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Folkbokföring av familjehemsplacerade barn och vuxna 
 
Svenska Kommunförbundet får frågor om reglerna för folkbokföring av barn och vuxna som 
placerats i familjehemsvård med stöd av socialtjänstlagen och LVU. Med anledning härav 
vill förbundet lämna följande information. 
 
Reglerna om folkbokföring återfinns i Folkbokföringslagen (SFS 1991:481) vilken trädde i 
kraft den 1 juli 1991. 
 
HUVUDREGELN 
 
En person skall folkbokföras på den fastighet och i den territoriella församling där han 
regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, dvs är bosatt (7 §). 
 
NÄR SKALL FLYTTNING ANMÄLAS? 
 
Den som flyttar skall inom en vecka anmäla flyttningen till en skattemyndighet, en allmän 
försäkringskassa eller ett postkontor (25 §). Anmälan om flyttning skall göras skriftligt. 
 
Särskild blankett för sådan anmälan (Bilaga) kan erhållas hos lokala skattemyndigheten. 
 
KORTTIDSVISTELSE 
 
Flyttningsanmälan behöver inte göras om en person under en på förhand bestämd tid av 
högst sex månader är bosatt på annan fastighet än där han har sin egentliga hemvist-
bosättning (8 §). Det är således avsikten med vistelsetidens längd som är avgörande för 
ändring av folkbokföringen. 
 
VEM SKALL ANMÄLA FLYTTNING? 
 
Flyttningsanmälan skall göras av den person som flyttar (25 §). För barn under 18 år skall 
flyttningsanmälan göras av barnets vårdnadshavare. Barn som fyllt 16 år har dock rätt att 
själv göra en sådan anmälan (30 §). 
 
SOCIALNÄMNDENS UPPGIFT 
 
Vuxna 
 
Socialnämnden informerar om skyldigheten att göra flyttningsanmälan i de fall vistelsen i 
familjehemmet är avsedd att pågå mer än sex månader. Socialnämnden kan hjälpa den 
placerade med sådan anmälan genom att tillhandahålla anmälningsblankett och 
vidarebefordra anmälan till lokala skattekontoret på inflyttningsorten. 
 
Barn och ungdomar 
 
Socialnämnden informerar vårdnadshavaren om skyldigheten att göra flyttningsanmälan 
om vistelsen i familjehemmet är avsedd att pågå mer än sex månader. 
 



I de fall barnet fyllt 16 år är det tillräckligt att barnet själv gör en flyttningsanmälan. För att 
underlätta sådan anmälan kan socialnämnden tillhandahålla anmälningsblankett. Nämnden 
kan också ansvara för att sådan anmälan vidarebefordas till lokala skattekontoret på 
inflyttningsorten. 
 
KAN SOCIALNÄMNDEN UNDERRÄTTA OM FLYTTNING? 
 
Det kan förekomma att vårdnadshavaren vägrar att göra en flyttningsanmälan beträffande 
barnet. Vårdnadshavaren kan också av andra skäl vara förhindrad att anmäla flyttning. I 
sådana ärenden bör socialnämnden underrätta lokala skattekontoret på inflyttningsorten om 
barnets flyttning. Socialnämnden kan således bryta sin sekretess med hänvisning till att 
nämnden har att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att vården skall kunna 
genomföras och barnet få sina olika behov tillgodosedda. 
 
"Sekretess utgör inte hinder mot att uppgift lämnas ut, om det är nödvändigt för att den 
utlämnande myndigheten skall kunna fullgöra sin verksamhet" Sekretesslagen 1 kap 5 §. 
 
FOLKBOKFÖRINGSMYNDIGHETEN 
 
Skattemyndigheten kan således få en flyttningsanmälan beträffande en underårig där 
anmälaren är annan än vårdnadshavaren eller den unge själv. Myndigheten kan med 
anledning av underrättelsen fatta beslut i ärendet efter ev ytterligare utredning och 
kommunikation med vårdnadshavaren. 
 
HEMLIG VISTELSEORT 
 
Om socialnämnden beslutat att den unges vistelseort inte skall röjas för föräldrar eller 
vårdnadshavare (LVU 14:2 §) skall sådant beslut också anmälas till 
folkbokföringsmyndigheten samtidigt med underrättelse om flyttningen. Detta för att deras 
beslut i folkbokföringsfrågan ej skall kommuniceras med föräldrar eller vårdnadshavare och 
adressen hållas hemlig. 
 
Socialnämndens beslut enligt LVU 14:2 § skall övervägas minst en gång var tredje månad. 
Det är angeläget att folkbokföringsmyndigheten hålls informerad om socialnämndens beslut 
i frågan. 
 
OBS! 
 
HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE 
 
Person som vårdas i hem för vård eller boende skall ej folkbokföras på hemmet. 
Bestämmelserna gäller personer på såväl offentliga som enskilda hem för vård eller boende 
(10 §). 
 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Margareta Erman, tfn 08-772 43 23. 
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