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KuNGir. MA J:TS FÖRORDNING
om ändring i folldjokförmgsförordmngen den 9 juni 1967 (nr 198);
I

given Stockholms slott de n 23 maf 1969.
Kung]. Maj :t har, med riksdagen^, funnit gott förordna, dels att i 32 § folkbokföringsförordningen den 9 juni 1967 ordet medicinalstyrelsen» skall by
tas ut mot tsocialsl^elseni», dels att 27 ocbi 28 §§ förordningen skall erhålla
ändrad lydelse på satt nedan anges.
27 §.
Den so m icke ar bosatt på någon fastighet i den församling där han skall
kjTkobokföras bokföres under rubrik på församlingen skrivna, om annat ej
följer av 19, 20, 23 eller 24 §, Den som saknar känt hemvist eller, i fråga om
nomadiserande same, känt huvudviste boMöres under rubrik nian Jcänt hem
vist. Den som är inskriven i sjömansregistret får dock ej bokföras under ru
brik utan känt hemrist.
Pastorsämbete får prova om person som salmar bestämt hemrist i församlingen i stället för att bokföras enligt första stycket kan behålla sin tidigare
kjTkobokföring. Beslutas vid mantalsslo-ivning att han icke skall uppföras
på riss f astighet i mantalslängden, bokföres han enligt första stycket.
28 §.
Från k^Tkobokföringen
till utlandet.
i utlandet.
¬ Som ut flyttad
Till obefintligregistret överföres den som rid
följd befunnits sakna känt hemrist.
Andra och
åtföljer honom.
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Denna förordning träder i Itraft den 1 juli 1969.
Det al la som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera
visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigm
bekräfta låtit.
Stockholms slott den 23 maj 1969.
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Under Hans Maj:ts
Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:
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Uunansdeparlenientet)
* Prop. 1969: 58; 2LU 50; RsUr 224.
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