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Sammanfattning 
Kommunala skolor kan i dag hämta uppgifter i elektronisk form om elevernas 
vårdnadshavare från det statliga personadressregistret (SPAR). Friskolor har inte 
samma möjlighet. I stället hämtas motsvarande uppgifter som regel in genom att 
eleverna tar ut ett personbevis från folkbokföringen och lämnar in detta till 
skolan. Detta medför ett merarbete för eleverna, skolorna och Skatteverket. 
Skatteverket ser inte några bärande skäl för att friskolorna inte skulle ha samma 
möjlighet som de kommunala skolorna att få hämta dessa uppgifter från SPAR. I 
denna promemoria lämnas därför förslag om att även friskolor ska få hämta 
uppgift om vårdnadshavare från SPAR. Förslaget ligger i linje med Skatteverkets 
uttalade ambition att uppgiftslämnande bör ske elektroniskt i stället för i 
pappersform, när det är lämpligt. 
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1 Författningsförslag 
 
 

1.1 Förslag till  
förordning om ändring i förordningen 
(1998:1234) om det statliga 
personadressregistret 

Härigenom föreskrivs i fråga om förordningen (1998:1234) om det statliga 
personadressregistret att 8 § ska ha följande lydelse. 
 

Nuvarande lydelse        Föreslagen lydelse 
 

8 §1 

Uppgifter om make eller vårdnads-
havare enligt 4 § första stycket 8 lagen 
(1998:527) om det statliga person-
adressregistret får i elektronisk form 
lämnas ut endast till myndigheter, 
banker, kreditmarknadsföretag, försäkr-
ingsföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, 
värdepappersbolag, betalningsinstitut, 
institut för elektroniska pengar, 
kreditupplysningsföretag, pensionsstif-
telser, inrättningar för detaljhandel med 
läkemedel som bedrivs med tillstånd 
enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om 
handel med läkemedel och till 
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag. 

Uppgifter om make eller vårdnads-
havare enligt 4 § första stycket 8 lagen 
(1998:527) om det statliga person-
adressregistret får i elektronisk form 
lämnas ut endast till myndigheter, 
banker, kreditmarknadsföretag, försäkr-
ingsföretag, fondbolag, AIF-förvaltare, 
värdepappersbolag, betalningsinstitut, 
institut för elektroniska pengar, 
kreditupplysningsföretag, pensionsstif-
telser, inrättningar för detaljhandel med 
läkemedel som bedrivs med tillstånd 
enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om 
handel med läkemedel, enskilda 
huvudmän enligt 2 kap. 5 § skollagen 
(2010:800) och till Radiotjänst i Kiruna 
Aktiebolag. 

Uppgifter som avses i första stycket får i elektronisk form även lämnas ut till 
1. sådana företag som på uppdrag av försäkringsföretag eller pensionsföretag 

eller pensionsstiftelser administrerar försäkringar, pensioner eller liknande 
utfästelser, och 

2. föreningar och stiftelser om uppgifterna behövs i samband med 
släktforskning. 

 

 
__________ 
 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017. 
  

                                                 
1 Senaste lydelse 2013:1035.  
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2 Bakgrund 
Skatteverket har ansvaret för folkbokföringen i Sverige. Ett huvudsakligt syfte 
med folkbokföringen är att samla in och organisera viss grundläggande 
information om personer i landet, för att dessa uppgifter ska kunna användas i 
samhället. Folkbokföringen förs i ett särskilt datasystem, folkbokförings-
databasen. Uppgifter från folkbokföringsdatabasen lämnas i huvudsak ut genom 
personbevis (utdrag ur databasen), genom ett aviseringsregister som utgör en del 
av folkbokföringsdatabasen (Navet) eller via ett separat register, det statliga 
personadressregistret, SPAR. 

Varje år utfärdar Skatteverket ett mycket stort antal personbevis till elever i 
skolor som har enskild huvudman (friskolor). Till skillnad från skolor med 
offentlig huvudman kan inte en friskola enligt gällande bestämmelser få uppgift i 
elektronisk form genom Navet eller SPAR om vem som är elevernas 
vårdnadshavare. Eleverna behöver därför ofta visa upp ett personbevis för 
friskolan eftersom skolan behöver veta vem som är elevens vårdnadshavare. 
Detta leder också till att friskolor ringer till Skatteverket för att få uppgifter ur 
folkbokföringsregistret. 

Anledningen till att kommunala skolor får uppgift om vårdnadshavare är att 
en kommunal skola är en myndighet och myndigheter har enligt nuvarande 
bestämmelser möjlighet att få uppgift om vårdnadshavare i elektronisk form från 
endera av dessa register. 
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3 Gällande rätt 
 
Bestämmelser om det statliga personadressregistret (SPAR) finns i lagen 
(1998:527) om det statliga personadressregistret och förordningen (1998:1234) 
om det statliga personadressregistret. 

Uppgift om en persons vårdnadshavare kan lämnas ut från Skatteverket på 
huvudsakligen tre sätt. Det kan ske genom att ett personbevis utfärdas till 
personen som det avser. Uppgiften hämtas då från folkbokföringsregistret och 
skickas till den personen. Uppgiften kan också lämnas ut i elektronisk form till en 
myndighet från folkbokföringens aviseringsregister, Navet. Slutligen kan 
uppgiften om relationsperson (make eller vårdnadshavare) lämnas ut i elektronisk 
form till myndigheter och enskilda från det statliga personadressregistret. I 8 § 
förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret finns angivet till 
vilka som uppgift om make eller vårdnadshavare får lämnas ut.  
 

3.1 Folkbokföringsregistret, Navet och 
SPAR 

Skatteverket är huvudman för det statliga personadressregistret, SPAR. 
Behandlingen av personuppgifter i registret regleras i lagen (1998:527) om det 
statliga personadressregistret och i förordningen (1998:1234) om det statliga 
personadressregistret. 

Aviseringsregistret i folkbokföringsdatabasens delsystem, Navet, och det 
statliga person- och adressregistret, SPAR, används för att lämna ut 
personuppgifter från folkbokföringen i elektronisk form till andra än den 
uppgiften avser. Navet används i huvudsak för att lämna uppgifter till andra 
myndigheter för uppdatering av de myndigheternas egna register. SPAR är 
tekniskt och författningsmässigt en egen databas som får uppgifter från 
folkbokföringsdatabasen.  

Från SPAR lämnas personuppgifter till enskilda och till myndigheter för 
underhåll av personregister, kontroll av personuppgifter och som underlag för 
utskick av reklam och vissa andra utskick (för opinionsbildning, 
samhällsinformation eller liknande). Från SPAR lämnas därutöver även ut 
uppgifter som hämtas från beskattningsdatabasen till vissa myndigheter. 

Navet och SPAR fyller alltså båda funktionen att förse samhället med 
uppgifter från folkbokföringen. 

 

3.2 Personbevis 

Ett personbevis är en särskild form av utdrag ur folkbokföringsdatabasen. I 11 § 
förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets 
folkbokföringsverksamhet anges att formulär för personbevis och andra utdrag 
ur folkbokföringsdatabasen fastställs av Skatteverket. Utlämnandet kan ske på 
papper eller i elektronisk form. 

Personbevis används i olika sammanhang för att visa vilka uppgifter om en 
person som finns i folkbokföringsdatabasen. Såväl myndigheter som enskilda 
efterfrågar att en enskild person ska ge in ett personbevis i olika typer av ärenden. 
Det kan till exempel röra sig om att ansöka om pass vid en utländsk ambassad, 
ansöka om visum eller söka utbildningsplats eller stipendium. 
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Ett personbevis är inte en identitetshandling. Som regel är det inte 
underskrivet eller stämplat. Det är helt enkelt ett utdrag av uppgifter ur 
folkbokföringsdatabasen som är uppställt och utformat på ett visst sätt. 
Skatteverket fastställer formulär för hur personbevis och andra motsvarande 
utdrag ska vara utformade. Det finns tolv grupper av personbevis (eller annat 
utdrag). Alla personbevis inom en grupp innehåller samma uppgifter men kan ha 
olika ändamålsrubriker beroende på vilket ändamål personbeviset är avsett att 
användas för. Ett personbevis framställs maskinellt utifrån grupp. Ett 
personbevis kan, utöver uppgifter som enbart avser den registrerade, även 
innehålla personuppgifter avseende personer som den registrerade har samband 
med i folkbokföringen, såsom föräldrar, vårdnadshavare, make och barn. En 
tanke bakom att ha olika formulär för personbevis för olika ändamål är att ett 
personbevis inte ska innehålla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt. En 
av personbevisgrupperna innehåller en valmeny där, utöver vissa obligatoriska 
uppgifter, andra uppgifter (inom vissa ramar) kan väljas till efter behov. Därmed 
kan ett ”skräddarsytt” personbevis skapas i de fall inget av standardformulären 
passar. 

Ett personbevis kan beställas och lämnas ut på flera sätt. Det kan 
– beställas och hämtas vid ett personligt besök på ett servicekontor, 
– beställas via skatteupplysningen genom e-post eller telefon för leverans per 

post, 
– beställas genom servicetelefon (automatiserat telefonsamtal med val via 

knapptryckningar) för leverans per post, 
– genom en datoriserad beställningstjänst för leverans per post, eller 
– genom en s.k. e-tjänst för leverans genom utskrift av en pdf-fil på egen 

skrivare. 
De olika sätten att göra en beställning och få personbeviset levererat har sina 

fördelar och begränsningar. Det snabbaste sättet att få ett personbevis är genom 
e-tjänsten ”utskrift på egen skrivare”. Det finns dock betydande begränsningar i 
vilka uppgifter om annan som är tillåtet att lämna den vägen. Personbevis med 
sambandsuppgifter om annan kan därför fås den vägen endast i vissa begränsade 
fall. Därtill kommer att många i dag inte har en enkel tillgång till en egen skrivare. 
 

3.3 Uppgift om barns vårdnadshavare från 
SPAR 

I 8 § förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret finns angivet 
till vilka som uppgiften om make eller vårdnadshavare får lämnas ut. I 
ursprungsförfattningen angavs att utlämnande i elektronisk form endast fick ske 
till myndigheter, försäkringsbolag och kreditupplysningsföretag. Paragrafen har 
därefter ändrats vid tio tillfällen vilket inneburit att kretsen av aktörer som har 
möjlighet att få ut uppgift om make eller vårdnadshavare från SPAR har blivit allt 
större för varje ändring. I dag kan följande aktörer få ut dessa uppgifter från 
SPAR. Myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, försäkringsföretag, 
fondbolag, AIF-förvaltare, värdepappersbolag, betalningsinstitut, institut för 
elektroniska pengar, kreditupplysningsföretag, pensionsstiftelser, inrättningar för 
detaljhandel med läkemedel som bedrivs med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen 
(2009:366) om handel med läkemedel och till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag. 

Anledningen till att detta utlämnande regleras särskilt i 8 § är att uppgiften 
även avser en annan person än den person som frågan gäller, s.k. relationsperson. 
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3.4 Enskilda huvudmän inom skolväsendet 

Av 2 kap. skollagen (2010:800) framgår att huvudmän inom skolväsendet är 
kommuner, landsting, staten eller enskilda. I 2 kap. 5 § skollagen anges att 
enskilda efter ansökan får godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. Ett 
godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de 
föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga 
negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som 
anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Ett 
godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller förskoleenhet. 

I 2 kap. 7 § skollagen anges att statens skolinspektion handlägger ärenden om 
godkännande av enskild som huvudman för förskoleklass, grundskola, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, eller fritidshem som anordnas 
vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Övriga 
ärenden om godkännande av enskild som huvudman enligt 2 kap. 5 § skollagen 
handläggs av den kommun där utbildningen ska bedrivas. 
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4 Förslag 
 

4.1 Utlämnande av uppgifter till friskolor 

 

Förslag: En friskola ska kunna få tillgång till uppgift om vårdnadshavare 
(relationsperson) i elektronisk form via det statliga personadressregistret, SPAR.  

 
Skälen för förslaget: Det är viktigt att en skola har tillgång till korrekta uppgifter 
om vårdnadshavare så att de kan säkerställa att upplysningar om eleven endast 
lämnas till elevens vårdnadshavare. Om skola med enskild huvudman (friskola) 
som avses i 2 kap. 5 § skollagen (2010:800) får möjlighet att få ut uppgift om 
elevernas vårdnadshavare i elektronisk form bedömer Skatteverket att behovet av 
att begära ut personbevis i den här situationen skulle minska avsevärt. 
Skatteverket bedömer att det är ett stort antal personbevis som begärs ut varje år 
som ska lämnas till en friskola. Vid en begäran om personbevis framgår inte om 
personbeviset ska lämnas till en friskola. Skatteverket vet därför inte hur många 
personbevis som i dag tas ut för detta ändamål. Det finns cirka 340 000 elever i 
friskolor läsåret 2015/16. Det finns 827 friskoleenheter med enskild huvudman i 
förskoleklass/grundskola läsåret 2015/16. I grundskolan finns det 593 enskilda 
huvudmän. I gymnasieskolan finns det 443 friskolenheter och 210 enskilda 
huvudmän.2 Skatteverket bedömer att de flesta större friskolor kommer att 
använda sig av möjligheten att få ut uppgift om vårdnadshavare från SPAR. 

Uppgifter i elektronisk form bedöms ha en högre kvalitet än personbevis på 
papper eftersom de är uppdaterade när skolan tar del av dem.  Vid en elektronisk 
utlämning från SPAR till skolan har skolan också möjlighet att få uppdateringar 
av eventuella förändringar som skett beträffande skolans elever sedan ett tidigare 
utlämnande. 

Förslaget om att utlämnande av uppgift om relationsperson ska ske i 
elektronisk form bedöms minska den administrativa bördan både för friskolorna 
och för Skatteverket jämfört med i dag.  Eleverna får i dag, på uppmaning av 
friskolan, begära ut ett personbevis, vilket eleven sedan lämnar in till skolan. 
Eleven kan antingen begära ett utdrag från Skatteverkets webbplats och få det 
skickat med vanlig post till sin hemadress eller ringa till skatteupplysningen och få 
det hemsänt med vanlig post. Vid ett elektroniskt utlämnande från SPAR, 
ansöker skolan till Skatteverket om att få ett elektroniskt utlämnande och de 
erhåller då uppgifterna i en datafil. 

Förslaget innebär att friskolorna får tillgång till uppgift om en elevs make eller 
vårdnadshavare (relationsperson), vilket är den uppgift om relationsperson som 
finns registrerad i SPAR. Att uppgiften om elevernas relationsperson är tillgänglig 
på elektronisk väg för friskolorna kan innebära ett intrång i elevernas integritet.  
Det kan anses som ett större integritetsintrång att uppgifter av personlig natur är 
tillgängliga i elektronisk form via SPAR än att eleven själv lämnar över uppgiften i 
pappersform till sin skola. Friskolor utgör dock en stor del av skolsystemet och 
för att de ska få bedriva skolverksamhet behöver de få tillstånd från 
Skolinspektionen eller kommunen som prövar de enskilda huvudmännens 
lämplighet, 2 kap. 7 § skollagen (2010:800). Skolorna hanterar i sin verksamhet 

                                                 
2 Skolverkets statistik för läsåret 2015/16, inhämtad 14 april 2016. 



9 

 

 

även andra uppgifter av personlig natur som är integritetskänsliga. Uppgift om 
elevernas vårdnadshavare är en nödvändig personuppgift för skolan för att de ska 
kunna säkerställa att alla personuppgifter om en elev endast delges elevens 
vårdnadshavare. Skolor med offentlig huvudman har redan tillgång till 
motsvarande uppgift. Med beaktande av att en friskola bedrivs med tillstånd av 
Skolinspektionen där en lämplighetsprövning görs av verksamhetsutövaren 
framstår det som rimligt att även en friskola ska ha möjlighet att få uppgift om 
elevers vårdnadshavare i elektronisk form. Att friskolan även kan få uppgift om 
en myndig elevs make eller maka kan i sammanhaget inte ses som så 
integritetskänsligt att det skulle förhindra den här föreslagna möjligheten att 
tillgodose friskolans behov av tillgång till uppgift om vårdnadshavare genom 
utlämnande av uppgift om relationsperson från SPAR. 
 
 
Förordningsförslag 
Förslaget föranleder ändring i 8 § förordningen (1998:1234) om det statliga 
personadressregistret. 
 
 

4.2 Ikraftträdandebestämmelser 

 

Förslag: Den föreslagna bestämmelsen ska träda i kraft den 1 januari 2017.  

 
Skälen för förslaget: Skatteverket behöver inte vidta några särskilda 
systemförberedelser när ändringen införs. Det behövs inte några omfattande 
informationsinsatser vid införandet. Förslaget bedöms kunna genomföras relativt 
snabbt efter att ändringen genomförs. 
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5 Konsekvensanalys 
 

5.1 Offentligfinansiella effekter 

Skatteverket bedömer att förslaget inte får någon offentligfinansiell effekt. Det 
finns ingen förutsebar påverkan på statens intäkter eller kostnader. 
 

5.2 Konsekvenser för enskilda och företag 

I promemorian föreslås att uppgift om elevers vårdnadshavare får lämnas ut i 
elektronisk form till skolor med enskilda huvudmän (friskolor). Detta förslag 
bedöms minska den manuella hanteringen och därmed minska den administrativa 
bördan för både friskolor och för Skatteverket. Det elektroniska utlämnandet av 
uppgiften om vårdnadshavare görs från det statliga personadressregistret, SPAR. 
Kommunala skolor har redan tillgång till den uppgiften i elektronisk form. Med 
ändringen slipper elever i friskolor begära ut personbevis från Skatteverket.  

Det finns sammanlagt 339 226 barn/elever i skolverksamhet med enskild 
huvudman läsåret 2015/16. Av dessa går 96 642 barn i förskolan, 157 730 barn i 
fristående grundskolor inräknat förskoleklass, 555 barn i grundsärskolan, 83 754 
elever i gymnasieskolan och 545 elever i gymnasiesärskolan. I antalet elever i 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ingår även de elever som fyllt 18 år och 
inte berörs av förslaget efter att de blivit myndiga. Antalet barn totalt i 
grundskolan inräknat förskoleklass oavsett huvudman är 1 101 926 stycken. Det 
innebär att 14,3 procent av alla barn i skolåldern under läsåret 2015/16 går i en 
grundskola med enskild huvudman. 

När det gäller antalet friskolor som berörs finns det statistik för dels antal 
skolenheter dels för antal enskilda huvudmän. En skolenhet leds av en rektor. 
Det är 4 013 skolenheter som berörs av förslaget. Antalet enskilda huvudmän 
redovisas för varje skolform för sig eftersom om vi summerar antalet enskilda 
huvudmän för varje skolform blir det totala antalet högre än det verkliga antalet 
då en huvudman kan bedriva skolverksamhet för flera skolformer. Antalet 
enskilda huvudmän är 2 049 i förskolan, 477 i förskoleklass, 593 i grundskolan, 38 
i grundsärskolan, 210 i gymnasieskolan och 29 i gymnasiesärskolan. Det 
väsentliga att konstatera är att ett stort antal skolor med enskilda huvudmän och 
ett stort antal barn är berörda av den föreslagna förändringen. 3 

Vid en begäran om personbevis går det inte att se i systemet om personbeviset 
ska lämnas ut till en friskola. Skatteverket kan därför inte ta fram uppgift om hur 
många personbevis som i dag tas ut för detta ändamål. Skatteverket har däremot 
noterat att efterfrågan på personbevis vid servicekontoren ökar. Även 
Skatteverkets skatteupplysning uppger att efterfrågan på personbevis från elever 
är i tilltagande, samt att de upplever en ökning av telefonförfrågningar från 
friskolor om uppgifter ur folkbokföringsdatabasen. Skatteverket har i en intern 
studie år 2014 sett över efterfrågan på personbevis. I samband med den studien 
var Skatteverket i kontakt med flera av de större friskoleföretagen, vilka har 
bekräftat för Skatteverket att de ringer till Skatteverkets skatteupplysning för att 
säkerställa att de har korrekta uppgifter. Friskoleföretagen har uppgett att de har 

                                                 
3 Skolverkets statistik för läsåret 2015/16, inhämtad 14 april 2016. 
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ett stort behov av att få uppgift om vårdnadshavare från SPAR eftersom det 
skulle minska deras administrativa börda. 

Skatteverket har försökt att särskilja de utlämnande av personbevis som gjorts 
i syfte att ge friskolor uppgift om vårdnadshavare. Det är dock inte möjligt att 
ange ett tillförlitligt antal eftersom uppgifterna som friskolorna efterfrågar, 
vårdnadshavare och adress, finns i de flesta personbevistyper avseende barn. Vid 
en begränsad mätning som gjordes under vecka 11 kunde Skatteverket konstatera 
att cirka 5 procent av efterfrågan på personbevis till skatteupplysningen avsåg 
rubriken studier. Om vi utgår från denna mätning och antar att denna efterfrågan 
avser friskolor skulle det innebära cirka 50 000 personbevis på ett år. Vi vet inte 
om tidpunkten för mätningen påverkar efterfrågavolymen. Det borde rimligtvis 
vara så att efterfrågan på bevis är beroende av antagningsperioder. Mätningen 
skulle då kunna tolkas som att den visar den administrativa efterfrågan och att 
den totala efterfrågan troligtvis är större. Detta är dock inte en säker siffra av två 
skäl. Dels används rubriken studier ofta för studier vid högskola och universitet, 
dels är uppgift om vårdnadshavare med på nästan alla av de grupper av 
personbevis som kan begäras ut. Skatteverket bedömer därför att det är rimligare 
att se på det stora antalet friskoleelever och friskolornas uttalade behov av 
uppgiften än att det är ett större antal personbevis som begärs ut med det här 
syftet. 

Om friskolorna får tillgång till SPAR minskar deras administrativa kostnader 
och de uppgifter de får kommer att ha en högre kvalitet då de är ständigt 
uppdaterade. Den elektroniska åtkomsten innebär att uppgifterna är uppdaterade 
vid utlämningstidpunkten till skolan. I dag kan det gå en tid från det att 
personbeviset lämnas ut till eleven till dess att skolan använder sig av det. Vid en 
elektronisk utlämning från SPAR till skolan har skolan möjlighet att få 
uppdateringar av eventuella förändringar som skett beträffande skolans elever. 
Ett utlämnande från SPAR kommer i det här fallet ske antingen genom tjänsten 
Personsökning eller genom Aviseringstjänsten. Priset för onlinetjänsten 
Personsökning är idag en fast månadsavgift (700 kr) samt en avgift per sökning 
(idag 20 öre per sökning). Aviseringstjänsten kostar i dag 500 kronor per körning 
med tillägg för en öreskostnad per begärd post. Ett utlämnande från 
aviseringstjänsten avseende 200 personer kostar till exempel 540 kronor (20 öre 
per post). Utan att kunna bestämma den minskade administrativa bördan med ett 
exakt belopp är Skatteverkets bedömning att det är en låg kostnad med hänsyn 
taget till friskolornas beskrivning av sitt arbete och Skatteverkets arbete för att 
friskolorna ska få korrekta uppgifter jämfört med vad som görs i dag. 

De elever som berörs kommer att få en minskad administrativ börda då de 
inte längre behöver hämta ut ett personbevis från Skatteverket för att lämna till 
sin skola. Fördelen i form av minskad administrativ börda för såväl den enskilde, 
friskolorna som Skatteverket bedöms väga tyngre än den påverkan elektronisk 
tillgång kan ha på elevernas integritet.  
 

5.3 Konsekvenser för Skatteverket och de 
allmänna förvaltningsdomstolarna 

Förslaget leder till att antalet personbevis som lämnas ut från Skatteverket 
minskar. Det är positivt eftersom Skatteverket strävar att minska antalet 
utlämningar av personbevis. Den tid som läggs på nuvarande utlämnande och 
besvarande av frågor i skatteupplysningen kan i stället läggas på att bistå 
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allmänheten i andra ärenden. Förslaget innebär att i vart fall de större friskolorna 
kommer att sluta avtal om att få såväl adressuppgift som uppgift om 
vårdnadshavare från SPAR, vilket leder till ett ökat antal ansökningar hos SPAR. 
Jämfört med dagens telefonsamtal till skatteupplysningen och besök på 
servicekontoren innebär det totalt sett en minskning i den administrativa bördan. 

Skatteverket bedömer att förslaget inte har någon inverkan på de allmänna 
förvaltningsdomstolarna. 
 

5.4 Övrigt 

Förslaget medför en minskad pappersåtgång och en minskad postbefordran och 
kan därmed antas påverka miljön i en positiv riktning. 
 


