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Vid misstanke om fel i folkbokföringen ska 
Skatteverkets folkbokföringsavdelning 
underrättas. Skyldigheten framgår av 
folkbokföringsförordningen och omfattar 
kommunen, även socialtjänsten.  Vid 
underrättelse kan denna blankett användas. 

 

 Ange uppgifter om den som misstanken gäller 
För- och efternamn  
Personnummer  
Adress enligt 
folkbokföring 

 

Annan uppgiven adress  
Befinner sig personen 
utomlands? 

 

Övriga kommentarer eller 
kortfattad beskrivning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter till förvaltning/bolag som lämnat underrättelsen 
Förvaltning/bolag:  _______________________________________________ 
Handläggare:          _______________________________________________  
Telefonnummer:     _______________________________________________ 

Varför är det viktigt att uppgifter i folkbokföringen är korrekta? 

Av befolkningen i Sverige är över 98 procent rätt folkbokförda. Enligt Skatteverkets 
beräkningar år 2019 är det cirka 119 000 personer som är folkbokförda på en annan 
adress än där de bor.  Många rättigheter och skyldigheter som finns är beroende av var 
en person är folkbokförd och att personen är folkbokförd. Folkbokföringsregistret ligger 
till grund för till exempel olika bidrag, underlag för skatteinbetalningar och rösträtt.  

Blanketten skickas till: 

Skatteverkets 
inläsningscentral 
FE 2005 
839 86 Östersund 
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2 § folkbokföringsförordningen (1991:749) 

Så snart det finns anledning att anta att den adress en person har inte är 
registrerad i folkbokföringen, ska Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, 
Transportstyrelsen, Centrala studiestödsnämnden, Migrationsverket, Kronofogdemyndigheten, 
Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och kommun, underrätta Skatteverket om 
adressen.  

Underrättelse ska även lämnas så snart det finns anledning att anta att den adress 
som är registrerad i folkbokföringen är felaktig eller ofullständig. Underrättelse 
om den adress en person har behöver inte lämnas om det är uppenbart att 
adressen är tillfällig eller av annat skäl inte ska registreras. 

Lagändring, socialtjänsten omfattas inte längre av sekretessundantaget  

Enligt beslut i riksdagen den 19 maj kommer en ändring i 2 § fbf-förordningen att 
träda i kraft den 18 juni 2021. Med den nya reglerna ska i princip alla 
myndigheter bli skyldiga att rapportera oriktiga eller ofullständiga uppgifter om 
en person till SKV. Rapporteringskravet gäller också fler uppgifter än tidigare. 

Se länk: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sakrare-
samordningsnummer-och-battre_H801SkU11  
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 Behandling av personuppgifter  

Enligt artikel 6 dataskyddsförordningen (GDPR) får personuppgifter 
behandlas om 

- behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den 
personuppgiftsansvarige samt 

- behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som 
ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.  

Genom att skyldigheten att underrätta Skatteverket vid misstanke om fel i 
folkbokföringen finns en rättslig förpliktelse för förvaltningen eller bolaget. 

Begreppet ”allmänt intresse” för myndigheter har tolkats som att allt en 
myndighet ska göra för att uppfylla sitt uppdrag är att anse som allmänt intresse. 
Genom att det finns en lagstadgad skyldighet så ingår uppfyllandet av den 
skyldigheten i uppdraget. 

  

Enligt 10 § dataskyddslagen (2018:218) 

får personnummer och samordningsnummer behandlas utan samtycke endast när 
det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet med behandlingen, vikten av en 
säker identifiering eller något annat beaktansvärt skäl. 
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