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Början på slutet för samordningsnummer?

Början på slutet för samordningsnummer
för svenska barn?
Samordningsnummer är ett bekymmer för många utlandssvenskar. De digitala systemen i samhället klarar inte
några avvikelser från standarden, vilket försvårar för
hemvändande svenska familjer när de ansöker om plats
på förskolor och skolor för sina barn födda utomlands
som saknar svenska personnummer.

S

amordningsnummer är en identitetsbeteckning för
personer som inte är eller har varit folkbokförda i
Sverige, exempelvis barn som föds utomlands av
svenska föräldrar. Syftet med samordningsnummer
är att myndigheter och andra samhällsfunktioner ska kunna
identifiera personer även om de inte är folkbokförda i
Sverige.
Kritiken mot samordningsnumren har kommit från
olika håll i samhället och under en längre tid, bland annat
från Svenskar i Världen. Regeringen har insett nödvändigheten av att göra en översyn av systemet för samordningsnummer och beslutade därför 2019 om kommittédirektivet
Åtgärder för att minska fel i folkbokföringen (Dir. 2019:54).
Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2021.

Svenskar i Världen anser att barn till svenska medborgare ska få svenska personnummer oavsett var i världen
barnen än föds, och att de barn till svenska medborgare
som idag har tilldelats samordningsnummer ska få svenska
personnummer per automatik. Då samordningsnummer är
en så pass omfattande utmaning för många utlandssvenskar,
lyftes detta fram på Utlandssvenskarnas parlament i fjol
och sammanfattades i resolutionen ”Personnummer till
svenska medborgare födda utomlands, samt anpassade
samhällsfunktioner för samordningsnummer”.
Svenskar i Världen har tillfört utlandssvenskarnas
perspektiv i den pågående utredningen och fått besked från
utredningssekreteraren att de tar med sig synpunkterna i
det fortsatta utredningsarbetet.
– Vi tackar så mycket för synpunkterna och att ni
belyser de problem som finns ur ert perspektiv. Vi tar med
oss synpunkterna i det fortsatta utredningsarbetet. Vi
återkommer längre fram om vi ser behov av ett möte för
att diskutera frågorna vidare, svarar utredningssekreterare
Jonatan Lundqvist.

Utlandssvenskarnas perspektiv

Med anledning av den pågående utredningen har Svenskar
i Världen, inom ramen för sitt remissarbete, återkopplat till
kommittén.
– Det är viktigt att tillföra perspektiv som tillhör de
många utlandssvenskar vars barn har fått eller kommer att
få samordningsnummer. Svenska medborgare födda utomlands av svenska föräldrar, alternativt att en av föräldrarna
är svensk medborgare, missgynnas av att de tilldelas samordningsnummer istället för svenska personnummer, säger
Cecilia Borglin, generalsekreterare på Svenskar i Världen.
Bland annat är det näst intill omöjligt att ställa dessa
barn i kö till skolor eller förskolor vid hemflytt eftersom de
digitala systemen i samhället inte klarar några avvikelser
från standarden.
– Inom ramen för kommitténs framtida förslag önskar
vi därför att speciell hänsyn tas till dessa barn, säger Cecilia
Borglin.

Summary in English: Every Swedish citizen and resident is given a
personal identification number which facilitates the person’s access to
services such as schools, medical care, banking, etc. Currently, there are
two numbering systems – “personnummer” and “samordningsnummer”.
The personnummer is given to individuals who are permanent residents
in Sweden, while the samordningsnummer is typically given to temporary
foreign residents or children of Swedish citizens born abroad and moving
home. Having two systems creates some confusion in the administration
of access to services in Sweden, in particular as regards returning Swedish
children wishing to enrol in schools. SVIV has been active in persuading
the government to resolve the difficulties by instituting a unique personal
identification numbering system for all Swedish residents, whether
permanent, temporary or returning.
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