Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

SFS 1994:1975
Utkom från trycket
den 30 december 1994

utfärdad den 20 december 1994.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 10 och 34 §§ folkbokföringslagen (1991:481) skall ha följande lydelse.
1 § Folkbokföring enligt denna lag innebär fastställande av en persons
bosättning samt registrering av uppgifter om identitet, familj och andra
förhållanden som enligt lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister får
förekomma i sådant register.
Vigsel, födelse och dödsfall i landet skall registreras även i fråga om en
person som inte är eller har varit folkbokförd.
Folkbokföring och registrering som avses i andra stycket sker genom
skattemyndighetens försorg.
10 § En vistelse anses inte leda till ändrad bosättning om den föranleds
enbart av
1. uppdrag som riksdagsledamot,
2. uppdrag som statsråd,
3. förordnande till ledamot i kommitté eller kommission, befattning
som politiskt tillsatt tjänsteman eller uppdrag att biträda som politiskt
sakkunnig i statsdepartement eller särskilt uppdrag av riksdagen,
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4. fullgörande av värnplikt eller vapenfri tjänsteplikt,
5. vård vid en institution för sjukvård, vård av unga, kriminalvård eller
vård av missbrukare.
En vistelse på viss fastighet som föranleds av förhållande som avses i
första stycket 1 - 5 anses inte heller leda till ändrad bosättning om personen har anknytning till en annan fastighet genom att disponera en bostad
där. Sammanlever personen med sin familj på en fastighet där han enligt
7 § skulle anses vara bosatt, får skattemyndigheten dock på ansökan besluta att han skall folkbokföras på den fastigheten.
34 § Skattemyndigheten beslutar i ärende enligt denna lag efter anmälan
eller ansökan eller annars när det finns skäl till det.
Rör ärendet folkbokföring på fastighet eller i församling beslutar skattemyndigheten i det län där fastigheten eller församlingen är belägen.
Personnummer enligt 18 § första stycket andra meningen fastställs av
den skattemyndighet som bestäms av regeringen eller den myndighet som
regeringen förordnar.
I övriga ärenden beslutar den skattemyndighet inom vars verksamhetsområde en person är eller senast har varit folkbokförd eller, i fråga om
ärende enligt 1 § andra stycket, den skattemyndighet som enligt särskilda
bestämmelser skall underrättas om händelsen.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.
På regeringens vägnar
JAN NYGREN
Karin Almgren
(Finansdepartementet)
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