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Sveriges Kommuner och Landsting 
118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
info@skl.se, www.skl.se 

Avdelningen för juridik 
Ann Sofi Agnevik 
 

Kommunala nämnder, med 
undantag av socialnämnder 
Kommunstyrelsen 
Skol- och utbildningsnämnder 

Ändring av 2 § folkbokföringsförordningen 
(1991:749) 
Från och med den 1 januari 2008 skall bland annat kommunerna i och med änd-
ring av 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749) underrätta Skatteverket om en 
adress är felaktig eller ofullständig. 

Enligt den nya lydelsen skall, så snart det finns anledning att anta att den adress en 
person har inte är registrerad i folkbokföringen, bland annat kommuner, med 
undantag för socialtjänsten, underrätta Skatteverket om adressen. Underrättelsen 
skall även lämnas så snart det finns anledning att anta att den adress som är regi-
strerad i folkbokföringen är felaktig eller ofullständig. Underrättelse om den 
adress en person har behöver inte lämnas om det är uppenbart att adressen är till-
fällig eller av annat skäl inte skall registreras. Underrättelse skall lämnas även om 
kommunen inte känner till någon ny adress.  

Socialtjänsten är undantagen från skyldigheten med hänvisning till den stränga 
sekretessen inom socialtjänsten. Inte heller landstingens verksamhet omfattas av 
lagändringen.  

Folkbokföringens syfte är att spegla befolkningens verkliga bosättning och i 
övrigt hålla god kvalitet, dvs. uppgifterna ska vara riktiga och aktuella. En felaktig 
folkbokföringsadress innebär bland annat felaktiga utbetalningar från trygghets-
systemen, men också att kommuner betalar ut interkommunala ersättningar på 
felaktig grund.  

En av Skatteverkets viktigaste informationskällor är skolor som rapporterar om 
elever som uteblir vid skolstart, vilket kan innebära att en hel familj har felaktig 
folkbokföringsadress. När Skatteverket får information från bland annat kom-
munerna, startar Skatteverket en bosättningsutredning. 
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Anmälan om felaktig adress kan skickas till det lokala skattekontoret. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av förbundsjurist Ann Sofi 
Agnevik, tfn: 08-452 75 40 eller på via e-post annsofi.agnevik@skl.se 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för juridik 

 

 

Hans Ekman 

 

 Ann Sofi Agnevik 

 

 

Bilaga: 
Ny lydelse av 2 § folkbokföringsförordningen (1991:749), SFS 2007:805 
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