
   2010-03-30 
 
 

 

Yttrande       
 

Finansdepartementet  
103 33 Stockholm 

 

 

Folkbokföringen SOU 2009:75 
 

 

Yttrandet avser specifikt den del som avser barn som har behov av skyddade 

personuppgifter. 

 
Barnhuset har under några år arbetat med barn som lever med skyddade personuppgifter i 
syfte att dels få kunskap om barnen och deras behov, dels sprida kunskap till andra aktörer. 
Arbetet har utgjorts av stöd till forskning, en kunskapsinventering som utmynnade i en bok 
samt kunskapsspridning genom flera konferenser med deltagare från bl.a. socialtjänst, polis 
och förskola/skola. Vårt yttrande bygger på den kunskap vi samlat i detta arbete och ett antal 
ställningstagande Barnhuset har tagit för att stärka dessa barns rättigheter. 
 

Barnhuset tillstyrker: 

   

• Förslaget om en lagreglering av Skatteverkets beslut om skyddade personuppgifter 
med registrering samt möjlighet att överklaga vid ett avslag.  

 

• Förslaget att en vårdnadshavare ensam ska kunna ansöka om skyddsbehov när det 
gäller barn där ansökan avser skydd mot den andre vårdnadshavaren. 
 
Detta förslag är viktigt ur ett barnperspektiv. Det är en mycket komplicerad situation 
för barnet att den förälder de behöver skydd från samtidigt har en dom med rätt till 
gemensam vårdnad eller umgänge med sitt barn.  Förslaget i betänkandet kommer att 
underlätta för barn med skyddade personuppgifter.  

 

• Förslaget att Skatteverket ska underrätta socialnämnden när en uppgift om 
skyddsbehov avseende ett barn har förts in i folkbokföringsbasen.  
 
Idag saknar oftast sociala myndigheter kännedom om dessa barn. I betänkandet 
”Stalkning – ett allvarligt brott” hänvisas till en rapport från Brå som visar att endast 
en femtedel av skyddspersonerna som hade barn hade kontakt med socialtjänsten. Det 
är anmärkningsvärt att det är så få barn som utreds av socialtjänsten vad gäller behov 
av stöd.  

 

Barnhuset avstyrker och lämnar egna förslag när det gäller följande: 
 

• När det gäller förslaget som gäller det underlag som ska finnas för Skatteverkets 
bedömning av skyddade personuppgifter anser vi att utredningens förslag att 



Skatteverket bör hämta in yttrande från polismyndighet eller från annan som kan antas 
ha uppgifter att lämna inte är tillräckligt ur ett barnperspektiv. 
 
Barnhuset föreslår att beslut om skyddade personuppgifter för barn alltid ska utredas 

av en myndighet med barnkompetens, vilket i praktiken innebär att ett yttrande från 

socialtjänsten alltid ska inhämtas före beslut. Socialtjänsten bör därför nämnas 
specifikt. 
 
Barn som lever med skyddade personuppgifter har en mycket utsatt livssituation och 
därför är det viktigt att socialtjänsten alltid yttrar sig utifrån en bedömning av barnets 
behov. Vi är medvetna om att beslut ofta kan behöva fattas snabbt ur skyddssynpunkt 
för barnet, men att det skulle gå att lösa genom att fatta ett interimistiskt beslut i 
avvaktan på socialtjänstens yttrande. 

 

• Barnhuset avstyrker förslaget att nuvarande regler om flyttningsanmälan för barn, dvs. 
att båda vårdnadshavarna gemensamt måste ansöka om flyttning för ett barn även när 
barnet har skyddsbehov från den ena vårdnadshavaren ska fortsätta gälla. 

 

Barnhuset menar att i de fall ett barn har skydd från en av vårdnadshavarna ska det 
räcka att endast den andra vårdnadshavaren ansöker om flyttning. Om båda 
vårdnadshavarna ska ansöka finns risk att sekretessen röjs vilket kan innebära att 
barnets situation ytterligare försvåras.  
 
Generellt för alla barn gäller att det är viktigt att värna om att båda föräldrarna är 
delaktiga i ett beslut som gäller deras barn. Barn med skyddade personuppgifter lever 

dock i en extremt utsatt situation och är en grupp som behöver särbestämmelser. Att 
ha en förälder som barnet måste skyddas ifrån är en situation som markant skiljer sig 
från den som gäller generellt för barn med en förälder. Det är därför angeläget att 
befintlig och ny lagstiftning utformas så att den ger möjlighet till särbehandling utifrån 
dessa barns behov. 
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