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Problemformulering
Efter utskrivning från Sverige uppstår ofta problem för svenskar. Det kan vara vid köp och
utlämning av receptbelagda mediciner, betalning av trängselskatter eller parkeringsböter,
installering av eller förnyelse av BankID, samt legitimering mot myndigheter via internet för att
nämna några exempel. De konsekvenser som uppstår, utöver de mest uppenbara, är bland annat
att avier om olika betalningar ibland har gått obemärkt till inkasso.
Problemet grundar sig i att utlandssvenskarnas adressuppgifter gallras ut efter tre år som
utskriven genom att märkas med koden ”utvandrad” i Statens personadressregister SPAR. I och
med detta försvinner möjligheten för olika aktörer att kommunicera med dessa utlandssvenskar,
men också möjligheten att exempelvis förnya BankID som i sin tur ligger till grund för nyttjandet
av flertalet tjänster. Orsaken till denna gallring ligger i Lagen om de statliga personadressregistret
(1998:527). Som utvandrad finns du kvar i folkbokföringen men som utvandrad till dess du
eventuellt återvänder, du blir heller inte av med ditt personnummer. Dock hjälper detta inte de
personer som fallit ut SPAR eftersom ovanstående problem återstår.

Lösningsförslag
Adressuppgifter till utvandrande personer folkbokförda i ett annat land bör stå kvar i Statens
personadressregister (SPAR) i tio år istället för dagens gräns på tre år. På så vis går den i linje
Valmyndighetens röstlängd om tio år. Information om vilka begränsningar som därefter kommer
att medföras måste kommuniceras i god tid.
Svenskar i Världen är positiv till att förordning om det statliga personadressregistret (1998:
1234) ses över för eventuella förändringar i syfte att undvika konsekvenser för utvandrande
personer.
Vi ser också vikten av att den statliga utredningen Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation
(SOU 2019:14) faktiskt går igenom. En påtaglig nackdel med denna e-legitimation är dock att
personer måste resa till Sverige för att starta en statlig e-legitimation. Istället för att åka hem till
Sverige bör utvandrande personer få möjlighet att göra detta på plats i det land man bor/verkar
eller över distans med hjälp av BankID.
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