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Nytt system för avisering av folkbokföringsuppgifter 
Riksskatteverkets (RSV) nuvarande system för avisering och övrigt tillhanda-
hållande av folkbokföringsuppgifter bygger på en numera föråldrad teknik, 
som bl.a. medför onödigt många manuella moment. Systemet anses inte 
längre till fullo tillgodose myndigheternas informationsbehov. Detta visar sig 
såväl i bristen på aktualitet (det kan i vissa fall dröja flera veckor innan en 
uppgift når aviseringsmottagarna) som i behovet att få tillgång till fler folk-
bokföringsuppgifter än de som är tillgängliga i dagens system. 

En statlig utredning tillsattes 1992. Utredningen, som fick namnet Avise-
ringsutredningen, lade fram sitt slutbetänkande i mars 1994 (SOU 1994:44, 
Folkbokföringsuppgifterna i samhället). 

I slutet av mars 1995 kom regeringens proposition (1994/95:201, Avisering av 
folkbokföringsuppgifter). Propositionen antogs av vårriksdagen. 

I maj månad tillsatte Kommunförbundet en arbetsgrupp med representanter 
för ett antal kommuner samt leverantörer av folkbokföringsbaserat ADB-
stöd. Arbetsgruppen har tagit sig namnet KOM-AVIS. Syftet med arbets-
gruppen har varit att finna en form för att hantera frågan gentemot såväl 
kommunerna som RSV. 

Under hösten har ett antal aktiviteter förekommit. KOM-AVIS har bl.a. 
genomfört en omfattande enkät till ett 25-tal kommuner. Resultatet av en-
käten har bl.a. använts som underlag vid diskussionerna med RSV om det 
framtida aviseringssystemets utformning och innehåll. 
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Många frågor återstår ännu att lösa, såväl på detaljnivå som av mer över-
gripande karaktär.  

En av de större övergripande frågorna är vad som kommer att hända med 
nuvarande SPAR-systemet. Den frågan är tills vidare föremål för beredning 
inom finansdepartementet. Eventuellt kommer en ny utredning att tillsättas 
för att se över just den frågan. Från KOM-AVIS sida har vi pekat på svårig-
heten att i detalj säga hur aviseringssystemet skall utformas, innan man vet 
mer huruvida SPAR-systemet skall finnas kvar eller inte. 

Frågor omkring datalagstiftning och direktåtkomst via terminal till det nya 
aviseringsregistret från exempelvis kommunerna är andra övergripande 
frågor som vi arbetar med. Även kostnads- och ersättningsfrågorna är nu 
föremål för diskussion. Vår ambition är att via centrala principavtal reglera 
dessa frågor liksom frågor om service och leverans av data. 

På detaljnivå diskuterar vi förändringar/borttag av enskilda ”termer”. 
Exempelvis är det ett krav från kommunerna att s.k. AP-relation skall 
aviseras vilket bl a är en förutsättning för att barn som är folkbokförda hos 
annan person än förälder/vårdnadshavare skall kunna hänföras till rätt 
hushåll. Även uppgifter om invandringskommun (samt eventuellt efter-
följande kommuner som man flyttar till ) samt historikuppgifter är nu 
föremål för diskussion. 

Från arbetsgruppens sida planerar vi att uppvakta finansdepartementet för 
att ytterligare driva våra krav gentemot statsmakterna. 

Enligt RSV:s tidtabell skall det nya aviseringssystemet införas successivt 
under 1997. 

Vi vill med detta cirkulär dels informera om att detta är på gång, dels att vi 
inom KOM-AVIS arbetar vidare med det framtida aviseringssystemets ut-
formning. 

Frågor kan ställas till Gösta Pellbäck tel 08-772 41 70 eller Carl-Göran Sjögren 
tel 08-772 44 62. 
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