågaär för RPS och den enskilde. Enen av-
veckling bör begäras den enskilde. Utredningen förordarav att av-
vecklingen inleds denne skriftligen hos RPS anmäler detatt integenom att
längre finns något behov fingerade uppgifter. En anmälan kan dockav
mycket väl initieras RPS. Styrelsen kan bättre den enskildeänav
konstatera exempelvis hot har upphört.att ett

Bedömningen id-bytet har blivit obehövligt i förtid böratt bygga ett
ställningstagande från den enskildegemensamt och RPS. När den enskilde

och RPS är överens id-bytet inte längre behövs bör användningenattom
de fingerade uppgifterna formellt bringas upphöraav under-att genom en

rättelse från styrelsen till skattemyndigheten. När den underrättelsen har
gjorts skall den enskilde enligt utredningens mening inte längre ha rätt att
använda fingeradede uppgifterna.

Den situation kan uppkomma det objektivt klarlagt hotetär haratt att
upphört den enskilde har svårt inse detta.att Därvid får RPSmen att
försöka denövertyga enskilde fördelarna med omelbart avvecklandeettom

den fingerade identiteten. Skulle det inte får låta denav man av
domstolen bestämda tiden löpa Utredningen det dock angelägetut. ser som
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såavvecklasbehövsinte längre snartuppgifterfingerade somatt som
möjligt.

blivitharid-byteSkattemyndighetenhar underrättat ettRPS attNär
registreringsåtgärdervidtaSkattemyndighetenskall sammaobehövligt av

gåttharför bytetidenslag ut.när ettsom

id-bytevidersättningekonomiskIngen5.3. 12

särskildtill någonförslaglämnafunnit skälhar inteUtredningen att
id-byte.medgivitsharförkostnadsersättning personer som

drabbasoftaidentitetfått bytaharanfört deni sinRPS har attrapport som
styrelsenenligtkanid-bytet. Detmedsambandkostnader i varavissaav

försäljningmedellerbostadsortsamband med byteharkostnader avsom
för-kostnaderocksåenskilde kanDenbostadsrätt.ellerfastighet omav

arbete.måste bytahanellerhonexempelvis innebärföljelsen att
polisväsendetförregleringsbrevetenligtstyrelsenanförtharRPS att

kostnaderförbl.a.medelanvändafår1993/94budgetåret upp-somför
bestridasinte börkostnadernaidentitetsbyte,följd avtillkommer omav

fårkostnadervilkaoklartdetharStyrelsen sommyndighet. ansettannan
id-byte.vidpolisväsendetbelasta

föråtgärderolikamångavidtagitårharriksdagochRegering senare
förföljdaförskyddetökaförochställningbrottsoffrens attstärkaatt

ekonomisk ersätt-direktbrottsofferförMöjligheterna attettpersoner.
principitill budsstår utgörsersättningbegränsade. Dendockning är som

utgå inomkanvadbrottsskadeersättning ramenskadestånd, samt somav
de kost-dockundantagsvis tordeEndastsocialtjänsten.kommunalaför den

dessa sätt.någotkunnalyft fram ersättasharRPSnader avsom
varitinteöverhuvudtagetslag haraktuelltersättningFrågan av nuom

lagstiftningsärendeni debehandlingingående somför någonföremål mer
förarbetenaidock någotberördesFråganbrottsofferbehandlathar m.m.

211993/94:l43prop.propositionenIbrottsofferfond. s.till lagen om
skullefonden interegeringenkonstateradelagengrund för atttilllågsom
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användas för ekonomiskt brottsoffretatt ersätta i enskilda fall. Fondens
medel skulle i stället användas för stödja olika verksamheter ochatt pro-
jekt brottsoffer i allmänhet. Frågan ersättningsom till dengagnar om som
måste byta identitet för undgå förföljelse berördes inte i förarbetenaatt till
FiL.

De kostnader RPS har pekat på aktuella förär många harsom som
råkat för brott. Frågan har ocksåut betydelse för den stora grupp av

riskerar för brott.utsättas Till den hörpersoner att intesom gruppen en-
dast har bytt identitet också kvarskrivnapersoner som utan samt personer

har erhållit sekretessmarkering. Eftersom kostnader det slagsom av som
RPS har pekat mångarör i skiftande situationer bör fråganpersoner om
kostnadsersättning behandlas i sammanhang.större Utredningenett är
under alla förhållanden inte beredd lämna förslag till någon formatt ny av
ekonomisk ersättning för har medgivits id-byte.personer som





Folkbokföring nyfödda barnav vars

föräldrar inte folkbokfördaär

6.1 Folkbokföringen registrerar alla födslar

Ett barn föds i Sverige skall enligt 2 § FbfL folkbokföras i landetsom
föräldrarnaäven inte folkbokfördaär här. Regeln blir bl.a. tillämpligom

på barn till föräldrar har ansökt uppehållstillstånd i Sverige ochsom om
Ävenhär beslutväntar i tillståndsfrågan. barn födssom ett som av en

utländsk kvinna under hennes semestervistelse i Sverige folkbokförs i lan-
det. När barnet och modern lämnar Sverige avregistreras barnet från folk-
bokföringen med anledning Vad har gäller dockutresan.av sagtssom nu
inte barn till föräldrar folkbokförda vistas i Sverige förutan attsom vara

tjänstgöra vid beskickningaratt 5 § FbfL. Dessa barn skall intem.m.
folkbokföras vid födelsen.

Det uppenbartär nyfött barn folkbokförs i Sverige ochatt ett som vars
föräldrar inte folkbokfördaär här endast har begränsad anknytning tillen
landet. Att barnet ändå folkbokförs beror pâ det har angelägetatt ansetts

Ävende födslar sker i landet ocksåatt registreras här.som personer som
inte folkbokfördaär kan ha berättigat intresse officiellett attav en
handling styrker uppgiften barns födelse här i landet. En sådanettsom om
handling kan förutsättning för registrering barnets födelse ivara en av
föräldrarnas hemland. Detta har kommitsynsätt till uttryck i nyligenen
gjord ändring i FbfL. Sedan den januari1 1995 finns det bestämmelseen
i 1 § 2 FbfL bl.a. födelse skall registrerasst inom folk-attsom anger en
bokföringen i frågaäven inte eller har varit folk-ärom en person som
bokförd i landet. Registreringsskyldigheten innebär Skattemyndighetenatt
också skall riktighetenpröva registrerade uppgifter, bl.a. det gällernärav
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förbetydelsesärskildharordningenbörd och Denbarnets nyanamn.
folkbokförsbarn intederaseftersomlikställdaoch med demdiplomater

vid födelsen.
där ingenfödslarlandet 878registrerades iår 1995Under av

enbartfödslar där126registreradesfolkbokförd. Dessutomföräldrarna var
folkbokförd.fadern var

överväganden förslagoch6.2

folkbokföringModerns6.2.1 styr

l
5folkbokförd imodernendast ärfolkbokförasskallnyfött barnEtt om llandet.

folk-inomregistreringförfattningsregleraddet alltsåskerNumera en
intedärmedbehöveri landet. Barnetfödsalla barnbokföringen somav

folkbokföringssystemet.iskall dokumenterasfödelsenfolkbokföras för att
inteSverige harvistelse itillfälligaunder modernsfödsbarnEtt som
här.folkbokföringförnormalt krävslandetanknytning tillstarkaden som

sigbosättaönskarvisserligenföräldrarnyfödda barngällerDetsamma vars
uppehållstillstånd.de saknareftersomtill detharintehär rättsommen

detlandet finnsfödslar iallaregistreringinförts allmänhardetNär aven
detanledningendenenbartbarnfolkbokföra attskälinte längre ettatt av

starkarebarnet harfolkbokföring bör krävashär. Förfötts an-har att en
skall utgöravademellertidlandet. Frågaså till ärknytning än ansessom

anknytning.tillräckligt starken
tillkopplingprövning barnetsallmänmöjlighet göraEn är att aven

till Sverige. Denflyttarungefär närlandet sätt en personsomsamma
hanfolkbokföras härFbfL,skall, enligt 3 §utlandetfråninflyttar omsom

regelmässigtkommalivsföring kannormalaunder sin atteller hon antas
Även kandenår.under minsti landetdygnsvilatillbringa sin ett som
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komma regelmässigt tillbringaantas sin dygnsvilaatt både inom och utom
landet skall, enligt paragraf, folkbokföras han med hänsyn tillsamma om
samtliga omständigheter får ha sitt egentliga hemvist här. Föranses ut-
länning skyldigär ha uppehållstillstånd gäller dessutomatt han isom att
princip inte skall folkbokföras han saknar sådant tillstånd.om

Även förutsättningarna för nyfödda barns folkbokföring knöts tillom
dygnsvilan på liknande vid invandringsätt skulle självfallet för-som
äldrarnas folkbokföring tillmätas betydelse för det nyfödda barnetsstor
folkbokföring. Om inte någon föräldrarna folkbokfördår här har detav
nyfödda barnet knappast någon fastare anknytning till Sverige.

Om barnets folkbokföring beroendegörs föräldrarnas folkbokföringav
finns det klar och enkel omständighet fasta på. Från allmännaen att ta ut-
gångspunkter måste det också sig naturligt föräldrars och barns folk-te att
bokföring kopplas ihop. Enligt utredningens mening bör det nyfödda bar-

folkbokföring knytas till föräldrarnas folkbokföring.nets

Inom folkbokföringen finns det allmän hållasträvan atten samman
familjen jfr 7 och 9 §§ FbfL. Samtidigt har i dagsläget moderns folkbok-
föring särskild betydelse det gällernär barns folkbokföring. Exempelvis
skall barn föds utomlands folkbokföras i Sverigeett modern årsom om
folkbokförd här. Enligt reglerna folkbokföringsorträtt skall nyföttettom
barn folkbokföras i den församling där modern folkbokförd. I dessaär sam-

Ävenmanhang saknar faderns folkbokföring betydelse. på det civilrättsliga
området kan barn i vissa fall ha starkare kopplingsägas till modernett än
till fadern. T.ex. det barnetsär moder i första hand vårdnadshavareärsom

barnets föräldrarnär ogifta.är

Med hänsyn till vad finns det enligt utredningens meningsagtssom nu
skäl i första hand barnets folkbokföringgöraatt beroende moderns folk-av
bokföring. Ett sådant bör medförasynsätt barn föds i Sverigeatt ett som
och moder folkbokfördär alltid folkbokförs här.vars

Det kan ifrågasättas det nyfödda barnets folkbokföring i något fallom
skall bero på faderns folkbokföring. Om barnets föräldrar gifta och fa-är
dern folkbokfördär här kan det barnet harsägas anknytning till landetatt

modernäven inte folkbokförd. Situationenär kan uppkomma närom en
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svensk gift sig med utländsk kvinna måste ha uppehålls-harman en som
folkbokförd får barn i Sverige. I regeltillstånd för bli och ettatt paret

uppehållstillstånd och därmed också bli folkbok-torde kvinna komma att
uppehållstillstånd kan bliförd här. vissa fall behöver hon inteI utan

folkbokförd omedelbart vid inflyttningen.

för nyfödda barnetknappast någon olägenhet detDet kan attanses vara
tillexempelvis vissdet får avvakta moderns folkbokföring. Barnet har rätt

folkbokföring. Omoch socialt stöd oberoendegrundläggande sjukvård av
måste lämna Sverige. Om honmodern inte beviljas uppehållstillstånd hon

anknytning tillsig kan det bekräfta barnets bristandebarnet med sägastar
fadernsdet nyfödda folkbokföring tilllandet. Skälen koppla barnetsatt

tillräckligt starka.folkbokföring enligt utredningens mening inteär

kan få hemvist i landet6.2.2 Barnet senare

sådanefter tid ha fåttfolkbokförs vid födelsen kaninteBarn ensom
skall folkbokföras.anknytning till landet detatt

gällerföregående avsnitt endastimåste betonas vadDet sagtsatt som
blir folk-barnet intefolkbokföring med anledning födelsen. Attbarnets av

ieller längreinte hindra det efter kortarebokfört vid födelsen skall att en
folkbok-modern intelandet blir folkbokfört härtids vistelse i äräven om

uppehållstillståndexemplet inte fåri det tidigare nämndaförd. Om modern
fadernhoskvar barnetlandet det tänkbart hon lämnarlämnar är attutan
vård-också blirkanskevårdas och fostras denne. Fadernför att ensamav

tillståndsfrågan haravlider innanbarnets modernadshavare grund attav
prövats.

fåbarnet grundinträffa, ellerSkulle något det nämnda annanav nu
aktuellFolkbokföring kan blifolkbokföras.fastare band till landet, bör det

inträffafolkbokförd. kanföräldrar Detinte någon barnets äräven avom
handfolkbokförtföds i landet blibarn här tasutan attatt ett avomsom

här.bosattaärsompersoner
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Allmänt bör gälla barnets folkbokföring efter födelsenatt utifrånprövas
samlad bedömning motsvarande sker vidsätt inflyttningen tillsom

landet. Om barnet kan ha fått sitt egentliga hemvist här skall detanses
folkbokföras modernäven inte folkbokförd.är Uttryckt folkbok-iom
föringslagens kan, något förenklat, egentligttermer hemvist för barnet

föreliggasägas i första hand vistelsennär i Sverige avsedd uppgå tillär att
minst år och barnet har tillstånd vistas iett landet.att

Folkbokföring kan ske endast Skattemyndigheten får kännedomom om
barnets anknytning till landet. När skäl för folkbokföring kan före-antas
ligga skall det anmälas barnets vårdnadshavare.av
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Folkbokföring familjehemsplacera-av

de barn m.m.

7.1 Bakgrund

1 Olika omhändertagandetyper av

Samhällsvård barn kan gestalta sig olika Skälet för vården kansätt.av
också variera. En skiljelinje går mellan vård enligt socialtjänstlagen SoL,
å sidan, och vård enligt lagen med särskilda bestämmelser vårdena om av

LVU, å andra sidan.unga
Vård enligt SoL förutsätter frånsamtycke den skall vårdas ellersom

hans vårdnadshavare. Vård enligt SoL underåriga kan grundas för-av
hållanden i dennes familj eller den underâriges beteende,eget Lex.
kriminalitet eller missbruk. erbjuderSoL två huvudformer för vård utanför
det hemmet. Den första vård i familjehem.är Den andra placeringäregna
i hem för vård eller boende. förHem vård eller boende institutionernaär
inom socialtjänsten. De båda vårdformerna definierade i 6 och 35 §§är
socialtjänstförordningen enligt följande:

Med6 § hem för vård eller boende hem inom socialtjänsten,ettavses
vilket drivs landsting eller kommun ochstaten, ettav tar emoten
enskilda för vård, behandling, omvårdnad eller tillsyn föreningi med

boende.ett
harEtt hem uppgifter motsvarande dem förstaisom som anges

stycket eller har inrättats för värd under begränsad delsom en av
dygnet drivs enskild eller sammanslutningmen som av en person
räknas hem för vård eller boende enligt 69 § socialtjänstlagenettsom
1980:620, hemmet har minst fem platser eller, hemmet har ettom om

antalmindre platser, verksamheten bedrivs yrkesmässigt och är av
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bestånd. frågatillkomst eller Ibetydelse fär hemmetsavgörande om
§§.bestämmelser i 29-34dessa hem ges

särskilda boendeformerboende räknas inteför vård ellerSom hem
sigsärskild service,bostäder medomvårdnad ellerför service och vare

stycketeller 21 § tredjeandra stycketi 20 §sådanade är avsessom
enskilda.socialtjänstlagen eller drivs av

social-på uppdragenskilt hemfamiljehem§ Med35 ett avsomavses
ellervård och fostranstadigvarandebarn förnämnden emot vuxnatar

hemmetsådanverksamhet inteomvårdnad och ärochför vård attvars
stycket.enligt 6 andraboende §hem för vård ellerblir ettatt anse som

för någonpersonligt uppdragvilakani familjehemVården sägas ettett
vård-boendevård eller utgörhem förför vården. Ii familjen ettatt svara

verksamhet. Hemyrkesmässigföråtagande inomuppdraget ett ramen en
inrättningarfamiljehemsliknandebåde småfinnsför vård eller boende som

för vård ellerHemanställd personal.platser ochmed mångaoch hemsom
ellerenskildalandsting ellerochkommunerdrivs antingenboende avav

sammanslutningar.
skallsocialtjänsteninomför hur vårdenriktlinjervissaSoL ger

enskildesfrämjar denutformas så denvårdenskallbedrivas. Bl.a. att sam-
gångMinsthemmiljön.medoch kontaktmed anhörigahörighet varen

underårigvårdensocialnämndenskall övervägasjätte månad enavom
fortfarande behövs.

Tvångs-tvångsvård.möjliggörbestämmelserinnehåller ingaSoL som
kan kommaLVUVård enligtenligt LVU.skekan däremotvård ungaav

tillunderårigaförstafall. Denhuvudgrupperi fråga i två somavserav
hälsa ellersinrisk fåpåtagliglöperi hemmetförhållandenaföljd attenav

kri-missbruk,till följdgällerskadad. andrautveckling Den som avunga
risk.sådanför påtagligsigsjälvaeller dyliktminellt beteende utsätter en

Åldersgränsen dengrundi fall vård påår,18enligt LVU är avavmen
beslutår.förutsättningar 20 Ettunder vissadenbeteende är omegetunges

huvudfallet skallBeslut i dettills vidare.gällervård enligt LVU senare
fortsatthuvudfallet skallförstamånad. l detsjätteemellertid omprövas var

ofta.minst likavård övervägas
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Utformningen vården enligt LVU bestämmelsernaav i SoL.styrs av
Det betyder bl.a. vården kan ske iatt familjehem eller i hem förett ett
vård eller boende. LVU innehåller dock vissa bestämmelser vårdenom av
de kompletterar regleringen i SoL.unga Exempelvissom skall unga som
behöver stå under särskilt tillsyn vårdas särskilda ungdoms-noggrann
hem, s.k. 12 §-hem. Socialnämnden har enligt LVU särskilt förett ansvar

den behovatt umgänge med föräldrar eller andra vårdnadshavareunges av
tillgodoses. När vården enligt LVU inte längre behövs skall socialnämnden
besluta vården skall upphöra. Nämndenatt skall förbereda dennoga unges
återförening med den eller dem har vårdnaden honom.som om

Enligt Socialtjäntskommittén har det i regel självklart denansetts att
kommun har beslutat placering i familjehem eller isom hemettom en ett
för vård eller boende skall för ersättningen till familjehemmet ellersvara
vårdavgiften institutionentill När barn folkbokförs i familjehemmetett
åvilar för barnets skolgång den kommun däransvaret familjehemmet
ligger. Den kommunen föräven det stöd kan behövas isvarar extra som
skolan och den service, barnomsorg och färdtjänst, tillkommert.ex. som
kommunens Övriga medlemmar. Det förekommer dock placeringskom-att

på sig kostnadsansvaret förtarmunen behövs inomextra resurser som
skolan liksom för särskilda stödinsatser barnet behöver inom barn-som
omsorgen.

Socialtjänstkommittén har konstaterat kommunerna inte alltid kanatt
komma överens hur kostnaderna för vissa insatser skall fördelas mellanom
den kommun har beslutat familjehemsplacering och densom om en
kommun där familjehemmet beläget.är Enligt kommittén kan oenigheten
drabba den enskilde tidsödande diskussioner kommunerna emellan.genom
Socialtjänstkommittén har föreslagit placeringskommunens kostnadsan-att

utvidgas till omfatta barnomsorg enligt 6 § SoL ochatt socialt ellersvar

° Frågan ansvarsfördelningenmellan den kommun beslutar vårdom och densom om
kommundär vårdenskerbehandlasutförligt Socialtjänstkommitténi delbetänkandetSOUav
1993:30 Rättentill biståndinom socialtjänsten.Vad i avsnittet fördelningensägssom om

kostnadsansvaretmellanplaceringskommunenochvistelsekommunenl av har hämtatsfråndet
z betänkandets. 125ft.



1996:6SOU180 familjehemsplacerade barnFolkbokföring m.m.av

ii skolanbehövabarn kanfamiljehemsplaceratpsykologiskt stöd ettsom
vistelsekommunen.

familje-inte ifolkbokförs barnetehemsplaceringarfamiljkortvarigaVid
medvistelsekommuneniuppkommerkostnaderSamtligahemmet. som
harkommundå denbetalasskolgånganledning barnets somavm.m.av

familjehemmet.ibarnetplacerat
boendevård ellerföri hemplacerasungdomarochBarn som

Skolmyndighetenbeläget.där hemmetinte i den kommun ärfolkbokförs
bar-förkostnadernasigdärför skyldigplaceringskommunen äri taatt

ersättningamainterkommunalakommunen. Deden andraskolgång inets
kom-Svenskafrånrekommendationerskolområdet regleras genom

place-vissaföranlederSocialtjänstkommittén ävenEnligtmunförbundet.
kommunerberördaoenighet mellanboendevård ellerförringar i hem om

för vården.kostnadsansvaret

bosättningbarnsAllmänt7.1.2 om

denoch ifastighetpå denfolkbokförasskallgällerAllmänt att personen
Utgångs-FbfL.6 §bosatteller honförsamling där han är att somanse

veder-därfastighetdenbosattpunkten är att varaansespersonen
§enligt 7dygnsviloregelndygnsvilasintillbringarregelmässigtbörande

FbfL.
uppkommafolkbokföring kanbestämmaSvårigheter att personsen
fastigheterfleradygnsvila påtillbringar sinregelmässigtbl.a. personenom

fastig-påregelmässigtvistasskalldubbel bosättning. En enansesperson
idärdygnsvilantillbringarlivsföringnormalasinunderhanhet om

hemmetvårdasbarnFöri veckan.minst gång utomgenomsnitt somen
Även fort-harbarnetbosättning.dubbelintenormaltuppkommer om

sådanintetorde dessahemmetmed detkontakterlöpande vara avegna
bosättning.dubbelförkrävsomfattning som

aktualise-LVUellerenligt SoLvårdasbarnfolkbokföringVid somav
Undantagendygnsviloregeln. ärfrånandra undantagnågrai ställetras
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reglerade i FbfL och vistelserrör tillfälligaär 8 § eller ägersom rum
institution 10 §.

Om under tid högst månader regelmässigten person en av sex
tillbringar sin dygnsvila fastighet den därän har sitten annan personen
egentliga hemvist, det inte leda till ändrad bosättning. Det krävsanses
dock tiden bestämd i förväg.är Personenatt skall också ha för avsikt att
återvända efter tidens utgång. En vistelse bestämdär längreattsom vara
tid månaderän medför normalt folkbokföringen skall ändrassex att

En vistelse inte heller leda till ändrad bosättning denanses om
föranleds enbart vård vid institution för vård eller missbru-av en av unga
kare 10 § l 5 FbfL. När det gäller folkbokföring barnst p ettav som
eller föremål försätt år samhällsingripanden råderannat i första hand osä-
kerhet vilka hem skall institutionertyper i lagensom av som anses vara
mening.

Förarbetena till FbfL bringar inte någon klarhet i frågan. Fbfprop.
s. 102 endast vistelse hem för vård 12 §-hem,attanger av unga,
ibland kan ha sådan längd och karaktär bosättning skulleanses en att
kunna föreligga. När det gäller vistelse sjukvårdsinrättning elleranses
kriminalvårdsanstalt uttalades inte borde bosatt där hanatt en person anses
vistades med tvång.

Motsvarande återfinns isynsätt det betänkande SOU 1990:50 1983av
års folkbokföringskommitté låg till förgrund FbfL. Kommitténsom
anförde s. 86 i och för sig kunde tänka sig bosättning kundeatt man att

föreligga det fråga anstaltsvistelse frivillig.anses om var om en som var
Kommittén avvisade emellertid åtskillnad mellan frivillig och tvångs-en
mässig anstaltsvistelse. Bl.a. ansåg kommittén det olämpligtatt attvar
folkbokföringsmyndigheten skulle behöva införskaffa känsliga personupp-
gifter för avgöra anstaltsvistelse grundades frivillighetatt ellerom en
tvång.

Dettagäller särskilt för bam. Barnenträffasnämligeninte den familjeregelns.k. i 9 §av
FbfL.
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1967 års folk-hade sin motsvarighet både i 24 §FbfL.10 § 1 5st p
Äldrefolkbokföringsförfattningar. lagför-bokföringslag och i tidigare

vid bedömningen vadnågon vägledningarbeten kan inte sägas somavge
folkbok-tids utredningar påinstitution enligt FbfL. Senareskall medavses i

ginte hellervad harföringsområdet har, närmarenämnts,utöver som nyss
folk-rättsvetenskapliga litteraturengäller denfrågan. Detsammaberört

folkbokföring avsnitt 17.3,i sin Handbok ibokföringsområdet. RSV har

början anfört:i år 1994publicerat av
tolkas såbestämmelseninstitutioner för vård börVad gäller ungaav

institutionermöjligen andraomfattar s.k. 12 §-hem ochden endastatt
exempelvis s.k. HVB-hemsistnämndaför vård Det avserunga.av

landstingantingenSådana hem drivsför vård eller boende.hem av f
medförenskild Dettayrkesmässigtkommun ellereller attperson.av

ifinns dockinstitution.ha karaktär Dettorde kunnahemmet anses av
i familjehemVid vistelsepraxis området.någon utvisandeinteännu

enligt huvudreglernabedömning skefosterhem bör däremotvanligt
placeringen har skett. Attlaglig grund pröv-på vilkenFbfLi oavsett

förändrar intemånadskall ske sjätteomhändertagandetning varav
familjehem kanbarn ifolkbokföraSkälförhållande.detta vägra ettatt

placeringenkäntenskilda falletdet i det ärnaturligtvis finnas attom
därefterbarnetoch avsiktenmånader ärunderstigaavsedd attär att sex

bostad.sin tidigareåtergå tillskall

förvaltningsdomstolarnatillyttrandenemellertid RSV itid harPå senare
RSVinstitutioner.boende börför vård eller utgöraanfört hematt anses

sin uppfattning.förunderrättsavgöranden fått stödockså i någrahar
ifrån Regeringsrättenavgörandeinte någotföreligger detDäremot

vård påskall utgörabehandlingsformervilkafrågan ansessomom
prövningstillståndimeddelatdockFbfL. Domstolen harenligtinstitution

målet. Måletavgjort rörintefamiljehemsplaceringmål ännuett menom
erhållit vård ihadeenligt SoLoch barn etttvå ett sompersonervuxna

missbruk. Både kammar-grundades vårdenSåvitt framgickfamiljehem.
familjehemmet kundeaktuellabedömde detoch länsrättenrätten att anses

folkbokföringsförordning.6 1946årsbl.a. 14 §Sc mom.
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jämställt med institution och i fråga inte skulleen att folk-personerna
bokföras i familjehemmet. Domstolarna hänvisade i första hand till 22 §
SoL. Det denär paragraf vården inom socialtjänsten skallattsom anger
utformas så den främjar den enskildesatt kontakt med hemmiljön. Andra
kammarrättsavgöranden kan emellertid hasägas gått i riktning ochmotsatt
slagit fast familjehem inte kanatt betraktasett institution.som en

7.1.3 Folkbokföringens betydelse för olika förmåner vid om-
händertagande

I harregel det ganska betydelse för rättigheterstor och

I
skyldig-en persons

heter i samhället han eller hon folkbokförd.är Frågan har berörts ivar
samband med kvarskrivning avsnitt 4.2.2. När det gäller familjehemspla-
cerade barn det i förstaär hand tillrätten utbildning, sjukvårdl och social-
tjänst intresse.ärsom av

Rätten till grundläggande utbildning i första hand skollagen.styrs av
Enligt skollagen det hemkommunenär skall för utbildningen.som svara
En hemkommun den kommunär i vilken folkbokförd.persons ärpersonen
Ett barn folkbokfört iär familjehem utanför placeringskommunenettsom

2 går alltså i "rätt skola" honnär eller han fullgör sin skolplikt i vistelse-
Ä kommunen. Som framgått hindrar det emellertid inte de berörda kom-attj

kan bli oeniga kostnaden för barnets skolgångmunerna och place-om attj
ringskommunen kan sig nödsakad delvis betala för barnetsattanse

1 skolgång. Ett barn vårdas institution fullgör ofta skolgång isom en
l Ävenkommun folkbokfört där. barnutan att vistas i familjehemvara som
i under kortare tid går i dagsläget i skola i kommun denänen en annan som
f hemkommunär i skollagens mening.
i Inom hälso- och sjukvården det åtskillnadgörs bl.a. mellan omedelbar

akut hälso- och sjukvård å sidan och sjukvård å andra sida.ena annan
Landstinget skyldigtär erbjuda omedelbar hälso- och sjukvårdatt alla

vistats inom landstinget. Det innebär barn vistas i familjehemsom att som
eller institution inom landstinget har till omedelbarrätt vård där. Lands-
tingen har emellertid träffat avtal, bl.a. det s.k. Riksavtalet, allmäntsom
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mindrevistas ellerlandstingens kostnadsansvar för denreglerar som mer
intevårdas institutiontillfälligt inom landsting. Denett ansessom

landsting hanvården har detbosatt i det landsting där äger utan somrum
vistelselandstingetinnebärifrån hemlandsting.kommer Deträtt attsom

landstingensför den intagnes sjukvård. Enligtinte har kostnadsansvaret av-
bar-inte definitiv. Förstplacering barn i familjehem närtal somanses av

tidfolkbokförts familjehemmet vistats där under längrei och änhar ettnet
landstingalltså detha bytt landsting. Innan dess detår barnet är somanses

sjukvård.för kostnaderna för barnetsifrånbarnet kommer som svarar
inomgällerpåminner vadtandvårdsområdetFörhållandena somom

därbehandlasfår akuta tandbesvärsjukvården. Enhälso- och person som
dettandvård åvilarför sådanbefinner sig. Kostnadsansvarethan eller hon

landstinget harfolkbokförd. äveni fråga Detlandsting där ärpersonen
utförastandvård kantandvård inte akut. Sådanförkostnadsansvaret ärsom

förutsätterbosatt. Detdet därlandsting äränäven annat en personav
vadEnligtför behandlingen.lämnat klarteckenhemlandstinget hardock att

medgivande i frågasådantregelmässigterfarit lämnasutredningen har om
hemlands-utanförfamiljehemeller iinstitutionervistaspersoner som

tinget.
någonsjukvård har det knappastochtill utbildningbarnetsFör rätt
rättig-sinafolkbokfört. kanBarnet utövabetydelse barnetpraktisk ärvar
blidetSedan kanlandsting där det vistas.och deti den kommunheter en
skallkostnadsansvaretlandsting hurkommuner ochfråga mellan berörda

vårdasdensocialtjänsten förinomfördelas. Frågan insatser utomsomom
Även frågahandfrågan i förstadenhar berörts tidigare. ärhemmet omen

förför exempelvis barnomsorgkostnadenskall bäravilken kommun som
familjehem.barn vårdas iett som

betydelse bl.a.omhändertagande närvårdnadshavaren har barnetsFör
ochbostadsbidragbidragsförskott,barnbidrag,uppbäragällerdet rätten att

fall finns detde flesta sär-försäkringen. Ienligt den allmännaförmåner

samhällsvård.förmåner vidtill bidrag ochreglerskilda rättenom
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överväganden7.2 och förslag

7.2.1 Utgångspunkter

Som detnämnts allmänär regel vården inom socialtjänsten böratten ut-
formas så den främjar barnets samhörighetatt med de anhöriga och
kontakt med hemmiljön. Vården enligt LVU har likartade utgångspunkter.
Man måste också hålla i minnet all vård barn inom socialtjänstenatt av
bygger frivillighet och föräldrarna huvudansvarigaär för sinaatt barn.
Det också skäletär till de flesta barn vårdas hemmetatt harutomsom re-
gelbunden kontakt med sina föräldrar under vårdtiden. Många barn som
omhändertas placeras också hemmetnära för kontakterna med för-att

Återföreningäldrarna skall kunna upprätthållas närhetsprincipen. barnav
och föräldrar allmäntär mål för vården barn ochett av unga.

denI mån syftet med vården skall utslagsgivande för folk-vara
bokföringen kan övervägande skäl tala försägas barn och ungdomatt som
vårdas enlig SoL eller LVU inte skall bosatta där de vårdas. Dettaanses
gäller dock fullt endast vården i det enskilda fallet kanut bedrivas iom
enlighet med de allmänna målen återförening Det förekommerom m.m.
fall där vården inte kan bedrivas med återförening barn föräldrarochav

mål. vissal situationer det nödvändigtär hålla barn och föräldrarsom att
åtskilda, exempelvis barnetnär har för i hemmetövergrepp ellerutsatts av

skäl riskerar komma till skada.annat Det kan också såatt bris-attvara
i hemmiljön sådanär byteterna vårdnadshavare blir aktuellt.art attav av

Av olika skäl kan det också så barnet inte längre har någonattvara
hemmiljö återvända till.att

Mot folkbokföring i föräldrahemmet talar också det förhållandet att en
andel placeringarna familjehemistor blir långvariga. De kan pågå iav

många år och löpa under barns hela Näruppväxt. sådan situationett en
föreligger framstår det allmänt egendomligt låta barnet folk-attsom vara
bokfört hos förälder det kanske inte alls har någon kontakt med.en som
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7.2.2 Vård i hem för vård eller boende

eller ungdom i hem för vård eller boende bör aldrigVård barnav
folkbokföring. skall insti-föranleda ändrad Sådana hem utgöraanses

tutioner i folkbokföringslagens mening.

allmän uppfattning den omhändertas enligtDet torde att unge somvara en
folkbokföras Folkbok-§-hem inte bör där.LVU och placeras s.k. 12ett

grundläggande principersådan institution skulle stridaföring moten
folkbokföringen och socialtjänsten.både inom

för vård eller boende enligt SoLfrån 12 §-hem till hemSteget ett ett
boende drivs oftalångt. för vård ellerbehöver inte särskilt Ett hemvara

därigenom ganskalandstingskommunal regi och fåri kommunal eller en
inleds på 12 §-heminstitutionaliserad prägel. En behandling ettsom

behand-målet medofta för vård eller boendefortsätter i hem utan attett
boende oftast kortvarig.förändrats. Vård i hem för vård ellerlingen har är

Över hem avslutas innanplaceringar sådanthälften de görs ettsomav
pågått i månader.placeringen har tre

åtskillnad mellanfinns det inte skälEnligt utredningens mening göraatt
falli någotoch vård i hem för vård eller boende. Intevård 12 §-hem

folkbokföring.boende föranleda ändradi hem för vård ellerbör vistelse

Med sådanskall inte tillmätas någon betydelse.vistelsenLängden en
institutionaliseradeföruppnås enhetlig reglering denordning meren

handläggningenunderlätta hosbarn och Bl.a. bör detvården unga.av
definierade i social-boendeför vård ellerskattemyndigheterna. Hem är

driva sådantsammanslutningar får inteEnskilda ochtjänstförordningen.

tillstånd.hem utan
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7.2.3 Folkbokföring vid familjehemsvistelse

En vistelse i familjehem bör föranleda ändrad folkbokföring endast om
vistelsen skall pågå längre tid än år. Socialnämnden skall underrättaett
Skattemyndigheten vistelser kan medföra folkbokföring i familjom som e-
hemmet.

Vård i familjehem har mål vård i hem för vård eller boende.samma som
bådal fallen vilar sarnhällsingripandet det föreligger vårdbehovatt ett

hos den Vården skall allmänt utformas så den främjar den enskil-unge. att
des samhörighet med de anhöriga och kontakt med hemmiljön.i All vård
utanför det hemmet skall omprövas sjätte månad. Vissa familje-egna var
hem vårdar regelmässigt barnän gången och kan ha klartettmer en
yrkesmässig inriktning. Vad talar enligtnämnts utredningen försom nu att
inte heller placering i familjehem bör föranleda ändrad folkbokföring.
Vård i familjehem och vård i hem för vård eller boende har många
grundläggande likheter. Därför det svårtär motivera den åtskillnadatt som
för närvarande inom folkbokföringengörs mellan de båda vårdformema.

i
Under år 1994 avslutades omkring 3 300 familjehemsplaceringar i

landet. Av dessa hade 58 % kortare tid år. %13 placering-änvarat ett av
hade pågått mellan och två år medan 29 % familjehemspla-arna ett av

ceringarna hade längre två år.än Merparten placeringarna ivarat av
familjehem alltså förhållandevisär kortvariga. Samtidigt finns det en gans-
ka andel placeringar pågår under flera är,stor kanske undersom ett
barns hela Om det falletuppväxt. kommerär barnet så sägaatt attsenare

inväxa i familjehemmet och uppfatta det sitt naturliga hem.som
dagslägetI folkbokförs barnet familjehemmeti det kan antas attom

vistelsen där kommer överstiga månader. Som framgått utdragetatt sex av
RSV:s handbok folkbokföring det följa den allmänna be-ur om anses av

stämmelsen i 8 FbfL§ bosättning vid tillfälliga vistelser.om
Vård i familjehem enligt SoL kan visserligen frivillig i densägas vara

bemärkelsen den förutsätter samtycke den skall vårdas elleratt av som
dennes vårdnadshavare. Liksom vården i hem för ellervård boende bygger
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enskilde börvårdbehov denden emellertid det föreliggeratt ett som
stark mellan olika fall.sig. Skälet för vårdbehovet kan varieraunderkasta

eller hos bar-återfinnas i barnets hemmiljö, dvs. hos föräldrarna,Det kan

förvård i hemVård familjehem inte frivilligsjälvt. i kan ännet anses mer
exempelvisfrivilligeller boende. kan inte heller änvård Den anses mer

med-enligt FbfL inteundergå ochsjukhusvård enskild mäste somsom en
vårdofrivilligfolkbokföringenändrad bosättning. Principen inomför att
tillutredningens meningbosättning måste enligtskall föranleda ändradinte

vid familjehemsplaceringar.betydelsemätas även
ochmellan familjehemklar skillnadDefinitionsmässigt finns det en

såintebehöver det dockboende. praktikenför vård eller Ihem storavara
fyra barnellervårdarexempelvis familjehemolikheter mellan treett som

ellerfemför vårdenboendeför vård elleroch hemett avansvararsom
faktorerofta andra änockså förmoda detkan ärvårdtagare. Man attsex

iplacering skerfårrättsliga ställning avgörahemmets ettom ensom
ochbelägenhetboende.för vård eller Hemmetsfamiljehem eller i hemett

torde mångaombesörjer värdeni praktikenhos denegenskaperna som
avgörande betydelse.gånger tillmätas

talarsyfte och utformningkaraktär,det gäller vårdensLikheterna när
och vård i hemfamiljehemstarkt för vård iutredningens meningenligt att
folkbokföring-likartat inombehandlasför vård eller boende bör sättett

majo-det förhållandetfamiljehem talar ocksåbosättning iMot attetten.
riktninginom år. Ifamiljehemsplaceringarna upphörriteten ett sammaav

samhälletirättigheterför barnetsomständigheten detockså denpekar att
ellerföräldrahemmetfolkbokfört idetnågon betydelseknappast har ärom

familje-folkbokföring ihellerframgått innebär intei familjehemmet. Som
berördavården mellanföruppdelning kostnadsansvarethemmet klar aven

kommuner.
skäl förvägandeutredningens meningfinns enligtDet ett tungt
familje-mångaförhållandetnämligen detfolkbokföring i familjehem, att

påtydatids vistelse kanlång tid. längrehemsvistelser pågår under En att
kan åter-intebarnetföräldrahemmet såförhållandena i är attogynnsamma

vårdbehov.långvarigtskäl föreliggereller det andravända dit ettatt av
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Om familjehemsplacerat barn inte inomett överskådlig tid kan återvända
till föräldrahemmet detär självfallet svårt i praktiken bedriva vårdenatt
med det allmänna målet återförening ledstjärna. Andra mål,om som exem-
pelvis bamets behov trygghet i familjehemmet, kan då över-av ta
handen. När barnet har vistats oavbrutet i familjehem under lång tid harett
självfallet banden med det hemmet normalt högst väsent-tunnatsegna ut
ligt. Det gäller barnetäven har haft viss kontakt med föräldrahemmet.om
Vid sådant förhållande kan det enligt utredningens mening mestvara
förenligt med barnets bästa det folkbokförs där det har sin fastaatt punkt,
dvs. i familjehemmet. Principen inom folkbokföringen skallatt en person

bosatt där han vistas kan då principen ofrivilligaöveranses ta att
vistelser utanför det hemmet inte skall föranleda ändrad bosättning.egna

Enligt utredningens finns detsynsätt skäl åtskillnad mellangöraatt
kortare och längre familjehemsvistelser. I förstone kan det svårt attvara

någon klart naturlig tidsgräns passerande bör föranleda ändradse vars
folkbokföring. Statistiken visar emellertid majoriteten familjehems-att av
placeringama upphör innan de pågått i år. När familjehemsvistelseett en
har drygt år bör det också finnas godavarat möjligheterett bedömaatt
längden på den fortsatta vården. Bl.a. har socialnämden då vid tillfällentre

vårdbehovet.prövat Utredningen i och för sigär inte främmande för att
förorda några år bör ha förflutit innan bosättning i familjehemmetatt skall

föreligga. Utredningen har dock för i principgränsen böranses stannat att
vid år.sättas När det gäller familjehemsplaceringarett pågår längresom

tid årän bör utgångspunkten alltså folkbokföringenett skallattvara
ändras.

En ettårig vistelse i och familjehem bör dock inte alltid för-ett samma
anleda ändrad folkbokföring. I stället bör sådan vistelse utgöraen en pre-
sumtion för ändrad folkbokföring. Om familjehemsvistelse håller på atten
avslutas efter år detär naturligt folkbokföringen inte börett ändras.att
Barnets folkbokföring bör inte heller ändras socialnämnden efter årettom
bedömer vården kommer upphöra inom framtid,att exempelvisatt en snar
inom det året.närmaste Det förhållandet barnet led i återan-att ettsom
passning till hemmiljön regelbundet bor i föräldrahemmet bör också kunna
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medföra barnet efter familjehemmetettårig vistelse i skallävenatt en
bosatt i föräldrahemmet. Det bör dock i sin förutsätta vårdentur attanses

i familjehemmet bedöms komma inom överskådlig tid.upphöra Utred-att
ningen således det kan finnas omständigheter i det enskildaattmenar som

folkbokföring ettårig vistelse ifallet talar ändrad efteräven ettemot enen
familjehem.och samma

utgått frånde har redovisats har utredningenI attresonemang som nu
harbedömningen barnets bosättning sedan familjehemsvistelsengörsav

medpågått i år. fall redan vistelse inledsdrygt l vissa kan närett man en
år. kansäkerhet den kommer pågå betydligt Detänsäga ettstor att att mer

långvarigt fängel-bero på barnets enda vårdnadshavare skall avtjäna ettatt
för hand barnet.sestraff eller skäl lång tid ståndär attannat ta omav ur

vårdnadshavareUnder sådana omständigheter, där kanske byte av
folkbokföring börföraktualiseras, talar övervägande skäl barnetsatt

undantagsvisomgående. torde dock endaständras eller mindre Detmer
med säkerhetförekomma socialnämnden redan från början sigatt anser

familjehemsvistelse pågå betydligt längrekunna kommer änsäga att atten
år.ett

flyttningsan-svårt förmå barnets föräldrarDet kan göraattattvara
medverkabör därförmälan barnet vistas i familjehem. Socialnänmdennär
nämndensunderfolkbokföring barnet vårdastill ändra barnets näratt

skatte-socialnämnden skall underrättaUtredningen attansvar. anser
folkbok-till ändradfamiljehemsvistelse kan ledamyndigheten när antasen

erhålla under-alltså Skattemyndighetenföring. I första hand kommer att
ungefäri familjehemfrån nämnden barn har vistatsrättelse när ettettett

upphöraförväntasinte lämnas vården kanår. Underrättelse skall dock när

föreligga klart be-framtid. det på förhand kaninom Om sägas etten snar
underrättelse lämnas vis-långvarig familjehemsvistelse kanhov närenav

har påbörjats.telsen



Födelsehemort

1 Bakgrund

Äldre1.1 förhållanden

Sedan lång tid tillbaka har det inom folkbokföringen funnits regler om
registrering födelseort för nyfödda barn. Fram till år 1947av m.m. an-
tecknades i församlingsboken såsom födelseort den församling där barnet
verkligen fött. Om nedkomsten hade iägt stad, och ivar rum en en annan
församling den där modernän folkbokförd, antecknades dock hennesvar
församling barnets födelseort. Anteckningen födelseorten skullesom av
göras i "rätt inskrivningsort". Rätt inskrivningsort för barnets födelse var,
något förenklat uttryckt, den församling där modern folkbokförd.var

År 1947 skedde omläggning folkbokföringen. Bland in-en annatav
fördes personakten den grundläggande folkbokföringsurkunden. För-som
samlingsboken och andra kyrkoböcker fördes dock parallellt. Samtidigt
med personakten infördes begreppet födelsehemort. Födelsehemorten kan
sägas det tidigare kallades den inskrivningsortenmotsvara förrättasom
barnets födelse.

Personakten innehöll såväl historisk aktuell information. Akten,som
följde hon eller han flyttadenär från församling tillsom en person en en

utgjordes dubbelsidigt dokument med kolumner för anteck-ettannan, av
ning olika folkbokföringsuppgifter SOUse 1990: 18 bilaga 3. Förav per-

födda före år 1947 upprättades personakten med ledningsoner som var av
de uppgifter fanns noterade i den bundna församlingsboken och övrigasom
kyrkoböcker förde.pastorsom

Överföringen uppgifter från församlingsböcker och andra kyrko-av
böcker till personaktema, pågick under åren 1947-1949, skedde enligtsom
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födelsehemort, dvs. modernsföreskrifter. innebar bl.a.särskilda Dessa att
endasti personaktenfödelse, skullekyrkobokföringsort vid barnets anges

faktiskadecember 1946. Denfödda efter den 31för som varpersoner
församling. Förfödelseorten kunde helt personer som varannanvara en

enligtfaktiska födelseortenantecknades denfödda före den januari 19471
pâFödelsehemortVid rubrikenfödelsehemort.församlingsboken per-som

förkortning-Den"föd.ort" inomdet dock förtrycktsonakten parentes.var
registre-verkliga födelseortendet denskulle strykas under när somvaren

i personakten.rades
folkbokföringen. Iinomfödelseortfall antecknades utländskvissaI

förutlandetfödelseorten ifaktiskaantecknades den20,personakten, rum
förreglergammalt fanns detSedanhade födelsehemort. ävensomperson

sådanriket". Närundersâte föddregistrering "utländsk utom personenav
baraantecknas. IntefödelseortSverige skullefolkbokfördes i ut-personens

antecknadesfödelseortenockså den utländskafödelselandlänningens utan
personakten.

1967 årsupphävdaden år 1991förekom ifödelsehemortBegreppet
kyrkobok-skulle barnnämnda lagEnligt 25 §folkbokföringslag. 1 ettst

andra stycketenligtFödelsehemortfödelsehemort.föras i sin sammavar,
kyrkobokfördfödelsebarnetsmodern vidförsamling därparagraf, den var

kundekyrkobokföring intemodernsi obefintligregister. Omeller upptagen
där bar-församlingfödelsehemorten denvidare,stadgades detutredas, var

föddes.net

ordningNuvarande8.1.2

År löpande folk-folkbokföringsverksamheten. Denreformerades1991
skatteförvaltningen.tillkyrkanfrån Svenskafördesbokföringen över

folkbok-avskaffadespersonaktendatoriserades ochRegistreringen som
kraft.trädde ifolkbokföringsförfattningarNyaföringsdokument.

ADB-register. FödelseorttillfördesPersonaktsinformationen över re-
ifödelsehemortinte hadefördärvid endastgistrerades personer som
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Sverige. Om födelseort registrerades också födelselandet. l övrigtangavs
registrerades födelsehemort. Den länmed och församling.angavs

Begreppet födelsehemort förekommer inte i den folkbok-nya
föringslagen 25 § gamla lagen har sin motsvarighet i 6 § 3 FbfL.men st
Även begreppet födelsehemort inte längre återfinns folkbok-iom
föringslagen folkbokförs nyfödda barn motsvarande tidigare,sätt som
dvs. i första hand i den församling där modern folkbokförd.är

Termen födelsehemort återfinns i lagen folkbokföringsregister ochom
i några andra gällande författningar, exempelvis i lagen aviseringsre-om
gister. Regleringen folkbokförings- och aviseringsregistren innebärav att
dessa register bl.a. skall innehålla uppgift folkbokfördaom personers
födelsehemort. deI nämnda lagarna har födelsehemorttermen samma
innebörd tidigare och alltså den folkbokföringson i vilken ettsom avser
nyfött barn skall folkbokföras. Författningarna innehåller inte någon defini-
tion definierats.begreppet i lagförarbeten har födelsehemortav men

Begreppet födelseort återfinns inte i FbfL bl.a. i lagarna folk-men om
bokförings-och aviseringsregister. folkbokföringenregistrerasInom uppgif-

födelseort pä tidigare. Uppgiftensätt bokförs förten om samma som per-
saknar födelsehemort i Sverige, dvs. förstai hand försoner som personer

föddaär utomlands, också för med födelsehemortsom men personer om
de föddaär i utlandet.

Registrering födelsehemort inom folkbokföringen initierasav genom
anmälan födelse. Ett barns födelse skall anmälas till Skattemyndighetenom

barnet föds inom landet eller det föds landet kvinnaom utomom av en
är folkbokförd här 24 FbfL.§ Regelmässigt det barnmorskaärsom en

vid sjukhus anmäler födelse. Med ledning anmälanett ochsom en av
ingivare sjukhuset i skattemyndighetens diarium för folkbok-anges
föringsärenden födelsen har anmälan framgårägt Av också för-var rum.
lossningsplats.

i Prop. 1990/91:53 40 och l994/95:20l 40.s. prop. s.
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Utländsk födelseort registreras oftast i samband med iatt personen
fråga efter invandring folkbokförs i Sverige. Uppgiften födelseortom
hämtas då från eller andra tillgängliga handlingar.personens pass

Uppgift födelsehemort och födelseort tillsammans medom anges namn
och i de flesta personbevis SOU 1994:44 58typerpersonnummer av s.
och bilaga 2. Efter reformen år 1991 formulären förändrades personbevis

och andra registerutdrag från folkbokföringen. uppgift födelse-För om
hemort och födelseort innehöll personbevisen endast rubriken Födelsehem-

det kunde födelseorten redovisades. Numera harort trots att vara som
RSV ändrat den aktuella rubriken på personbevis och utdrag till "Födelse-

hemort". ordningDet gällde före reformen.är samma som
folkbokföringenFrån sker omfattande avisering personuppgifteren av

till olika folkbokföringsuppgifter.användare Aviseringarna skerav
veckovis eller med andra intervaller. Uppgift födelsehemort ochom
födelseort efterfrågas endast i begränsad omfattning. SCB och polisen är

de enda myndigheter får del uppgiftstypema. Uppgiftbådasom av om
födelsehemort överförs också till det Statliga och adressregistretperson-
SPAR.

överväganden och förslag8.2

ursprunglig folkbokföringen8.2.1 Registrering hemort iav

uppgift födelsehemortfinns skäl behålla registreringenDet att av om
folkbokföringen. Uppgiften behöver tillhandahål-eller motsvarande inom

första för passändamål.las särskilt registerbegrepp i handsom

födelseort födelsehemort har sin bakgrundRegistrering uppgift ochomav
i äldre förhållanden. började användas identitets-Innan sompersonnummer

identifiera ledningbeteckning det naturligt medatt en person av upp-var
folkbokföringengift då viktigt inomoch härkomst. Det attom varnamn

född.registrera uppgiften om var en person var
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Från år 1947 fram till den juli1 1991 tillämpades dubbel folk-sortsen
bokföring. Personakten det grundläggande folkbokföringsdokumentetvar

folkbokföringshändelser antecknades också i olika kyrkoböcker. Vissamen
anteckningar kyrklig gjordes endast i kyrkobok. Emellanåt kundenaturav
det finnas skäl gå tillbaka till kyrkobok för kontroll eller komplette-att en
ring folkbokföringsuppgift. Om frågai hade flyttat fannsav en personen
kyrkoböckema i församling där folkbokförd.änen annan personen var
Med hjälp uppgiften födelsehemort personakten gick det enkeltav om

reda på i vilken församling antecknad i exempelvisatt ta en person var
födelse- och dopboken.

omfattandeDen användningen har gjort uppgiftattav personnummer
födelseort och födelsehemort inte längre behövs kompletterandeom som

identifikationsbegrepp. När folkbokföringen år fördes från1991 över

Svenska kyrkan till skattemyndigheterna dubbla folkbokfö-upphörde den

ringen. Uppgiften födelsehemort fyller funktionendärmed inte längreom
någon källhänvisning inom folkbokföringen.sortssom

För den interna folkbokföringsverksamheten finns det inte något behov

särskilt registrera uppgift födelseort födelsehemort förellerattav om per-
Ävenfolkbokförs i Sverige vid födelsen. uppgiftensoner som om om

födelsehemort bort särskild registeruppgift i folkbokföringsre-tas som en
gistren framgår födelsehemorten registren. beror födelsehem-Det attav

detsamma den första folkbokföringsorten förärorten som en person som
folkbokförs i Sverige vid födelsen. Uppgiften första folk-om en persons
bokföringsort framgår det lokala folkbokföringsregistret. I registretav
dokumenteras uppgifter "från folkbokfördatill graven" per-vaggan om

soner.:
den löpande folkbokföringsverksamheten behöver Skattemyndig-För

heten ha tillgång till uppgift födelseort. Uppgiften födelse-utländskom om
land bl.a. vid börd,behövs bedömningen personuppgifter såsom namn,av
födelsetid medborgarskap. också haoch Därmed det naturligtär att upp-
giften födelseort Uppgiftutländsk i folkbokföringsregistren. ut-omom
ländsk efterfrågasfödelseort också SCB och polisväsendet.av
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torde beropersonbevisförekommer iuppgiften födelsehemortenAtt om
uppgiften fyllervadsvårtdagsläget detförhållanden.äldre I ärpå att se

innehållet i olikafastställerbehov. RSV,för allmänt typer person-avsom
"Födelsehemort"Beteckningenbedömning.gjortbevis, har samma

utvisarinteeftersom denklargörandeheller särskiltpersonbevisen inteär
födelseorten.ellerfödelsehemortenden ärort som angesom

folkbokföringsupp-fåtal användareendastframgått detSom är ett av
förfråganPåfödelsehemort.uppgiftenintresseradegifter är omavsom

föranvändsfödelsehemortanförtSCButredningen harfrån att termen
avskaffaskanEnligt SCBbefolkningsstatistik.framställning termenav

avi-registreras,folkbokföringsortförstaförutsättningunder att personens
folkbok-så länge ärfolkbokföringssystemetoch lagras i personenseras

funktiondå fyllakanfolkbokföringsortenförstaförd. Den somsamma
födelsehemorten.

förregisteransvarigadressregisternämnd harochStatens somperson-
användsalltframföri SPARfödelsehemortuppgiftenupplystSPAR att om

kyrkan.Svenskainompolismyndigheter och pastorerav
mycketfödelsehemortsuppgiften ianvänder storPolismyndigheterna

internationellatillbl.a.Med hänsynvid utfärdandeomfattning pass.av
födelseort. Föruppgiftinnehållaskall det svenskaåtaganden passet om

födelsehemortenSverige detifödelsehemort ärmed anges.sompersoner
folkbokföringeninomprincip inteiregistrerasfödelseortenfaktiskaDen

uppgiftpolismyndigheternapassändamâl hämtarFörför dessa personer.
andraochhemortsuppgiftenGenomfrån SPAR.födelsehemort attom

intesökandendär behövertillgängligafinnsföruppgifter behövs passsom
underlättarpassansökanförpersonbevis inte behövspersonbevis. Attförete

skattemyndigheternaockså hosenskildeför den somresursermen sparar
Årligen antalmycketutfärdaspersonbevis.utfärda stortbehöverinte ett

passhandlingar.svenska
utredningenanfört tillharcentralstyrelsekyrkansSvenskaEnligt vad

födelsehemort.uppgiftbehovSvenska kyrkaninomhar omavpastorer
kyrkligtelleremellertid varkenpåpekat har annatstyrelsenSom pastor or-

deföljerDetregister.kyrkligtuppgiften i någotregistrera avrätt attgan
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förskrifter Datainspektionen har utfärdat för församlingsregister ochsom
ministerialböcker i Svenska kyrkans verksamhet Datainspektionens för-

uppgiftenfattningssamling, DIFS 1995:3. Därmed kan behovpastors av
födelsehemort från register med folkbokföringsuppgifter ifrågasättas.om

Med den ordning tillämpas enligt 6 lagen§ aviseringsregister harsom om
inte heller från aviseringsregistret få avisering uppgiftenrättpastor att av

födelsehemort.om
Diet alltså i princip endast förär passändamâl uppgiftsom en om

födelsehemort eller motsvarande behöver tillgänglig särskildgöras som en
registerterm. Att det ingår i folkbokföringsverksamheten tillhandahållaatt
olikaiuppgifter registreras inom folkbokföringen har slagits fast, bl.a.som
vid inrättandet det aviseringsregistret för folkbokföringsuppgifter.av nya

upp-därförDet 4 § lagen bl.a.är 5 aviseringsregister stadgar attsom om
gift födelsehemort skall ingå i registret. Utredningen den bak-har motom
grunden inte anledning föreslå uppgiften skall tillhandahållasatt att
något Uppgiften bör således finnas kvar särskilt begreppsätt.annat ettsom
i folkbokföringsregistren.

8.2.2 Skall födelseort födelsehemorteller registreras

Det finns inte skäl inom folkbokföringen börja registrera faktiskatt
födelseort i Sverige. Begreppet födelsehemort kan användas iäven
fortsättningen.

Den uppgift skall registreras folk-och tillhandahållas skallsom avse
första folkbokföringsort,bokförda faktiska födelseort ellerpersoners annan

liknande uppgift. Uppgiften måste något förhållande kanavse som
födelseortbetecknas i passarnrnanhang. nyordning bör inte innebä-Ensom
eller omfattande för folkbokföringsverksam-kostsamma förändringarra

heten. Registreringen uppgift tillgängligbör normalt inomäravse somen
folkbokföringen. praktiken behålla registreringenI står valet mellan att av
första folkbokföringsorten registrera faktiska födelseorten.eller denatt
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bosatt. svårtfödslar sker på där kvinnan DetMånga är äränortannan
faktiskabörja registrera dennågot skäl för folkbokföringen skallattatt se

där födelsesjukhusetdvs. den församling eller kommunfödelseorten, är

beläget.

ochefter nedkomstennyblivna modern lämnat sjukhusetSedan den

folkbokföringsort.bosatt i modernsåtervänt hem kommer barnet att vara
betraktasför den kanförhållande talar starktDet är ortenattett somsom

förhållandenUnder allaförsta i folkbokföringen.barnets hemort även

moderns folkbok-anknytning tillmåste ha starkarebarnet anses en
utred-Enligtfödelsesjukhuset beläget.föringsort till den där ärän ort

folkbokföringen införamening finns det inte skäl inomningens att
Även fortsättningsvis bör denfaktisk födelseort i Sverige.registrering av

folkbokföringsuppgift.särskildregistrerasförsta folkbokföringsorten som
kyrkan ochmellan Svenskaförändring i relationernaDen staten som

skeinte längre börför folkbokföringförestående talarär nära att
slutligen kommerförändringenOavsett hurförsamling i kommun. attutan

delförsamlingsindelningen tillutgå frånsig kangestalta storattman
möjlighetkyrkanangelägenhet. Närkyrkligbli internkommer att gesen

olämpligförsamlingenförsamlingarexempelvis slå är somatt samman
folkbokföring.utgångspunkt förgeografisk

församlingen,och intekommunen,pekarVad attmotsagtssom nu
skerfolkbokföring allmäntSå längebarnetsskall ursprungsort.somanges

försam-inaturligtemellertidförsamling detpå är orten termatt avange
förstinförasregler däromanvändas börskalli stället kommunenling. Om

upphör.församlingfolkbokföringsamband medi att
kanfödelsehemortbegreppetframhållitsnågra håll har detFrån att

födelse-förledaskanmissförstånd. harvålla Det attatt trosagts att man
iUtredningen kanfödelseorten.faktiskadenhemorten densammaär som

födelsehem-Begreppetförståelse för sådantha viss synsätt.och för sig ett
i lag. Hosdefinieratdettill år 1991i50 år. Framhar dock använtsort var

födelse-intresseharfolkbokföringsuppgifteranvändaredet fåtal avsomav
mednågot vadinte råda tvekandethemorten torde avses upp-somom

giften.
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Det kan ligga tillhandsnära benämna den första folkbokföringsortenatt
för födelseort. På den första folkbokföringsorten har alla barnnästan till-
bringat någon del sin Ovanuppväxt. har konstateratsdet många barnav att

Åföds på där föräldrarna inte folkbokförda.är andra sidanort detären
naturligtvis vanligt, särskilt i tättbefolkade delar landet, barnmer att ettav
föds i kommun det folkbokförs. När det sker kommer barnetssamma som
faktiska födelseort överensstämma med den första folkbokföringskom-att

Det räcker dock inte med födelse och folkbokföring sker imunen. att
kommun för överensstämmelse skall råda mellan faktisk födel-attsamma

och första folkbokföringsort. För så skall bli fallet måste födelseseort att
och folkbokföring ha skett i församling.samma

Ett tredje alternativ naturligtvis inteär ha någon särskild benämningatt
på den första folkbokföringsorten för folkbokförs i Sverigepersoner som
vid födelsen. första folkbokföringsortenDen skulle därmed den förstavara

Ävenfolkbokföringsorten ingentingoch inte folkbok-annat. personer som
förs i landet vid födelsen först och därmed registreras medutan senare, en
utländsk födelseort, har emellertid också första folkbokföringsort.en

Sammanfattningsvis kan inte begreppsfrågan sägas störrevara av
betydelse. Främst med hänsyn till vad i föregåendenärmastsagtssom
stycke bör dock den första folkbokföringsorten fortsättningsvis haäven en
särskild benämning. Ungefär lika starka skäl kan förtala begreppetsägas
födelsehemort för begreppet födelseort. födelseortMot talarsom
naturligtvis den registrering sker i många fall inte kommeratt attsom

den verkliga födelseorten. Det förhållandet kan säkerligen ledamotsvara
till missförstånd i motsvarande grad påstås kunna ske vid användning-som

begreppet födelsehemort.en av
Enligt utredningens mening talar övervägande skäl för begreppet fö-att

delsehemort bör användas även fortsättningsvis. Det finns skäl i FbfLatt
återinföra definition begreppet.en av

Som tidigarenämnts har uppgiften födelsehemort begränsatettom
användningsområde. Trots förekommerdet den så alltid igott som person-
bevis. Det i princip endast därär den uppmärksammassom av gemene

Enligt utredningens mening finns det anledning för RSV övervägaman. att
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Därmedpersonbevisen.uppgiften födelsehemort kan bort iinte tasomom
fundera vadinte anledningskulle allmänheten ha övernärmareatt som

skulle minimeras.för missförståndmed födelsehemort och riskenavses
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Samordningsnummer i stället för per-

till inte ärsonnummer personer som

folkbokförda

9.1 Bakgrund

1.1 Inledning

Personnummer det slag används infördes år 1967. Lagregle-av som nu
ringen fanns till börja med i 7 § 1967 års folkbok-attav personnumren
föringslag. Bestämmelsen hade följande kortfattade lydelse:

För varje fastställes identitetsbeteckning.person personnummer som

Numera återfinns reglerna fastställande i 1991 årsom av personnummer
folkbokföringslag. Lagens grundläggande föreskrift om personnummer
18 § 1 FbfL lyder:st

För varje folkbokförd fastställs identitets-ettperson personnummer som
beteckning. Vidare fastställs för inte ärpersonnummer personer som
folkbokförda i de fall i lag eller författning.som anges annan

Lagstiftningen utgår således från det i första hand folkbokfördaäratt
skall tilldelas Skattemyndigheten fastställerpersoner som personnummer.

i samband med folkbokförs första gången,attpersonnummer en person
dvs. nyfött barn folkbokförsnär eller folkbokföringnär sker medett an-
ledning invandring inte tidigare har tilldelatsav om personen personnum-

Personnummer kan också fastställas för inte folk-ärmer. personer som
bokförda enligt 18 § FbfL kräver sådan tilldelning uttryckligt för-men en
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fattningsstöd. Sådant särskilt författningsstöd för personnummertilldelning

kan föreligga det gällernärsägas

rättsväsendets register och

totalförsvarspliktiga.

Enligt praxis sker också tilldelning för registrering iav personnummer
skatteregister,

körkortsregister,

sjömansregister,

försäkringskassaregister hos allmän samt
passregister.för utfärdande och registrering iav pass

förUttryckligt författningsstöd för tilldelning personnummer personerav
rättsväsendetsinte folkbokförda föreligger alltså endast i frågaär omsom

förtotalförsvarspliktiga. fastställsregister och Att ävenpersonnummer
har fortsattandra samhällsområden beror i första hand attatt man

tid. Detgällde gamla folkbokföringslagenstillämpa den ordning som
skullepersonnummertilldelningenfanns tidigare inte något krav att

stöd i författning.ha

myndighetförhar bl.a. föreskriftMan rätt attansett att re-en om en
myndigheten hos skattemyn-gistrera kan grunda förrätt attpersonnummer

sådantför saknardigheten begära nummer.personer sompersonnummer
hadeFbfL har alltså inte fått det genomslagBestämmelsen i 18 § som man

samhällsområdensig. Uppenbarligen finns det inom dekunnat förvänta

användasidentifieringsbegrepp kanaktuella behovär ett avsomsom av
med pågåttgodtagit detta ochflera myndigheter. Skatteförvaltningen har

förenlig FbfL. Samtidigtmedpersonnummertilldelning inte heltärsomen
omfattandesåifrågasatt behovethar RSV i olika sammanhang av en

sker.personnummertilldelning som nu
endastFbfL så tilldelningRSV har tolkat 18 § att personnummerav

stöd lagförs medskall ingå i registerkan ske avsompersonnummerom
frånskattemyndigheternaförfattning. Verket har avråtteller attannan

personkategori skall tilldelasutvidga den an-personnummer av annansom
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ledning folkbokföring.än Det har exempelvis gällt förpersonnummer
registrering i bilregistret öppnande bankkonto.samt RSV har ocksåav

sig utvidgning detmotsatt när gäller registrering i handelsregisteren och
arbetssökande hos arbetsförmedling.av
Numera detär alltid skattekontor ombesörjerett personnummertill-som

delning. Vid utgången år 1995 fanns det omkring 448 000av personer
hade tilldelatssom folkbokförda iutan landet.personnummer att vara

Under år 1995 omfattade tilldelningen 20 567 dessaAv folk-personer.
bokfördes under år 932samma personer.

I folkbokföringens centrala referensregister registreras samtliga
har tilldelats Förpersoner som aldrig harpersonnummer. en person som

varit folkbokförd registreras endast uppgift grunden förpersonnumret,om
personnummertilldelningen uppgiftsamt om personens namn.

9.1.2 Allmänt behovetom av personnummer

I direktiven till Personnummerutredningen Dir. 1993:7 pekade regeringen
de fördelar förknippade med användningensom var av personnummer.

Även Personnummerutredningens betänkande inte ledde till lagstiftningom
kan beskrivningen i direktiven fördelarna med alltjämtav personnummer

ha giltighet.anses
Personnumrets fördel bestårstörsta enligt direktiven till Personnum-

merutredningen i det enhetligtår föroch varjeatt unikt identifi-ett person
kationsbegrepp. Det därmedär effektivt hjälpmedel personförväx-ett mot
lingar, vilket betydelseår bl.a. från rättssäkerhetssynpunkt. Når detav
gäller forskning och framtagning statistik underlag för beslutsamt annatav
menade regeringen användningenatt i allmänhet bidrarav personnummer
till öka möjligheterna och minskaatt kostnaderna. Vidare torde enligt
regeringen användningen bidra till effektiviseraav personnummer att
administrationen och minska kostnaderna för personregistrering, något som
i sin är ägnat medföra lägretur kostnader för denatt även enskilde.
Användningen ansågs i praktiken nödvändigav personnummer vara en
förutsättning för vissa administrativa förenklingar, beträffandet.ex.
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utbreddaframhölls med denfördeldeklarationsförfarandet. En somannan
redabehövde hållaenskilde intedenpersonnummeranvändningen attvar
ochkundnummerexempelvissåsomidentifikationsbegrepp,flera olika

anställningsnummer.
Personnummerutredningen äventilli direktivenpåvisadeRegeringen

olägenhetenpersonnummeranvändningen. Den störstamednackdelar an-
anfördeskunde,Vidareintegritetsintrång.otillbörligtrisken försågs vara

tillinbjudadirektiv,Personnummerutredningensi personnumretdet en
kundeManidentifikationsbegrepp.tillförlitlighet endadessövertro som

medocksåbehövdeinte görasidentitetenkontrollfelaktigt atttro aven
och adress.t.ex. namn

haranvändninginnehåller reglerDatalagen sompersonnummeromom
lyder:datalagen7 § 2sammanhanget.i härbetydelse detviss st

skefårregistreringgäller dessutomfråga attI personnummerom
ändamål,registretstillmed hänsynmotiveratklartdetendast när är
skäl.beaktansvärtelleridentifieringsäkervikten annatavav en

folkbokfördaför ickeNärmare9.1.3 personnummerom

registerRättsväsendets

polis-stödmedregister skerrättsväsendetsförPersonnummertilldelning av
informationssys-rättsväsendetsförordningenregisterkungörelsen och om

tem.
polisregis-i lagenpolisregister finnsföreskrifterGrundläggande omom

tilltjänaskallregisterpolisregistermedlagen förståsEnligt upp-somter.
ellereller dömtsåtalatsmisstänkts,någon harför vilkabrottlysning om

inne-Polisregisterkungörelseni övrigt.förhållandenpersonliganågonsom
ochRPSpolisregisterolikaföreskrifter dekompletterandehåller somom
s.k.del detRegistren kan utgöraför. sägaspolismyndighetema aven

kriminal-allmännaockså detvilkettillbelastningsregistret,ochpolis-
vidsåvälbelastningsregistretochpolis-användspolisenhör. Inomregistret

trañkpolisverksamhet.ochordnings-vidbrottsutredningochspaning som
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RPS och polismyndigheter har terminalåtkomst till polisregister. Tull-
myndigheter och länsstyrelse får ha begränsad terminalâtkomst till polis-
register. Uppgift i polisregister får sambearbetas med uppgift om
tillståndshavare enligt alkohollagen och alkoholförordningen. Bl.a. allmän
åklagare, polismyndighet,utlänningsmyndighet,tullmyndighet, länsstyrelse
och länsrätt får del uppgifter finnsta i polisregister. Registerupp-av som
gifter lämnas också till den officiella statistiken.

Enligt 12 § polisregisterkungörelsen skall den skattemyndighet som
RSV bestämmer på begäran RPS fastställa förav personnummer personer

saknar och vilka uppgiftsom har kommitpersonnummer till RPSom
polisregister.

Polis- och belastningsregistret ingår i ADB-systemet BROTTSRI som
i sin delutgörtur rättsväsendets informationssystem, RI-systemet.en av
RI-systemet regleras i förordningen rättsväsendets informationssystem.om
Enligt förordningen skall RI-systemet användas för insamling, lagring, be-
arbetning och uppgiftslämnande för verksamheten inom polis-, åklagar-
och domstolsväsendet kriminalvården.samt

I RI-systemet lagras bl.a. uppgifter domstolsavgöranden, brottsan-om
målningar och misstänkta brottslingar. RPS för uppgiftsregistre-ansvarar
ring och registerhantering. Från RI-systemet levereras uppgifterannan för
registrering i ADB-system hos kronofogdemyndigheterna, kriminalvården,
Vägverket Överföringenkörkortsregistret och rättsstatistiken. sker maski-
nellt och sammankoppling hos de mottagande myndigheterna sker med led-
ning och Kriminalvårdsstyrelsenav lämnarnamn ocksåpersonnummer.
uppgifter från RI-systemet till bl.a. RFV, Totalförsvarets pliktverk och
rättsstatistiken.

Flertalet de förekommer i polisregistren och RI-syste-av personer som
säkerligen folkbokfördaiär landet. Uppgiftsutlämnandemet och annan an-

vändning registeruppgifter dockär inte begränsad till dennaav personka-
Uppgiftertegori. inte folkbokfördaär används också iom personer som

utsträckning de aktuellastor registrens olika intressenter.av
förordningen23 § rättsväsendets informationssystem innehållerom

bl.a. bestämmelse fastställande Enligt be-en om av personnummer.
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fastställabegäran RPSskall skattemyndighetstämmelsen person-av
vilka uppgifterochsaknar sådantför omnummersomnummer personer

initieras oftastPersonnummertilldelningeninkommit till RPS.har genom
förordningenenligtuppgiftsskyldighetfullgör sinpolismyndighet attatt en

misstanke brott.ellerregistrera anmälanhos RPS om
frånrekvirerar RPSrättsväsendetregistrering inomFör personnummer

kontrolle-identitet harredovisaskatteförvaltningen utan att personensom
skall RPSanvändsden blankettEnligt namn,ange personensrats. som

framgårrekvisitionenmedborgarskap. Avochfödelsetid, födelseortkön,
Skattemyndighetenuppgift.i fråga någonråderosäkerhetinte omom

tilldelatstidigare haruppgivnaundersöker den personnummerpersonenom
kontroller.någraövrigt inteigörmen

tilldelatshade 124 441år 1995Vid utgången personnum-personerav
polisregisterkungörelsenreglerasregisteri deför registrering avsommer

År tilldela-1995informationssystem.rättsväsendetsförordningenoch om
tilltilldelningenuppgick1994För årsådanades 2855 personnummer.

0267 nummer.

Totalförsvarspliktiga

totalförsvarspliktigapersonnurnmertilldelning förbestämmelseEn somom
totalförsvars-förordningenkap. 4 §finns i 3sådantsaknar omnummer

juli 1995.kraft den 1totalförsvarsplikt trädde iBestämmelserplikt. om
alltsåtotalförsvarspliktiga ärförTilldelning nyenpersonnummerav

imotsvarighettidigarehade dockföreteelse. Den personnummer-en
värnpliktsändamål.förtilldelningen

för värnplikt-tilldelatsantaletuppgifterNågra personnummer somom
tilldelningskeddeframkommitvadEnligtföreligger inte.sändarnål som

Någon tilldelningsällan.mycketvämpliktsändamålförpersonnummerav
förekommit.intetotalförsvarspliktiga harför ännu
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Skatteregistrering

För inte folkbokfördär skall, enligt 5 § skatteregisterlagenperson som
införas i skatteregister i den mån det behövs för beskatt-personnummer

ningen. Skattemyndigheten fastställer regelmässigt förpersonnummer
sådan i samband medperson

A/ skattsedel utfärdas för stadigvarandeatt vistas härperson som utan
folkbokförd,att vara

B/ beslut särskild inkomstskatt för utomlands bosattom person,
C/ beräkning pensionsgrundande inkomst för inte ärav person som
folkbokförd.

EU-medborgare flyttar till Sverige för arbeta här saknarattsom men som
uppehållstillstånd kan tilldelas för skatteändamål underpersonnummer
väntetiden.

T.o.m. den 31 december 1995 hade 272 012 tilldelatspersoner person-
för registrering i skatteregister. Under år 1995 tilldelades 12 675nummer

sådana Personer tilldelas för registre-personnummer. som personnummer
ring i skatteregistren alltså denutgör största tilldelasgruppen personer som

folkbokförda.utan attpersonnummer vara
Registrering i skatteregister initieras regelmässigt den skatt-attgenom

skyldige begär skattsedel eller arbetsgivare lämnar kontrolluppgift. Deatt
uppgifter ligger till förgrund personnummertilldelning ofta obe-ärsom
styrkta. I vissa fall saknas också uppgift födelsetid. Den registreradeom

identitet inte sällan oklar.ärpersonens
Det centrala skatteregistret tillgängligtär via terminal från skattemyn-

Ävendighetema. Kronofogdemyndigheten har sådan åtkomst. Myndig-
heternas terminalåtkomst emellertid begränsadär olika Utlänmandesätt.

ADB-medium uppgifter från skatteregistren sker enligt särskildaav
föreskrifter. Bland de myndigheter erhåller skatteuppgifter märkssom
RFV, kronofogdemyndigheterna och Centrala studiestödsnämnden.

Uppgiftslämnandet inte begränsat tillär folkbokförda iärpersoner som
landet.
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ocksåsidananvänds vidskatteförvaltningenInom personnummerav
GD-beskattningen. Ettvididentifikationsbegrepps.k. GD-nummer som
plusmeduppbyggt sätt ettär sexpersonnummersomsammanummer

tilldelas30. GD-nummermed taletinledssiffror. Alla GD-nummerfyra
fastig-Sverigeiinkomsterharutomlandsbosattaär avmensompersoner

riketföri detbeskattasskalldärförnäringsverksamhet ochhet eller
tilldelas ävenGD-nummertaxeringsdistriktet. sompersonergemensamma

folkbokföringtidigaregrundexempelvisharredan avpersonnummer,
skatteförvalt-inomhand internti förstaanvändsGD-numreti landet.

innebärochGD-nummerbruketdubblaDetningen. personnummerav
och GD-bådeundertaxeringsamtidigförriskervissa personnummer

nummer.

försäkringskassahos allmänRegistrering

försäkringskassahos allmänregister utanin iskall skrivasPersoner som
praxisenligttilldelasskattskyldigaellerfolkbokförda personnum-att vara

hartidigarefrågavarithandi förstahar detHittills sompersonerommer.
imedlemskapSverigesATP.tillharSverige och rättivarit bosatta som

för-tillkan ha rättEU-statimedborgareemellertidinnebärEU att annan
kassan.in hosskrivasdärför skallSverige ochimåner

socialförsäkringenadministrationRFV:sochFörsäkringskassornas av
medmyndigheterandramedkontakter samtantal en-förutsätter stortett

medbl.a.och bedrivsautomatiseradgradi högVerksamheten ärskilda.
befolkningen. Person-delaromfattarADB-registerhjälp stora avsomav

socialförsäkringsad-inominterntbådegenomgåendeanvändsnumret
sjukförsäkrings-lokaladekontakter. Ioch vidministrationen externa

"kund-medanvändsi bruk äventagits systemnyligen ettregister som
socialförsäkringssystemetanvändas inomskall kunnaNumretnummer".

i registren.dockskallPersonnumrenföri stället angespersonnummer.
mångafråninformationSocialförsäkringsadministrationen emottar

omfattandemycketskeradministrationenFrån ettuppgiftslämnare.externa
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uppgiftslämnande till bl.a. RSV, kronofogdemyndigheter och olika kom-
munala organ.

Antalet har tilldelats för ingå i försäk-personer som attpersonnummer
ringskassomas register uppgick den 31 december 1995 till 8 247. Under
år 1995 tilldelades 38 det skälet.personer personnummer av

Registrering för passändamål

En föranlederpassansökan kontroller i olika register. Vid dessa kontroller
handanvänds i första sökbegrepp.personnummer som

Svenskt utfärdas för svensk medborgare. utfärdasPass enligt sär-pass
skilt formulär. Den svenska passboken innehåller plats för personnummer.

För utfardande och registrering i passregister fastställer skatte-av pass
myndigheten begäran passmyndigheten förav personnummer personer

saknar Personnummertilldelningen undantagslöstsom personnummer. avser
barn svenska medborgare och föds iär utlandet svensk modersom av som
inte folkbokförd i Sverige vid barnets födelse.är till utgången årFram av
1995 hade 26 774 tilldelats med anledningpersoner personnummer av
passärende. Under år 1995 omfattade tilldelningen 2 171 personer.

Något regelbundet utlämnade uppgifter sker inte från passregistret.av

Körkortsregistret

För registrering i körkortsregistret tilldelas körkorts-närpersonnummer
tillstånd skall utfärdas för saknar Antaletperson som personnummer. per-

har tilldelats för körkortsändamål uppgick densoner som personnummer
31 december 1995 till 3 501. Under år 1995 tilldelades 154 sådana person-

nummer.
Körkort används i mycket omfattning legitimationshandling.stor som

För motverka förfalskade körkort försesanvänds i brottsligt syfteatt att
varje körkort sedan något år tillbaka med unikt referensnummer.ett
Numret registreras i körkortsregistret. Vid kontroll körkortet skallav
referensnumret och det finns pâ körkortet Ompersonnummer som anges.
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varandrakopplade till ärkörkortsregistretenligt ärocksåbådade numren
sannolikhet äkta.med allkörkortet

saknardenocksåsammanhang kan nämnasdettaI att personnum-som
till-tilldelasfordonsregistretifordonsförvärv ettregistreringvid avmer

699-nummer.s.k.länsstyrelsen,fälligt ettnummer av

Sjömansregistrering

folkbokfördainte ärförfastställsSlutligen sompersonerpersonnummer
omfattade densjömansregistret. Deniskall registrerasoch gruppensom

enligttilldelades,år 1995Underl3 394december 19953l personer.
anled-medberäkningar, 244skatteförvaltningens personnummerpersoner

sjömansregistret.iregistreringning av

Övrigt

frånförfrågningarsamband medtillfällen iupprepadevidharRSV
intetilldelningframhållitenskildaochmyndigheter personnummeratt av

redovisats. Detvadändamålytterligareför änfrågaikan komma nusom
"bank-förpersonnummertilldelningfallförekommit enstakadockhar av

utbildningbostadskö ochstudier,konto,

Identitetskontrollen9.1.4 m.m.

förbådeSkattemyndighetenfastställerframgått personnummerSom
folkbokföringVidför andraochfolkbokfördaär personer.personer som

ochfödelsetidbl.a.uppgifterSkattemyndighetenfårnyfödda barn omav
MedFbfL.jfr 24 §skerfödelsendärdet sjukhusfrånföräldrarbarnets

oftastföräldrarbarnetsoch tillsjukhusetfrånunderrättelsentill atthänsyn
fastställasvårigheternågradet inteföreligger attlandetfolkbokförda iär

andrafödelsetid ochregistreringförUnderlaget upp-identitet.barnets av
fullgott.ocksådärmedfolkbokföringsregistren äriskallgifter angessom
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Folkbokföring sker också med anledning inflyttning från land.annatav
När folkbokföring sker med anledning inflyttning kan underlaget förav
identifiering och registrering variera. Sker inflyttningen från nordisktannat
land tillämpas den särskilda lagstiftningen överenskommelse mellan deom
nordiska länderna folkbokföring. Det innebär bl.a. den inflyttandeom att
endast kan folkbokföras med stöd handling s.k. internordiskt flytt-av en -
ningsbetyg utfärdats folkbokföringsmyndigheten i utflyttnings-som av-
landet. Lagstiftningen föreskriver också kommunikation mellan folkbok-
föringsmyndighetema i berörda länder. Regelverket innebär möjlig-att
heterna till identifiering och kontroll mycketär goda vid inflyttning från

nordiskt land.annat

Utlänning inte medborgare iär nordiskt land kan i principsom annat
endast folkbokföras i Sverige han eller hon har uppehållstillstånd. Närom
folkbokföring sker hämtas uppgifter från uppehållstillståndetom personen
och andra handlingar från invandrarmyndigheten. Ofta har invandrarmyn-
digheten kunnat fastställa identitet utifrån och andra till-personens pass
gängliga handlingar. förekommerDet emellertid också att personer som
kommer till Sverige och sedermera blir folkbokförda här helt saknar iden-
titetshandlingar. I många fall kan inte heller kontroller med detgöras upp-
givna hemlandet. Myndigheterna har då endast muntligapersonens egna
uppgifter efter. Uppgifter identitetatt och andra för-om personens
hållanden registreras inom folkbokföringen får då helt grundassom
obestyrkta uppgifter. Det sig självt isäger sådana fall osäkerhet kanatt
råda inte bara identitet också födelsetid, med-om utanpersonens om
borgarskap, familjeförhållanden I sammanhanget kan detnämnas attm.m.
årligen ändras ungefär 5001 Skälet till detta oftastärpersonnummer. att

registrerad födelsetid för utländsk härkomst har visat sigen en person av
felaktig.

Det bristfälliga underlaget för identitets- och uppgiftskontroll detnär
gäller personnummertilldelning för registrering inom beskattningen och
rättsväsendet har tidigare När detnämnts. gäller tilldelning för vållarpass
identifieringsfrågan inte nägra svårigheter hos skattemyndigheten, bl.a.
grund endast utfärdas för svenska medborgare.attav pass
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t
för-registrering hosförsker rekvisitiondagslägetI personnummerav

körkorts-ochsjömansregisteritotalförsvaretinomsäkringskassa, samt
rekvirerarskall denblankettenEnligtsärskild blankett.register som

ellermedstyrktsharidentiteten annanpasspersonnumret ange om
handlingenskallharhandling använtsOm änhandling. anges.passannan

identitets-myndigheten görarekvirerandealltså den attankommerDet

kontrollen.
tilldelats atthar utandeandellitenEn personnummerpersoner somav

ifolkbokfördatidlängreellerkortareblir efterfolkbokförda envara
tyderfrån RSVerhållithar attutredningenUppgifterlandet. som

folkbokförda. Enblir%mindre 10betydligt somän personpersonernaav
får be-folkbokföringanledning äntilldelatshar annanpersonnummer av

folkbokförs.honhan ellerhålla närnumret senare
Skattemyndighetendet attankommeraktualiserasfolkbokföringNär

medidentiskärtilldelatshardenbedöma personnummerperson somom
punktenpå dentvekanminstadet råderOmfolkbokföras.skallden som

OmSkattemyndigheten nytt personnummertilldelar nyttett personnummer.
bådamellan dekopplingnågonintefolkbokföringen skervidtilldelas

sigför dettalar rörmycket person.identiteterna även att sammaomom

förslagPersonnummerutredningens9.2

2501994:63betänkande SOUi sittföreslogPersonnummerutredningen s.
allprincipieffektivitetintegritet och personnum-attff Personnummer -

upphöra.skullefolkbokföringskäl änskeddemertilldelning annatavsom
förtilldelningansågPersonnummerutredningen personnummeratt av

för-hosregisterskatteregister,register,rättsväsendetsiregistrering
slopas.bordesjömansregisterochkörkorts-försäkringskassa samt pass-,

PersonnummerutredningenenligtbordevärnpliktsändamålTilldelningenför
totalförsvarsplikt.tillövergångenanledningmedytterligareövervägas av

till-kringregleringfastareskapavillePersonnummerutredningen en
i landet.folkbokfördainte ärtilldelning sompersonerpersonnummerav
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Med hänsyn till den betydelse har i samhället och tillsom personnumret
det faktum med all uppfattasatt rätt och används påpersonnummer samma

hursätt det har tilldelats ansågoavsett utredningen det i lag uttryckligenatt
borde i vilka fall skall tilldelas. Attanges personnummer ärpersonnumret
tillförlitligt och tilldelningen sker enligt enhetligaatt regler med stöd av
bestyrkta identitetsuppgifter viktigtär enligt utredningen.

Personnummerutredningen ansåg enbart det förhållandetatt att person-
skall ingå i register förs med stöd lag ellernummer ett som av annan

författning inte skäl förär personnummertilldelning. Man borde enligt
utredningen bl.a. bedömninggöra det finns behoven ettav om av gemen-

identitetsbegrepp möjliggörsamt koppling mellan olika register.som en
Personnummerutredningen konstaterade samtidigt personnummertill-att

delning hade vissa fördelar både för den enskilde och för samhället, bl.a.
vad gäller möjligheten erhålla giltig svensk legitimation. Utred-att en
ningen påpekade också har svårtatt utanpersoner attpersonnummer
erhålla telefonabonnemang och bankkonto.öppna

Personnummerutredningen anförde vidare för samhället innebäratt
enhetligt identitetsbegrepp minimeringpersonnumret admini-som en av

strationskostnader. Kontroller uppgifter och sambearbetning mellanav
olika register underlättas också enligt utredningen.

Enligt Personnummerutredningen kunde det ifrågasättas om personnum-
skall tilldelas endast det skälet de misstänks för brottmer attpersoner av

eller uppbär svensk pension. Om inte vid tillfälleettpersonen senare
folkbokförs saknade, enligt utredningen, den funktionpersonnumret som
det normalt har sarnmanlänkande identitetsbegrepp mellan olikasom
register. Personnummerutredningen anförde de uppgifter ligger tillatt som
grund för personnummertilldelning i de aktuella fallen ofta obestyrktaär
eller ofullständiga.

I de fall inte skall tilldelas kunde, enligt Personnummer-personnummer
utredningen, i stället uppgift födelsetid registreras. Utredningen pâ-om
pekade också de s.k. SIV-nummer Invandrarverket fastställer föratt som

söker asyl i Sverige kunde användas i omfattning ävenpersoner som stor
utanför invandrarmyndighetemas verksamhetsområden.
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ändamålen för tilldelningolikaPersonnummerutredningen bedömde de

folkbokförda Sverige ochiinteför varpersoner sompersonnummerav
fortsattförtillräckliga skäldet inte farmsansåg att personnummer-en

för sådanatilldelning personer.
Även bort möjligheternaställa sig kostsamtdet skulle attatt taom

den tilldelningendeträttsväsendets registerförtilldela varpersonnummer
fördelstötande. DenbedömdePersonnummerutredningen mestsomsom

tilldelassammanhang innebärmångadet i ettatt personnummersom
kriminellkopplad tillPersonnummerutredningen, inteenligtborde, envara

kunnabordePersonnummerutredningen ansåg SIV-numrenhandling. att
förpåtalatRPS haderättsväsendet.utsträckning inomanvändas i stor

registerrättsväsendetsregistrering iPersonnummerutredningen att aven
deeftersomskulle bli kostsamidentitetsbegrepp änannat personnummer

emellertidRPS skulleEnligtålderdomliga.nuvarande ADB-systemen var
begränsningföre sekelskiftet. OmbrukiADB-system person-avtas ennya

samtidigtgenomfördesregisterrättsväsendetsförnummertilldelningen som
kost-skekunna störreenligt RPSdrift skulle deti utansystem togsnya

kronofog-uppstå hoskunnasvårigheter skulledockmenadenader. RPS att
vilkaSCB,ochVägverketKriminalvårdsstyrelsen,demyndighetema,

register.rättsväsendetsuppgifter frånerhållermyndigheter
värnpliktsändamål konstate-förpersonnummertilldelninggälldeNär det

kommaskulleförhållandena attPersonnummerutredningen snartrade att
isamladescivilpliktochvärnplikt nyttettreglernaförändras när om

tilldelningFrågantotalförsvarsplikt.regelverk personnummeravomom
ytterligare.utredasutredningenenligtbordetotalförsvarspliktigaför

skattead-ianfört dethade RSVPersonnummerutredningen attEnligt
uppgiftermöjligt hanteramerkostnadobetydligtillministratiønen attvaren

Somtilldeladesdessafolkbokfördaicke att personnummer.utanom
tilldeladesärskilteller andraGD-nummerutredningenansågalternativ att

RFV.kommunikation medoch vidbåde interntanvändas,kundenummer
Personnummertilldelningenförregistreringhosallmänförsäkringskassa

svårthadePersonnummerutredningenliten. attrelativtunder år 1993var
iEES-avtalet varitbehövasskulletilldelning närbedöma hur stor som
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kraft längre tid eller Sverige anslutit sig till EU. RFV hade tillen ut-
redningen framhållit betydelse identitetsbeteck-personnumrets stora som
ning i verkets register, särskilt detnär gällde pensionsförmåner. Som skäl
för sin bedömning personnummertilldelningen borde upphöra framhöllatt
utredningen de registreringar EES-avtalet kunde medföra. Detantassom
kunde enligt Personnummerutredningen inte rimligt attvara personer, som
i vissa fall inte bosatta i landet, tilldelades endastens var personnummer

den anledningen de skulle skrivas in i försäkringskassans register.attav
Utredningen diskuterade kring möjligheten införa särskilt socialför-att ett
säkringsnummer ansåg det inom överskådlig tid inte möjligtattmen var

införa sådantatt ett nummer.
Personnummerutredningen konstaterade ansökan föran-att en om pass

ledde kontroller i olika register. Utredningen bedömde dock kontroller-att
kunde utföras med uppgift och födelsetid identitetsbe-na om nanm som

Förslaget inte tillåta förpersonnummertilldelning passändamålattgrepp.
förutsatte passhandlingens utformning ändrades så identi-att att ett annat
tetsbegrepp kundeän antecknas i Personnummerut-passet.personnummer
redningen förordade särskilt för passändamål tilldelat registre-att ett
ringsnummer noterades i passen.

Framställningar tilldelning i samband medom ut-av personnummer
färdande körkortstillstånd kunde innebära personnummertilldelningenattav
för registrering i körkortsregistret skulle Vägverketutökas hadeavsevärt.
till Personnummerutredningen uppgivit det inte tekniskt möjligtatt attvar
i för bil- och körkortsregistrering medersättasystemen personnumren
uppgift adress och födelsetid. Däremot det enligt verketom nanm, var
möjligt ersätta med konstruerat medatt personnumret ett nummer samma
antal siffror I det sammanhanget konstaterade Person-personnumret.som
nummerutredningen registrering med konstruerade kundeatt nummer
medföra problem i fråga sedermera blev folkbokförd. Hanom personen
eller hon kunde då komma bli innehavare flera identiteter, medatt av en

och med konstruerat Personnummerutred-ettpersonnummer en nummer.
ningen ansåg inte tilldelning borde ske sig iatt av personnummer vare
samband med utfärdande körkortstillstând eller i samband med regi-av
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i kör-betydelsePersonuppgifter hari körkortsregister.strering som
regist-stället kunnaPersonnummerutredningen iborde enligtkortsfrågor

medkombinationeventuellt iuppgift födelsetidmed och omnamnreras
medkörkortkontroller görsDesärskilt tillskapat somett avnummer.

också,tordeochreferensnummerkörkortetsledning personnummerav
referensnummerutföras medkunnaPersonnummerutredningen,menade

hadefödelsetid. Omochuppgiftkombinerat med person somennamnom
till-folkbokfördes ochkörkortsnummererhållit konstrueratett senare

i kör-registrerasutredningenenligtborde dettadelades personnummer
utbyte kör-påanförde kravPersonnummerutredningenkortsregistret. att av

fall.för dessaeventuellt fickkort övervägas
lämnade Personnummerut-sjömansregisterregistrering igälldeNär det

anförde:Utredningenförhållandena.förredogörelseingåenderedningen en
identitetshand-utfärdaSverige skyldigtILO-konventionEnligt är atten

minst in-skallHandlingenmedborgare.svenskasjömänling för ärsom
kravingetdet finnsfödelseortuppgifternehålla m.m. mennamn,om

innehållersjöfartsboksvenskEnelleridentitets- personnummer.
SverigeutfärdarsjömänutländskaFöruppgiftdock personnummer.om

enligtidentitetshandlingintehandling ärsärskild enklare ensomen
desjömansregistret utöverär,tillILO-konventionen. Intressenter

personalorganisationer,ochredare-Sjöfartsverket,enskilda sjömännen,
arbetsmarknadsmyndigheter,försäkringskassor,skattemyndighetenpen-

skattemyndig-ochsjömansskattekontoretm.fl. Tillsionsmyndigheter
informationregelbundet. Denautomatiskt ochinformationsändsheter

vilkauppgiftsjömansregistretöverförs från är sompersoneromsom
sjömansskattekontorettillsjömänaktivaregistrerade upp-är samtsom

fränfrämsti registret hämtasInformationadress.gift personeromom
skyldigmönstringslagen ärenligtredarentjänstgöringsbeskedde som

frånutsträckningockså iPersonuppgifter hämtasin.sända storatt
registrerade60 000omkringsjömansregistret finnsSPAR. I personer

användsaktiva. Personnummerbeteckningen000 med20 somvarav
tillförekomTidigareregistrerade.deför är ettnyckelbegrepp som

s.k. +50-nummer,identitetsbegrepp,kompletterandepersonnummer
konstrueratDettakategori sjömän.vissför somnummer varav

i450379dagsiffrantill Lex.adderadestalet 50personnumret, men
sjömansregistret frånsiffrornafyra sistaför 450329. Destället tog en

tilldeladesidentitetsnummerRSV. Dettaframställtsserie avsom
Frekven-Norden.inomhade varit bosattaellerinte varsompersoner
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tilldelade identitetsnummer de åren mycket låg,sen senastevar
omkring tio år. Enligt Sjöfartsverket hade med tilldeladeper systemet
identitetsbegrepp vissa nackdelar. Bl.a. uppstod missförstånd om

eftersom ibland trodde det felskrivetnumret datum. Närattman ettvar
med tilldelat identitetsbegrepp bosatte sig i Norden rekvirera-en person

des När nyckelbegreppet ändrats måste samtligapersonnummer.
registrerade uppgifter flyttas och säkerhetsspärrar införas för inteatt
det gamla identitetsbegreppet misstag skulle användas. Det kundeav
också hända med tilldelad identitetsbeteckning tilldeladesatt en person
svenskt sjömansregistret fick meddelandeutan attpersonnummer om
detta. Konsekvensen blev då misstag kunde ha bådeatt en person av
tilldelat identitetsbegrepp och Numera sker ingen till-personnummer.
delning det särskilda identitetsbegreppet +50-nummer. I ställetav
rekvireras föräven inte bosatta inomärpersonnummer personer som
Norden.

Personnummerutredningen anförde vidare begränsningatt en av person-
nummertilldelningen enligt Sjöfartsverket skulle medföra del praktiskaen
problem. Sjömän byter ofta arbetsgivare och sjöman tillträder ellernär en
frånträder befattning ombord skall redaren enligt bestämmelser i mön-en
stringslagen omedelbart detta till sjömansregistret. Om sjömänrapportera
registreras med särskilda i sjömansregistret måste den enskildenummer
sjömannen själv hålla reda detta vidoch varje anställningnummer ny

Ävenmeddela redaren administrationen sjömansskatten skullenumret. av
enligt Sjöfartsverket påverkas begränsad personnummertilldelning.av en
Personnummerutredningen ansåg tilldelningen föratt av personnummer
registrering i sjömansregistret inte borde ske i framtiden. Enligt ut-
redningen borde i stället särskilda identitetsbeteckningar kunna användas
för ändamålet. Utredningen hade inhämtat det inom de årennärmasteatt
skulle ske omläggning sjömansregistret till ADB-system. Ietten nyttav
samband därmed borde det, enligt Personnummerutredningens uppfattning,

möjligt införa rutiner minimerade de risker för förväxlingarattvara som
och andra problem kunde följa tilldelades särskildsom om personer en
identitetsbeteckning.
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PersonnummerutredningensYttranden9.3 över

förslag

personnummertilldelningenbegränsaFörslaget9.3.1 att

tilldelningenförslaget begränsasigremissinstanser yttradeMånga över att
majori-klarfolkbokförda. Eninteför personer som varpersonnummerav

Tillförslaget.tillstyrktesig i fråganuttaladede remissinstansertet somav
begränsatillstyrkte förslagetuttryckligeninstanserde att personnum-som

och adressre-Domstolsverket, Statensmertilldelningen hörde JK, person-
ochpensionsverkochlöne-Riksrevisionsverket, Statensgistemämnd,

centralstyrelse.Svenska kyrkans
tilltveksammaavstyrkte ellerremissinstanserBland de envarsom

verksamhetmyndigheterfannspersonnummertilldelningbegränsad vars
yttranden kandessasgenomfördes. Frånförslagetskulle berörasdirekt om

följande noteras.
viktigtdetansågRiksâklagarenförslaget. attavstyrkteRiksâklagaren

denregisterärenden och äveni olikavisskunde följa ompersonenman
fastställa.svåribland kundeidentitetenriktigaursprungliga och attvara

genomgångPersonnummerutredningensvisadeRiksåklagarenEnligt av
detfolkbokfördainteförpersonnummertilldelningen attvarpersorer som

identitets-viktmyndighetsverksamhet detGälfråga attstorvar avvar om
Överåklagaren gjordeStockholmiförväxlingar inte uppkom. samma

GävleiRegionåklagarnzyndighetenRiksâklagaren.bedömning som
anfördeMyndighetenförslag. attPersonnummerutredningenstillstyrkte

grundfleraerhållerförrisken är avatt personnummerstor personen
rekvirerarsamtidigtflera myndigheter nästan personnummer.att

avsågdel detdenförslaget iingen erinranför sigRPS hade i och mot
befintligaemellertidkonstateradeStyrelsenregister.rättsväsendets att po-
bli följdenskulleförändringarklara deskullelisregister inte stora avsom

därför ändringenbordeRPSEnligtförslag.Personnummerutredningens
hadebelastningsregistretochnuvarandedetgenomföras innaninte person-
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redan planeradeersatts RPS förordadeav tilldelningensystem.nya att av
för passhandling och registreringpersonnummer i passregister bibehölls.

I fall menade styrelsenannat säkerheten skulle varieraatt för olika passin-
nehavare vid kontroller nödvändiga register.mot

Kriminalvârdsstyrelsen avstyrkte Personnummerutredningens förslag.
Styrelsen ansåg de alternativ utredningenatt hade pekat på, SIV-som t.ex.

hade nackdelar.numren, stora
Värnpliktsverket intesom längre existerar myndighet i ställetutansom

kan sägas delutgöra den nybildade myndigheten Totalförsvaretsen av
pliktverk betonade vikten fortsättningsvisatt ävenav personnummer
kunde användas inom totalförsvaret. Verket påpekade bl.a. totalförsva-att

beroende informationret från skattemyndigheternavar och andraav
myndigheter.

RFV starkt kritiskt till Personnummerutredningens förslag.var Verket
ansåg det inte gick undvaraatt personnummertilldelningatt för dem som
inte folkbokfördaiär landet. Verket framhöll identitetsbegrepp inomatt ett
socialförsäkringens område bl.a. måste kunna användas för omfattandeett
informationsutbyte med andra myndigheter och bank- och postgiro-
centralema. Personnummerutredningens förslag skulle enligt RFV all-
varliga konsekvenser såväl för enskilda för samhället. Verket ansågsom

begränsningatt personnummertilldelningen skulle föra med sig kraven av
ombyggnad befintliga socialförsäkringsregister till avsevärdaav

kostnader. En begränsning skulle enligt RFV också försvåra informations-
utbytet mellan myndigheter eftersom användspersonnumret som gemen-

sorteringsbegrepp vid sådan kommunikation.samt
Vägverket avstyrkte Personnummerutredningens förslag. Verket

hävdade det med dagens för bil- och körkortsregistreringatt intesystem
går ersätta med uppgiftatt födelsetid och adress.personnumren om namn,
Däremot det enligt verket tekniskt möjligt ersätta medvar att personnumret

konstruerat medett antal siffror Väg-nummer samma personnumret.som
verket ansåg dock användningen sådant bl.a.att skulleettav nummer
kräva vissa särskilda rutiner.
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förpersonnummertilldelningfortsattförordade personerSjöfartsverket
ordningentidigaredenanfördeVerketsjömansregistret.i attskrivs insom

hafthadesaknadeför sjömän+50-nummer personnummermed som
folk-ickeförid-nummersärskildamednackdelar. Ettväsentliga systern
tvek-ochmerarbetetillledabl.a.verketenligtkundebokförda personer
finnsdetocksåpåpekadeSjöfartsverket attidentitet.samhet personsom en

sjömansskattekontor,handförstaisjömansregistret,tillintressenterflera
försäkringskassor.skattemyndigheter och

begränsastilldelningenangelägetansåg det personnummerRSV att av å
prin-delade iVerketfolkbokförda.variteller harinte ärför sompersoner

tilldelninguppfattningPersonnummerutredningens personnum-att avcip
komp-frågandockRSVEnligtskatteändamål.förskall skeinte varmer

berettintedärför attVerketytterligare.utredasbehövdeochlicerad var
skatte-förpersonnummertilldelningtillställningdefinitivyttrandeti omta

förändringtillbl.a.hänvisadeRSV attupphöra.kundehelt enändamål
registre-ochnuvarande ADB-systemanpassningaromfattandekrävde av

rutinerocksåbedömdeRSV attredovisningsnummer. nyasärskildaring av
RFV.utarbetasmåste av

kompli-skulleÖrebro körkortshanteringenansåglänLänsstyrelsen i att
inom rättsvä-personnummertilldelningenbegränsaförslagetmed attceras

förriskskullelänsstyrelsenEnligtkörkortsregistret. person-iochsendet
allmänhetentillserviceochhandläggningstider sämrelängreförväxling,

förslag.Personnummerutredningensföljdenbli av
Personnummerut-anfördeutvecklingsinstitut attsjukvårdensochHälso-

hälso-inomproblemvidgadeinnebäraskulle kommaförslagredningens att
s.k.deanvändningutökad somreservnummerochsjukvårdenoch aven

svensktsaknarvilkaföranvänds personnummer.vårdeninom personer

personnummertilldelningförområdenNya9.3.2

Personnummerutredningensyttrade sig övermyndigheterEtt sompar
personnummertilldelningenutvidgabehovfinnsansåg det attförslag att av

områden.ytterligaretill
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Socialstyrelsen framhöll inte alla erhåller legitimationatt personer som
styrelsen för tjänstgöring inom hålso- och sjukvårdsområdet harav svenskt

Det gäller framför allt från andra nordiska länderpersonnummer. personer
"arbetar över gränserna". EES-avtalet har också enligt styrelsen med-som

fört ökning utländsk utbildad arbetskraft ansökt svensken av som om
legitimation innan svenskt har erhållits. En ökningpersonnummer av
legitimerad personal saknade kunde enligt socialstyrel-som personnummer

medföra försämrad registerkvalité, främst risken för dubbel-sen genom
registreringar.

Centrala studiestödsnämnden det bland nämndens kunderattuppgav
finns saknar och detta förorsakar problempersoner som attpersonnummer
både för den enskilde och nämnden. Enligt nämnden leder frånvaron av en
auktoriserad identitet för dessa till fiktiva och olika identiteterattpersoner
byggs hos flera organisationer för och Nämndenupp en samma person.
förordade ordning med inom folkbokföringen fastställd säker ochen en
entydig identitet för vissa i avvaktanutanpersoner ettpersonnummer
"riktigt personnummer". Om den tillfälliga identiteten ändrades menade
nämnden RSV kunde underrätta berörda organisationer.att

9.4 Nordiska jämförelser

9.4.1 Det norska systemet

Det i första handär de nordiska länderna använder enhetligsom en
identitetsbeteckning för olika samhällsomrâden. I samtliga våra nordiska

finnsgrannländer motsvarighet till det svenska personnumret.en
I Norge kallas identitetsbeteckningen födselsnummer. Det norska föd-

selsnumret består elva siffror. Numret konstruerat så förstaär deattav
siffrorna födelsetiden i ordningen dag, månad och år. Däreftersex anger

följer tresiffrigt tal kallas individsiffror och har till uppgiftett sär-attsom
skilja med födelsedatum utvisa föddärsamtpersoner sanuna om personen
före eller efter den januari1 1900. Den tredje siffran ocksåanger per-
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följer två kon-Slutligenkvinna.jämn förför ochkön udda mansonens
kallastillsammanskontrollsiffrornaIndividsiffrorna ochtrollsiffror. per-

sonnummer.
bestämmelserinförtsocksånyligenlagstiftning harnorskl om

iinte bosattaför är"D-nummer"särskilttilldelning ett personer somav
folkeregistre-finns i lovenbl.a. D-nummerBestämmelserNorge. omom

lyder:i lagenring. 2 § 2 st
föresdessutenskal detfastsettes Kongen, etreglerEtter avsom
ibosatt Norgeharellerderegistersentralt vaerterpersoner somover

for.eller D-nummerfödselsnummerfastsattdetandre som erog

bestämmelse:följandefinnsfolkeregistrering4 § lovenI om
födselsnummerfastsettesibosatt Norge,enhver etFor entenersom ..det. Naerme-behov forföreligger begrunnetdetnåreller D-nummeret

eller D-födselsnummerendringtilldelningbestemmelser avogomre
Kongen.gisnummer av

v

februariutfärdat iSkattedirektoratet hartillämpningsföreskrifterEnligt som
bosattainte ärför fysiskafastställasskall D-nummer1995 sompersoner

ochi Norge är,som
avgiftspliktig till Norge,skatte- ellera

institution,liknandebank ellermed norskaffärsförbindelseb i
ellerLösöreregisteretForetaksregisteret,registreringspliktig ic

Konkursregisteret,

i juridiskrolleinnehaverd delägare person,
Verdipapirssentralen,ikontohavaree

iegendom Norge,fastf ägare av
trygdeordning,försäkringnorskomfattadeg av

Svalbard,påh bosatt
födselsnum-tilldelasskallintei frågaförutsättningallt under att personen

folkeregistrering.lovenenligt 4 § ommer
hand barn till mis-förstadet iinhämtathar ärutredningenEnligt vad

till-liknandeutomlands på sättvistassionärer och andra sompersoner som
Skälet till dettaibosatta Norge.de inte ärfödselsnummerdelas trots att
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är utgår från dessa barn efteratt tid i utlandet kommeratt bo-man atten
sig i Norge.sätta harDet då inte motiverat först tilldela barnetansetts att

D-nummer och därefter fastställa födselsnummer.ett I övrigt tilldelas per-
inom kategorierna a-h inte födselsnummer D-nummer.soner utan

D-nummer rekvireras från Sentralkontoret for folkeregistrering denav
inrättning har behov D-nummer för registrera inomsom attav personer
den angivna personkretsen. För kunna tilldela D-nummer måsteatt ett
Sentralkontoret ha fått uppgift den aktuella födelsetid,om personens namn,
kön och medborgarskap. denI utsträckning det behövs skall det också fin-

uppgifter civilstånd, arbetstillstånd, arbetsgivarenas om personens samt
adress i Norge och i hemlandet.

Rekvisitionen D-nummer skall ske på särskild blankett. Tillav
rekvisitionen skall enligt Skattedirektoratets föreskrifter följa kopia av
legitimationshandling med foto och innehållande uppgift om personens

Åberopadefödelsetid, kön och medborgarskap. legitimationshand-namn,
lingar skall fylla krav "tillfredsstillende sikkerhetsnivâ". Enligt före-
skrifterna gäller dock inte legitimationskravet för personkategorierna g
och h eller arbets- eller uppdragsgivarenär hos Sentralskattekontoret for
utenlandssaker har bekräftat identitet. Om särskilda skälen persons
föreligger kan också Sentralkontoret for folkeregistrering dispensera från
legitimationskravet.

Föreskrifterna tilldelning D-nummer lägger vikt vid identifie-om av
ringen den skall tilldelas D-nummer. Enligt vad utredningen harav som
inhämtat brukar utländska körkort godtas legitimationshandling. Närsom
det gäller bosatta iär Sverige och Danmark ocksågörspersoner som
kontroller med respektive folkbokföring.lands

Om de uppställda villkoren för tilldelning D-nummer inte föreliggerav
skall rekvisitionen avslås. Avslagsbeslut kan överklagas till det norska fi-
nansdepartementet. förutsättningarnaOm för tilldelning uppfyllda fast-är
ställer Sentralkontoret D-nummer.ett

D-numret skall ha elva siffror. De första siffrorna utgörssex av perso-
födelsetid med i ordningsföljd två siffror för dag, där den första harnens

adderats med fyra, två siffror för månad och två siffror för år. De fem
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kontroll-individsiffror och tvåbestårsiffrorna,sista trepersonnumret, av
000-används serien2000januariföre den lföddasiffror. För personer

Kvinnor500-999.serienanvändsdärefterföds499. För personer som
individsiffra.sistasiffraojämnochsiffraskall ha jämn män somenen

Ifolkbokföringsregistret.norskacentralatilldelas i detD-nummer
Siffransiffra D-numretssärskild status.ocksåregistret noteras omen
ändratshari bruk,D-nummer äraktuellt numretbl.a.utvisar omettom

Registretfödselsnummer.tilldelatshari frågaeller senarepersonenom
.legitimationavlidit ochharförockså koderinnehåller ompersonenom

fastställdes.förelåg D-numretnär
uppgifterdelocksåfårfolkbokföringsuppgifter omAnvändare avav .

uppgift D-dethandförsta ärItilldelats D-nummer.har ompersoner som
Övriga registeruppgifter såsomlämnasadressoch ut.somnamnnummer,

bildskärmsterminal hostillgängligacivilstånd finnsochmedborgarskap

Sentralkontoret.

Danmark9.4.2

tiosiffrigttilldelasfolkbokföringsregisteri ettregistrerasPersoner som
andraFörregistret.iidentifikationsbegreppavsett att varapersonnummer

endastfastställsfolkbokföringsregister personnummeride finnsän som
"kildeskattepersonnummer". ls.k.Danmark,skattepliktigaide ettärom

behovfinnsskäladministrativa ett personnummerdetfall dåandra avav
"erstatnings-tilldelasDanmarkibosatt ettinte ärför somen person

för-kanintedetbestämtsåär attpersonnummer". Det är ett nummer som
tillinvandratFöregentligtväxlas med sompersonerett personnummer.

erhållitdessadåförstfastställasnormalt upp-Danmark kan personnummer
uppehållstillståndfråganpåavvaktanIDanmark.ehållstillstånd i att om

Direktoratet"utlänningsnummer"särskiltutlänningentilldelas avavgörs en
Udlaendinge.for
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9.4.3 Finland

I Finland sker fokbokföringen inom för det s.k. befolkningsdata-ramen
Personer registreras i befolkningsdatasystemetsystemet. tilldelasskallsom

personbeteckning. Den består födelsetid, individuellten ochav nummer
kontrollbeteckning. Födelsetiden betecknas med siffror, vilka densex av
första och den andra betecknar dagen, den tredje och den fjärde månaden,
den femte årtionde och den sjätte året. Personer har födelsetidsom samma
skiljs från varandra med individuellt tresiffrigt Kontrollbe-ett nummer.
teckningen siffrautgörs eller bokstav.av en en

För utlänningar inte har hemkommun i Finland kan uppgiftersom re-
gistreras i befolkningsdatasystemet det behövs bl.a. för boende ellerom
arbete i Finland. Registrering får dock ske endast det finns tillförlitligom
utredning de uppgifter skall registreras.om som

överväganden9.5 och förslag

9.5.1 Enhetlig personbeteckning

Även för inte folkbokfördaär behövs det enhetligpersoner som en
personbeteckning kan användas flera myndigheter.som av

Folkbokföringens kanske viktigaste uppgift för olikaär samhälls-att
funktioner tillhandahålla basuppgifter befolkningen i landet. För detattom
skall kunna ske korrekt och fullständigt måste användas.personnummer
Ett har fastställts efter identitetskontroll motverkarpersonnummer som
personförväxling och möjlighet föröppnar säker överföring tillför-en av
litliga personuppgifter mellan olika användare. Bland den bak-annat mot
grunden det naturligtär används inom folkbokföringen.att personnummer

Ett med enhetliga personbeteckningar kan behövas utanförsystem även
folkbokföringen. Den personnummertilldelning sker kopplingutansom nu
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zbehövasigflera myndigheterpåfolkbokföring grundastill ettatt anser
sinsemellan. Per-kommunikationför blsamordningsbegreppgemensamt a..

i stället förmyndigheternaförslag gicksonnummerutredningens attut .
uppgiftanvända sigskullesärskilt tilldelade namnomavpersonnummer

enligt Person-myndigheterna,kundebehövdesfödelsetid. Om detoch
Berördaidentitetsbeteckningar.använda internanummerutredningen, även

be-förslagPersonnummerutredningenshar invänt attmyndigheter mot
deoch RSV, störstaRPS ärtilldelningengränsa sompersonnummer.av

-åberopat eko-främstharsärskilt tilldeladeanvändarna personnummer,av
myndigheterdemajoritethinder. Entekniskanomiska och somav

påtalat Person-ocksåhartilldeladeanvänder särskilt attpersonnummer
kommunika-svårigheter vidupphov tillförslagnummerutredningens ger

myndigheter.tion mellan
beskattningenrättsväsendet,personuppgifter inomRegistreringen av

antalmycketomfattarVägverketochförsäkringskassornahos stortettsamt
ochenskildeför denbådeviktiga områden,ocksåberörDenpersoner.
detföreliggerskall skepersonförväxling inteförsamhället. Bland attannat

unikelleranvändamyndigheternaförbehov att armanpersonnummerett
i sitt remissvarhar överRSVregistreradeförpersonbeteckning personer.

för-utredningensanförtocksåbetänkandePersonnummerutredningens att
centraltkrävatordepersonnummertilldelningen ettbegränsaslag att

beskattnings-redovisningsnummersärskildatilldelningregister för av
omrâdet.

berördamellanuppgiftslämnandeomfattandeskerframgåttSom ett
tilldelatshar utanocksåmyndigheter. Det rör personnummerpersoner som

uppgiftsläm-ochADB-registerSamkörningfolkbokförda. annatatt avvara
ellersäkerligen skefrån register kannande annanutan att personnummer

dockUtredningen haranvändning.tillkommerpersonbeteckningenhetlig
uppgiftermyndighetersberörda attifrågasättaanledninginte funnit att

därvidfödelsetid ochendastskulle försvåraskommunikationen namnom
identitetsbeteckninganvändermyndighetvarjefick användas. Om en egen

föranvändbardenna inteuppenbart ärdetför registrerade är attpersoner
myndigheter.andrasamordning med
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Risken för personförväxling och behovet säker kommunikation mel-av
lan myndigheter kräver enligt utredningens mening enhetligen person-
beteckning beträffandeäven inte folkbokförda.år Fråga ärpersoner som
emellertid just behöver komma till användning.om personnumret

9.5.2 Personnumret bör ersättas

Personnummer bör i framtiden endast tilldelas folkbokförspersoner som
i landet. Den personnummertilldelning i dagsläget sker försom personer

inte folkbokfördaär bör med tilldelningersättas särskiltsom ettav
samordningsnummer.

Skälet till den nuvarande personnummertilldelningen utanför folkbok-
föringen har vuxit fram behovet enhetlig beteckning för vissaur av en
personkategorier. Att just har kommit till användning berorpersonnumret

det denär enda enhetliga beteckning har funnitsatt tillgänglig.som
Före den julil 1991 fanns det inte heller några föreskrifter i förstasom
hand reserverade för folkbokförda Personnum-personnumren personer.
mertilldelningen för inte eller har varit folkbokfördaär harpersoner som
således inget medgöra något har velat jämställaatt sätt dessaatt man
med folkbokförda.ärpersoner som

Otvivelaktigt det såär kan uppfattas in-att personnumret sortssom en
trädesbiljett till samhället. Som Personnummerutredningen har påpekat
drabbas den saknar vissa olägenheter. Personen isom personnummer av
fråga har svårt bankkontoöppna och telefonabonnemang. Hon elleratt han
kan inte heller erhålla svensk legitimation. På kan dettasätt sägasett vara
naturligt eftersom i fråga inte folkbokförd här och därmedär intepersonen
har särskilt stark anknytning till landet.

Det finns knappast något skäl till inte folkbokfördaäratt personer som
skall ha den inträdesbiljett innebär. Utredningen delarpersonnumretsom
Personnummerutredningens uppfattning det särskilt stötandeäratt att
brottslingar och brottsmisstänkta tilldelas Dessa tillhörpersonnummer.
också kategori identitet ofta svår fastställa.är Deten av attpersoner vars
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identiñeringssvå-rättsväsendetregistrering inomviddock inte baraär som
Även kontrollförunderlagetskatteområdetför ärkan föreligga.righeter

tilldelningbristfälligt vidmånga fallidentitet i person-avpersonensav en

nummer.
bliföljdenotillräcklig kanidentifieringskontrollen är attOm personen

kantillsinleder iDettilldelas attän tur personenett personnummer.mer
imed dubblaförekommaidentiteter ochunder flerauppträda nummer

vid inresaexempelvispersonkontrollenförsvårasDärmedolika register.
Omstraffverkstållighet.lagföring ochingripanden,utlandet, polisiärafrån

eller honhanockså risk fördetfinns"dubbla identiteter"har attpersonen
förpliktelsersigundandrabidragsförmånerdubblauppbärakan samt av

olika slag.
.naturligtmeningutredningensenligtdet attSammantaget är reservera .

oför-i landet.folkbokförda här Attför är enpersoner sompersonnumren
berorändå måste övervägaspersonnummertilldelning attändrad en

ellerbesvärligteknisktkanpersonbeteckningtillomläggning varaannan
kostsam.

remissbehandlingen Personnum-vidframkommitharEnligt vad avsom
utgörastillalternativförslag, börmerutredningens avett personnummer

hänvisat tillharmyndigheternaberördadeFleratiosiffrigtett avnummer.
någonhanteraklararskäl intetekniskaekonomiska ochfrämst attdeatt av

personbeteckning.typ avannan
särskildundersökthar RSVutredningensamråd medEfter per-om en

skullefolkbokfördavariteller harinte ärförsonbeteckning sompersoner
framkommit visardärvidVadskatteförvaltningen.införas inomkunna som

hanteraförutsättningar kan typvissaunderskatteförvaltningen avnyenatt
främst inom ADB-behöver göras,förändringarpersonbeteckning. De som

Enligtpersonbeteckningen konstrueras.hurberoendeheltärsystemen, av
1998.januariden 1användasbörjapersonbeteckningkanRSV en ny

förtilldelningtillpositivtVerket somär personeratt personnummerav
personbeteck-särskildtilldelningmedfolkbokförda ersättsinte är enav

medförväxlingförriskensådantutformas sättbörning. Den attett
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minimeras. Enligt RSV bör denpersonnummer utformningennärmare av
beteckningen utredas vidare.

Utredningen har haftäven vissa underhandskontakter med RFV och
RPS. RFV har ställt sig positivt till särskilt förett nummer personer som
inte folkbokfördaär medan RPS har velat behålla nuvarande personnum-
mertilldelning.

Som framgått utredningen starka skäl talar förattanser att personnum-
mertilldelningen bör begränsas till endast folkbok-att avse personer som
förs här i landet. Vad RSV och RFV anfört till utredningen tyder inte på

införandet särskild beteckning föratt andra skulle medföraav en personer
kostnader eller allt för omfattandestora omarbetningar i myndigheternas

ADB-system. Utredningen föreslår således endast till-att personnummer
delas vid folkbokföring. För övriga erhåller bör isom nu personnummer
stället fastställas beteckning. Beteckningen bör ha särskild be-en annan en
nämning, samordningsnummer.t.ex.

Tilldelning samordningsnummer bör med hjälpgöras centraltav ettav
ADB-register på motsvarande skersätt beträffandesom nu personnummer.
På så minskarsätt risken för flera får Medatt personer samma nummer.

centralt register finns det ocksåett möjlighet kontrolleraatt om en person
aktuell förär nummertilldelning tidigare har tilldelats samordnings-som

eller Om den har tilldelats samordnings-nummer personnummer. som
folkbokförs skall kopplas ihop mednummer senare numret personnumret

liknande isätt dag sker vid ändring Ensom personnummer.av
hänvisning skall alltid finnas mellan samordningsnummer och personnum-

för ochmer en samma person.
Tilldelning samordningsnummer skall förstai hand ske för de ända-av

mål för vilka tilldelas folkbokföring sker. Ut-utan attpersonnummer nu
redningen dock inte något hinder låta andra myndigheterävenser mot att
och verksamhetsområden använda samordningsnummer. Som framgår av
Personnummerutredningens betänkande har PRV och arbetsmark-
nadsmyndigheter begärt personnummertilldelning. Av remissyttrandena

betänkandetöver framgår också Socialstyrelsen och Centrala studie-att
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registerbeteckning förenhetligstödsnämnden sig behöva personerenanser
folkbokförda.inte ärsom

använda samord-skall fåsamhällsområdenPrövningen vilka somav
Utredningen förordarskatteförvaltningen.lämnas tillbör inteningsnumret

nummeranvändningen.regeringeni stället ankommerdet att styraatt
medges endastbör docksamordningsnummerutvidgad tilldelningEn av

förantingenverksamhetsområdet behöveraktuelladet attnumretom
myndigheter.med andraför uppgiftsutbytepersonförväxling ellerundvika

Identifieringskravet9.5.3

skall fastställdidentitetden enskildesUtgångspunkten bör att varavara
skatteändamål fårochpolis-samordningsnummer. Förtilldelningvid av

säkerställd. Ominteidentitetennummertilldelning ske ärdock även om
nummertilldelningen.vidskall detidentitetenosäkerhet råder angesom

folkbokföringsamband medpersonnummertilldelningdagsläget skerI utan
rättsväsendet. Dessainomskatteregister ochregistrering ihand föri första

nummertilldel-%90för omkringtillsammansändamålbåda avsvarar
fastställaSvårighetenfolkbokförda.inteför ärningen att ensompersoner

områden.på dessaocksåidentitet störstärpersons
olikanâgradet sigi skatteregisterregistreringen rörgällerNär det om

folkbok-tilldelaskategorier attutan varapersonnummerpersoner somav
beroendevarierarsäker identifieringtillMöjligheternaförda. en

vidskattsedelbegärregistreringen. En ettgrunden för per-person som
identitet.sinstyrkakanskattekontoretbesök påsonligt attuppmanas

ochkontrolluppgift till kontoretkommerdetSvårare är när personenen
landet.har hunnit lämnai fråga

rättsväsendetregistrering inom ärförVid tilldelning personnummerav
RPStill rekvisitionenSkälet ärrekvirerardet RPS attpersonnumret.som

misstänktfått meddelandepersonbladsrutinen harenligt den s.k. enom
innehåller inte någonRekvisitionensaknar upp-personnummer.person som

utsträckning äridentitet säkerställd. Ihuruvida ärlysning storpersonens
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det den misstänkte själv har försett polismyndigheten med uppgiftsom om
födelsetid, medborgarskap Oftanamn, saknas identitetshandlingarm.m.

kan användas för kontroll. Det ligger i sakenssom identitetskon-natur att
trollen då kan bli ofullständig.

Man får enligt utredningens mening godta identitet kanatt en persons
oklar det gällernär tilldelning samordningsnummer förvara registreringav

inom rättsväsendets register och i skatteregister. Samtidigt måste myndig-
heterna efter isträva största möjliga utsträckning fastställaatt den
enskildes identitet. Identitetskontrollen skall enligt utredningens mening

fortsättningsvisäven ligga utanför folkbokföringen. Det alltså polis-är och
beskattningsmyndighetema har fullgöra den kontrollen och så långtattsom
det är möjligt söka fastställa identiteten. Rekvisitionen samordnings-av

bör alltid innehålla uppgift underlaget körkort,pass, kon-nummer om
takter med utländska instanser förm.m. myndighetens identitetskontroll.
Rekvirerande myndighets bedömning identitet och lämnadeav personens
uppgifter skall också anges.

Som detnämnts endastär liten andel de har till-en av personer som
delats folkbokförda blir folkbok-utanpersonnummer att vara som senare
förda. Den största folkbokförs återfinnsgruppen personer som senare
bland dem har registrerats i skatteregister. När folkbokföring aktua-som
liseras har tilldelats samordningsnummer bör skatte-av en person som
myndigheten alltid fullständiggöra identitetskontroll. Identitets-en
kontrollen underlättas folkbokföringsärendet kan tillföras uppgifterom om
identitetsprövningen samordningsnumretnär tilldelades. Det ADB-register

används för tilldelning och samordningsnummer bör därförsom av person-
innehålla uppgift idemitetsprövningen vid tilldelningen samord-en om av
ningsnumret. Det bör alltså registret framgå samordningsnumret harav om
tilldelats identitet säkerställd.utan att personens var

På vissa områden föreligger det inte några identifieringsproblem vid
den nuvarande personnummertilldelningen. När det gäller skall denpass

ansöker styrka sin identitet. Passansökan skall avslås detsom om pass om
kravet inte uppfylltär 7 § passlagen. Identitetskontrollen ligger alltså hos
passmyndigheten. Skattemyndigheten behöver därför inte motsvarandegöra
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passmyndighetenspånummertilldelningenkan grundakontroll utan
fortsättningen.ibör gällaMotsvarande ordning ävenprövning.

körkortsregist-registrering iförpersonnummertilldelningdet gällerNär
alltsåböridentitetKontrollenlikartade.förhållandenaär personensavret

hellerIntesamordningsnumret.rekvirerarmyndighetdengöras somav
ytterligarenågonbehöva göraSkattemyndighetenskallområdetdet här

ifödelsetid tuppgifternaelleridentitetprövning m.m.omavpersonensav a
skrivs in.för denbetydelsehari försäkringskassaInskrivning stor som
socialför-omfattasvilkagrundläggande reglernaDe avsompersonerom

tillRättenförsäkring.allmänlagenkap. 3-5finns isäkringen l om
allmäniinskrivningtillkopplad bl.a.regelisocialförsäkringsförmån är

ankom-Detförsäkringskassan.beslutasInskrivningförsäkringskassa. av
omfattasförsäkringskassan prövahand avi första att personom enmer

ålderexempelviskanfråganförsäkringsförmån. I denviss personensen
på för-ankommamåstedetföljerHäravbetydelse.civilstånd ha atteller

förpå denidentitetenfastställaochkontrollera personsäkringskassan att
Kontrollemasamordningsnummer.begära om-kassanvilken ettattavser

och ål-medborgarskapexempelvisuppgiftersamtligafattar personen,om
förut-saknasutredningtillförlitligfinnerförsäkringskassanOm omder. att

rekvirerahellerinteskall kassankassanhosregistreringförsättningarna

församordningsnummer personen.
ocksåkantotalförsvarspliktigaförsamordningsnummerTilldelning av

identitet.totalförsvarspliktigesdenSkattemyndigheten prövarske utan att
fullgörafåbegärden attPliktverket prövaförfrågaDet att somär omen

handenvederbörande ärochpliktenomfattas somtotalförsvarsplikt attav
sighoneller vara.uppger

grundassjömänförtilldelningennuvarandeDen personnummerav
uppgiftinnehållaskallmönstringslagenenligt 23 § omsjömansregistretatt
Sjömannenregisteransvarig.Sjöfartsverket äridentitet.enskilda sjömäns

tjänst-eller närför honomutfärdassjöfartsbokregistretin i närskrivs
Sjöman-till registret.inkommergångenförstaför honomgöringsbesked

utfärdas ellersjöfartsboknärvarande närpersonligenskall varanen
identifieringsuppgifterinnehållaskall bl.a.Bokenhonom.tillutlämnas
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rörande sjömannen. När sjöman tillträder befattning ombord skallen en
redaren omedelbart skicka in tjänstgöringsbesked till sjömansregistret.
Enligt utredningens mening kan det inte råda någon tvekan identi-attom
tetskontrollen sjömän vid registrering i sjömansregistret årav en an-
gelägenhet för Sjöfartsverket och redama. Tilldelning samord-av
ningsnummer för sjömän tillhör alltså de ändamål där Skattemyndigheten
inte har anledning göra kontrollatt än i fråga tidigareannan om personen
har tilldelats eller samordningsnummer.personnummer

När fråga uppkommer tilldela samordningsnummer föratt persongrup-
inte tilldelas bör kravet säker identifieringper som nu personnummer

särskilt uppmärksammas. Regelmässigt bör identitets- och uppgiftskon-
trollen ligga hos den myndighet rekvirerar samordningsnumret.som

9.5.4 Samordningsnumret och uppgiftsregistreringen

För underlätta för berörda myndigheter böratt samordningsnumret vara
konstruerat Samordningsnumret skall dock haettsom personnummer.
sifferkombinationer inte kan förekomma isom personnumret.

Ett alfanumeriskt samordningsnummer föredra. Ett sådantattvore nummer
undanröjer varje risk för förväxling med Det dockärpersonnummer.
uppenbart vissa myndigheter skulle ha svårt hantera beteckningatt att en

det slaget omställningar. Utredningen förordar därförutan storaav att
samordningsnumret konstrueras innebärDetettsom attpersonnummer.
samordningsnumret bör bestå tio siffror och kunna åtskillnadgöraav
mellan födda olikaär sekel.personer som

Som tidigare har påtalats kan det i vissa fall svårt säkerställaattvara
identiteten för den skall tilldelas samordningsnummer. Man har docksom
anledning identiteten oftast kommer kunna fastställas.att tro att Främstatt
därför förordar utredningen samordningsnumret bör frånutgå till-att
gänglig uppgift den enskildes födelsetid.om

När samordningsnumret skall konstruerat ettvara som personnummer
det viktigtär de båda inte förväxlas.att Förväxlings-typerna av nummer
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födelseår,tillvissa tal adderaskan begränsasrisken att personensgenom
omställningssvå-förmodadockfödelsedag. Man kanfödelsemånad och att

avvikersamordningsnumretmyndigheterberördaökar förrigheterna om
förframhållitExempelvis har RFVgrad.för högi alltfrån personnumret

kan begränsas avsevärtresursåtgángsystemändringar ochutredningen att
föreslårUtredningenfödelsedagen.i frågaendast skeraddition omom

det uppgivnaförtvå siffrorinleds medsamordningsnumretdärför att
adderadetvå siffror,följtfödelsemånadensiffror förtvåfödelseåret och av

för födelsedagen.talet 60,med
frånavvikapåtagligtsamordningsnumrenDärigenom kommer att

1961 kommerjanuari3född denFör ärperson somenpersonnumren.
610163. En ärmed siffrornainledassamordningsnumret sompersonatt

611283.inledningssiffrornaår fårdecemberfödd den 23 samma
imotsvarande sättskall,siffrornaåterstående fyraDe person-som
dag. Deföddasärskilja ärsyfteha till sammaatt sompersonernummer,

kvin-framgå ärbörkontrollsiffra. Detockså innehållabör personenomen
förtill 999001serie frånlöpandeSiffrorna kaneller tas ur enman.na

dag.förekommandevarje
myndighetersvissagrundassamordningsnummerAnvändningen av

medkommunikationvidsamordningsbegreppbehov gemensamtettav
funktionenfyllahand kan attförsta sägasImyndigheter.andra numret av

rörandeärendenidiarienummermyndigheternaför engemensamtettvara
inteharsamordningsnummertilldelatsharviss Personer ettsomperson.

har.folkbokfördtill Sverigeanknytningstarkaden personsom en
förpersonbevisutfärdainteskattemyndighetdagsläget kan enI en

personbevisDefinitionsmässigt ärfolkbokförd. ettinte ärperson som
folkbok-förordningen13 §folkbokföringsregisterlokaltutdrag omettur

återfinnasdeninteregister kommersådant attlföringsregister m.m.. ett
iregistrerasställetlsamordningsnummer.tilldelatshar personensom

referensregister.centralafolkbokföringens
för-densamordningsnumretharnuvarandedetJämfört med systemet

bosatttilldelatskendet intedelen ansesatt sompersonenatt av varger
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i landet. Det förhållandeär säkerligenett minskar benägheten för densom
har tilldelats använda detsammasom inumret att vilseledande syfte.

Det endastär begränsad krets myndigheter skallen användasom
samordningsnummer. Utanför dessa myndigheters verksamhetsområden
finns det inte något skäl till användning Samordningsnummernumret.av
bör exempelvis inte ligga till grund för utfärdande legitimationshand-av
lingar. Den har tilldelats har knappast anledningsom numret användaatt

vid vissaän myndighetskontakter.numret annat betyderDet iatt numret
första hand kommer hanteras myndigheteratt förtrognaär medav som

och därför har förutsättningarnumret skilja frånsom att numret person-
nummer.

När i dagsläget tilldelas folkbokförasen person utan attpersonnummer
registrerar Skattemyndigheten endast fåtal uppgifter vederbörande.ett om
I princip detär endast uppgiftnumret, grundensamtpersonens namn om
för personnummertilldelningen registreras 7 § lagen folkbok-som om
föringsregister.

Uppgiftsregistreringen vid tilldelning samordningsnummer börav
främst kravet säkerstyras nummertilldelning. Utredningen för-av en
ordar den myndighet begäratt samordningsnummer tillgängligasom anger
uppgifter födelsetid, kön, födelseort och medborgar-om personens nanm,
skap. Uppgifterna bör också registreras i det register används vidsom
nummertilldelningen, dvs. i folkbokföringens centrala referensregister.
Genom uppgifterna finns tillgängligaatt i registret har skattemyndigheten
möjlighet enkelt kontrolleraatt aktuell förär samord-om en person som
ningsnummer tidigare har tilldelats sådant Till referensregistretnummer.
har endast skattemyndighetema terminalátkomst.

Som tidigarenämts skall samordningsnumret finnas med i den
registrering görs folkbokförs. Folkbokföringsregi-som om personen senare

kommer alltså utvisa detstren samordningsnummeratt folkbokfördsom en
kan ha tilldelats innan hon eller han folkbokfördes.person

Uppgifter har tilldelats sambandom personer som utanpersonnummer
med folkbokföringen får i dagsläget registreras bl.a. i registret för
tillhandahållande folkbokföringsuppgifter aviseringsregistret. Denav
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tilldelatsharuppgifterförbör gälla ävenordningen sompersonerom
uppgifterna göraskanaviseringsregistretFrånsamordningsnummer.

registreradelförhar rättmyndighet attför dentillgängliga egensom
aviseringsregister.§ lagen6uppgifterna om



Överklagande inom folkbokföringen
m. m.

10.1 Gällande ordning för överklagande

10. l Folkbokföringslagen

Inom för FbfL fattar skattemyndighetema olikaramen beslut. Ityper av
enlighet med den inledande bestämmelsen i lagen kan besluten i första
hand innebärasägas fastställande bosättning eller regist-av en persons
rering personuppgifter i folkbokföringsregister. Besluten kanav överklagas
till länsrätten och vidare till kammarrätten och Regeringsrätten. Prövnings-
tillstånd behövs i Regeringsrätten inte i kammarrätten.men

Skattemyndighetema handlägger mycket antal ärenden enligtett stort
FbfL. Den i särklass största ärendegruppen flyttningarutgörs inomav
landet en miljon/år. Sammanlagt fattar skattemyndigheterna varje år
beslut i cirka två miljoner folkbokföringsärenden ärenden om namn,

1995vårdnad och hindersprövning undantagna. Under år överklagades
778 ärenden enligt FbfL till länsrätt. Under åren 1993 och 1994 uppgick
antalet överklagade ärenden till 448 respektive 632. Till kammarrättema
överklagades 130 folkbokföringsärenden under år 1995. Under åren 1993
och 1994 inkom det till kammarrätterna 63 respektive 90 ärenden enligt
FbfL.

Bosättningsärenden innefattar i första hand prövning någonstansav var
Äveni landet skall bosatt. frågorna avregistreringen person frånanses om

folkbokföringen vid bl.a. flyttning till land kan hängaannat anses samman
Överklagandemed bosättning. beslut beträffande bosättning regleras iav

38 § 1 första meningen och 2 FbfL.st Skattemyndighetens beslut kanst
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kommungäller,detfolkbokföringdenöverklagas av envarspersonav
Överklagande ske inomskallRSV. trebeslutetberörs samt avavsom

med-beslutetfrån dettidenräknasRSVoch attkommunveckor. För en
allmännadenÖverklagandetiden enskildför styrsdelades. avpersonen

fråga kani över-innebärDetförvaltningslagen.i attregleringen personen
beslutet.delfickhonellerhanden dagfrånveckorinomklaga avtre

huruvidabarainteSkattemyndighetenbeslutar personenSom nämnts
skallfastighetvilkenochSverigei ansesfolkbokföras personenskall

ocksåfolkbokföringenförinomfattarskattemyndighetEnbosatt. ramen
hand skerförstapersonuppgifter. Iolikaregistrerabeslut typeratt avom

exempelviskanDetfolkbokföringsregister.lokalt vararegistreringen i ett
Dennamedborgarskap.ochcivilstånduppgiftregistrerafråga att omom

ochbosättning prövasoftaregistrering äger attutan personsenrumtyp av
Registre-myndighet.underrättelse frånfalli mångainitieras annanenav
enskildedenuppgifterpågrundadocksåemellertidkan somringen vara

överklagasRegistreringsbeslutinvandring.videxempelvissjälv lämnar,
SkattemyndighetensFbfL.3ochmeningenförsta38 § stenligt l st

denendastallmännadetöverklagas utankan inte avregistreringsbeslut av
Överklagande begränsning tillskekanangår. utanbeslutetenskilde som

viss tid.
tilldelningbeslutocksåSkattemyndighetenFbfL fattar omMed stöd av

Endastöverklagas.kanBeslut rör personnummersompersonnummer.av
Överklagande födelsetidenfrågaiöverklaga. omenskilde har rättden att

födelse-fastställandebeslutSkattemyndighetens avlänsrätten.sker hos om
RSV.hosdomstolnummer hosöverklagas inte utankontrollsiffraoch

överklagas.intebeslut kanRSV:s
förvaltningsdomsto-itvâpartsprocessallmäninförs1996maj1Den en

beslutförvaltningsmyndighetsöverklagarenskildOmlarna. enpersonen
ibeslutadeförstmyndighetdenordningen,denenligt somskall, nya

därige-harMyndighetendomstolen.ienskildesden motpartärendet vara
tvâpartspro-allmännaDenbeslut.domstolensöverklagaockså rätt attnom

dockskallTvåpartsprocessenförvaltningsprocesslagen.regleras icessen
dessabestämmelsersärskildaområden ompåinte tillämpas styrs avsom
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avviker från förvaltningsprocesslagens regler överklagande ochom parts-
representation.

Införandet tvápartsprocessen har inte föranlett nâgra lagändringarav
folkbokföringsomrâdet. Viss osäkerhet kan rådasägas partsrepresenta-om
tionen för det allmänna enskildnär efter den 1 maj 1996 överklagaren ett
beslut enligt FbfL. Det förefaller dock klart de beslut registreringatt om
och överklagas enligt 38 §annat 3 FbfL helt faller inom försom st ramen
den tvåpartsprocessen. FbfL medger inte RSV någon överklaganderättnya
i dessa frågor. Skattemyndigheten bör betraktas den enskildes motpartsom
i länsrätten och myndigheten har behörighet föra mål vidare tillatt ett
kammarrätten och Regeringsrätten.

När det gäller beslut bosättning situationenär oklar. RSV harom mer
överklagarätt skattemyndighetens bosättningsbeslut.att Det skulle kunna

hävdas bestämmelsen därom i 38 § 2 FbfLatt utesluter tillämpningst av
förvaltningsprocesslagens föreskrifter partsrepresentation för det all-om

Tillmänna. skillnad från exempelvis taxeringslagen innehåller dock FbfL
inte någon bestämmelse för det allmännas talan i domstol vidom vem som
överklagande från enskild. Det kan till intäkt för det stadgandettas att nya

förvaltningsprocesslagen,i beslutsmyndigheten den enskildesäratt motpart
i länsrätten dennenär har överklagat dit, skall tillämpas i bosättnings-även
mål.

Utredningen har inte till uppgift bedöma hur överklagandereglemaatt
i FbfL och förvaltningsprocesslagen skall tillämpas efter april 1996. Det
anförda visar dock det angelägetär med klar och enhetlig regleringatt en

frågan vilken myndighet företräder det allmänna i folkbok-av om som
föringsmál.

10.l.2 Vissa familjerättsliga beslut m.m.

Skattemyndigheten handlägger också några ärenden det famil-typer av
jerättsliga området. Bl.a. beslutar myndigheten hindersprövning,om namn
och vårdnad. Att beslut detta slag ligger hos skattemyndig-gemensam av
heten hänger med myndigheten förfogar register medöverattsamman
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underlagfamiljeförhållandenandra utgöruppgifter civilstånd och somom
för besluten.

Årligen ärenden enligtantalskattemyndighetemahandlägger ett stort
År sigrörde det1995och namnlagen.föräldrabalkenäktenskapsbalken,

ärenden. dessa000 Av444 varom
hindersprövningar,00037-

namnärenden och000350-
vårdnad.000 registreringar53 gemensamav-

endastöverklagasområdetbeslut på det härSkattemyndigheternas
till länsrätt.årligenöverklagasnamnärendenundantagsvis. Cirka 200

harårenvidare till kammarrätt. DeförsOmkring 50 dessa senastetreav
Underöverklagats.hindersprövning50 beslutsammanlagt sammaom

överklagats.vårdnadregistrering13 beslutperiod har gemensamavom
Överklagandeordningen och vårdnadhindersprövning,frågai namnom

ochöverklagasbeslut kanSkattemyndighetensenhetlig.kan sägas vara
ordningenallmännamed deni enlighetförvaltningsdomstolarnaiprövas

hinderspröv-frågabeslut iMyndighetensförvaltningsprocessen.inom om
berörsenskildöverklagas endastvårdnad kanochning, somenavnamn

Denförvaltningslagen.22 §följerenlighet med vadbeslutet i avsomav
överklagarenskildedenfullt Omslår igenomtvåpartsprocessen ut.nya
i länsrättenmyndighetenalltsåbeslut inträderskattemyndighetens partsom

någoninteharavgörande. RSVdomstolarnasmöjlighet överklagamed att

partsroll.
begravningslagen.stödmedbeslutSkattemyndigheten fattar även av

.kremeringellergravsättningförutfärdar således intyg samtMyndigheten
Skattemyndig-kremering.ellermed gravsättninganståndbeslutakan om

till allmän för-vidareochtill länsstyrelsenkan överklagasbesluthetens
förekommit. Sominte haöverklaganden lärvaltningsdomstol. Några en

inträdaSkattemyndighetenkommer mot-följd tvâpartsprocessen att somav
inte ställ-hardomstol. RSVtillöverklagardenneenskildetill denpart om

begravningslagen.enligti ärendening partsom
med-beslutaskattemyndigheterdet vissaankommerVidare att om

Svenskafinns inomförsamlingaricke-territoriellai delemskap som
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kyrkan. Ett sådant beslut får överklagas hos länsrätten. Vid överklagande
från enskild tillämpas det allmänna tvåpartsförfarandet.

Överklagande10.1.3 beskattningsområdet

I utredningsdirektiven anförs reglerna för överklagandeatt beslutav av
skattemyndighet i så utsträckning möjligt börstor likartadesom vara oav-

det frågaär folkbokföringsett eller beskattning.om om
På beskattningsområdet finns det inte något helt enhetligt regelverk för

överklagande. En skatteärendenstor dock regleringen igrupp styrs av
taxeringslagen. Taxeringslagens bestämmelser överklagande övertarom
motsvarande bestämmelser i förvaltningsprocesslagen. Enligt taxeringsla-

gäller huvudsakligen följande överklagandeordning.gen En skattemyndig-
hets taxeringsbeslut kan i första hand överklagas den skattskyldige ochav

RSV. Om den skattskyldige hos länsrätten har överklagatav skattemyndig-
hetens beslut förs det allmännas talan i domstolen skattemyndigheten.av
Skattemyndigheten får överklaga länsrättens beslut, den skattskyldigeom

Ävenhar fått helt eller delvis bifall till sin talan. RSV kan överklaga läns-
beslut.rättens RSV, inte Skattemyndigheten, kan också överklagamen

kammarrättens beslut. Vidare kan RSV i länsrätten och kammarrätten
det allmännasöverta talan från skattemyndigheten.

Det kan besluts-nämnas och överklagandeordningenatt nyligen har
ändrats för fordonsbeskattningen. RSV har det området visserligen rätt

överklaga skattemyndighetensatt beslut i övrigt överklagande-styrsmen
ordningen företrädesrätten för det allmännasamt förvaltningsprocessla-av
gen. Enligt särskild bestämmelse i 84 § fordonsskattelagen får RSVen
dock beskattningsmyndighetensöverta uppgift i länsrätt och kammarrättatt
föra det allmännas talan. Verket för också enligt bestämmelse detsamma
allmännas talan i Regeringsrätten.

3 Prop. 1995/96:24 15och 18. SFS1995:1201.s.
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prövningstillstånd i kammarrätt10.1.4 Nya regler om

vidprövningstillstånd överkla-det reglernågot år tillbaka finnsSedan om
förvaltningsområdetmåltyperantaltill kammarrätt. Ettgande stort
i kammarrättensåledes interegleringen och kanomfattas prövas omav

Prövningstillstånd i kammarrätttillstånd därtill.lämnatinte domstolen har

instansordning harändrademed dendel kopplatshar till stor somsamman
Ändringen ochlänsrätteninnebärförvaltningsområdet.genomförts att

domstolsprövningen. Prövnings-instans förinte förstakammarrätten är
för flerainförtsemellertid ocksåharlänsrätt-kammarrätttillstånd i ledet

ändring instansordningen.måltyper iutan
Domstolsut-väcktesprövningstillstånd i kammarrättFrågan avom

2000-talet.införDomstolamaSOU 1991:106redningen i betänkandet
någralämnade inteingåendediskuterade fråganDomstolsutredningen men

Domstolsutredningensprövningstillståndi kammarrätt.förslagkonkreta om
tillmâltillströrrmingen överrättemaminskai hög gradarbete gick attut

Fråganoch kammarrätt.arbetssituationen i hovrättförbättradärigenomoch
instansked-betydelsesärskildhade närprövningstillstånd i kammarrättom

kammarrättenfalli mångalänsrättenjan förlängdes ersatte somattgenom
också all-emellertidDomstolsutredningen hade attförsta domstolsinstans.

förvalt-olika måltyperprövningstillstånd förfråganövervägamänt om
ningsonrrådet.

de prövasförvaltningsärenden ärflestaUtmärkande för de atttyper av
Långadomstolsprövning.föremål förde blirmyndighet innanminstav en
dröjerdetmedföraDomstolsutredningenenligtinstanskedjor kunde att

och densamhälletbådei ärendet. Föravgörandeslutligtinnan det finns ett
drar förärende intehandläggningenfördelenskilde det utettär att aven

taladesamhälletshushålla medtiden. Viktenmycket att resurserav
anledning be-kunde finnasdetDomstolsutredningen förockså enligt attatt

detanförde vidareDomstolsutredningenöverprövningar.antalet attgränsa
full-möjlighet tillnödvändigt fridetifrågasättaskunde att engeom var

förvaltningslagens ompröv-i två instanser närdomstolsprövningständig

tillämpats.ningsregler har
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När det gällde beslut skattemyndighet diskuterade Domstolsutred-av
ningen kring frågan prövningstillstånd i skattemål. Folkbokförings-om
målen berördes inte. Det fanns enligt Domstolsutredningen både för- och
nackdelar med prövningstillståndi skattemål. Som skäl prövningstill-mot
stånd anförde Domstolsutredningen skatteområdet och komp-att stortvar
licerat.

Domstolsutredningens arbete låg till grund för lagstiftning träddesom
i kraft under år 1994. Föreskrifterna i fråga innebar prövningstillståndatt
infördes för prövningen i kammarrätt i fråga körkortsmâl, studiestöds-om
mål och olika kriminalvårdsmål.typer Som skäl för prövningstillståndav
pekade regeringen prop. 1993/94:l33 133 i princip på för-s. samma
hållanden Domstolsutredningen hade lyft fram. Detsom år märkaatt att
prövningstillstånd skall meddelas anledning förekommer till ändring iom
det slut vartill länsrätten kommit, s.k. ändringsdispens 34 förvalt-§a
ningsprocesslagen.

Regeringen anförde körkortsmålen förhållandevisär okomplicerade,att
även de innefattar avgöranden för den enskilde kanom uppfattassom som
ingripande. Enligt regeringen har det också för körkortsmålen utvecklats

fast praxis. Sammantaget lämpade sig körkortsmålen väl fören ett system
med prövningstillstånd i kammarrätt. Regeringen konstaterade studie-att
stödsmålen är masskaraktär och målen från juridisk utgångspunktattav är
ganska enkla. Regeringen påpekade vidare mål studiestöd, innanatt ett om
det nådde länsrätt, hade olikaprövats plan inom studiestödsadministra-
tionen. Regeringen anförde också studiestödsmålen antalsmässigtatt är en

målgrupp och fast praxis harstor utvecklats för målgruppen.att I frågaen
kriminalvårdsmål anförde regeringen sådant mål, innanom detatt ett an-

hängiggörs i länsrätt, i de flesta fall har lokalt vidprövats anstalt ochen
därefter omprövats överprövats Kriminalvårdsstyrelsen.samt av

Med verkan fr.o.m. den 1 april 1995 infördes prövningstillstånd i kam-
för ytterligaremarrätt målgrupper prop. 1994/95:27. Kravet på pröv-

ningstillstånd tillkom i första hand i samband med länsrätt placeradesatt
in i instanskedjan mellan förvaltningsmyndighet och kammarrätt. Pröv-
ningstillstånd infördes dock också för flera måltyper där den första dom-
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social-exempelvis ii länsrätt,ägderedan tidigarestolsprövningen rum
iledändrades100 lagarbiståndsmål. Cirkaförsäkringsmål och ettsom

Under lag-förvaltningsprocessen.reformeringendenna andra etapp avav
prövningstillstånd förendastkommenterades fråganstiftningsarbetet ettom

regeringenkommunalbesvärsmål anfördeBeträffande attfåtal målgrupper.
instanskedjanstillmed hänsynfrämstborde införas,prövningstillstånd

regering-konstateradeSamtidigtavgörande.snabbtlängd och kravet ett
vanligtskulle blidetinnebarkommunalbesvärsmålens karaktär attatten

arfördemåltyperövrigaFörprövningstillstånd i kammarrätt.med rege-
prövnirgstillstånd ipåställde kravlängdinstanskedjansringen endast att

kammarrätt.
medarbeetitredjegenomförs den attmaj 19961Den etappen

prövnngstillståndinföraochförvaltningsmålförinstansordningenförändra
regering-yttraleprövningstillståndförgäller skälendetNäri kammarrätt.

be-mycketbyggnadsmål, ärmåltyperna,aktuellademånga t.ex.att aven
belopp. Denekonomiskaoch kan gällaenskildaför detydelsefulla stora

avgörande inomfåintressestarktdärför oftahar ettenskilde attett av
obegränsad tillmed rättskulleregeringentid. Enligtrimlig systemett

riskinstanskedjalångallt förmedföra samti kammarrättprövning enen
avgörandelagakraftvunnettidsutdräkt innanobetydligför inte etten

förelåg.
.

tillhör deÄrenden kremeringochgravsättninghindersprövning,om
medförändringsirbetetden tredjepåverkasmåltyper etappen avavsom

ärende-för dessadetmaj 1996 krävsdenFr.0.m. lförvaltningsprocessen.
Någon sär-kammarrätt.överklagande tillprövningstillstånd vidgrupper

lagstift-ilämnades iiteprövningstillstånd infördesmotivering tillskild att
också ktavställs det pröv-förordningsändringningsärendet. Genom en

äktenskaps-frågoriöverklagande till kammarrättningstillstånd vid om

certifikat.

l995/96:JuJ7, kom ävenbet.Justitieutskottet,° fråninitiativ1995/96:22.GenomProp
reformen.omfattassocialförsäkringsmålenatt av
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överväganden10.2 och förslag

l0.2.1 RSV:s rätt överklagaatt

Rätten för RSV överklaga skattemyndighetensatt beslut bör utvidgas till
gälla alla beslut enligt FbfL.att

År 1986 inrättades allmänt ombud med uppgift förett räkningatt statens
överklaga beslut enligt FbfL. Rätten för föra talan beslutstaten att mot

enskildrör motiverades med det allmänna behövdesom konkretaatt
möjligheter bevaka folkbokföringen.att Det allmänna ombudet skulle en-
ligt föredragande statsrådet inrikta sin verksamhet tvâ huvuduppgifter.
För förstadet skulle ombudet bevaka folkbokföringen blev korrekt iatt
samband med inflyttning till eller avflyttning från riket. För det andra
skulle ombudet bevaka från prejudikatsynpunkt viktigaatt folkbokfö-
ringsmâl fördes vidare för avgörande i domstolarna.

När den folkbokföringslagen trädde i kraft den juli1 1991nya övertog
RSV allmänna ombudets uppgifter. Det skedde verkets roll när-utan att

kommenterades i lagstiftningsärendet. I Fbfprop.mare s. 110 anfördes
endast processordning bordeatt gälla folkbokföringsornrådetsamma

beskattningsomrâdet, vilket bl.a. innebar RSV ficksom överklagaatt
skattemyndighetens beslut.

RSV har aldrig överklagat beslut skattemyndighet har fattatett som en
enligt FbfL. I stället har verket sin talerättanvänt i folkbokföringsärenden
till överklaga beslutatt länsrätt och kammarrätt har fattat efter talansom
från enskild. Cirka tio sådana överklaganden sker varje âr. Att RSV inte
har överklagat skattemyndighets beslut kan tyckas strida föredra-vadmot
gande statsrådet anförde allmännanär ombudet inrättades. Genom att

för folkbokföringen fördesansvaret frånöver Svenska kyrkan till skatteför-

5 Prop. 1985/86:56 Det bör påpekas detallmännaombudetinrättades folkbok-s. att när
föringentill del sköttesinom Svenskastor kyrkan.
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folk-inflytandejuli stärktes emellertid RSV:svaltningen den 1991 överl

bokföringen.

skattemyndigheternarättstillämpningen hosförsta hand RSVl styr
verketfolkbokföringsärendenhandläggningden handbok för somavgenom

lagförarbeten ochbl.a.innehåller upplysningarHandbokenut. omger
enligt FbfL.olika frågorför prövningrekommendationerpraxis samt av

Verketfölja rekommendationerna.torde regelmässigtSkattemyndighetema
råd ochskattemyndigheternainflytandeockså överutövar att gegenom

vid skattekontoren.ärenden initierasenskildastöd i som
skatte-överklagarättstillämpningcnpåverkakan alltsåRSV utan att

emellertidöverklaganderätt kanFbfL.beslut enligt Enmyndighetemas
i viktigastyrmedel. FbfLtillkomplement andravärdefulltutgöra ett ger

bosätt-föreskriftergrundläggandetolkning. Vissaförfrågor omutrymme
folkbokföringslagenår sedan denför någraändrades närning nyam.m.

verksamhetsområ-ganskaocksåFolkbokföringenkraft.trädde i är nyttett
finns påför RSVöverklaganderättskattemyndigheter. Enmångade för

ocksåharbosättningfolkbokföringendel rörskatteomrâdet. Den somav
beskattningen.förbetydelsestor

skattemyndig-överklagainte utnyttjatvisserligen rättenRSV har att
överklaganderättemellertid verketskanbeslut. Som etthetens nämnts vara

enhetligförverkaåliggandetfullgöraför RSVmedelverksamt att enatt
möjlighet över-därför RSV:sUtredningenrättstillämpning. attattanser

ocksåMöjligheten börfinnas kvar.skattemyndigheten börbeslutklaga éav
3hosärendenfölja vissaexempelvis behövautnyttjas. RSV kan grupper av
çprincipiellt in-verketbeslutöverklagaochskattemyndigheterna ansersom 5

enskild.förmån förtillöverklagarhindrar RSVInget att entressanta.
till frågorbegränsadöverklaganderättRSV:sdagslägetI är om

registrerings-renodladeöverklagaexempelvis intekanbosättning. Verket
ombudets tid.det allmännakvarleva frånskillnadbeslut. Denna är en

ansvarsområdeomfattar RSV:sskatteförvaltningenförinstruktionenEnligt
Verket börbosättningsfrâgorna.inte endastfolkbokföringsområdet,hela

.fattarskattemyndighetenbeslutallakunna överklagadärför typer somav
FbtL.enligt

-:
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Om RSV vill överklaga skattemyndighetens beslut i bosättningsfrägaen
skall det enligt 38 § FbfL ske inom veckor från det beslutettre att
meddelades. Den överklagandetiden bör gälla för RSV beträffandeäven
andra beslut Skattemyndigheten meddelar enligt lagen.som

RSV kan knappast utnyttja möjligheten överklaga skattemyndig-att
hetens beslut verket inte från den beslutande myndigheten får känne-om
dom vissa beslut. RSV kan behöva utfärda direktiv innebärom attsom
skattemyndighetema skall underrätta verket vissa folkbok-typerom av
föringsärenden verket bör särskiltägnas intresse.som anser

l0.2.2 Den kommunala överklaganderätten

Den kommunala överklaganderätten inte längre motiverad.är Den kan
därför avskaffas.

Det ganska vanligt kommun överklagade skattemyndighetensvar att en
beslut mantalsskriva viss Genomatt tillatt stommaren person. man-
talslängder överlämnades från Skattemyndigheten till kommunen hade kom-

möjlighet överblicka den del folkbokföringen gälldeattmunen av som
mantalsskrivning. Därigenom kunde kommunen bl.a. kontrollera denatt
grund för beskattningen mantalsskrivningen i praktiken utgjorde blevsom
korrekt. Kommunerna hade också ofta särskild organisation för bevak-en
ning mantalsskrivningsfrägor.av

Sedan mantalsskrivningen avskaffades den juli 19911 det ovanligtär
med kommunala överklaganden enligt FbfL. Endast något enstaka överkla-
gande är har förekommit. Målen har främst gällt harper personer som
omhändertagits för vård. Den klagande kommunen har ansett att personen
i fråga inte skall folkbokförd inom kommunen i korn-vara utan en annan

Detta hänger ofta med den klagande kommunen inte villmun. attsamman
detha ekonomiska för omvårdnad eller omhändertagan-ansvaret personens

de.

Rätten överklaga gäller för kyrkliga kommuner.även Någotatt över-
klagande från kyrkligt håll lär inte ha förekommit.
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före-medför berörd kommunöverklaganderättenkommunalaDen att
harvad utredningenenskild. Enligtöverklagande frånläggs att svara
vidnågot anförasällanden svarande kommunenfrån RSV harinhämtat att

fördet risk ären-intekommunen äröverklaganden. Närsådana attsvarar
fördröjs.avgörandedets

frågaläggaskommunala aspektersärskildafall kanI vissa somen
ellerplan-exempelvis gällakanmyndighet. Detstatlig etthandläggs av en

ellerenskiltståkankommunalt intresse ettdärbyggärende ettemotett
be-grunden harikommunenärenden, därsådanaintresse. Istatligt en

habör rättnaturligt kommunendetsjälvbestämmanderätt, ärtydande att

överklaga.att
beaktandeförintefolkbokföring lagengällerdetNär utrymme avger

korrektintresseallmännasaspekter. Detkommunalasärskilda enav
tillämpningskatteförvaltningenbevakasskallfolkbokföring avgenomav

till kom-kanbakgrunden rättendenMotärlagen part.oavsett somvem
framståfolkbokföringenskildöverklagandemunalt sompersonsav en

endastöverklagarkommunenkan detstötandeDirektomotiverad. vara om
omhän-exempelvis harförbetalningsansvarundgåför sompersonatt en

områdenmångaFolkbokföringen har storsamhällsvård.fördertagits
och börsamhälletskyldigheter iochrättigheterenskildesför denbetydelse

överväganden.kommunalekonomiskainte styras av
folkbok-Även inflytande ikommunöverklaganderätt kan utövautan en

Skattemyndighetenmöjlighet begäraharKommunen attföringsfrågor. att
beslutaskyldigSkattemyndigheten ärbosättning. att omprövar personsen

detockså närenskildfrånefter anmälaninte bara utanbosättning en
förkommunskäl kansådantFbfL. Ettskäl 34 §finns att envaraannars

Skattemyndig-bosättning bör prövas.påvisarmyndigheten att en persons
myndighetenfrån kommunyttrandealltid begäraocksåkanheten omen

Skattemyndighetenkommunbehövs. Endet attbedömer som anseratt
verketoch begäratill RSVvända sigocksåbeslut kanfelaktigt attfattat ett

beslutet.överklagar
beslutskattemyndighetensöverklagaskall kommundagsläget oml en w

Tidigaremeddelades.beslutetdet .xfrånveckorfolkbokföring inom atttre
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beräknades tiden från det kommunen fick del beslutet.att I sambandav
med den nuvarande klagotiden infördesatt år 1991 anförde Kommun-
förbundet Fbfprop. 111 kommunerna i praktiken inte hadeatt någons.
möjlighet överklagandetidenatt beräknades från tiden föragera om
beslutets meddelande.

Sammantaget utredningen övervägande skäl talar för denattanser att
kommunala överklaganderätten bör avskaffas.

l0.2.3 Beslut och samordningsnummerom personnummer

Det finns inte skäl ändra ordningen för överklagandeatt skattemyn-av
dighetens beslut Beslut samordningsnummer skallom personnummer. om
kunna överklagas till RSV.

Personnummer innehåller födelsetid, födelsenummer och kontrollsiffra.
Födelsenumret består siffror och udda förär och jämnt förtre mänav
kvinnor.

Det förekommer registrerad uppgift födelsetid felaktig.att ären om
Om så falletär och den riktiga födelsetiden kan fastställas skatte-rättar
myndigheten uppgiften och registrerar födelsetid.rätt Därigenom ändras

Beslut fastställa och registrera födelsetidpersonnumret. iatt personnum-
kan enskild överklagas till länsrätten på andramer sättav samma som

registreringsbeslut. Beslut fastställande födelsenummer och kontroll-om av
siffra överklagas däremot till RSV. Verkets beslut kan inte överklagas.

Undantagsvis kan det finnas skäl ändra den siffra födelsenumretiatt
utvisar kön. Om siffran ändras beror det skattemyn-som personens att

digheten har registrerat fel kön vid tilldelning ellerpersonnumret attav
i fråga har fått medgivande till s.k. könsbyte.personen

Någon gång händer det vill byta födelsenummer föratt en attperson
han eller hon olika skäl missnöjdär med siffrorna i Missnöjetav numret.
kan bero innehålleratt olyckstal elleratt numretpersonen ettanser en
olämplig sifferkombination. Missnöjet kan leda till den enskilde över-att
klagar skattemyndighetens beslut tilldela visst födelsenummer. Omatt ett
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tredje siffranfödelsenurnretsmedinte hängeröverklagandet attsamman
kunde överklaRSV:s beslutregeringen dåliksomändras har RSV,måste

brukar motiverarfödelsenumret. RSVändradit, konsekvent vägrat attgas
enskilde:för denvalfrihetfunnits någonaldrig harbeslut med detsina att

funktior.enda ärfödelsenummersittbestämma atttnumretsattutanatt
också klargöraibrukardag. Verketföddasärskilja är sammapersoner som

skalllför ingenslumpmässigttilldelas heltavsiktmedfödelsenumret attatt
innebörd.särskildnågonharnumretatttro

något behovdet finnsuppkommitfrågautredningsarbetet harUnder om
födelse--tilldelningbeslutöverklagaenskilde kunnadenför ett avatt om

önskemål från demförekommitaldrigdetharSom attnämntsnummer.
tala förkanDetfödelsenumret.ändring atttlett tillenskilde har av

emellertid be--harbort. Personnumretbör storöverklagandemöjligheten tas
fortsättringsvissenskildedenskälet bör ävendetsamhället. Avtydelse i

utredningenssEnligtprövad.födelsenummerändringfå frågankunna avom
Fråganinstansordningen.ändraskälintemening finns det omiatt

folkbokföringsfrågorrfrån andraså skildtilldelning födelsenummer ärav
till RSV.fortsättningsvis bör skeöverklagande ävenatt

särskilt samorduinförsdetföreslagitutredningenavsnitt 9 har ettl att
behövsfolkbokförda. Numretinte ärförningsnummer sompersoner

personuppgifterrregistreraskall kunnamyndighetervissaförförsta hand att
enskildeför denbetydelselitenharpersonförväxling. Numretförriskutan

personuppgif-lhanteringnågra myndighetersförintresseär avstortavmen
erhållaaberättigadmyndighet är attuppkommabl.a.Fråga kan om enter.

till--beslutSkattemyndighetensverksamhet.i sinsarnordningsnummer om
RSV.tillöverklagasdärför kunnabörsarnordningsnummerdelning av
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Överklagande10.2.4 vårdnadshavareav

En vårdnadshavare bör inte rätt den andre vårdnadshavarensattges mot
vilja överklaga beslut barnetsrörett folkbokföring.som

Om barn har två vårdnadshavareett skall dessa vårdna-utövagemensamt
den. Endast i vissa särskilt angivna undantagsfall har vårdnadsha-en av

rätt besluta i angelägenheterattvarna barnetensam rör 6 kap. 13 §som
föräldrabalken.

Anmälan flyttning skall enligt 30 § FbfL barnetsom görasm.m. av
vårdnadshavare. Har barnet två vårdnadshavare skall båda anmälan.göra
När det gäller kvarskrivning får dock ansökan göras vårdnads-av en av
havama syftet med ansökningen skyddaär denom andre vård-att mot
nadshavaren.

Bestämmelsen båda vårdnadshavarna skallatt flyttningsanmälangöra
för barnet har dock inte alltid så betydelse. Skattemyndighetenstor kan
nämligen självmant fråganpröva barnets folkbokföring. Det kanom exem-
pelvis ske vårdnadshavarnanär anmäler flyttning för del.en av egen

Det har tidigare rått osäkerhet i frågan huruvida två vårdnads-en av
havare haft företrädarätt barnet vid överklagande iatt folkbok-ensam ett
föringsärende. Kammarrätten i Stockholm och Kammarrätten i Sundsvall

ihar antal avgörandenett beslut barns folkbokföring kanansett att om
överklagas Överklagandeendast båda vårdnadshavarnaav gemensamt. som
framställts endast den vårdnadshavarna har således avvisats.av ena av
Övriga kammarrätter har däremot i sak överklagandeprövat från en av
vårdnadshavarna.

Regeringsrätten har i några nyligen meddelade avgöranden slagit fast
vad gäller. Domstolen har uttalat överklagande beslutsom att ett ettav om

barns folkbokföring inte kanett iprövas sak med mindre båda vårdnadsha-
Överklagandeär åstadkomma sådan prövning.attvarna ense om en som

har framställts vårdnadshavarna skall således enligt Rege-av en av
ringsrätten inte till prövning.tas upp
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målen Regeringsrättensutveckladeyttrande isärskiltI avett enett av
konstateradeLavinmening.sin attLavin,regeringsrådet urledamöter,

klagandenförnågonhärledas rättinte kanFbfLöverklaganderegeln i 38 §
igällde,sakenfolkbokföring atttill de barnfarmålet,i varsvarsom

Lavinfolkbokföring.barnensbeslutenöverklagaförälderegenskap omav
vidare:anförde

förbetydelsefåfolkbokföring kanbarnetsomständigheten,Den att
rättig-fadernsHzsrörande Svenförfattningarvissatillämpningen av

intekanskatteförfattningar,ellerbidrags-skyldigheter,ochheter t.ex.
folkbok-ifrågavarandebeträffandeklagorättnågondenneförläna

angåendeEuropakonventioneninnehållerhellerföringsbeslut. Inte
friheternagrundläggandeoch derättigheternamänskligaför deskydd

förhandenvarandei måletdeunderförälderförstödnågot att en
detalanföradomstoli motberättigadskulleomständigheterna attvara

besluten.ifrågavarande
Närbarnen.vårdnadmoder haroch barnetsH omSven gemensam

densitt barn äger ensamvårdnadenhar eneföräldrarnabåda om
uppskjutas,kanolägenhetintefrågori vissa utanbestämma som

sjukdomfrånvaro,följdtillvårdnadshavarenandredenförutsatt avatt
andra§13kap.6beslutetdel iförhindradorsak är taeller attannan

regler inteföräldrabalkenstillmäterfallandraföräldrabalken. Istycket
förut-vårdnadGemensamandres.denframförföreträdeviljaden enes

barnetsallaisamförståndnåkanföräldrarnasåledessätter att
vikt.angelägenheterankommandevårdnadshavare av

2stycketförsta2 §kap.enligt 7underhållsbidragfrågorl om
behörig attbor hosbarnetdenföräldrabalken har ansetts ensamsom

NJAvårdnad seunderståttdettafastänföreträda barnet gemensam
tillvidaså attspeciellsituationendockfall somdettal är387.1985 s.

Detbarnets motpart.underhållsskyldige ärs.k.föräldern denden ene
I det härbarnet.företräderdåföräldernandredennaturligtsig attter

barnetsförälderningenderafolkbokföring ärbarnensfalletaktuella om
vid dom-företräda barnentillätsföräldernvarderaOm ensammotpart.
beroendeskiftakommatalan kunnai barnens attinnehålletskullestol,

till detMed hänsyntalan.utförde derasföräldrarna nusomvem av
ibarnenföreträdabehöriginteH attSvenanförda kan ensamanses

målet.

7140-94.1995-l2-20i målbeslutRegeringsrättens nr



FSOU1996:68 Överklagande inom folkbokföringen 253m.m.
I
f När i förevarandesåsom fall föräldrarna oenigaär i frågan om

barnens folkbokföring, får vardera föräldern förse Skattemyndigheten
med den information från hans synpunkt kan relevant försom vara
frågans prövning. Såsom uppgiftslämnare hos Skattemyndigheten för-

föräldervärvar dock icke partsställning i ärendet barnetsen folk-om
bokföring. Om föräldrarnas positioner fastlåsta iär viss frågaen
rörande vårdnaden och båda eller dem situationen ohållbar,en av anser
återstår i övrigt endast få den vårdnadenatt upplöst.gemensamma

Mot bakgrund det anförda får målet ha handlagtsav anses ett
riktigt Sven Hzssätt. överklagande skall därför avslås.

Utredningen har inte anledning ifrågasätta Regeringsrättens beslut.att Utan
särskild lagreglering den barnets båda vårdnadshavaresom ger rättene av

företräda barnet,att eller själv uppträdaensam framståratt dom-part,som
stolens avgörande naturligt. Utredningen har emellertidsom detansett att
finns skäl överväga sådan regleringatt skall införas.om en

En vanlig situation där den föreliggande frågan uppkommer ärnu
följande. Barnets föräldrar har efter tidigare ha varit giftaseparerat att
eller sambor. Föräldrarna har fortsatt vårdnad barnet i frå-gemensam om

En föräldrarna bor ofta kvar i den bostad tidigarega. av familjenssom var
Vårdnadshavama har på ellergemensamma. träffatsättett överens-annat

kommelse barnens boende och dess kontakter med demom båda. Ofta
innebär överenskommelsen barnet skall ha sitt huvudsakligaatt boende hos

föräldern.den Samtidigt skall barnet ha rikligtena med denumgängeett
vårdnadshavarenandra och bo hosäven denne vissa perioder. Om

föräldrarna funderat barnetsöver folkbokföring utgår de antagligen från
barnet skall folkbokförasatt hos den föräldrarna barnet till störstaav som

delen Skattemyndighetenskall hos.bo i vissa fallgör bedömningen annan
i folkbokföringsfrágan och barnets folkbokföring inte skallatt ändrasanser
eftersom till viss delbarnet bor kvar på ställe tidigare. Iblandsamma som
har skattemyndigheten självmant tagit frågan barnets folkbok-upp om
föring. Föräldrarna kan inte för barnets räkningatt gemensamtenas om
överklaga skattemyndighetens beslut. I stället överklagar endast demen av
beslutet.
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endastfolkbokföring har intebarnetsbedömningSkattemyndighetens av
vårdnadshavareförföräldrarna. Rättenbetydelse för attprincipiell upp-en

delvishängerbostadsbidrag,exempelvisförmåner,socialavissabära sam-
föräldrartyckanaturligtvisMan kanfolkbokföring.barnets attmedman

borde kunnavårdnad attkommit överens enas omgemensamom ensom
på-beslutetsärskiltgällerbeslut. Detskattemyndighetensöverklaga om

dom-övrigt. Fleraiöverenskommelseför derasförutsättningarnaverkar
kanalltidinteföräldrarnaemellertidstolsavgöranden visar enas.att

bådaförmånernasocialanämndatill dekoppladoftaOenigheten somär
bo-tvistigheteriockså bottnaOsämjan kansig behöva.kanske omanser

separatio-anledningmedangelägenheterekonomiskaeller andradelning av

nen.
Även regelmässigtseparationföräldrarnasefter gemensamanses

vidtagitärharstatsmakternaför barnet.fördeltillvårdnad senarevara
använd-till ökadskall kommavårdnadföråtgärderolika att gemensam

ivårdnadsbestämmelsemavissaändrades1991ning. Den l avmars
Vård-vårdnad.tillämpningenvidgai syfteföräldrabalken gemensamatt av
SOUbetänkandeframnyligen lagtocksåharnadstvistutredningen ett

denbetoningytterligareinnebärförslag gemen-1995:79 med avensom
vårdnaden.samma

folkbokföring ärbarnetsdomstolsprövningigenomdrivaFör avatt en
upplösningbegärprövningenönskarförälderden avtänkbartdet att som

allamedvärdnadsprocessstundarDärmedvårdnaden.den engemensamma
sig.medalltid försådan nästanför barnetolägenheterde processensom

vârdnadsprocess,starktsjälvfallettalarbästa mottill barnets enHänsyn
folkbokföring.barnetstvistgrund isinendast hardensärskilt omenom

oftafolkbokföring kommer över-barnetsbeslutSkattemyndighetens om
någonfattaskanbeslutet utanvårdnadshavarnaförraskande attgenom

tillanslutningiregelmässigt näraocksåaktualiserasFrågananmälan.
nådemförförutsättningarna attlägedvs. i närseparation,föräldrarnas ett

oftaharfolkbokföringbästa. Barnetsalltid defrågor inte ärolikaenighet i
underhålls-vårdnadshavarnaförbetydelseekonomisklikaminst somstor

bidraget.
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Vad har kan sägas tala försagtssom nu vårdnadshavarnaatt envar av
bör rätt överklaga beslutatt barnetsges ett folkbokföring. Det finnsom
emellertid också skäl talar sådan lösning.som mot en

Utredningen har förståelse för vårdnadshavarna kanatt uppfatta det
egendomligt barnet under vissasom förhållanden inte kommerom folk-att

bokföras hos den dem där det vistas till största delen.av Det dockär ett
förhållande tillämpningenrör de allmänna bosättningsreglemasom iav
FbfL och inte fråga kan lösas ändradeen överklaganderegler.som genom

Den grundläggande frågan gäller alltså skattemyndighetemas och för-
valtningsdomstolamas tillämpning vissa materiella bestämmelser i FbfL.av
Även överklagandereglemaom att har betydelseman ianser samman-
hanget utredningen svårigheter med överklaganderättser för endasten en
vårdnadshavare. Det gäller vårdnadshavaren fåroavsett rättom att
överklaga för del eller företrädare för barnet. l dagslägetegen som ensam
åligger det båda vårdnadshavarna anmäla flyttning för barnet.att Om
endast dem anmälangör kommer skattemyndighetenen av inte prövaatt
frågan barnets flyttning utifrån anmälningen.om Denna kommer i stället

avvisas. För bli verkningsfullatt borde därföratt överklagandemöjligheten
för vårdnadshavare kombineras med fören rätt denne själv göraatten an-
mälan flyttning för bamet. Utredningen emellertidom är tveksam till en
sådan ordning. Bl.a. riskenär båda vårdnadshavarnastor att gör motstri-
diga flyttningsanmälningar.

Gemensam vårdnad förutsätter föräldrarna kan i angelägenheteratt enas
barnet.rör Det tveksamtär frågorsom barnets folkbokföring ärom om

så särpräglad det finns skälav natur att undantag frångöra huvudregelnatt
i 6 kap. 13 föräldrabalken§ vårdnadshavarna endastatt kangemensamt
företräda barnet. Farhågoma oenighet barnets folkbokföringatt skulleom
leda till upplösning den vårdnaden måsteav över-gemensamma anses
drivna. Sammantaget utredningen det inte bör införas någonanser att
bestämmelse endast vårdnadshavarnasom rätt överklagager en av att
skattemyndighetens beslut barnets folkbokföring.om
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folkbokföringenTvåpartsprocess inoml0.2.5

folkbokföringsområdet.införstvåpartsprocesssärskilt regleradEn
skall myndig-skattemyndighetens beslutenskild har överklagatNär en

kan dockRSVoch kammarrätt.talan i länsrättföra det allmännasheten
allmännasför dettalan och harskattemyndighetens rättöverta attensam

Regeringsrätten.föra talan iräkning

anförtregeringenhartvåpartsprocess att1995/96:22I enm.m.omprop.
fältet.förvaltningsrättsligadetinföras helaprincip böri översådan process

förenklatnågotkan,tvåpartsprocesspropositionen förenligtSkälen en
detochrättsbildningen görfrämjardensammanfattasuttryckt, attsom

oriktigamaterielltståndändring tillfåmyndighetermöjligt för att av
tvåpartsprocessanförtregeringenharVidaredomstolsavgöranden. att en
domstolspröv-utredningsmaterial vidoch fylligaretill bättrebidrar ett

ningen.
undantaanledningnågondet intemening finnsutredningens attEnligt

harenskildtvåpartsförfarandefrån närfolkbokföringsområdet partett en
sammanhangi andraskälDeskattemyndighetens beslut.överklagat som

be-med styrkagällande ävensigtvåpartsprocessanförts för görhar en
all-punkterflerapåFbfL. Lagenenligt ärhandläggsfrågorträffande som

tvåpartspro-tolkning. Enförviktiga delarihållen ochmänt utrymmeger
framstårfolkbokföringsområdet. Detinomrättsbildningenfrämjakancess

ochkan bemötaenskilde hardenangelägetockså motpartatt somensom
medsambandiofta lämnarenskildedenutredningdenkomplettera som

överklagande.ett
beslutandedet denfrånutgår ärtvåpartsprocessenallmännaDen att

Idomstolsprocessen.ienskildesdenskallmyndigheten motpartsom vara
docktaxeringsområdet hargällt påtidigare harsedanmed vadlikhet som

Kriminalvárdssty-ochexempelvis RFVcentralmyndighet,falli några en
förauppgiftmyndighetensbeslutandeden attgivitsrelsen, rätt övertaatt
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talan.det allmännas Om sådant övertagande inte sker det beslutsmyn-är
digheten företräder det allmänna.som

Visserligen finns det inom RSV kompetens detstor när gäller olikaen
folkbokföringsfrágor. Den myndighet företräder det allmänna eftersom
överklagande enskild skall dock inte främstav en i rättsfrågorargumentera

intressera sig för utrednings-utan och bevisfrågor prop. l995/96:22
80. Det är uppgift regelmässigts. ligger tillhandsen närmast försom den

myndighet har beslutat i ärendet och förfogarsom över utrednings-
Mot den bakgrunden detresursema. är enligt utredningens mening natur-

ligt på folkbokföringsomrâdetävenatt i första hand låta beslutsmyndighe-
och inte centralmyndigheten,ten, föra det allmännas talan i länsrätten och

kammarrätten dennär enskilde har överklagat. Därmed uppnås över-
ensstämmelse med vad gäller enligt taxeringslagen och förvaltnings-som
processlagen.

Som central förvaltningsmyndighet har RSV likartade funktioner på
folkbokföringsomrâdet inom beskattningen. Enligt instruktionen försom
skatteförvaltningen åligger det RSV bl.a. verka för enhetlighet vidatt
rättstillämpningen. Utredningen med RSV:s åligganden enligt in-attanser
struktionen bör följa behörighet för verket i länsrätt och kammarrätten att
överta skattemyndighetens roll företrädare för det allmänna,som exem-
pelvis i mål principiellt intresse. När RSV skattemyndighetensövertarav
rätt företräda det allmännaatt i mål skall skattemyndighetensett rätt att
föra talan i målet upphöra.

För på verksamtatt kunnasätt bidragaett till rättstilllämpningen bör
RSV, i likhet med vad gäller beskattningsområdet, också hasom en
självständig rätt överklaga länsrättens ochatt kammarrättens avgörande.
Ett sådant överklagande skall enligt utredningens mening kunna ske oavsett

verket tidigare i målet fört det allmännasom talan. Det ocksåär enligt ut-
redningens uppfattning väl förenligt med RSV roll centralmyndighetsom

verket och inte skattemyndighetenatt rätt överklaga folkbok-attges
föringsmäl till Regeringsrätten.

7 Bet. l995/96:JuU7 9-12 och 77 1995/96:22 28-31och98-100.s. samtprop. s.
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Skattemyndighetenframförskall utnyttjaFör RSV kunna rätten attatt
underrät-verket fårdomstol självfalletföreträda det allmänna i krävs att

skallfolkbokföringsförordningenpågående Enligt 3 §telser om processer.
enligt FbfL. RSVbeslutförvaltningsdomstol underrätta RSVallmän om

tilldet överklagasärende redanfå kännedom närbör dock kunna ettom
ienskildes länsrätten ärSkattemyndigheten denNärlänsrätten. är motpart

pågåendeRSVmyndigheten underrättarnaturligtdet processer.att om
skallSkattemyndighetenomfattningi vilkenfår självt bestämmaVerket

underrättelser.sådanalämna

folkbokföringsmálPrövningstillstånd i10.2.6

prövningstill-krävaskallfolkbokföringsmál i kammarrättPrövning av
regler.förvaltningsprocesslagensstånd enligt

massärenden.utprägladeSkattemyndighetenFolkbokföringsärendenahos är
Hand-mycket likartade.ocksåtill antaletbara mångainteDe är utan

regelmässigt deföljerochfasta rutinerärendenaläggningen styrs avav
folk-förekommandevanligtiRSV har lämnatrekommendationer som

bokföringsfrågor.
betydelse. Dethafolkbokföringsärendekanden enskildeFör storett

rättighetergrundläggandemångafolkbokföringenbl.a. påberor styratt
dockskattemyndigheterna ärhosMåleni samhället.och skyldigheter ge-
oftastutgångspunkterjuridiskafrånokomplicerade ochnomgâende av

skattemyndighetens be-undantagsfall striderEndast ibeskaffenhet.enkel
folkbok-överklagadeAndelenönskan eller begäran.enskildesdenslut mot

bedömning ärutredningensEnligtmycket liten.ocksåföringsärenden är
tvåprövning ifullständigtillräckligt medFbfL heltenligtdet i ärenden en

medsambandomprövning isker ocksåSkattemyndigheteninstanser. Hos

folkbokföringsärende-Sammantaget ärbeslut överklagas.myndighetensatt
prövningstillstånd i kammarrätt.ordning medlämpade förväl enna

motsvarandemeddelasfolkbokföringsmál börPrövningstillstånd i
till-övrigt. innebärförvaltningsområdet i Detför attgällergrunder som
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stándsfrâgan avgörs med tillämpning 34 § förvaltningsprocesslagen.av a
Möjlighet till s.k. ändringsdispens föreligger alltså.

Av flera skäl detär angeläget den överklaganderättatt för skattemyn-
dighetema utredningen har föreslagit isom föregåendenärmast avsnitt inte
leder till påtaglig ökning folkbokföringsmål Ävenen i kammarrätt.av om
ändringsdispens föreligger bör i första hand mål har särskiltettsom
intresse eller kan tjäna till allmän vägledning bli föremål för överklagande.
En skattemyndighet skall enligt utredningens mening normalt inte över-
klaga bara för myndighetenatt länsrättens bedömningatt felaktig.anser är
Skattemyndigheterna bör i första hand inrikta sig mål där prövnings-
tillstånd kan meddelas enligt 34 § 2 förvaltningsprocesslagen.lst I dena
frågan bör RSV vägleda skattemyndigheterna.

Överklagandeordningen10.2.7 i och vårdnadsärendennamn-

m.m.

Även vid överklagande skattemyndighetens beslut hinderspröv-av om
ning, vårdnad och skallgemensam ordning med tväpartför-namn samma
farande och prövningstillstånd gälla för de renodlade folkbokförings-som
målen.

Som nämnts har tvâpartsprocessens införande förvaltningsområdet fått
effekt bl.a. när det gäller överklagande skattemyndighets beslut hin-av om
dersprövning, vårdnad och Om den enskilde överklagar beslutnamn. ett

skattemyndigheten i någon sådan frågaav inträder myndigheten densom
enskildes i länsrätten. Myndighetenmotpart har också rätt överklagaatt
domstolens beslut.

Utredningen har inte funnit skål föreslå något frånatt denavsteg
nyligen införda tvåpartsprocessen i mål hindersprövning, vårdnad ochom

Särskilt det gällernär namnfrågor kannamn. partsställning för det all-en
männa tillbidra enhetlig rättstillämpning. Samma ordning bör docken till-
lämpas i de familjerättsliga ärendena detnär gäller det renodlade folk-som
bokföringsomrádet enligt FbtL. RSV bör således frånrätt skatte-attges
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Endastoch kammarrätt.talan i länsrättallmännasdetmyndigheten överta
Regeringsrätten.talan idet allmännasförbör kunnaRSV

skatteförvaltningenförinstruktionenenligtansvarsområdeRSV:s är
där-val. Bl.a.ochfolkbokföringavgifter,till frågor skatter,avgränsat om

skat-beslutöverklagaverketanledning rättdet intefinnsför att avatt ge
folkbokföringen,koppling tillvisserligen hartemyndigheten i frågor som

vårdnad,ochregistreringärendenexempelvis mengemensamav nanmom
FbfL.utanförreglerstyrs avsom

hindersprövningärendenprövningstillståndiinförsmaj 1996Den l om
Detsammatill kammarrätten.överklagandeäktenskapscertifikat vidoch

begravnings-enligtbeslutskattemyndighetensöverklagandevidgäller av
utgångs-utredningensfrånnaturligförändring ävenärDetlagen. är somen

punkter.
skattemyndig-vårdnadregistreringärendenDe somgemensamavom

okomplice-föräldrabalken gär§ 26 kap. 4ochheten prövar ststyrs avsom
prövning kanSkattemyndighetens sägasjuridiskt enkla.rade och vara

uppfyll-förutsättningarformella ärfåtalkontrolleratillbegränsad att ettatt
enkelregistrering ärfråganprövningskattemyndighetensda. Att avomav

prövningenförförutsättningha varitför övrigttorde attbeskaffenhet en
Skattemyndighetensfolkbokföringen.förske inomkunnahar ansetts ramen

meningutredningensEnligtsällan.mycketöverklagasfrågadennabeslut i
välSkattemyndighetenvårdnad prövasärendendeär avsomgemensamom

länsrätt-kammarrätt.prövningstillstândi ledetordning medförlämpade en
familjerättsligärendenNamnärenden den störstaär avavgruppen

Ärendena olika slag.liteärfolkbokföringsverksamheten.inomkaraktär av
anmälanbl.a.det signamnlagen rörEnligt omom

barn 1 §,förefternamnl/
efternamn 5 § ,förälderstill2/ byte

och lO §§,9efternamntill makesbyte3/
genusform 15 §,efternamnsändring4/ av

§,29mellannanm5/

§§,30-32förnamn6/
och35 §invid förnamngârdsnamn7/
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8/ för utländska medborgare 51 §.namn

Antalsmässigt förnamnär den största ärendegruppen med cirka 130 000
anmälningar året. Därefter kommer efternamnom för med ungefärvuxna
90 000 anmälningar året följda cirka 75 000 årligaom anmälningarav om
efternamn för barn. Namnfrågoma inte allaär gånger enkla handlägga.att
I vissa fall handläggningen inte bararymmer registrering anmälanen av en

också materiellutan prövning. Bl.a. får Skattemyndighetenen enligt 34 §
nanmlagen inte godkänna förnamn kan väcka elleranstöt kansom antas
leda till obehag för den skall bära Inte heller förnamnsom nanmet. som

anledning uppenbarligen Äveninte lämpligtav annan är får godkännas.
namnfrågor för utländska medborgare kan komplicerade främst förvara

tillämpning utländskatt kan kommarätt i fråga.av
Namnärenden torde den enskilde ofta uppfattas betydelsefulla.av som

Även vissa ärenden kan innehållatyper bedömningsfrågorom av dockär
namnärendena okomplicerademerparten och juridisktav enkla. Endast

undantagsvis får den enskilde avslag på sin anmälan eller ansökan om
ÅrligenAndelen överklaganden begränsat.namn. är överklagas cirka 200

nanmärenden till länsrätt. Nanmärenden kan sägas sådan devara art attav
bör avgöras relativt snabbt. Sammantaget finner utredningen över-att
vägande skäl talar för prövningen i kammarrätt böratt kräva tillstånd.
Därmed nås också fördelen enhetlig processordning i de mål medav en
anknytning till folkbokföringen skattemyndighetema.prövassom av

10.2. 8 Författningsändringarna

Flera lagar påverkas utredningens förslag ändrade överklagande-av om
folkbokföringenregler inom och områden koppladeär till denna.som

Utredningen föreslår de ändringar överklagandereglema i FbfL, för-av
äldrabalken, namnlagen, äktenskapsbalken, begravningslagen och kun-
görelsen äktenskapscertiñkat framgår bifogadeom författnings-som av
förslag. Regleringen medlemskap i de icke-territoriella församlingarnaav
torde komma bli föremål föratt inomöversyn framtid. Deten en snar
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förändrade relationerna mellan och Svenska kyrkan. Ut-beror de staten
inte förslag till ändring i regleringenredningen lämnar därför något av

icke-territoriellenligt medlemskap iprövningen medlemskap lagen omav
församling.
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11 Kostnader m.m.

11.1 Ekonomiska konsekvenser förslagenav

Av utredningsförslagen det endastär införandet samordningsnummerav
får några nämnvärda ekonomiska konsekvenser. För skatteförvalt-som

ningens del kan kostnaderna för i bruk för samordnings-att ta ett system
uppskattas till 2-3 milj.kr. Detta får inom förvaltning-nummer rymmas

normala budget.ens

Pâ sekretessomrádet har utredningen bl.a föreslagit folkbok-att
föringssekretess införs för adressuppgifter inom skolan. innebärDetm.m.

ändrade rutiner får införas föratt hantering personuppgifter rörav som
vissa Totalt det dockär mycket liten andelpersoner. sett elevupp-en av
gifterna berörs. Utredningen har bedömt förslagets genomförandesom att
inte förorsakar några särskilda kostnader.

När det gäller kvarskrivning det endast förslagetär skyldighet förom
skattemyndigheten hjälpa den enskilde skulle kunna haatt ekonomiskasom
konsekvenser. Det dockär mycket begränsat antalett personer som
kvarskrivs. Hjälpinsatsema från de skattemyndigheter berörs kommersom

begränsade. De kanatt vidare utföras inomvara för tillgängli-utan ramen
resurser.ga

det inteTrots cirkaär än 30 haratt medgivits id-mer personer som
byte åtgärden vissakräver RPS har beräknat ungefär två års-attresurser.
arbetskrafter krävs för de handläggningsâtgärder hos styrelsen ledersom
fram ansökantill medgivande. Utredningens förslag kommer inteom att

några ytterligaremedföra kostnader för styrelsen. Bl.a. förslaget ut-om
ökad för RPS avslå framställningarrätt bör kunna leda till vissaatt smärre
besparingar, både hos styrelsen och hos Stockholms tingsrätt. Några kost-
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övrigaanledninginte meduppkommerför allmännanadsökningar det av
id-byte.förslag om

familjehemsplace-nyfödda ochbeträffande folkbokföringFörslaget av
skatte-ärenden hosminskningtill litenledarade kommerbarn att aven

däravKostnadsminskningen ärfolkbokföring bam.myndigheterna avom
marginell.dock

Attförändringar.någraföreslås intefödelsehemortfrågaI upp-om
tillleder knappastpersonbeviskan bortfödelsehemortgiften tas urom

besparingar.mätbaranågra
medförsamordningsnummerinföraförslagetgenomförandeEtt attav

befintligaibehöverförändringar göraskostnader. berorDetvissa att
påbörjas. NärkansamordningsnummerregistreringinnanADB-system av

detbruk uppkommertagits iväl harsamordningsnummerordningen med
Kostnadernagäller.vadförhållande tillimerkostnadernågrainte som nu

harsamordningsnummerförfolkbokföringssystemenförberedaför avatt
kostnad förMotsvarandemilj. kr.0,5till drygtuppskattatsRSV

väljas.modeller kanolikaberornågot oklar. Detskattesystemet är att
kostnader fårtvå milj. kr. Dessacirkauppgår tillför modellKostnaden en

Ävenskatteförvaltningen.förbudgetennormalainom den myn-rymmas
användakommerskatteförvaltningenutanför attdigheter sam-som

kanomställningskostnader. Dessavissaförorsakaskanordningsnummer
budget.ordinarieinomdebliknappast större än att ryms

intevinstermed sigförsamordningsnummermedOrdningen som
till-ochregistreringvidSäkerhetenekonomiskaidirekt kan mätas termer.

kvalite-bl.a.förbättrasuppgifter kommer atthandahållande att genomav
förriskenocksåminskarOrdningenuppgifterregistreradepâten anges.

förochtilldelas än attoch person-ett nummeratt merpersonsammaen
syfte.bedrägligtanvänds inummer

vissamedföra smärreskallöverklagandereglerändradeFörslaget om
isakprövasmålantalethand beror detförstabesparingar. I att som

införs där.prövningstillståndminskakommer närkammarrätterna att
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11.2 Generella utredningsdirektiv

Utöver de direktiv direkt utredningsarbetet har utredningenstyrsom att
beakta generella direktiv också gäller förtre många andra utred-som
ningar. Direktiven offentliga åtaganden,rör regionalpolitiska konsekvenser

jämställdhetspolitika konsekvenser.samt
Samtliga frågor omfattas utredningsuppdraget ellerärsom av ett

knutna till folkbokföringen.sätt Folkbokföring innebärannat fastställande
bosättning registrering uppgifter identitet, familjav samten persons av om

Ävenoch vissa andra förhållanden. tillhandahållandet nämnda uppgifterav
för myndigheter och enskilda hör till folkbokföringsverksamheten. Folk-
bokföringen har sedan länge varit offentligt åtagande. På tid harett senare
åtagandet delsprövats, folkbokföringennär i början 1990-talet fördesav

frånöver Svenska kyrkan till skattemyndighetema och dels genom
antagandet år 1995 lagen aviseringsregister. Enligt den lagen detärav om
RSV för tillhandahållandet folkbokföringsuppgifter. Medsom ansvarar av
utgångspunkt i de folkbokföringsfrågor omfattas utredningsupp-som av
draget har utredningen inte anledning föreslå någon förändringatt av
inriktningen på det aktuella âtagandet.

När det gäller det regionalpolitiska direktivet konstaterar utredningen
endast utredningsfrågoma inteatt har någon betydelse för sysselsättningen
eller den offentliga servicen i olika delar landet.av

Utredningsförslagen inte sikte på något de samhällsområden,tar av
arbetslivet eller utbildningen,t.ex. enligt jämställdhetsdirektivet ärsom av

särskilt intresse det gällernär jämställdhet. förslagDe olikarörsom
skyddsåtgärder vid personförföljelse har dock betydelse förstörst kvinnor

oftasteftersom det kvinnorär för förföljelse.utsätts Bra skyddsåt-som
förbättrar situationengärder för förföljda kvinnor. Viktigare jäm-ur

ställdhetssynpunkt måste dock undersöka varför förföljelse skerattvara
och skall förebyggas.hur den Utredningen har inte haft till uppgift att

frågor.utreda dessa
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12 Kommentarer till lagförslagen

12.1 Lagen fingerade personuppgifterom

§1

Rekvisiten i paragrafen för användningen fingerade personuppgifter, id-av
byte, har något förändrats. Dessa förändringar, i praktiken har be-som
gränsad betydelse, berörs inärmare avsnitt 5.3.2.

Det behöver inte längre föreligga "en uppenbar" risk för viss brottslig-
het. Det räcker "riskerar" bli föratt brott.personen att utsatt

Den risk föreligger skall i fortsättningenäven brottslighetsom avse
riktar sig den enskildes liv, hälsasom eller frihet.mot Kravet att

brottsligheten skall "sårskilt" allvarlig har dock tagits bort. Utred-vara
ningen har straffvärde på den befaradeansett att brottslighetenett 6-8om
månader uppfyller kravet allvarlig.att vara

I övrigt har innehållet i paragrafens nuvarande första stycke flyttats till
de föreslagna 2 och 3 §§.

2 §

Regeln från §1 l id-byte skall medgesst att inte kan skyddasom personen
harsätt något utvecklats iannat första stycket i förevarande paragraf.

Även i dagsläget gäller alltså id-byte inte skall medges kvarskriv-att om
ning eller andra åtgärder tillräckliga Medär för skydda den enskilde.att
andra åtgärder i första hand sekretessmarkering för uppgiftavses om

ochadress andra folkbokföringsuppgifter. Utredningen har i avsnitt 5.3.3
pekat det angelägna i det i varje ärende id-byteatt görsom en noggrann
utredning varför kvarskrivning och andra åtgärder inte räckerom som
skydd. Vidare har utredningen i avsnitt 5.3.3 beskrivit vissa typfall som

ikan motivera id-byte lagens övriga förutsättningarett uppfyllda.ärom
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nuvarandemotsvarighet ihar inte någoni andra stycketBestämmelsen

id-byte inte kommerförhandvissa fall går det attFiL. I säga att ettatt
skall då intebyteenskilde. Någotskydd för denfullgottutgöra ge-ett

Förhållan-stycket.andraregleras isituationenDet dennomföras. är som
för-denexempelvisid-byteeffekten ärkan begränsaden attettavsom

och utövasmed förföljaren umgängesrätttillsammanshar barnföljde av
id-bytelyckosamt ärförutsättning förgrundläggande attförföljaren. En ett

undvikaförlivsföringsinradikalt läggeridentitetvill byta attden omsom
genomföravillkan ellerenskilde intedenuppspårad. Ombli om-enatt

det be-böroch arbete,bostadsortexempelvis bytaläggning, attgenom
till stånd.kommaid-bytet integärda

be-Enligtobestämd tid.förid-bytentankenhar avvisatUtredningen
§nuvarande 1 1motsvarighetsin st,harstycket,i tredjestämmelsen som i

med-id-bytedocktillåterfem år. Lagenför högstmedges attid-bytekan
ansökanbl.a.förutsätterperioder. Detfleraellerytterligareför nyenges

domstolsprövning.förnyadoch

§3
Stock-Även domstol.medgivandeid-bytekräverfortsättningsvis ett av

id-byte.ärendeni alladomstolsinstansförstatingsrättholms är om
§ 1i li dagslägetfinnsstycket st.förstai föreslagnaBestämmelsen det

ansökaskallRPSstycketandrabestämmelsen iheller att omInte om
Ocksågäller.vadmedförändring jämförtnågoninnebärid-byte nusom

§nuvarande 1 1frånförtsbestämmelsen har över st.den
lagförslaget,i näm-i 2 § 1detunder sägsstycket strykerTredje som

skallskyddsåtgärderingripandemindreandrakvarskrivning ochligen att
förevarandeibestämmelsenGenomtillgrips.id-byteinnanövervägas

påkallat.id-bytevarför ärmotiveraför tingsrättenRPSstycke måste

4 §
avslå fram-utvidgad rättfår RPSstycketförslaget i första attMed en

RPSskall göraid-byteenskild begärNärid-byte.ställningar enenom
handen.förför id-byte ärförutsättningarfullständig bedömning av om
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Styrelsen skall därvid pröva skälen för byte enligt l och 2 §§ före-om
Ävenligger. den enskilde riskerar så allvarligt brottom i l §som anges

kan RPS exempelvis vägra ansöka id-byte medatt motiveringenom att
i fråga kan få tillräckligt skyddpersonen kvarskrivning ellergenom

sekretessmarkering. Finner styrelsen det inte föreliggeratt sammantaget
sannolika skäl för id-byte skall styrelsen avslå framställningen i fråga. Om
skälen har tillräcklig styrka skall styrelsen ansöka vid tingsrätten med-om
givande till id-byte. Utredningen har i avsnitt 5.3.7 lämnat vissa riktlinjer
för hur sannolikhetbedömningen hos RPS kan göras.

Som framgår ll 2§ i förslaget kan RPS:s avslagsbeslutst inteav över-
klagas.

Däremot har den enskilde förrätt närvarande självsamma som att an-
söka medgivande till id-byte RPSnär har avslagit hennesom eller hans be-

därom.gäran Det följer andra stycket i förevarande paragraf. När detav
sker det ofránkomligtär domstolen begär frånyttrandeatt RPS beträffande
hotsituationen och möjligheten med andra åtgärder id-byteän skyddaatt
den enskilde.

5 §

Paragrafen överensstämmer med nuvarande 2 § 3 Bestämmelsen ärst. ett
från huvudregeln iavsteg 6 kap. 13 § föräldrabalken vårdnadshavamaatt

endast kan företräda barnet.gemensamt

6 §

Den föreslagna bestämmelsen, i FiL,är RPS möjlighet isom ny att ettger
ärende id-byte från andra myndigheter inhämta uppgifterom som annars
skulle belagda med sekretess. I första hand det uppgifterärvara denom

förföljarenutpekade kan bli aktuella.som
uppgifterFör hämtas in med stöd bestämmelsen, eller påsom av som

har tillförtssätt ärende id-byte, gällerannat sekretessett enligt kap.7om
15 SekrL.§ 3 st
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7 §

och andra styckena helt med nuvarande 4 § 2Första överensstämmer

och 3 st.
folkbokföringsregi-personuppgifter förs in iSamtidigt fingeradesom

folkbokföringen under deenskilde avregistreras frånskall denstren
tredje stycket harframgår § FbfL. Iuppgifterna. Det 21verkliga av

Avregistrering från folkbok-till bestämmelsen.intagits hänvisning denen
uppgifterna gallras eller påinte de verkliga sättföringen innebär annatatt

i innebärafolkbokföringsregistren. Avregistrering kan stället sägasutgår ur
fråga med angivandeavslutas för iregistreringen tills vidareatt personen

folkbok-1990:1536/jfr lagen /skälet för åtgärden 6 § ll omav
fråga har byttalltså iFolkbokföringen utvisarföringsregister. att personen

verklig ochmöjlighet koppla ihopidentitet självfallet intehar attmen
ñngerad identitet.

8 §
uppgiftfår RPS tillbestämmelserna i paragrafende föreslagnaGenom att

sig.kan föra medolika problem id-byteenskilde medhjälpa den ettsom
och aktualiseradrabba den enskildesvårigheter kanExempel som
enskilde få sittvissa fall kan denavsnitt 5.3.1. Iihjälpbehovet anges

ellerinom socialtjänstentillgodosett sätt.hjälpbehov annat j

9 §
nuvarandemedförsta meningeni första stycket överensstämmerFörslaget

RPSdet ankommerförtydligandeAndra meningen4 § 3 är attettst. av
längretill id-byte inte ärmedgivandeSkattemyndighetenunderrätta attatt

inom verk-skattemyndighettill denUnderrättelsen lämnasgällande. vars
folkbokförd.enskildesamhetsområde den är

inte längreenskildehar löpt får denmedgivna tidendenNär ut an-
enligtunderrättelsenanledninguppgifterna. Medde fingeradevända av

inte hellertill uppgifternaSkattemyndighetenförsta stycket skall att an-se
skallställetandra stycket. lföljerfolkbokföringen. Detvänds inom av
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endast verkliga uppgifter användas och bl.a. föras vidare till de myndig-
heter kontinuerligt använder folkbokföringsuppgifter.som

10 §

I paragrafen medgivande till id-byteatt kan bringasanges upphöra iatt
förtid. Ett sådant förtida upphörande kan enligt första stycket ske endast

den enskilde uttryckligen begär detom anmälan till RPS. En be-genom en
kangäran exempelvis föranledd det inte längre föreligger någotvara attav

hot den enskilde.mot
Ett förtida upphörande förutsätter i princip både den enskilde ochatt

RPS är överens det. Den enskilde inte betagenär rätten användaom att
fingerade uppgifter förrän den underrättelse i andra stycket harsom anges
lämnats från RPS till skattemyndigheten. Sedan underrättelsen har lämnats
fâr den enskilde inte längre använda uppgifterna. Det kan endast ske om
hon eller han får medgivande till id-byte.ett nytt

11 §

Handläggningen i domstol ärenden id-byte i dagsläget lagenstyrsav om av
1946:807 handläggning domstolsärenden. Det följer nuvarandeom av av
3 En lag domstolsärenden träder i kraft den julil 1996. Detny ärom
den hänvisningen i första stycket Såvitt framkommit medförsom avser.
den lagen inte några negativa förändringar det gäller domstols-närnya
prövningen ärenden id-byte. Vissa de föreslagna bestämmelsernaav om av
i FiL kan sägas kompletteringarutgöra smärre till den ärendelagen.nya
Därutöver har det i FiL inte varit pâkallat med bestämmelser avvikersom
från vad följer den ärendelagen. förslagetMed till ändringarsom av nya
i FiL kommer det inte krävas prövningstillstånd vid överklagande tillatt
hovrätten.

Andra stycket överensstämmer med nuvarande 2 § 4 Bestämmelsenst.
skall bakgrund den enskilde själv har vidmot tingsrättenrättattses av att

id-byteansöka RPS harnär avslagit hennes eller hans begäranom om
byte.
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behövsDet4nuvarande 4 §med st.stycket överensstämmerTredje
skall bestämmasuppgifternaeftersomöverklagandemöjlighetnågoninte

enskilde.denRPS ochmellansamrådefter

Folkbokföringslagen12.2

2 §
skalllandetiföds härÄndringen barninnebärparagrafeni ettatt som
Näravsnitt 6.2.1.folkbokförd här semodern ärendastfolkbokföras om

hän-längreintebehövsmodernstillhelt knytsfolkbokföringbarnets

till 5visningen
inomregistrerasfödelsenÄven kommerfolkbokförs attintebarnetom

till-inteföranlederregistreringsådanEn§ 2enligt lfolkbokföringen st.

personnummer.delning av
detfödelsen närefterfolkbokförtblikanbarnetframgår3 § 2Av att

landet.tillanknytningtillräcklighar

3 §
intebarnfolkbokföringreglerasstycket somandra avföreslagnaI det nya

Ändringen hängerparagrafenifödelsen.anledningmedfolkbokförs av
2förändringenmed avsamman

inteochlandetiföds härbarn somstycket kandetEnligt ett somnya
Kopp-folkbokförtblifödelsen komma senare.grund attfolkbokförs av

folkbokförasskallhandi förstabarnetinnebärstyckettill första attlingen
underlandetidygnsvila härsintillbringakommakandet attantasom

medkombineradvaritlandet haivistelsebarnetsSkulleår.minst ett
andrastycketförstaskallbosättningdubbellandivistelse även annat

tillämpas.meningen
fördärefteroavbrutet atthäroch vistatsSverigefötts ihamåsteBarnet

ochlandetlämnatbarnetHartillämpas.kunnaskallbestämmelsenden nya
förstaenligtheltfolkbokföringen prövasskall fråganåterkommitsedan om

stycket
.
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6 §

I paragrafens andra stycke har intagits definition begreppet födelse-en av
hemort se avsnitt 8.2.2.

I övrigt ändringenär i stycket konsekvens ändringen i 2 §en attav
barn föds här i landet inte längre automatiskt skall folkbokföras.som Om
modern folkbokfördär skall barnet fortsättningsvisäven folkbokföras där
modern folkbokförd.är Om modern inte folkbokförd skallår inte barnet
folkbokföras med anledning födelsen. Det andra ledet förstai meningenav
skall därför utgå.

Den särskilda regleringen för hittebarn behövs inte. Hittebarnet kan be-
handlas liknande andrasätt barn föds i landet och modersom som vars
inte folkbokförd.är Hittebarn skall folkbokföras endast det följerom av
någon paragraferna reglerar folkbokföring skallnär ske. förstaIav som
hand skall det andra stycket i 3 § tillämpas. När folkbokföring hitte-nya av
barn skall ske får barnets folkbokföringsorträtta bestämmas med
utgångspunkt i 6 § l st.

10 §

Utredningens utgångspunkt vård barnär eller ungdom enligt SoLatt av
eller LVU inte skall föranleda ändrad folkbokföring. Det detär som
kommer till uttryck i första stycket punkten Om vården iäger ettrum
familjehem och kan komma pågå längre år kanän dock folkbok-att ett
föring ske familjehemmet.i Det innebördenär tredje stycket.av

Den punkten iförsta stycket skiljer inte institutionsvård ochnya
vård. Skälet till vården har inte heller någon betydelse iannan samman-

hanget. Avgörande i stället den författningär vården grundas på.som
När det gäller vård enligt SoL lagförslaget sikte endast på vårdtar som

underåriga, dvs. barn under 18 år. När det gäller vård enligt LVUges
kan den haräven fyllt 18 inte 20 år omfattas förslaget. Somsom men av

följd förslaget kan institutionsvård barn och ungdom enligt SoLen av av
eller LVU inte föranleda ändrad folkbokföring
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folkbok-i familjehemvistasdäremotstycket kantredjeEnligt unga som
Folkbokföring7.2.3.avsnittibehandlatsFrågan har närmaredär.föras

oavbrutenfrågadetprincipi ärförutsätterfamiljehemmeti att om en
överstigakommervårdenfamiljehem och atti ochvistelse attett samma
folkbok-sådantalarskäl intesärskildakrävs motår. Dessutom attett
vistelsengårdet sägaföreliggaskäl kan attSärskilda attföring. om

Även detförflutit.år hartid efter detkortavslutas ettkommer attatt
anknytningstarkharfamiljehemsvistelsenunderförhållandet barnet enatt

fleradärregelbundet övernattaexempelvisföräldrahemmet,till attgenom
uppenbartdetOmskäl. ärsärskilda attkanmånaden, utgöra engånger i iiförslagetmedgertidlångpågå mycket attfamiljehemsvistelse kommer att i

linleds.vistelsenändras redan närfolkbokföringen
lSocialnämnddenföljer§ändring 25tillförslaget an-att somAv av l

skäl föreliggerSkattemyndigheten närunderrätta lskallvistelsenförsvarar
folkbokföringen.ändraatt

16 §
förstastycketförstanuvarandestycketförstaföreslagnaDet motsvarar

för-Ändringen någoninnebär inteDenredaktionellärmeningen. art.av
kvarskrivning.föranledakanbrottslighetfrågaändring i somom

förföljdedenaktualiseras närfortsättningeniskall per-Kvarskrivning även
efterskeendastkanKvarskrivningflytta.ellerhar flyttat attavsersonen

enskilde.denfrånansökan
ochskallansökan görasbestämmelser när omsaknasdagslägetI om

flytt-innanansökan görsnaturligtutformning. Det är attdess närmare
så sällsyntKvarskrivning ärskriftlig.denoch ärskett enningen har att

erforderligtdetharutredningenheller ansettåtgärd inteförekommande att
ansökningsförfarandet.självaregleringmed någon närmare av

åt-ochårhögstimedgeskvarskrivning kan atttreBestämmelsen att
tillhar flyttatsför denskälfinnslängreintedetupphöraskall närgärden

17
nuvarandei denmotsvarighetnågonintestycke harandraParagrafens

gällandekodifieringendastdockmeningförstaStyckets ärlagtexten. aven
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förhållanden. Med skydd "på sätt" i första hand skyddannat avses genom
sekretess. Den föreslagna andra meningen i andra stycket, saknarsom
motsvarighet i FbfL, slår fast kvarskrivning inte får medgesatt åt-om
gärden inte kan effektivtutgöra skydd. Föreskriftenantas ett bl.a. siktetar
på den situationen den förföljde har sådan kopplingatt till förföljaren att
kvarskrivning inte kan bli verkningsfull. De frågor regleras i andrasom
stycket avhandlas inärmare avsnitt 4.3.4-6.

17 §

Första och andra styckena har sina motsvarigheter i nuvarande 16 § l st.
förstaAv stycket följer kvarskrivning kan medges föratt änmer en

period. Om behovet skydd kvarstår efter den tiden kan alltsåav utsatta ny
kvarskrivning medges. Det kräver bl.a. ansökan.ny

Om skyddsbehovet upphör innan kvarskrivningsperioden har löpt ut
skall kvarskrivningen upphöra och den enskilde folkbokföras där hon eller
han bosatt.är Det innebördenär andra stycket. Kvarskrivningen skallav
bringas upphöra formellt beslutatt skattemyndigheten. Sådantettgenom av
beslut bör kräva ansökan från den kvarskrivne.

18 §

l den föreslagna ändrade lydelsen paragrafen återfinns lagregleringenav
samordningsnummer för inte eller harär varit folkbok-av personer som

förda. När förslaget genomförs kan lagli tilldelas endastpersonnummer gen
i samband med folkbokförs. För folkbokförsatt en person personer som -
föreslås inte någon ändring det gällernär personnumren.

I det tredje stycket slås fast samordningsnummer kan tilldelasnya att
endast begäranefter myndighet. lagförslaget följerAv ocksåav en att
samordningsnumret i princip skall tiosiffrigtutgöras ettav nummer.
Genom lagförslaget överlämnas del regleringen samordnings-storen av av

regeringen.till Regeringen skall förstai hand meddela föreskrif-nummer
ändamålde för vilka samordningsnummerter skall tilldelas ochom om

vilka uppgifter rörande den enskilde rekvirerande myndigheter skallsom



Kommentarer till lag/förslagen

lämna. regeringens föreskrifter också samordningsnumretsl skall närmare

utformning anges.
samordningsnummer tilldelas skall och vissa andraNär numret person-

Vilkareferensregister.uppgifter registreras i folkbokföringens centrala

förslaget till ändringuppgifter därvid får registreras framgår avsom av
till ändringförslagetlagen 1990: 1536 folkbokföringsregister. Av7 § om

uppgifter1995:743 aviseringsregister framgårlagen att om perso-av om
i avise-samordningsnummer också skall förekommahar tilldelatsner som

ringsregistret.

25 §

familjehem kanföljer vistelse iden föreslagna ändringen i 10 §Av att en i
Ilsocialnämn-nödvändigtändrad folkbokföring. har bedömtsleda till Det att tl

Underrättelseskyldig-vistelse.Skattemyndigheten sådanden underrättar om
koppladstycke. Underrättelseni paragrafens tredjeheten regleras ärnya
bedömafår alltså försökafolkbokföring skall ske. Socialnämndentill att

folkbokföring enligt 10 § 3förutsättningarna för ändrad är upp-om
bästsocialnämndennaturlig eftersom detfyllda. ordningenDen ärär som

Omständigheternabli.vistelse kan kommakänner till hur långvarig atten
aktua-ändrad folkbokföring kan kommaenskilda falleti det avgör när att

docktordevistelsen inleds. Detvissa fall kan det ske redanliseras. l när
medsocialnämndenungefär år har förflutit innanvanligast att ettvara

kan bedöma frågan.säkerhet
socialnämnd hardenUnderrättelseskyldigheten skall fullgöras somav

eller harenligt SoL LVUvistelsen ellerbeslutat ansvaretsom annarsom
ochenligt förstajämställa med anmälanUnderrättelsen inteför den. är att

Därmed 28 § inte tillämplig.andra styckena. är
vårdnadsha-underrättelseskyldighet utesluter inteSocialnämndens att

flyttatderas barn harkan sedvanlig flyttningsanmälan närgöravarna en
folkbokföringsfrâgan aktualiserasfamiljehem. Oavsetttill ett engenomom

enligt 10 Närunderrättelse eller flyttningsanmälan skall den prövasen
ofrånkomligt skatte-flyttningsanmälan detvårdnadshavarna ärgör att

vis-från socialnämnden främst i frågmmyndigheten inhämtar yttrande om
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telsens längd. Om socialnämnden underrättar Skattemyndigheten om
familjehemsvistelsen kan Skattemyndigheten anmoda vârdnadshavarna att
anmäla flyttning eller sig.att yttra

26 §

Med förslaget till ändring 2 § kommer inte alla barn föds härav attsom
folkbokföras. Om barnets moder inte folkbokförd vid födelsen kanvar
barnet dock folkbokföras enligt 3 § 2 Det anmälanär sådanst.senare om
folkbokföring regleras i det andra stycket.som nya

Vilka uppgifter anmälan skall innehålla framgår 28 Detsom en av
krävs inte några följdändringar i den paragrafen. Att anmälningsskyldig-
heten skall fullgöras vårdnadshavare framgår 30av av

34 §
Ändringen följdär ändringsförslaget i 18 I stället fören av person-

skall inte eller har varit folkbokfördaär tilldelasnummer personer som ett
särskilt samordningsnummer.

38 §
Ändringen i första stycket medför inte några förändringar i sak. Skatte-
myndighetens beslut kan med förslagetäven överklagas till länsrätt.
Undantagen från den överklagandeordningen desamma gäller.är som nu
Av utredningen har de placerats i 40 Bestämmelsen i nuvarandenya an-
dra meningen återfinns alltså i den paragrafen.

I det föreslagna andra stycket införs regel prövningstillstånd ien om
karnmarrätt. Prövningstillstånd meddelas sådana skäl föreliggernär som

i 34 § förvaltningsprocesslagen2 1971:291. innebärDetstanges a att
kammarrätten kan meddela s.k. ändringsdispens.

39 §

Första stycket reglerar får överklaga skattemyndighetens beslut.vem som
Den har sin motsvarighet i nuvarande 38 § 2 första meningen.st
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Överklaganderätten för enskild oförändrad. Den knuten tillär denär
folkbokföring det gäller. Den kommunala överklaganderättenperson vars

avskaffas. RSV får med förslaget utvidgad överklaga. Utvidg-rätt atten
ningen innebär verket kan överklaga inte bara beslut bo-att om en persons
sättning alla beslut Skattemyndigheten fattar enligt FbfL ochutan som som
kan domstol.prövas av tS.andraI stycket regleras överklagandetiden för enskild. Bestämmelsen i

V
i första meningen i FbfL. Den medför dock inte någon förändringär ny
jämfört med vad gäller. Bestämmelsen nämligenöverensstämmersom nu
med förvaltningslagen23 § 2 1986:223 i dagsläget överkla-st styrsom
gandetiden för enskild. Regleringen i andra meningen i stycket har sin

motsvarighet i nuvarande 38 § 3 Den sikte alla beslut intest. tar som
gäller bosättning bl.a. registrering folkbokföringsregisteriutan som avser

födelsetid i civilstånd, medborgarskap ellerav personnummer, annan upp-
gift.

När RSV överklagar beslut gäller alltid överklagandetid. Ettett samma
frånöverklagande verket skall enligt tredje stycket ha kommit in till skat-

temyndigheten inom veckor från den dag beslutet meddelades.tre

40 §

paragrafen de beslutI inte kan överklagas till domstol.typeranges av som
stycket innehåller den bestämmelseFörsta överklagandeförbudom som

finns i 39nu
Överklagandeordningen det gäller beslut födelsenummer ochnär om

kontrollsiffra i oförändrad. Skattemyndighetens beslutärpersonnummer
kan överklagas till enligt andraRSV stycket. I dagsläget finns motsvarande

bestämmelse i 38 § andra meningen. finnsl I stycket också be-st en
stämmelse Överklagande skattemyndighetens beslut tilldelningom av om

samordningsnummer. ÖverklagandeEtt till RSV beträffande samord-av
ningsnummer kan exempelvis beslut sådant påröra vägraatt nummer
grund tilldelning har begärts myndighet inte har därtill.rättattav av som
Överklagande till i frågaRSV samordningsnummer kan ocksåom avse
beslut Skattemyndigheten avslå begäran grundatt attav om nummer av
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den rekvirerande myndigheten inte har lämnat erforderliga uppgifter om
den enskilde. Som tilldelning samordningsnummer bör räknas fast-ävenav
ställande de fyra sista siffrorna i samordningsnumret.av I fråga om
registrering uppgifter samband med tilldelningav samordningsnummerav
bör vanliga överklaganderegler tillämpas. Registreringen kan utgöraanses
folkbokföring liknande sätt uppgiftsregistrering enligt l § 2som st
FbfL.

Enligt tredje stycket får RSV:s beslut och samord-om personnummer
ningsnummer inte överklagas. I fråga gällerom personnummer samma
ordning i dagsläget enligt nuvarande 39 § l st.

41 §

I paragrafen regleras förrätten RSV och Skattemyndigheten självstän-att
digt överklaga domstolsavgöranden.

Bestämmelsen överklaganderätt för RSV enligt första stycket liggerom
i linje med den ordning tillämpas. Den ordningen kommer docksom nu
till uttryck endast nuvarande 38 Stycket RSV rätt över-genom attger
klaga beslut länsrätt kammarrättoch verketäven inte tidigare harav om
fört talan i målet.

Andra stycket Skattemyndighetenäven överklaga.rätt Skatte-ger att
myndigheten får dock, naturligt överklaga endast den enskilde harnog, om
överklagat och länsrätten helt eller delvis har bifallit den enskildes talan.
Bestämmelsen inte Skattemyndigheten någon rätt överklagager att
kammarrättens beslut. framgårSom 42 § 3 processföringenär iav
Regeringsrätten förbehållen RSV.

Naturligtvis skall inte både Skattemyndigheten och RSV överklaga
länsrättens dom. Skulle det ske grund bristande kommunikation fårav
42 § tillämpas.2 st

42 §

I paragrafen finns bestämmelser vilken myndighet skall företrädaom som
det allmänna, bl.a. dennär enskilde har överklagat.
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huvudregelninnehållaförsta meningen kanstycket sägasFörsta om
överklagandeviddet allmännaföreträdaskallvilken myndighet avsom

enskildesdenSkattemyndighetenflesta fall kommerenskild. del att vara
Atteller kammarrätten.till länsrättenöverklagatdenne harnärmotpart
all-med vadlinjeligger ienskildesSkattemyndigheten denär motpart som

förvaltningsprocesslagenenligt §förvaltningsområdet 7gällermänt a
överklagarsjälvdenockså för talanSkattemyndigheten när:29l. Att1971

enskildeoch denbåde RSVsjälvt. Omsigdomlänsrätts sägeren
detföraRSVmeningen endastandraSkall enligtbeslutöverklagar ett

talan.allmännas
rollskattemyndighetensalltidandra stycket övertakan enligtVerket
ochöverklagatSjälv harSkattemyndighetengäller bådeDet närpart.som

förstastycketenligt förstaenskildesdenmyndigheten är me-motpartnär g
4principiellt intresse.exempelvis i målkan skeÖvertagandeningen. Ett av

partsroll.sinSkattemyndighetenmålet förlorarinträder iRSVNär
Regeringsrättentalan iallmännasverket detstycket förtredjeEnligt

Föräldrabalken12.3

å

16 §6 kap.
j

prövnings-påinförs kravstyckettredjeändringtillförslagetGenom av
före-skälsådanameddelasPrövningstillstånd närtillstånd i kammarrätt.

Det1971:291.förvaltningsprocesslagen2i 34 §ligger stasom anges
ändringsdispens.meddela s.k.kankammarrätteninnebär att

myndighetenskallbeslutskattemyndighetensenskild överklagarOm en
förvaltnings-§följer 7domstolen. Detenskildes iden motpart av avara

§33enligtocksåSkattemyndigheten rättDärmed har attprocesslagen.
stycketfjärdeavgörande. Detdomstolensöverklagalag gernyasamma

ochpartsroll i länsrättskattemyndighetensmöjlighetRSV övertaatt
skattemyndig-endastskekan detkammarrätten ävenIkammarrätt. om

talanallmännasföra detuppgiftenRSV överöverklagar. Närheten atttar
harEndast RSV rätt attStällningenSkattemyndighetenförlorar part.som
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föra det allmännas talan i Regeringsrätten. Den rätten både rätten attavser
överklaga till domstolen och rätten den enskildesatt närmotpartvara
denne överklagar till högsta instans.

12.4 Sekretesslagen

7kap.

9 §

Frågan sekretess skolområdet har behandlats i avsnitt 2.2.3. Denom
föreslagna bestämmelsen kan utvidga densägas sekretess gäller inomsom
folkbokföringen till i första hand grundskolan och gymnasieskolan. Enligt
sista meningen i det tredje stycket skall sekretessen gälla hos denävennya
myndighet inom kommunen har för skolan. Det denärsom ansvaret
myndigheten enligt folkbokföringskungörelsen75 § 1967:495som tar

uppgifter från folkbokföringen skolpliktigaemot bam. dagslägetI ärom
det endast hos denna myndighet sekretess för adresser föreligsom m.m.

7 kap. §15 2 SekrL.stger
Den föreslagna sekretessen har till syfte skydda personför-att mot

följelse. Det innebär sekretessen i första hand omfattar uppgifteratt om
elevers och vårdnadshavares adresser. Eftersom andra uppgifteräven är
användbara för spåra kan dock samtliga uppgifteratt upp en person om en-
skilds personliga förhållanden skyddas. Det föreligger knappast något
behov skydd för betyg och andra uppgifter elevers studieresultat.av om

befaradSekretess vid personförföljelse torde förutsätta det i förvägatt
föreligger någon indikation på risk för sådan förföljelse. l praktiken
kommer uppgifter oftast hemlighållas på grund det från folkbok-att attav
föringen har förts över sekretessmarkering för viss Sådanen en person.
markering åsätts uteslutande vid befarad personförföljelse. sekre-När en
tessmarkering föreligger kan normalt utgå från "det särskildattman av
anledning kan den enskilde eller någon honom närståendeantas att utsätts
för förföljelse" uppgiften röjs. Det kan dock finnas andra situationerom
där uppgifter bör hemlighållas.
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frånavviker någotden föreslagna bestämmelsenFormuleringen i
uttrycketMedfolkbokföringssekretess.i §formuleringen 15 l st om

utredningen endastvilleller sätt" liderför förföljelse"utsätts annat men
tillvanligaste anledningenuppfattar denutredningenpå detpeka somsom
detbestämmelsernabådaskillnad mellan de närhemlighållande. Någon

inte avsedd.skaderekvisitetgäller är

§15
i andrareglerasden sekretess9 § medförtill ändringFörslaget att somav

Bestämmelseni 9paragraf reglerasförevarande kommeristycket att
paragraf.förevarandedärför inte ibehövs

förLiksomid-byte.vidreglerar sekretessenstycketandraDet nya
sekre-innebärid-byte. Detgälla i ärendesekretessnärvarande skall attom

id-byte.medgivande tilldomstol i ärendeochhos RPSgällertess om
eftertillförs ärendetuppgifterförRPSgäller hos ettSekretessen även som

med-den hartillföras ärendetuppgifter kan närYtterligarebyte. t.ex. som
angelägenheter.i olikafå hjälptill RPS förvänder siggivits id-byte att

iförsta punktenföreslagnaåterfinns i dennämnda sekretessenDen nu
stycket.

tillgenerelltsekretessenandra punkt knytsstycketsförslaget iMed

ungefär på detmedgivits id-byte sättharuppgift somsomen personom
sekretessenutvidgningen gällerGenomenligt 14för utlänninggäller

känsligfall får delsällsyntamyndigheter ide andraockså hos av ensom
känsliga.sig intei och föruppgifternafingerade äruppgift id-byte. Deom

detbliruppgifter. Däremotandraoch registrerasUppgifterna används som
ochverkligakoppla ihopmöjligtenskilde detför den ärkänsligt när att

uppgifterfingeradevilkabl.a.Då går detuppgifter.fingerade somatt se
före-Denbosatt.eller hanoch hon äranvänderförföljd varpersonen

kopplamöjligtdetskydda uppgifterskall görsekretessen attslagna som
därigenomochochidentitet tillfingeradverklig ochihop personsammaen

skyddas.behöveravslöja person somen
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12.5 Namnlagen

37 §

Förslaget till ändring har innebörd förslaget till ändringsamma som av
föräldrabalken. Vad i kommentarensägs till ändringen bestäm-som av
melsen i föräldrabalken gäller även för den här paragrafen.

12.6 Hälso- och sjukvårdslagen

3 och 3 §§a
Genom förslaget jämställs den kvarskrivne med bosatta folkbokförda

inom det landsting där hon eller hanpersoner stadigvarande vistas. Det
innebär den kvarskrivne berättigadatt är till fullständig hälso- och sjukvård
i nämnda landsting. Om i fråga folkbokfördär i lands-personen ett annat
ting behöver hon eller han inte vända sig till det landstinget.

Äktenskapsbalken12.7

15 kap. 2 §

Det föreslagna fjärde stycket har innebörd förslaget tillnya samma som ny
bestämmelse i 6 kap. 16 § 4 föräldrabalken. Vad ist kommenta-sägssom

till den bestämmelsen gäller fullt för det fjärderen stycket i den härut nya
paragrafen.

12.8 Begravningslagen

9 7kap. §
Även ändringen i begravningslagen har innebörd förslaget tillsamma som

bestämmelse i kap.6 16 § sista stycket föräldrabalken.ny Bestämmelsen



1996:68SOU284 till lagfärslagenKommentarer

eftersomutformningnågotdock fåttharbegravningslageni annanen
ärendeniöverklagandenockså reglerarparagrafenbestämmelser iövriga

skattemyndigheten.handlagtsinte har avsom

folkbokföringsregisterLagen12.9 om

18 § 3iförslagetkonsekvens stlagentill ändring ärFörslaget avenav
ellerinte ärförtilldelningFbfL ersätta personer sompersonnummeratt av

samordningsnummer.särskilttilldelningmedfolkbokfördavarithar ettav

6 §
samordningsnummer ersätterändrasbehöver när personnum-Paragrafen

folkbokförda.varitharellerinte ärför sompersonermer

§7
detiförekommafårvilkareglerarstyckeförstaParagrafens personer som

tilldelatsharallainnebärBestämmelsenreferensregistret. attcentrala som
registret;iskallsamordningsnummereller angespersonnummer
ändringnågonmedför intestycketi andraBestämmelsen upp-av

folkbokfördeOm denfolkbokförs.förgiftsregistreringen personer som
detskall dock även numretsamordningsnummererhållit angeshartidigare

referensregistret.i
föruppgiftsregistreringenreglerastredje stycket sompersonerI

gällervadmedJämförtsamordningsnummer.tilldelas nukommer somatt
folkbokförda inne-tilldelas attför utan varapersonnummersompersoner

Registre-uppgiftsregistreringen.utvidgningvissbestämmelsenbär aven
myndighetdenuppgiftergrundashandförstaikommerringen att som

samordningsnummer.tilldelningbegärlämnar avsom
uppgifter.administrativaochtekniskaregistreringmedger8 § även av
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12 §

Utöver registersökning samordningsnummer och kräverpersonnummer
säker tilldelning samordningsnummeren också möjlighet tillav sökning

födelsetid. Det skäletär till födelsetid införsatt sökbegrepp. Inyttsom
övrigt ändras inte sökbegreppen förslaget.genom

12. 10 Lagen aviseringsregisterom

Även förslaget till ändring den här lagen konsekvensär förslagetav en av
i 18 § 3 FbfL tilldelningersättaatt förav personnummer personer som
inte ellerär har varit folkbokförda med tilldelning särskilt samord-ettav
ningsnummer.

4 §

Paragrafens första stycke reglerar vilka får förekomma ipersoner som
aviseringsregistret. Bestämmelsen innebär alla har tilldelatsatt som person-

eller samordningsnummer skallnummer i registret. Det kan sägasanges
den ordningmotsvara gäller.som nu

Bestämmelsen i andra stycket medför inte någon ändring uppgifts-av
registreringen för folkbokförs. Om den folkbokförde tidigarepersoner som
har erhållit samordningsnummer skall dock detäven inumret anges
aviseringsregistret.

Registeruppgifter för inte ellerär har varit folkbokfördapersoner som
endast har tilldelatsutan samordningsnummersom regleras i tredje stycket.

De uppgifter registreras i folkbokföringens centrala referensregistersom
skall också registreras i aviseringsregistret.

7 §
Ändringen i paragrafen beror på sökuppgiftema med förslagetatt återfinns

Äveni det andra stycket i 4 samordningsnummernya får användas för
registersökning.
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8 §
harfrågagallringen uppgifter idagsläget reglerasI om personer somav

i stycket. Detfolkbokförda förstaha varittilldelats utan attpersonnummer
längreuppgifterna inteuppgifter skall gallrasifrågavarandeinnebär näratt

stycket kommertill förstaförslaget ändringaktuella. Medär sammaav
samordningsnummer.tilldelasförordning gällaatt sompersoner

Ändringen förslageti fråga meduppgifternaberori tredje stycket att
i § 2återfinns 4 st.

genomförs börbeträffande samordningsnummerförslagetNär
skatteregisterla-detförsta handförfattningar ändras. I ärytterligare nâgra

behöverregisterförfattningarnågra andraoch1980:343 somgen
uppgiftinnehållafårocksåberörda registersåkompletteras omatt

samordningsnummer.



Kommittédirektiv

Vissa folkbokföringsfrågor
Dir
1995: 101

Beslut vid regeringssammanträde den 29 juni 1995

Sammanfattning uppdragetav

En särskild utredare tillkallas med uppgift lagenöver 1991:483att se
fingerade personuppgifter vissa frågorom med anknytningsamt till

folkbokföringslagen 1991:481.
Utredaren skall bl.a.

bedöma det bör införas möjlighet tillom identitets-en pennanent-
byte och vilka konsekvenser det kan för den enskilde, myndig-
heter m.f1.,

förutsättningarnaöver för användase fingeradeatt- personupp-
gifter och ansökningsförfarandet föreslå hur den enskildessamt
kontakter med myndigheter och andra skall kunna underlättas,

bestämmelsernaöver folkbokföringse familjehemsplaceradeom- av
barn,
undersöka gällande regler för folkbokföring barn föds i- av som
Sverige föräldrar inte folkbokfördaär och föreslå devars ändringar

motiverade,ärsom
ställning till detta finns behov ha kvar begreppetettom att- av

födelsehemort,
reglera tilldelningen till inteav personnummer är-- personer som
folkbokförda undersöka vilka kravsamt kan uppställas försom
tilldelning till sådanaav personnummer personer,

reglernaöver överklagande beslutse inom folkbok-om- av
föringsområdet.
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Bakgrund

folkbokföringslagen1991:481,Folkbokföringslagen ersattesom
bet.l990/91:153,1991 prop.julikraft den 1iträdde1967:198,

bl.a.innebarlagstiftningenDen:320.1990/91:SkU28, rskr.1990/91 nya
mantalsskrivning ettochkyrkobokföring ersattes avbegreppenatt

registre-löpandedenomfattarfolkbokföringbegreppenhetligt som--
familjeförhållanden,ochbosättnings-identitets-,befolkningensringen av

förenklades.ochmodemiseradesbosättningsbegreppetsamt att
särskildbestämmelserinförtsdetharfolkbokföringslagen omdenI nya

skälsärskildadet finnsOm antaattförföljdafolkbokföring personer.av
brottslighet,upprepadellerallvarligförblikan utsattatt personen

efterskattemyndighetenkansätttrakasserierförföljelser eller annat
innebärKvarskrivningkvarskrivning. att personenbeslutaansökan om

gamladenpåfolkbokfördfårflyttaellerflyttathar att varaavsersom
år.i högstfolkbokföringsorten tre

1991:483lagenträddefolkbokföringslagen ommedSamtidigt
ärinnebärkraft. Lagenpersonuppgifter i att somperson,fingerade en

andrafår användaförutsättningarvissaunderi landet,folkbokförd
personuppgifterfingeradeverkligadesjälv änsigpersonuppgifter om

användasskallpersonuppgifterñngeradeår. Förfemhögstunder att
särskiltförblikanrisk utsattuppenbardet finns attkrävs personenatt en

ellerhälsaliv,eller henneshanssigriktarbrottslighetallvarlig motsom
på sätt.skyddtillräckligt annatinte kaneller honhanfrihet och gesatt

familjemedlemmarhotadeför den omgällerMotsvarande personens
tillsammans.varaktigt borpersonerna

personuppgifter prövasñngeradeanvända avAnsökningar attom
Rikspolisstyrelsendomstolentill görsAnsökantingsrätt.Stockholms av

enskilde. Det ärdentill ansökan,skältimerintestyrelseneller, avom
grundtillliggaskallutredningdenskall göraRikspolisstyrelsen somsom

ansökanbifallerdomstolenOm121.1990/912153för ansökan prop. s.
skalluppgifterñngeradevilkaRikspolisstyrelsen bestämma somskall

folkbokföringen.inomregistreras
tillämpningenviduppkommitproblem avdebakgrundMot somav

december9denregeringenbeslutadepersonuppgifterñngeradelagen om
Riks-lagen.utvärderauppdragiRikspolisstyrelsen att1993 att ge

ñngeradelagenUtvärderingiharpolisstyrelsen omrapporten av
dennaresultatetredovisat1995:3RPS Rapportpersonuppgifter av

utvärdering.
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Rikspolisstyrelsen konstaterar i det till följdrapporten att av an-
vändningen fingerade personuppgifter uppstår rad praktiskaav en
svårigheter i många olika sammanhang för såväl den skyddade som
myndigheter och andra. Rikspolisstyrelsen pekar vidare det finnsatt
anledning i vissa avseenden utformningen lagen.över gällerDetatt se av
bl.a. förutsättningarna för använda fingerade personuppgifter ochatt

fingerademed personuppgifter förutsätts i olikaatt sammanhangpersoner
hand styrka sina uppgifter och bevaka sina rättigheter. Vidareegen

Rikspolisstyrelsen det finns skäl inteövervägaattanser att om en
möjlighet till identitetsbyte bör införas i stället för fungeradepermanent
personuppgifter. Slutligen pekar Rikspolisstyrelsen också det finnsatt

del problem vid själva ansökningsförfarandet och behöveren att man
fråganöverväga den skyddade skall få ekonomisk kompensation förom

de kostnader uppkommer till följd identitetsbytet.som av
kanDet i sammanhanget påpekas skatteutskottet fråganatt attanser om

möjlighet till identitetsbyte angelägenär och förutsätterpermanent att
regeringen föranstaltar de utredningsinsatser behövs för såom attsom

möjligt komma fram tillsnart tillfredsställande lösning påsom en
problemen bet. 1994/95:SkU26.

Den utvärdering gjorts lagen fingerade personuppgiftersom av om
visar det finns behov ha möjlighetatt till identitetsbyte.att Identitets-av
byte innebär dock problem för såväl den skyddade myndigheter ochsom
andra. Mot bakgrund de problem redovisats i Rikspolisstyrelsensav som

bör hurövervägas lagenrapport kan förbättras.nu
Även vissa frågor med anknytning till folkbokföringslagen behöver ses

bl.a.över, folkbokföring familjehemsplacerade tilldelningenbam ochav
till folkbokfördaav personnummer personer.

En särskild utredare bör därför tillkallas för lagenöveratt se om
ñngerade personuppgifter och vissa bestämmelser i folkbokföringslagen.

Lagen fingerade personuppgifterom

Från det lagen fmgeradeatt personuppgifter trädde i kraft den juliom l
1991 till den julil 1994 har till Rikspolisstyrelsen gjorts 63 fram-
ställningar få använda fingeradeatt personuppgifter. I 26om ärenden har
Rikspolisstyrelsen ansökt hos tingsrätt användamedgivande attom
fingerade personuppgifter. Endast i nio fall har ansökan bifallits
domstol. Av dessa har Rikspolisstyrelsen tillstyrkt åtta ansökningar.



fingerade personuppgifter läggs omfattande ned.l ärenden resurserom
identitetsbytet genomförts.såväl under utredningen efter det attsom

i identitetsbyte i fråga behovetVidare torde de flesta fall där kan komma
fåttskydd kvarstå lång tid. Därtill kommer denunder att somav

vid tillfingerade personuppgifter kan problem återgångenantas stora
den ursprungliga identiteten. Utredaren bör därför undersöka det börom
finnas möjlighet till identitetsbyte och i så fall vilkaett permanenten
konsekevenser det får för den enskilde, myndigheter och andra personer,

borgenärer.t.ex.
de fingerade personuppgifterna skall effektivt skydd harFör ettatt vara

i princip endast Rikspolisstyrelsen tillgång till uppgift sambandetom
mellan ursprungliga fingerade identiteten. för med sigden och den Detta

olika problem framför praktiskt slag för skyddaderad allt denen av
myndigheter andra.ochpersonen,

fått personuppgifter vissa situationerfingerade har iDe personer som
svårt själva till sin Problem uppstår det gällerrätt. näratt ta vara
barnbidrag, bidragsförskott, sjukpenning, arbetsskadeersättning, pensioner

Även i övrigt kan problem uppstå, vid kontakter medt.ex.m.m.
främstasjukvårdsinrättningar, försäkringsbolag.banker och Den

till uppstår antaletanledningen problemen begränsaär stävanatt att
känner kopplingen mellan den verkliga och dentillsompersoner

fingerade identiteten. med fingerade personuppgifter harPersoner mot
bakgrunden svårt i åtnjutande sociala förmåner.den kommaatt t.ex.av

för undersöka vilka åtgärder kanEn uppgift utredaren är närmareatt som
för underlätta skyddades kontakter med myndigheter ochvidtas denatt

Rikspolisstyrelsen föreslagit,andra. alternativ kanEtt utseatt,vara som
fåttskall biståkontaktrnyndighet i olika sammanhang den somen som

ocksåñngerade skall andrapersonuppgifter. Utredaren överväga
lösningar.

Även problematiskt inte känna tillför myndigheterna detär attatt en
undersökafingerade personuppgifter. Utredaren skall därförharperson

imöjlighet underlätta för myndigheter kommerdet finns att somom
personuppgifterfått fingerade syftetkontakt med utan attpersoner som

påverkas.med lagen
skall förutsättningarna för fåUtredaren vidare översyngöra atten av

förutsättningarna för fåanvända fingerade personuppgifter. En attav
inte tillräckligtfingerade personuppgifter kananvända är att personen ges

Rikspolisstyrelsen har ikvarskrivning.skydd sätt,annat t.ex. genom
förekommer vissapåtalat i nuvarande praxis oklarhetersin detattrapport
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frågai vad krävs för skall tillräckligtatt ettom som en person anses
skydd på Det väsentligt andra möjlighetersätt. är kanannat att som ge

tillfredsställande skydd och, såövervägs lämpligt, andranär ärett noga
åtgärder har innan medgivande till identitetsbyte.prövats Dettaettges
kan behöva tillkomma klarare uttryck. Utredaren iskall detta samman-
hang också beakta de frågor Riksskatteverket tagit i sitt yttrandesom upp
till Rikspolisstyrelsen i anledning utvärderingen.av

Det har visat sig likartade problem vid fingerade personuppgif-att som
kan uppkomma för den enskilde vid kvarskrivning. Detta kanäventer

medföra kvarskrivning inte alternativ till andra åtgärder.att ettses som
Översynen bör därför omfatta kvarskrivning möjligheternaäven och att
låta kvaiskrivning föregåeller fungeradeersätta personuppgifter.en

Ansökan använda fingerade personuppgifter görsattom av
Rikspolisstyrelsen tingsrättenhos efter framställning från den villsom
använda sådana personuppgifter. RikspolisstyrelsenHar avslagit en
framställning från den enskilde får denne själv ansöka hos tingsrätten om
medgivande. I sin ansökan till tingsrätten redovisar Rikspolisstyrelsen sin
bedömning ärendet antingen avstyrka eller tillstyrkaattav genom
ansökningen. Rikspolisstyrelsen kan således ansöka hos tingsrätten
samtidigt styrelsen avstyrker ansökan. Denna dubbelroll framstårsom

tveksam och utredaren skall därför undersöka ansökningsförfa-som om
randet utformaskan på sätt.annat

Dessutom skall utredaren fråganöver skall förse om vem som svara
de kostnader uppkommer till följd identitetsbytet.som av

Det kan finnas andra frågoräven fingerade personuppgifterom som
kan behöva Utredaren oförhindradprövas. sådana frågorär ochatt ta upp
lägga fram de förslag motiverade.ärsom

Folkbokföringslagen

Familjehemsplacerade barn

vistelse föranledsEn enbart vård vid institution för sjukvård,som av en
vård kriminalvård eller vård missbrukare skall enligt lO §av unga, av
folkbokföringslagen inte föranleda ändrad bosättning. propositionenI

1990/91:l53prop. 136 uttalades bestämmelsen i huvudsakatts.
24 § i den gamla folkbokföringslagen. Enligt be-dennamotsvarar

stämmelse skulle vistelse i sådant hem för vård ien av unga som avses
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s.k.vårdbestämmelser unga,avsärskilda ommedl990:52lagen§12
förtill§-hem är12Ettkyrkobokföring.ändradmedförainte§-hem,12

Bestämmelsentillsyn.särskiltunder noggrannståbehöverden som familje-iplaceradesnågonfalli dettillämpligintedäremotansågs vara
hem.

månaderunderstiga anseskan sexantasfamiljehemivistelse somEn
svårtfall attmångaidock varakanDetbosättning.ändradföranledainte

bli.kommer attfamiljehemivistelselång etthurbedömaförväg eni
endastfallflestadei sexomfattarplaceringbeslutSocialnämndemas om

Detomprövas.ellerövervägasplaceringenskalltiddennaEftermånader.
beslutsocialnämndensfrånutgångspunktmedinteoftastsåledes attgår

bli.kommer attvistelsenlånghurbedöma
motion,anledningmedl993/94:SkU31 enavbet.iharSkatteutskottet
kontaktmotverkarbl.a.nuvarande systemetdetpåtaladesdet attdär

detutskottetanfört anserbarnet, attochföräldrarnabiologiskademellan
folkbokförasskallfamiljehemsplacerade barnnärfråganlämpligt att om

folkbok-med översynsamband avi envistelsekommunen tas uppi
föringslagen.

harfolkbokfördaskallbarnfamiljehemsplacerade varaFrågan varom hakanFolkbokföringen t.ex.sammanhang.olikamångaibetydelse
Ivistelsekommunen.iskolgångtill m.m.rättbarnetsförbetydelse

börinteprincipen personbeakta attockså enbörsammanhanget man
1531990/91jfrtvångmed :prop.placeratshonellerhandärbosattanses l102.s. töversynangivna göra avdet enbakgrundskall lavUtredaren mot

åändringarföreslå de somochfolkbokföringfamiljehemsplacerade barns i
ändringeventuell avföljdervilkabeaktas enbörDärvidmotiverade.är

frågailagstiftning, omt.ex.tillämpningen annanfår avreglerna
bostadsbidrag.tillrätten

ellerinte ärföräldrarSverigeföds i varsbarn menFolkbokföring somav
folkbokfördavarihar

skalllandetföds inombamföljer ett somfolkbokföringslagen att2 §Av ifolkbokföringsregistretlokaladetiregistrerasFödelsenfolkbokföras.
föräldrartillbarngällerregelfrån dennaundantagEttfödelsehemorten.

vidtjänstgöraförSverigei attvistasfolkbokfördaatt varautansom tillerkännsdeuppdrag attsådantiellerkonsulatochbeskickningar
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immunitet och privilegier. 1 likhet med föräldrarna skall dessa intebarn
folkbokföras eller tilldelas Dessa barns födelse registreraspersonnummer.
endast i handläggningsregister.ett

Bestämmelserna i folkbokföringslagen innebär barnävenatt vars
föräldrar inte eller har folkbokfördaär varit skall folkbokföras i landet.
Ett barn föds under föräldrarnas tillfälliga vistelse i Sverigesom
avregistreras sedan vid såsom utflyttad. Under 1994 registreradesutresan
i folkbokföringen 1 486 ärenden födelse där ingen föräldrarnaom av var
folkbokförd här.

Det huvudsakliga syftet med folkbokföra bam föds i landet äratt som
födslaralla i landet skall finnas registrerade. Efter ändringar iatt

folkbokföringslagen och förordningen folkbokföringsregisterom m.m.
prop. 1994/95:94, bet. 1994/95:SkU14, rskr. 1994/95:159, SFS
1994:1975 och 1977 skall skattemyndigheten registrera alla barn som
föds inom landet barnet skall folkbokföras eller inte.oavsett om
Skattemyndigheten skall vidare lämna bevis bl.a. födelse förävenom

inte skall folkbokföras här. Det faktum ärpersoner som att en person
folkbokförd uppfattas normalt så sätt ha hemvist iatt antaspersonen
Sverige med samtliga rättigheter och skyldigheter detta medför. Motsom
bakgrund det angivna kan det ifrågasättas bam föds inomav om som
landet och föräldrar inte eller har varitär folkbokförda skallvars
folkbokföras i landet. Utredaren skall därför undersöka gällande regler
för folkbokföring barn föds i Sverige och föreslå de ändringarav som

motiverade.ärsom

Födelsehemort

Enligt 6 § lagen 1990:1536 folkbokföringsregister får lokaltettom
folkbokföringsregister uppgiftinnehålla bl.a. födelsehemort ochom
födelseort. Någon definition vad födelsehemort finns inte iärav
folkbokföringslagen eller lagen folkbokföringsregister. frågalom om
innebörden uttrycket födelsehemort hänvisades i förarbetena prop.av
1990/91 till:53 40 1967 års folkbokföringslag. Enligt 25 § i den lagens.

födclsehemorten för normalt den församling moderndärvar en person
folkbokförd vid födelse. Med födelseort enligtvar personens avses ovan

angivna förarbeten födelseort land föroch född i utlandet.ärperson som
Användningen begreppen födelsehemort och födelseort kan orsakaav

missförstånd. Födelsehemonen utvisar till skillnad födelseort intemot var
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inomhuvudsakligenanvändsfödelsehemortfödd. Begreppetärpersonen ställetiskälfinnsinte attdetifrågasättaskandetoch omfolkbokföringen
därförskallUtredarenförfödelseorten person.faktiska endenange

födelsehemort.begreppetha kvarbehovfinns attdetutreda avom

Personnummertilldelning

folkbokförd ettvarjeför personfastställsfolkbokföringslagen18 §Enligt
fastställsVidare personnummeridentitetsbeteckning.sompersonnummer

ellerlagifalldeifolkbokförda angessominte ärför sompersoner
betänkandesittiharPersonnummerutredningenförfattning.annan
påtalat1994:63 attSOUeffektivitetochIntegritetPersonnummer - folkbokfördainte ärtilldelaspraxis somenligt personerpersonnummer

Personnummerutred-författningsstöd.egentligtnågotfinnsdetattutan
jfrförfattningsregleringnågonföranlettinteharbetänkandeningens

91.3.1bil.1994/95:l0O, s.prop. folkbok-inte ärför sompersontilldelas enpraxis personnummerEnligt
rättsväsendetsförtilldelningändamål ärändamål. Dessaolikasjuförförd

iregistreringförtotalförsvarspliktiga,registreringförregister, av
registerochsjömansregistretbilregistret,körkortsregistret,skatteregistret,

registreringochutfårdandeför passförsäkringskassa avsamtallmänhos
frågaiendastfinnsförfattningsstöd omUttryckligtpassregistret.i

totalförsvars-registreringförochregister avrättsväsendetsförtilldelning
pliktiga.

uttryckligtmedskertilldelning personnummerväsentligt att avDet är
börkravvissaintediskuterasocksåkan omDetförfattning.istöd

inte ärtilldelasskall sompersonenföruppställas personnummeratt
skallUtredarenfastställas.kanidentitetfolkbokförd, personensattt.ex.

tilldelning personnummerviduppställaskan avkravvilkaundersöka som
författningsreglering somdentillförslaglämnaochfolkbokfördatill

nödvändig.kan anses

överklagandeReglerna om

någonsbeslutfårfolkbokföringslagen ett omstycketandra§38Enligt
denlänsrättenhosöverklagas§§ av10-22och3-16enligtfolkbokföring

berörskommun avgäller, somdetfolkbokföring enavvarsperson
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beslutet Riksskatteverket.och Några särskilda bestämmelserav om
överklagande och beslut finns inte ilänsrättens kammarrättensav
folkbokföringslagen. heller finns regler skall föraInte detom somvem
allmännas talan.

Bestämmelserna i folkbokföringslagen Skattemyndigheteninnebär att
inte har överklaga domstols beslut någons folkbokföringrätt att en om
och myndigheten inte heller iäratt part processen.

frågaI beslut beskattning gäller skattemyndigheten alltid harattom om
överklaga länsrättens beslut och myndigheten har företrädarätt rättatt att

det allmänna i såväl länsrätt kanunarrätt. Riksskatteverket har docksom
alltid möjlighet överklaga beslut och iinträdaatt ett att processen som
företrädare for det allmänna verket önskar.om

Reglerna överklagande beslut skattemyndighet såbör i storom av av
utsträckning möjligt likartade frågadet äroavsettsom vara om om
folkbokföring beskattning.eller Utredaren skall därför undersöka om

folkbokföringsområdetreglerna på bör och föreslå lagändringarändras de
motiverade. Därvid skall utredaren beakta det förslagärsom om en

obligatorisk tvâpartsprocess i förvaltningsprocessen regeringen lagtsom
fram i lagrådsremiss rörande tvåpartsprocessen i allmännadeen m.m.
förvaltningsdomstolama.

Utredaren oförhindrad frågorär andraäven rör över-att ta upp som
klagande skattemyndighetens beslut enligt folkbokföringslagen.av

Skattemyndigheten fattar förutom i angivna fall beslut i bl.a.ovan
ärenden enligt namnlagen 1982:670. Regeringens förslag till obligato-
risk tvâpartsprocess innebär skattemyndigheten i dessa ärenden bliratt

och får överklaga länsrättensrätt och karnmarrättens beslut. Påpart att
beskattningsornrådet har endast Riksskatteverket överklagarätt att
kammarrätts beslut. finnsDet skäl talar för så bör falletattsom vara

de områden inom folkbokföringsverksarnhetenäven där skattemyndig-
heten först beslutat i saken. Utredaren skall utreda sådan regleringom en

lämpligär och så fallet utforma författningsförslag.om anses vara- -

Ramar för arbetet

arbetetsitt arbeteI skall utredaren följa med de åtgärderutvärderaatt
den tioårsperioden har vidtagits brottsofferområdet dir.senastesom

1995:94. Vidare skall utredaren beakta vad i direktiven tillsägssom
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