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Svenska Kommunförbundet 
Plan- och miljösektionen 
Ann-Sofie Eriksson 
118 82  Stockholm 

  

Angående försenad driftstart av FOLKE 
 
Svenska kommunförbundet har i brev, dnr 2002/1457, 
velat fästa Riksskatteverkets och Lantmäteriverkets 
uppmärksamhet på den otillfredsställande situation 
som uppkommer då Lantmäteriverkets BALK-system och 
Riksskatteverkets FOLKE-system inte driftsätts 
samtidigt.  
 
RSV:s nya system för folkbokföringsverksamheten, 
FOLKE, kommer att driftsättas under maj månad år 
2003 i stället för den 1 oktober 2002 som 
ursprungligen planerades. Senareläggningen beror 
bl.a. på att FOLKE utvecklas på en, för RSV, ny 
teknisk plattform och eftersom systemet är ett 
samhällsviktigt system är det nödvändigt att det är 
väl uttestat och säkert när det tas i drift. 
 
RSV ser inga möjligheter att anpassa nuvarande 
folkbokföringssystem till att kunna ta emot 
aviseringar från BALK-systemet. Både filformatet och 
innehållet i filerna från BALK förutsätter 
genomgripande förändringar i nuvarande system. 
Tillgängliga resurser fokuserar nu på att bygga 
FOLKE anpassat bl.a. för att ta emot filer från 
BALK. 
 
RSV beklagar att den uppskjutna driftstarten kommer 
att innebära olägenheter för uppdateringen av 
kommunernas adressarbete. De adressuppdateringar som 
kommunerna rapporterat in till LMV, före stoppdatum 
inför starten av BALK, kommer skattemyndigheten att 
kunna bearbeta på samma sätt som tidigare. 
Skattemyndigheten kommer att återuppta bearbetningen 
av adressuppdateringarna från LMV så snart som 
möjligt efter det att FOLKE driftsatts. 
Uppdateringar av uppgifter som inkommit till LMV 
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under perioden september – maj kommer att 
prioriteras. 
 
 
 
 
 
 
 
Anna-Karin Storsten 
Enhetschef 


