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The purpose with this essay (paper) is to examine if the population register fulfil 

their real aim when talking about childrens residence rules. Also to examine the 

connection between the reigster and social need in comunity. Population registration 

in Sweden has ancient roots and the church administrated it. The first regulation on 

church books dates from the year 1600. Each person resident in Sweden must be 

registered for population purpus and the volym each year is name, marriage, 

migration, birth, divorce and death. The population register is now administered by 

the Tax Agency. The place where you are registred is important for many rights and 

obligations. It´s therefore important that every new circumstance become reported to 

the Tax Abency too maintain a correct register. The concept of guardianship is a 

legal on and any written notification that regulates the childrens everyday care does 

not affect the population register for the childrens residence. There are no seperate 

statutory regulations for childrens residence. Some cases with children residence are 

hard to cope with and each case has to be studied individuallity. Unanimity must 

exist in the Swedish statutory. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att utreda om folkbokföringslagen uppfyller målsättningen 

vid folkbokföringen av barns boende vid vårdnadshavarnas separation samt att 

undersöka kopplingen mellan folkbokföringen och olika samhällsstöd. 

Folkbokföringen har gamla anor som tidigare sköttes av kyrkan. Våra äldsta 

kyrkböcker är från 1600-talet. Mantalsskrivningen blev ett viktigt instrument för 

beskattningen. I folkbokföringen registreras var i landet vi bor, uppgifter om namn, 

identitet och familjeförhållanden. För att folkbokföringen ska kunna bli korrekt 

måste varje förhållande uppges till Skatteverket. Skatteverket handlägger många 

ärenden inom folkbokföringen och där den största ärendegruppen utgörs av 

flyttningar. Bosättningsärendena omfattar i första hand prövning av var någonstans i 

landet en person ska anses vara bosatt. På flera områden är folkbokföringen kopplad 

till olika samhällsfunktioner i samhället, t.ex. genom att skolplikten i Sverige 

anknyts till barnets bosättning kan man via folkbokföringen få upplysningar om 

barnen. Ett domstolsbeslut som rör barnets boende ska inte påverka barnets 

folkbokföring, dvs. här saknas koppling. Denna ordning är nödvändig för att 

förhindra missbruk av olika stödsystem. Det finns inga separata bestämmelser i 

folkbokföringslagen om var ett barn ska folkbokföras. Barns folkbokföring kan 

upplevas som komplicerad. Det kan vara svårt att förklara reglerna för dem som 

berörs (dvs. vårdnadshavarna). Varje fall är unikt och måste studeras enskilt. 

Samhället förändras med tiden och så även boendeformerna för barn vars 

vårdnadshavare inte bor tillsammans. En samstämmighet måste råda i lagen.  
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Vissa förkortningar 

 
FB  Föräldrabalken (1949:381). 

FBL1 Folkbokföringslagen (1991:481). 

FL  Förvaltningslagen (1986:223).  

FPL Förvaltningsprocesslagen (1971:291). 

FT  Förvaltningsrättslig tidskrift. 

HD  Högsta domstolen. 

HovR Hovrätt. 

IL Inkomstskattelagen (1999:1229). 

KamR Kammarrätt. 

JK Justitiekanslern.  

LR  Länsrätt. 

RegR Regeringsrätten. 

SKV Skatteverket. 

SoL Socialtjänstlagen (2001:453). 

USL Lag (1996:1030) om underhållsstöd.

                                                 
1 Författaren har valt förkortningen FBL eftersom förkortningen används i förvaltningsrätts doktrin 
som användes i uppsatsen. Allmän förvaltningsrätt och Speciell förvaltningsrätt av Håkan Strömberg. 
Ibland inom Skatteverket förekommer förkortningen FOL, se bilaga 1. 
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Kapitel 1 Inledning 

Under sommaren 2006 fick jag möjlighet att bekanta mig med folkbokföringen vid 

Skatteverket i Örebro, varvid ett intresse för barns folkbokföring väcktes, mycket 

därför att betydelsen av folkbokföringens koppling till olika stödsystem i samhället 

är komplex. Lagstiftningen anses ibland inte stämma överens med gemenemans 

uppfattning och de faktiska förhållandena. Det är vanligt förekommande i vårt 

samhälle att föräldrar som inte är gifta har gemensam vårdnad om sina barn. Gifta 

föräldrar får per automatik gemensam vårdnad. Vid en eventuell separation är det 

kanske den ena parten som flyttar och barnet flyttar med efter ett gemensamt beslut. 

Ska barnet då folkbokföras med den förälder som flyttar? Inget konstigt  anser 

kanske den föräldern som flyttar, emellertid säger Skatteverket något annat och 

många frågetecken uppenbarar sig för de separerade föräldrarna.2     

Det finns ett flertal viktiga rättsverkningar knutna till folkbokföringen, bland 

annat medborgerliga rättigheter och skyldigheter som ställer krav på att systemet är 

stabilt. Stabiliteten och återspeglingen av det faktiska boendet är viktigt i systemet 

och mot denna bakgrund kan därför den enskildes önskemål om folkbokföringsort 

inte ges avgörande betydelse.3 

Syftet med denna uppsats är att utreda om den svenska folkbokföringen uppfyller 

sitt syfte när det gäller barns folkbokföringsadress vid vårdnadshavarnas separation 

samt att se om det behövs några de lege ferenda förslag. En undersökning mellan 

sambandet i folkbokföringen och olika stödsystem i samhället kommer att 

konkretiseras.  

1.1 Problemställningar 

1) Uppfyller folkbokföringslagen sitt syfte, när det gäller barns folkbokföring vid 

vårdnadshavarnas separation? 

2) Vilken koppling finns mellan folkbokföringen och olika stödsystem i samhället?  

                                                 
2 Bedömningen av barns boende sker efter Folkbokföringslagen (1991:481). Då föräldrarna är gifta, 
anses mannen i äktenskapet vara barnets fader (1:1 FB) och barnet står då under vårdnad av båda 
föräldrarna (6:3 FB).  
3 Rättsfallet RÅ 1997 ref 8 kommer att refereras i avsnitt 4.2. 
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1.2 Material och metod 

Jag kommer i denna uppsats använda mig av traditionell juridisk metod för att utreda 

ovannämnda problemställningar. Praxis och förarbeten samt lagtext har utgjort 

centrala källor. Uppsatsen kommer löpande referera till rättsfall samt att i kapitel 4 

ge några längre referat till domar som anses viktiga för arbetet. Eftersom det i 

doktrin inte finns mycket skrivet om folkbokföringen har information främst hämtats 

från offentligt tryck såsom propositioner, betänkande, departementspromemorior, 

lagrådsremisser samt Skatteverkets informationsbroschyrer.  

1.3 Källkritik och metodkritik 

Barns folkbokföring kan upplevas som komplicerad. Det kan vara svårt att förklara 

reglerna för dem som berörs (dvs. vårdnadshavarna). Varje fall är unikt och måste 

studeras enskilt. Separerade föräldrar kan antingen vara oense eller ense om var 

barnet ska bo och ändå kan detta få ekonomiska följdproblem för den enskilde 

föräldern, då folkbokföringslagen ska följas. Detta gör att barns flytt blir ett känsligt 

ämne. Doktrin som behandlar barns folkbokföring har författaren inte hittat i någon 

större utsträckning. Den doktrin som behandlat ämnet inom folkbokföringen är 

endast litteratur inom speciell förvaltningsrätt. Skatteverket är en förvaltnings-

myndighet för frågor som rör folkbokföringen (1 januari, 20034). Användandet av 

namnen Skattemyndighet, verk eller kontor beror på från när källan är hämtad5.  

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen kommer inte att utreda försäkringskassans handläggning över ev. bidrag, 

utan endast övergripande visa betydelsen av folkbokföringen. Barnets bästa kommer 

inte i fokus utan beröras endast i sin helhet, då uppsatsen behandlar barns 

folkbokföring vid flytt. I denna uppsats kommer barns flytt inom Sverige endast att 

behandlas. Benämningar som föräldrar och boförälder kommer att användas i arbetet 

och syftar till det allmänna begreppet vårdnadshavare. Uppsatsen utgår från de 

föräldrar som har gemensam vårdnad om sina barn. En analys av hela 

                                                 
4 Prop. 2002/03:99, s. 1.   
5 Den 1 januari 2004 bildade Riksskatteverket och landets tio regionala skattemyndigheter en helt ny 
myndighet nämligen, Skatteverket. Se vidare www.skatteverket.se. 
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folkbokföringslagen kommer inte att göras. Uppsatsen kommer att vända sig till 

juridikstuderande och kommer därmed inte att förklara vissa juridiska termer i detalj. 

 

Kapitel 2 Folkbokföringen 

I kapitel 2 får läsaren en överblick över folkbokföringen i Sverige och dess 

förvaltning. Folkbokföringen hanteras av Skatteverket som är en 

förvaltningsmyndighet. Inom Skatteverket hanteras också personbeskattning och 

företagsbeskattning samt bouppteckningar6. 

2.1 Bakgrund 

Folkbokföringen har gamla anor som tidigare sköttes av kyrkan. Våra äldsta 

kyrkböcker är från 1600-talet. Mantalsskrivningen var ett viktigt instrument i 

beskattningen7. Det innebär att befolkningen i vårt land har registrerats genom två 

skilda förfaranden som reglerades sida vid sida, dels genom kyrkobokföringen 

(förordningen 1915) och dels genom mantalsskrivningen (förordningen 1894). Dessa 

förenades sedan i folkbokföringsförordningen år 1946, som senare ersattes av 

folkbokföringslagen år 1967.8 

I folkbokföringssystemet registreras var i landet vi bor, uppgifter om namn, 

identitet och familjeförhållanden. Skatteverket är den myndighet som sköter 

folkbokföringen i Sverige. Som person är du folkbokförd från det att du föds till dess 

att du avlider, eller att du väljer att flytta utomlands. Många rättigheter och 

skyldigheter är kopplade till var du är folkbokförd i Sverige, t.ex. rätten till 

barnbidrag och bostadsbidrag och röstlängd får betydelse, även till vilken kommun 

som du ska betala skatt. Folkbokföringen är därmed det grundläggande 

förteckningen av Sveriges befolkning.9 

 

                                                 
6http://www.skatteverket.se/omskatteverket/allmantomskatteverket.4.906b37c10bd295ff4880004337.
html  Skatteverkets hemsida, (besökt den 13 maj 2007). 
7 Skatteförvaltning ”Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler”, RSV 710 utg. 1, s. 4, 
28. 
8 Håkan Strömberg & Bengt Lundell, Speciell förvaltningsrätt, 16: e upplagan, s. 193. 
9 Skatteverkets broschyr ”Folkbokföring i Sverige”, SKV 717 utgåva nr. 3, s. 2-3, 6-7. 
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2.2 Innebörden och betydelsen av folkbokföring i Sv erige 

Syftet med folkbokföringen i Sverige är att tillgodose samhällets behov av 

basuppgifter om befolkningen. För att folkbokföringen ska kunna bli korrekt måste 

varje förhållande (som ska registreras10) uppges till Skatteverket. Det sker dels från 

anmälningar från enskilda och dels genom anmälningar från andra myndigheter. Vid 

ett barns födelse ska detta ske enligt 2 § och 24 § folkbokföringslagen (FBL) till 

Skatteverket. Den som upplåter bostad åt andra personer har ingen allmän skyldighet 

att anmäla detta, dock får Skatteverket i enskilda fall ålägga en fastighetsägare att 

lämna ut uppgifter om ev. upplåtelser och om vilka som bor i fastigheten eller 

lägenheten. Skatteverkets beslut om folkbokföringen kan överklagas hos länsrätten 

(LR) av den det berör (38 § FBL).11 

Tillförlitligheten i folkbokföringen förutsätter att varje person betecknas på ett 

sätt som utesluter förväxling. Vid födsel och inflyttning i landet fastställs för varje 

person ett personnummer som identitetsbeteckning, detta beslut kan däremot inte 

överklagas. En person kopplas sedan genom registreringen i folkbokföringsregistret 

till en viss fastighet och i en viss församling. Denna registrering skapar sedan en 

rättslig anknytning som bygger så långt som det är möjligt på de faktiska 

bosättningsförhållandena. Det rättsliga bandet mellan person och plats förbinder 

sedan de materiella rättsfakta i en mängd olika sammanhang och som är själva 

kärnan i denna uppsats.12 

Den svenska skolplikten finns lagstadgad i skollagen (1985:1100). I 3 kap 

skollagen sägs att 1 § ”barn som är bosatta i landet har skolplikt enligt föreskrifterna 

i detta kapitel”. Tillsynen utövas genom stadgandet i 13 § där, ”kommunen skall se 

till att skolpliktiga elever i dess grundskola och särskola fullgör sin skolgång. 

Kommunen skall också se till att skolpliktiga barn, som är bosatta i kommunen men 

inte går i dess grundskola eller särskola, på något annat sätt får föreskriven 

                                                 
10 ”Namn, personnummer, födelsehemort, medborgarskap, civilstånd, make, barn föräldrar, 
vårdnadshavare och adoption, adress, fastighet, församling och kommun där du är folkbokförd, 
flyttning till och från Sverige, adress i utlandet, dödsfall och gravort, samt vigseldatum.” 
Skatteverkets broschyr ”Folkbokföring i Sverige”, SKV 717 utgåva nr. 3, s. 3. 
11 Håkan Strömberg & Bengt Lundell, Speciell förvaltningsrätt, 16: e upplagan, s. 198-199. 
12 Ibid., s. 194. Materiellt rättsfaktum är de moment i en rättsregel som ska föreligga för att en viss 
rättsföljd ska inträffa jfr processuell rättsfakta innehåller de faktiska omständigheterna som svarar 
mot innehållet i en rättsregel (42:12 RB). Rättsfaktum, se vidare Per Olof Ekelöf & Henrik Edelstam i 
Rättegång I, 8:e upplagan, s. 48-51.   
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utbildning.”13 Genom att skolplikten anknyts till barnets bosättning kan man via 

folkbokföringen få upplysningar om barnen14. Det är också hemkommunen som 

genom stadgandet i 4:7 skollagen får effekt då kommunen är skyldig att ordna 

skolskjuts från folkbokföringsadressen. Bor vårdnadshavarna i olika kommunen så 

måste en behovsprövning ske15. Ansvaret för att den enskilde får hjälp och stöd 

under t.ex. vård på sjukhus eller annan sjukvårdsinrättning är ytterligare 

samhällsskyldigheter som åligger folkbokföringskommunen16. Folkbokföringen får 

även betydelse i frågor om vem av föräldrarna som vid gemensam vårdnad om 

barnet ska få rätt att uppbära det särskilda bostadsbidraget för hemmavarande barn. 

Daghemsplats för barnet kan också få betydelse för folkbokföringsadressen.17  

Bostadsbidraget har nära koppling till folkbokföringen, då försäkringskassan 

presumerar att sökande som inte är folkbokförd på berörd adress inte anses bosatt 

där18. Ovan uppräknade kopplingar (under 2.2) till de olika samhällsfunktionerna får 

till följd av att folkbokföringen kan öka tvisten mellan myndigheter eller mellan 

vårdnadshavarna om var barnet/barnen ska var folkbokförda. Det är inte uteslutet att 

viss skenskrivning kan förekomma som gör det lättare för att erhålla dessa bidrag.19 

Ett domstolsbeslut om barnets boende ska inte påverka barnets folkbokföring, 

dvs. här saknas den koppling som hittills ovan har redovisats. Denna ordning är 

nödvändig för att förhindra missbruk av olika stödsystem. Ett avtal mellan 

föräldrarna efter separationen, skulle kunna ge en ekonomisk vinst genom att låta 

barnet bo hos den föräldern med den högre inkomsten och samtidigt uppbära 

underhållsstöd i relation till den andra föräldern och skulle i denna situation bli 

återbetalningsskyldig till en mindre summa än den skulle vara. Ett annat perspektiv 

                                                 
13 3:1 och 3:13 Skollagen (1985:1100). 
14 SOU 2002: 121, s. 187. 
15 Skollagen (1985:1100). Frågan om rätt till skolskjuts vid växelvis boende har prövats i RÅ 2002 
ref. 91. RegR har i domen fastslagit att barn som bor växelvis hos sina föräldrar ska ha kostnadsfri 
skolskjuts från båda adresserna, samt att det är hemortskommunen som är skyldig att sörja för denna 
kostnad. I domen anges ingen begränsning till kommungränsen. Undantaget i 7:4 st. 3 skollagen är 
därmed inte tillämpligt då föräldrarna inte aktivt sökt annan skola för barnen.  
16 Prop. 1996/97:124, s. 160-161. 
17 Prop. 1997/98:7, s. 55-58. 
18 Prop. 1995/96:186, s. 48.    
19 Författarens kommentarer för att belysa problem som kan uppkomma genom kopplingen till andra 
samhällsstöd.  
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är att reglerna inte ska vara konstruerade eller tillämpas på ett sådant sätt att det 

försvårar för barnen att få ett boende som är bäst för just dem.20 

      2.2.1 Beredningen av ärenden  

Myndigheternas ärenden kan indelas genom beredning av både interna och allmänna 

ärenden och även av partsärenden. Med det sistnämnda åsyftas ärenden där någon 

enskild (fysisk eller juridisk) person står som sökande eller klagande. När det gäller 

ärenden som rör barns folkbokföring berörs även stadgandet i förvaltningslagens 

(FL) 17 §, ”om den enskildes rätt att få ta del av och tillfälle att yttra sig över 

utredning i ärende där han är part”.21  

Den enskildes roll i själva förvaltningsförfarande sker genom en samverkan 

mellan myndigheten och den enskilda, som kan bestå i t.ex. ett initiativ till ett 

ärendes behandling genom själva ansökan eller anmälan om flyttning22. Genom det 

faktiska handlandet, ärendehandläggningen, beslutsfattandet och verkställigheten av 

beslut, går de ofta omlott och avlöser varandra. En enskild framställning görs i sak 

(fråga) och den som saken angår blir part i ärendet. Klagorätten angår den som är 

part och i förekommande fall då vi pratar om barnen/barnet är det dess 

vårdnadshavare (båda vid gemensam och ensam vid ensam vårdnadshavare) som får 

klagorätt.23 

Föräldrarna har en skyldighet att förse skattemyndigheten med information och 

synpunkter som kan vara relevant för avgörandet i frågan om barnets 

folkbokföringsadress. I detta fall intar föräldrarna inte någon partställning i 

ärendet.24 

Beredningen för ett myndighetsavgörande inom folkbokföringen görs enligt 

officialprincipen25. Skatteverket har ansvaret för att utredningen blir så fullständig 

som det åvilar myndigheten, detta genom en analog tillämpning av 8 § 

                                                 
20 Prop. 1997/98:7, s. 55-58.   
21 Bertil Wennergren, Handläggning, Hur förvaltningsärenden behandlas av stat och kommun, 18: e 
upplagan, s. 20-21. 
22 Håkan Strömberg & Bengt Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 23:e upplagan, s. 88-89. 
23 Bertil Wennergren, Offentlig förvaltning i arbete, Om verksamheten och ärendehandläggningen i 
stat och kommun, 2: a upplagan. s. 46-47. 
24 RÅ 1995 ref 74. Rättsfallet kommer att föredras under avsnitt 4.1. Se även vidare avsnitt 2.2.4 om 
besvärsrätt. 
25 RÅ 1997 ref 8. Rättsfallet kommer att föredras under avsnitt 4.2. 
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förvaltningsprocesslagen (FPL). Officialprincipen anses även gälla för 

förvaltningsmyndigheter trots avsaknad av motsvarighet i förvaltningslagen. 

Principen innebär att myndighetsansvarig ska leda utredningen och se till att 

nödvändigt material kommer in i ärendet. Myndigheten har också till uppgift att 

poängtera de brister i den enskildes inlämnade material och också ge en möjlighet 

för medborgaren att komplettera dessa.26  

När en enskild person ansöker om t.ex. en förmån, åligger det även honom att 

själv styrka sitt anspråk. I 7 § FL ges myndigheten en möjlighet att inhämta 

behövliga upplysningar från andra myndigheter.27 När officialprincipen blir den 

dominerande i processen, så återspeglas en syn på att det är de allmännas organ som 

är den främsta företrädaren av den enskildes behov och intressen. Presumtionen är 

att det allmänna och den enskilde ska ha samma intressen.28 

2.2.2 Kommunicering av ärenden 

Det stadgas i 34 § FBL att beslut i ärenden tas av Skattemyndigheten efter 

inkommen anmälan eller ansökan eller då det annars finns skäl till det. Det betyder 

att Skattemyndigheten självmant kan ta upp en persons folkbokföring till prövning. 

Prövningen ska ske enligt 17 § FL bestämmelser om bl.a. parters rätt att få ta del av 

uppgifter. Ärendet får inte avgöras utan att den som söker, klagar eller annan part 

har underrättats och fått tillfälle att yttra sig över den. ”Myndigheten får avgöra 

ärendet utan att så har skett, om avgörandet inte går part emot, om uppgiften saknar 

betydelse eller om åtgärderna av någon annan anledning är uppenbart obehövliga, 

…”. Underrättelsen kan ske antingen muntligt, genom vanligt brev eller genom 

delgivning.29 

 

                                                 
26 Red. Lena Marcusson, Offentligrättsliga principer, författare av avsnittet är Olle Lundin, s. 170-
172. 
27 Håkan Strömberg & Bengt Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 23: e upplagan. s. 100-101.  
28 Titti Mattsson, Barnet och rättsprocessen, Rättssäkerhet, integritetsskydd och autonomi i samband 
med beslut om tvångsvård, s. 165-166. 
29 Prop. 1990/91:153, s. 139. 
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2.2.3 Tredskodomar 

En tredskodom30 är en formellt riktig dom som inte grundas på en ingående 

prövning av sakförhållanden, utan på att part har uteblivit från förhandlingen eller att 

part har underlåtit sig att ingiva handlingar till ärendet. Motsatsvis är då en materiellt 

riktig dom som grundas på en ordentlig prövning av sakförhållandet i målet. Ett 

exempel på detta är då parterna i ett dispositivt tvistemål (parterna kan träffa 

förlikning) själva har begränsat underlaget till domstolen genom att endast ange en 

begränsad del av händelseförloppet. Domstolen kan endast pröva det som åberopas31 

av parterna och detta blir sedan föremål för en rättslig prövning. Genom parternas 

begränsade processhandlingar kan den verkliga sanningen inte kan komma fram.32  

En tredskoskrivning i ett folkbokföringsärende som vid t.ex. frånvaro av den 

andre förälderns samtycke kan få konsekvenser, då den frånvarande parten inte kan 

överklaga beslutet ensamt.33 Skatteverket kan om skäl finns besluta om s.k. 

tredskoskrivning enligt 34 § FBL, då samtliga kända uppgifter vägts samman som 

grund för beslutet. Föräldrarna har en skyldighet att förse skattemyndigheten med 

information och synpunkter som kan vara avgörande och relevant för avgörandet i 

frågan. (25 § och 30-31 §§ FBL, 6:11 och 6:13 FB). 

2.2.4 Överklagande 

Skattemyndighetens handläggning inom folkbokföringen är mycket stort till antalet 

och den största ärendegruppen utgörs av flyttningar. Bosättningsärendena omfattar i 

första hand prövning av var någonstans i landet en person ska anses vara bosatt. 

Överklagande av fattade beslut beträffande bosättningen regleras i 38 § st. 1-2  FBL. 

Den enskilde kan inom tre veckor överklaga beslutet. En allmän tvåpartsprocess i 

förvaltningsdomstolarna infördes i 1 maj år 1996 34.  Överklagande av enskild 

person har myndigheten som motpart i domstolen och genom detta har även 

                                                 
30 Se vidare rättsfallet RÅ 1995 ref 74 där tredskoskrivning aktualiserades, refereras i avsnitt 4.1. 
31 17:3 RB. 
32 Bengt Lindell, Civilprocessen, 2: a upplagan, s. 28.  
33 Besvärsrätten för endast en av föräldrarna vid gemensam vårdnad kan inte prövas om båda 
föräldrarna inte är ense om att åstadkomma en sådan prövning. Se vidare rättsfall RÅ 1995 ref 74 i 
avsnitt 4.1. 
34 Prop. 1995/96:22, s. 21, 79-81. 
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myndigheten rätt att överklaga domstolens beslut. Riksskatteverket35 (i uppgift att 

föra det allmännas talan, görs numera av ett allmänt ombud genom lag 2003:643 om 

allmänt ombud hos Skatteverket, 40 § FBL) har endast möjlighet att överklaga 

skattemyndighetens bosättningsbeslut (inte renodlade registreringsbeslut).36 En 

överklagan prövas hos länsrätten enligt 38 § FBL. Folkbokföringsmål prövas av 

länsrätten och de allmännas talan förs av Skatteverket eller genom det allmänna 

ombudet hos Skatteverket37. 

Att överklaga ett förvaltningsbeslut, får inte vem som helst göra. Rätten att 

överklaga kan endast göras av den det berör (22 § FL, 33 § FPL). I praktiken blir 

emellertid regeln ganska svårtillämpad, då den är alltför allmän och vag principiellt. 

Besvärsrätten åligger framför allt den, som intagit partställning hos Skatteverket 

(den beslutande myndigheten). De besvärliga fallen utgörs av beslut utan att 

personen intar partställning. Exempel på sådana fall är RÅ 1964:53, där en 

länsskolnämnd avslog en ansökan om statsbidrag till skolskjuts. Ansökan om bidrag 

hade gjorts av skolstyrelsen. Föräldrarna till de barn som skulle ha haft en fördel av 

skolskjutsen, bedömdes inte vara besvärsberättigade. En lösning till ovan problem 

som kan uppkomma utgörs av att man därför brukar kräva, ”att beslutet antingen 

påverkar vederbörandes rättställning eller berör ett intresse, som på något sätt 

erkänts av rättsordningen”38. Detta kan utläsas antingen genom föreskrifter, t.ex. att 

intressenter ska höras innan beslut meddelas eller att hänsyn ska tas till personens 

intressen.39 

Vissa familjerättsliga beslut som hindersprövning, vårdnad och namn kan endast 

överklagas av enskild som berörs av beslutet (22 § FL). Här får tvåpartssystemet 

effekt då den enskilde överklagar skattemyndighetens beslut med myndigheten som 

part. I propositionen 1997/98:9 har man gjort den bedömningen att en ensam 

vårdnadshavare inte bör ges rätt att mot den andre vårdnadshavaren överklaga ett 

beslut som rör barnets folkbokföring. Skattemyndighetens bedömning av barnets 

                                                 
35 Den 1 januari 2004 bildade Riksskatteverket och landets tio regionala skattemyndigheter en helt ny 
myndighet nämligen, Skatteverket. Se vidare www.skatteverket.se. 
36 Prop. 1997/98:9, s. 95-97. 
37 Lag (2003:643) om allmänt ombud hos Skatteverket. Har vidare utvecklats i Prop. 2002/03:99, s. 
63, 250-251, 301. 
38 Citat hämtat från Håkan Strömberg & Bengt Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 23:e upplagan, s. 
192. 
39 Håkan Strömberg & Bengt Lundell, Allmän förvaltningsrätt, 23:e upplagan, s. 191-192. 
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folkbokföring har samband med vårdnadshavares rätt att uppbära vissa sociala 

förmåner som kan få ekonomisk betydelse för föräldrarna. Den huvudsakliga frågan 

om barnets folkbokföring gäller tillämpningen av vissa materiella bestämmelser i 

folkbokföringslagen som skattemyndigheten och förvaltningsdomstolarna gör och 

inte rätten att överklaga.40 

 

Kapitel 3 Barns folkbokföring 

I kapitel 3 presenteras de omständigheter som föranleder barns folkbokföring. Det 

finns inga separata bestämmelser i FBL om var ett barn ska folkbokföras. Följden 

blir därmed att barn under 18 år ska folkbokföras enligt samma regler som för vuxna 

och avgörande blir därför dygnsviloregeln i 7 § FBL. 

3.1 Vårdnadshavare 

Ett barn står under vårdnaden av antingen båda föräldrarna eller en av dem eller av 

en/två särskilt förordnade vårdnadshavare (6:2 FB). Två personer kan därmed ha 

gemensam vårdnad. Från födseln står barnet under vårdnad av båda föräldrarna, om 

dessa är gifta. Fastställande av faderskap då föräldrarna inte är gifta när ett barn föds 

görs av socialnämnden (2:1 FB). Vid fastställande av faderskapet får föräldrarna ofta 

också ta ställning till om de vill ha gemensam vårdnad (6:4 st. 1 FB).41 

Är äktenskapsskillnad nära förestående mellan föräldrarna, står barnet ändå under 

båda föräldrarnas vårdnad, om inte en begäran om att rätten ska lösa upp den 

gemensamma vårdnaden inkommer. Rätten kan även på eget initiativ (ex officio) ta 

upp frågan om vårdnad. Då barnet står under en förälders vårdnad kan även en 

gemensam ansökan till domstolen av föräldrarna göras, för att få till stånd en 

gemensam vårdnad. Deras begäran brukar bifallas, om inte den gemensamma 

vårdnaden skulle vara uppbenbart oförenligt med barnets bästa (6:4 FB).42 

Det åvilar vidare barnens vårdnadshavare att ta ställning till barnets folkbokföring 

(6:11 FB och 30 § FBL), genom att anmäla flyttning till Skattemyndigheten. Då 

barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare (gemensam vårdnad), ska 
                                                 

40 Prop. 1997/98:9, s. 96-100. 
41 Föräldrabalken  (1949:381). 
42 Anita Wickström, Unto Komujärvi, Familjerätten en introduktion, andra upplagan, s. 90. 
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beslutanderätten rörande vårdnaden utövas av dem tillsammans (6:13 FB). En 

ändring av ett beslut kan därför inte prövas i sak om inte båda föräldrarna är ense om 

att åstadkomma en sådan prövning43. Vårdnadshavarna ska tillsammans utöva 

bestämmanderätten i frågor som rör barnets personliga förhållande. Frågor som rör 

den dagliga omsorgen om barnet kan emellertid fattas av den vårdnadshavare som 

för tillfället är till hands eller i enighet. I viktiga frågor som rör barnets skolgång och 

bosättning måste båda föräldrarna delta. Vissa frågor som t.ex. huruvida den förälder 

som barnet bor hos, kan fatta beslut i frågor som rör barnomsorgen har även 

diskuterats av JO.44  

3.2 Folkbokföringslagen 

En anmälan om flyttning kan enligt 30 § FBL, göras av barn som fyllt 16 år. 

Skatteverket behöver inte sända någon förfrågan om godkännande till 

vårdnadshavarna beträffande flyttningen, då en 16 åring själv har rätt att göra en 

sådan anmälan. I 16 § FBL ges även en vårdnadshavare rätt att emot den andres vilja 

göra en flyttansökan, om syftet med ansökan är att skydda barnet mot den andre 

vårdnadshavaren.45 Huvudregeln är dock att vid gemensam vårdnad så krävs det ett 

samtycke från bägge vårdnadshavarna till flyttanmälan46. 

6 § FBL sätter grunden för vad som anses som rätt folkbokföringsort, nämligen 

”på den fastighet och i den territoriella församling” där han/hon anses som bosatt. 7 

§ FBL visar att där en person anses tillbringa sin regelmässiga dygnsvila, ska 

personen även vara bosatt. Dygnsvilan regleras utifrån där man har sin normala 

livsföring och tillbringar minst en gång i veckan eller i vart fall i samma omfattning, 

men under annan förläggning av tiden47. I de fall då en person anses vara bosatt på 

flera fastigheter görs bedömningen utifrån var han eller hon har sin familj med 

hänsyn till omständigheterna i övrigt där man bedöms ha sin egentliga hemvist. 

                                                 
43 RÅ 1995 ref 74, kommer att refereras i avsnitt 4.1. 
44 JO 2688-2005, Betänkande (SOU 2005:43) Vårdnad, boende, umgänge, barnets bästa, föräldrar 
ansvar.  
45 Folkbokföringslagen  (1991:481). 
46 Westlaw Sverige, Karnov-plus, kommentar av Birgitta Petterson (besökt den 13 maj 2007).  
47 Ds. 1999:30, s. 25. 
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Följden blir därmed att barn under 18 år ska folkbokföras enligt samma regler som 

för vuxna och avgörande blir därför dygnsviloregeln i 7 § FBL.48  

Dygnsviloregeln har även sina undantag som anges i 8-11 §§ FBL. Om det visar 

sig att man på förhand under en bestämd tid (högst sex månader) regelmässigt skulle 

tillbringa sin dygnsvila på en annan fastighet än sin egentliga hemvistadress, så 

anses inte denna kortvariga ändring leda till ändrad bosättning i FBL:s mening. 8 § 

FBL gäller även på såväl ensamstående personer som hela familjer som gemensamt 

vistas på annan ort i högst sex månader (under en bestämd tid).49 Det är inte ovanligt 

att någon pga. ett tillfälligt arbete eller av andra orsaker tillbringar sin dygnsvila på 

en annan plats under en begränsad tid50. Detta gäller även barn som placerats i 

familjehem under ca 6 mån51. Det sistnämnda har aktualiserats i rättsfallet RÅ 1997 

ref 80 där vård i familjehem enligt socialtjänsten ansågs vara en begränsad 

överenskommelse mellan familjen och socialtjänsten och 8 § FBL blev här 

tillämplig. Härigenom gavs ingen anledning till någon ändring av barnets 

folkbokföring. Folkbokföring av familjehemplacerade barn kan höra till undantagen 

och antingen används 8 § eller 10 § FBL, då vistelsen är tillfällig. När det gäller vård 

av barn som på annat sätt kan bli föremål för samhällsgripande insatser, råder det en 

osäkerhet för vilken typ av boende som ska vara institutionerad i folkbokföringens 

mening. T.ex. vistelse på s.k. särskild tillsyn enligt 12 § FBL ska heller inte leda till 

ändring av folkbokföring.52  

För vård i familjehem har socialtjänsten inte ansett detta vara vård vid en 

institution. I fallet RÅ 1997 ref 80 och även i socialtjänstlagen53 har vård i 

familjehem betraktats som något annat än institutionsvård och samma synsätt bör 

rimligen även gälla frågor rörande folkbokföringen. För närvarande finns det inte 

alls en tydlig linje för vad som ska gälla. 

Ett annat fall gällande undantagen från dygnsviloregeln aktualiseras i LR:s dom 

från Örebro, angående gymnasiestudier för en elev född 1985. Med föräldrarnas 

boende i Åsbro och med stöd av 11 § FBL fastslås det att sonen ska ha sin egentliga 

                                                 
48 Folkbokföringslagen (1991:481). 
49 Ibid. 
50 Kristina Örtenhed, Hemvistbegreppet, s. 31. 
51 RÅ 1997 ref 80. 
52 Prop. 1997/98:9, s. 88. 
53 Socialtjänstlagen (2001:453), 6 kap. Vård i familjehem och i hem för vård eller boende.  
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hemvist tillsammans med föräldrarna. Skattemyndigheten avslog föräldrarnas 

flyttningsanmälan för sonen. De ville att sonen skulle flytta till morbrodern i Örebro 

för att där kunna ge honom möjlighet att påbörja sina gymnasiestudier. Sonen hade 

nämligen fått ett lärlingskontrakt med fotbollsklubben Örebro Sportklubb (ÖSK). 

LR ansåg att fotbollsträning på denna nivå var att jämföras med hans 

gymnasiestudier och därav bör 11 § FBL även tillämpas vad gäller 

fotbollsträningen.54 11 § FBL uppställer särskilda regler för skolelever som är under 

18 år. Skolelever som under sina gymnasiestudier tillbringar sin dygnsvila på annan 

ort, ska ändock ha sin egentliga hemvist tillsammans med sina föräldrar eller andra 

anhöriga55. 

Det är inte bara i 8-11 §§ FBL som man frångår dygnsviloregeln. Vid 

bedömningar av barns folkbokföring har det visat sig i praxis och skatteverkets egna 

rekommendationer att ursprungsbostaden och övriga omständigheter har stor 

betydelse vid bestämmandet av folkbokföringsadressen. Klargörandet av detta 

kommer att framställs längre fram i uppsatsen.56 

3.3 Bedömningar vid barns folkbokföring 

Föräldrarna kan inte själva avtala om var barnet ska vara folkbokförd. Inte heller kan 

man vända sig till domstol för att påverka folkbokföringen, då barnets 

folkbokförning inte påverkar frågor om vårdnad eller umgängesrätt.57 

Då ett domstolsbeslut eller avtal om barnets boende inte får någon avgörande 

betydelse för barnets folkbokföring kan detta göra det svårt för föräldrarna att 

förutse framtida ekonomiska effekter. Barnets folkbokföring får betydelse bl.a. för 

vem av föräldrarna som kommer att få rätt att uppbära det särskilda bostadsbidraget 

för hemmavarande barn.58 

Det kan då visa sig bli en aning förvirrande för en förälder som tar del av 6:14 a 

FB angående barns boende, där det stadgas, ”står barnet under vårdnad av båda 

föräldrarna, får rätten på talan av en av dem eller båda besluta vem av föräldrarna 

                                                 
54 Bilaga 1. 
55 Håkan Strömberg & Bengt Lundell, Speciell förvaltningsrätt, 16: e upplagan, s. 197. 
56 Se vidare under 3.3 och avsnitt 4. 
57 RÅ 1995 ref 74, kommer att refereras i avsnitt 4.1. 
58 Lagrådremiss 26 jan. 2006, Nya vårdnadsreglerna, s. 48-49. Har vidare nämnts i prop. 1997/97:7 s. 
58. 
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barnet skall bo tillsammans med. Föräldrarna får avtala om barnets boende. Avtalet 

skall gälla, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det.”59  

3.3.1 Tidsaspekten 

En central betydelse för bedömningen av en persons hemvist bygger på 

dygnsviloregeln enligt 7 § st. 1 första meningen i FBL. Den faktiska vistelsen får här 

betydelse. Den tid som barnet vistas hos någon av vårdnadshavarna har betydelse 

vid fastställandet av barns folkbokföring. Bosättningsbegreppet är mycket flexibelt 

på grund av det moderna samhällslivet. En uttömmande definition finns därför inte i 

FBL, utan det behövs hjälpregler för tolkningen av begreppet (7-11 §§ FBL). 

Folkbokföringen ska grundas på en persons verkliga vistelse. Dygnsvilan syftar på 

var personen har sin sammanhängande vila under dygnet. Dygnsvilan kan bli svår att 

fastställa under en övergångsperiod vid avflyttningen och bedömningen ska då i stort 

sett göras på antaganden i framtiden. Kravet på sammanhängande dygnsvila anses 

vara då personen regelmässigt sover i den nya bostaden minst en gång i veckan, 

personens avsikt får här betydelse.60 

Ex. Hos vårdnadshavare (A), tillbringar barnet 5 nätter i veckan och hos 

vårdnadshavare (B) tillbringar barnet 2 nätter i veckan. Folkbokföringsadressen blir 

hos vårdnadshavare A. Detta exempel kan enligt min uppfattning inte anses som 

speciellt svårbehandlat.61 

3.3.2 Ursprungsbostad 

Ursprungsbostaden blir avgörande då den ena vårdnadshavaren bor kvar och den 

andre skaffar en ny bostad. Med ursprungsbostad menas den bostad där familjen 

tillsammans senast var folkbokförd. Enligt 7 § st. 1 andra meningen i FBL, så ska ett 

barn som har dubbel bosättning62 (dvs. vistas omväxlande hos båda sina föräldrar, 

också kallat växelvis boende), anses ha sin egentliga hemvist hos den 

föräldern/vårdnadshavare som bor kvar i den ursprungliga bostaden. Här tillämpas 

inte regeln om flyttning, utan bestämmelsen tillämpas enligt person som samtidigt 

                                                 
59 6:14 a FB. Införd ändring i FB genom 2006:458. 
60 Kristina Örtenhed, Hemvistbegreppet, s. 28-29. 
61 Författarens kommentar. 
62 RÅ 1997 ref 8. Rättsfallet refereras i avsnitt 4.2. 
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innehar flera bostäder (dubbel bosättning). ”Anses bosatt” får två olika meningar vid 

dubbel bosättning, en person kan vara bosatt på flera fastigheter och regelmässigt 

tillbringa betydande fler nätter av sin dygnsvila i ena fastigheten, men räknas ändå 

vara bosatt på den andra fastighetsadressen enligt folkbokföringsmässiga grunder, 

dvs. persons hemvist blir således rätt folkbokföringsadress. Hänsyn tas därmed till 

arbetsplatsens belägenhet, övriga familjemedlemmar bor kvar i den ena fastigheten, 

studier etc.63    

Ex. Vårdnadshavare (A) bor kvar i familjens villa. Här tillbringar barnet 3 nätter i 

veckan. Vårdnadshavare (B) skaffar sig en ny bostad där barnet kan vistas. Hos (B) 

vistas barnet 4 nätter i veckan. Barnets kommer att folkbokföras hos vårdnadshavare 

(A) som bor kvar i ursprungsbostaden, trots att färre dagar vistas hos denne.64    

Ex. Skulle den vårdnadshavare som förut bodde kvar i den ursprungliga bostaden 

nu flytta till en ny bostad, så bör en ny bedömning ske, med bakgrund till var den 

övervägande delen av dygnsvilan tillbringas (tidsaspekten).65  

Det finns tre KamR:s domar angående dubbel bosättning och ett RegR:s 

avgörande från 1997. I en KamR:s dom från 1996 ansågs det inte ha framkommit 

något som visar på att det finns tillräckliga skäl för ändrad folkbokföring. Fadern 

som flyttade till ny bostad skulle ha det övergripande ansvaret och av praktiska skäl 

skulle dottern bo hos fadern medan modern bodde kvar i ursprungsbostaden. Ingen 

förändring av folkbokföringsadress medgavs.66 I det andra fallet också från 1996 har 

man funnit att ett barns folkbokföring inte bör följa den förälder där denne varit 

folkbokförd hittills om barnet inte har någon större anknytning till den förälder som 

flyttat. KamR fastställde LR:s dom och det är här man kan utläsa att föräldrarnas 

vilja i fråga om barnens folkbokföring var den avgörande omständigheten i fallet. 

Eftersom båda vårdnadshavarna hade bytt bostad och barnen regelmässigt skulle 

vistas i den nya bostaden var det med hänsyn till personens egen avsikt som fällde 

avgörandet67. I det sista fallet har KamR ansett att då ett barn tillbringar 10 nätter i 

månaden hos fadern och resterande hos modern, så är anknytningen till moderns 

                                                 
63 Kristina Örtenhed, Hemvistbegreppet, s. 29-30. 
64 Kan utläsas i JK 2420-01-40, Riksskatteverkets yttrande i fallet. 
65 Författarens kommentar. 
66 Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 7113-1995. 
67 Kammarrätten i Stockholm, mål nr. 8597-1995. 
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fastighet större än till faderns. Att barnet hade syskon som emellertid var 

folkbokförda hos fadern ändrade inte KamR:s bedömning68. Genom en RegR:s dom 

från 1997 meddelas att föräldrars önskemål eller den enskildes uppfattning om var 

han eller hon ska anses bosatt inte har någon självständig eller avgörande betydelse. 

Dubbel bosättning avgörs utifrån var han eller hon sammanlever med sin familj eller 

med hänsyn till övriga omständigheter som får avgörande betydelse. Av utredningen 

i fallet kunde inga avgörande omständigheter visas som medförde att barnet ansågs 

ha haft större anknytning till den ena eller den andra fastigheten.69  

Genom domarna här ovan kan man inte få en klar bild över vilka omständigheter 

som fick betydelse för utgången. Man kan också tolka det som att övriga 

omständigheter saknades för att rätten skulle ta ställning till dessa. Det 

prejudicerande RegR:s fallet gav endast en fingervisning om att den enskildes 

uppfattning inte får en avgörande betydelse. Det framstår som om inte förhållandet 

har förändrats tillräckligt mycket för barnet, så finns heller inga skäl att ändra barns 

folkbokföring. Rätten ger dock inga vägledande fakta om vilka omständigheter som 

kan få betydelse, då man med bakgrund till övriga KamR:s domar, antingen är i 

avsaknad av omständigheter eller att betonandet av hänsyn och personens avsikt får 

skilda uppfattningar om hur dubbel bosättning enligt FBL ska tolkas.70 

De rättsföljder som följer av växelvis boende hos föräldrarna är att ingen av dem 

åläggs att betala underhåll till den andre, eftersom barnet är bosatt hos dem båda (7:2 

FB). De direkta kostnaderna för barnet svarar föräldrarna enskilt för. Däremot kan 

föräldrarna var och en ansöka om halvt underhållsstöd (8 § i lagen om 

underhållsstöd) om barnet bor växelvis hos dem båda. Av lagstiftningen framgår ej 

när ett barn ska anses bo växelvis, utan en bedömning av det enskilda fallet måste 

göras.71  

Det kan ofta antas på felaktig grund att växelvis boende föreligger, då barnet 

tillbringar mer än en tredje del av sin tid hos den ena föräldern.  Detta kan ha sin 

grund i socialförsäkringsutskottets uttalande i förarbetena till USL. Där uttalades en 

rekommendation att då barnet tillbringade mer än en tredjedel av tiden hos den 

                                                 
68 Kammarrrätten i Stockholm, mål nr.8649-1998. 
69 RÅ 1997 ref 8. Rättsfall kommenteras under 4.2. 
70 Författarens kommentarer av referat som gjorts i texten. 
71 SOU 2005:43, del b, s. 505.  
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underhållsskyldige så skulle detta ligga till grund för bedömningen av 

underhållsstöd.72 

3.3.3 Övriga omständigheter 

När det gäller tolkningen av övriga omständigheter som får avgörande betydelse, så 

får man titta på andra faktorer utöver barns vistelsetid. Vid bedömningen av barns 

folkbokföring får barnets boende betydelse, dvs. hur det är ordnat, var barnet har 

sina tillhörigheter och hur barnets försörjning har fördelats mellan föräldrarna. Detta 

har fastslagits i NJA 1998 s. 267.73 Målet handlade om en förälder som hade sina 

barn hos sig en tredje del av tiden, men som inte var vårdnadshavare (en av 

föräldrarna hade ensam vårdnad). Föräldern som inte i fallet var vårdnadshavare 

ansågs skyldig att betala underhållsbidrag till barnen, pga. att föräldrarna inte ansågs 

bo varaktigt tillsammans (med barnen). Bidraget bestämdes mot bakgrund till 

umgängets omfattning (7:2 och 7:4 FB).74 I rättsfallet ansåg HD att det var frågan 

om umgänge och inte varaktigt boende när barnet vistades en tredjedel hos den ena 

föräldern75.  

Det finns ett avgörande från RegR där frågan om gränsdragning mellan umgänge 

och boende har behandlats. I fallet konstaterades att för växelvis boende måste 

barnet bo varaktigt hos båda föräldrarna. I fallet var det frågan om ett interimistiskt 

förordnande om vårdnaden som hade meddelats från en tingsrätt. Försäkringskassan 

hade i fallet fattat sitt beslut om underhållsstöd på grunder som gällt provisoriskt och 

under en mycket kort tid. Av detta ansåg RegR att det inte fick läggas till grund för 

att barnet bodde varaktigt hos någon av föräldern. Av detta kan man inte utesluta att 

ett interimistiskt förordnande under en längre tid kan läggas till grund för 

bedömningen av varaktigheten. 76 

 

 

 

                                                 
72 Anita Wickström, FT 2004:3, s. 330. 
73 SOU 2005:43, del b, s. 505-507. 
74 NJA 1998 s. 267. 
75 Anita Wickström, FT 2004:3, s. 331. 
76 RÅ 2004 ref 138. 
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Nedan ges några exempel på övriga omständigheter vid växelvis boende och övriga 

faktiska omständigheter. Listan nedan är en rekommendation till 

handläggningsförfarandet av barns folkbokföring som utvecklats av Rätts- och 

utvecklingsenheten vid Skattemyndigheten i Göteborg.77 

 

• ”Antalet dygnsvilor hos respektive förälder, 

• var skola och daghem finns, 

• var övriga syskon är folkbokförda, 

• barnets vistelse dagtid, 

• ansvar för praktiska angelägenheter, 

• fritidssysselsättningar och var kamraterna finns.” 78 

 

För att övriga omständigheter ska tas i beaktning när det är frågan om ändrade 

förhållanden i bosättningen, måste det visas att en verklig förändring av de faktiska 

förhållandena har ägt rum. Först då gör man en helhetsbedömning av relevanta 

omständigheter (ovan nämnda i punkter) där tyngdpunkten måste bedömas utifrån 

om barnets vistelse verkligen har gått över till den andre föräldern.79 Det åligger 

vårdnadshavarna att visa att sådana omständigheter föreligger80. 

3.4 Summering av bedömningar  

– Efter en skilsmässa kommer barnet att bo hos sin mamma fyra nätter i månaden 

och resterande tid hos pappan. Folkbokföring hos pappan.81  

– Barnet kommer att bo lika många nätter hos vardera föräldern efter separationen. 

Mamman bor kvar i parets ursprungsfastighet. Folkbokföring hos mamman.82 

– Nu kommer barnet att tillbringa tre nätter i veckan hos pappan som bor kvar i 

ursprungsfastigheten och fyra nätter i veckan hos sin mamma som flyttat till en ny 

bostad. Barnet kommer att folkbokföras hos pappan.83 

                                                 
77 SOU 2002:121, bilaga 6, s. 182. 
78 Ibid. 
79 Ibid. 
80 RH 2003:60. 
81 SOU 2002:121, bilaga 6, s. 183. 
82 Ibid. 
83 Ibid. 
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– Omvänt blir utgången från exemplet ovan, då ett barn efter föräldrarnas skilsmässa 

tillbringar två nätter i veckan hos sin mamma som bor kvar i ursprungsbostaden och 

nu fem nätter i veckan hos pappan i hans nya bostad. Barnet ska nu istället 

folkbokföras hos sin pappa.84 

– I detta exempel kommer barnet att tillbringa elva nätter i månaden hos pappan på 

ursprungsfastighetens adress och nitton nätter i månaden hos sin mamma. Mamman 

är den som har huvudansvaret för barnet och sköter alla kontakter med skolan och 

sjukvården. Mamman är den som nästan alltid är hemma för vård av sjukt barn. 

Barnet ska här folkbokföras hos sin mamma.85 

– Efter föräldrarnas skilsmässa kommer barnet bo lika många nätter hos vardera 

föräldern. Båda föräldrarna skaffar sig nya bostäder, dock så har barnet sin skola och 

sina kompisar på den ort där pappan bor. Folkbokföringsadress blir hos sin pappa.86 

– Sista exemplet bygger på en situation enligt ovan men mamman flyttar sist ut från 

ursprungsbostaden. Barnet har dessutom två syskon där det ena bor hos mamman 

och det andra bor hos pappan. Föräldrarna har bosatt sig nära varandra i samma 

bostadsområde så att barnet får lika långt till skolan. Barnet blir folkbokfört hos 

mamman. Här har man tagit fasta på att inga övriga omständigheter har ändrats.87  

3.5 Framåtblick  

Det har riktats en del kritik angående barns folkbokföring och hur dess praxis har 

utvecklats. Detta har framförts senast i SOU 2005:43 och som belyser att ett barn 

ska vara folkbokfört på den fastighet som familjen hade innan vårdnadshavarnas 

separation. Detta trots att barnet i realiteten inte till övervägande del längre vistas 

där.88  

De problem som kan uppkomma, speciellt vid växelvis boende skulle kunna 

åtgärdas genom ändringar i andra regelsystem som t.ex. underhållsstöd vid växelvis 

                                                 
84 SOU 2002:121, bilaga 6, s. 183. Skillnaden från exemplet under avsnitt 3.3.2, not 60 är att övriga 
omständigheter för barnets vistelsetid som fått avgörande betydelse för bedömningen av 
folkbokföringsadressen. 
85  SOU 2002:121, bilaga 6, s. 183. 
86 Ibid. 
87 Ibid., s. 183-184. 
88 SOU 2005:43 del a, s. 237. 
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boende89. För att undvika överraskningar kan det vara bra om socialnämnden 

informerar föräldrar om folkbokföringen. Någon ny lagstiftning anses inte motiverat 

enligt prop. 2005/05:99 ang. de nya vårdnadsreglerna.90 

Juridiska fakulteten i Lund, Docent Eva Ryrstedt har lämnat ett utlåtande över 

betänkandet Vårdnad, boende, umgänge, - Barnets bästa, föräldrars ansvar (SOU 

2005:43). Hon har uttryckt uppfattningen att folkbokföringens tillämpningsområde 

bör ses över, då regelsystemet är alldeles för strikt och tekniskt uppbyggt och inte 

ges utrymme för några skönmässiga överväganden i det enskilda fallet. Detta kan få 

en avgörande betydelse för en splittring i familjeekonomin, då barns folkbokföring 

styr avgörandet. Slutsatsen Eva Ryrstedt vill få fram är att man bör göra en översyn 

om folkbokföringens samklang med det kopplade området till stödsystemen eller om 

det ska frikopplas helt och hållet.91 

 

Kapitel 4 Rättsfall 

Kapitel 4 kommer att ta upp praxis som är vägledande för situationer som visar att 

föräldrarnas egna avtal saknar avgörande betydelse, barnets faktiska vistelse, beslut 

som kan överklagas och tredskoskrivning vid frånvaro av den andre förälderns 

samtycke. Även en KamR dom kommer att tas upp, som belyser folkbokföringens 

koppling till andra stödsystem i samhället samt ett fall från JK där enskild person 

yrkat skadestånd. 

4.1 RÅ 1995 ref 74 

Fallet klarlägger situationen då föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn utan 

den andres samtycke inte ansetts ha rätt att överklaga ett beslut om barnets 

folkbokföring. Besvärsrätten för enbart en av föräldrarna vid gemensam vårdnad kan 

inte prövas om båda föräldrarna inte är ense om att åstadkomma en sådan prövning.  

Föräldrarna hade gemensam vårdnad om de tre barnen och en anmälan om flytt 

inkom till Skatteverket med endast ena förälderns underskrift. En flyttanmälan för 

                                                 
89 Prop. 1999/2000:118, s. 14 och 18. 
90 Prop. 2005/06:99, s. 53. 
91 Ju 2005/5191/L2, yttrande till Justitiedepartementet –2005-08-31. Besökt den 16 maj 2007. 
http://www.ufr.org/html/remissvex/40_Jur.Lunds.Univ.pdf . 
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barn under 18 år kan enligt 30 § FBL inte ske utan båda vårdnadshavarnas 

underskrifter. Efter en utredning på Skattekontoret har handläggaren funnit att 

barnen fortsatt skulle vara folkbokförda hos modern. Skattekontoret beslutade därför 

genom en s.k. tredskoskrivning att folkbokföra barnen på mammans nya adress. 

RegR har i likhet med LR och KamR fastslagit att en ensam vårdnadshavare utan 

den andres samtycke förlorar rätten att överklaga beslut om folkbokföringen av 

barnen. Skälen till detta framgår enligt 38 § st. 2 FBL, att ett beslut om någons 

folkbokförning får överklagas av den person vars folkbokföring det gäller. Det 

ankommer på ett barns vårdnadshavare att ta ställning till de frågor som berör 

barnets folkbokföring enligt 6:11, 6:13 FB och 30 § FBL.  

Regeringsrådet Lavin tillade för egen del; att fadern i målet inte kan tillmätas den 

rätt eftersom klagorätten tillkommer barnen, samt att denna omständighet kan få 

följdverkningar för tillämpningar av t.ex. bidrags eller andra skatteförfattningar som 

inte kan tillskrivas någon betydelse. Den gemensamma vårdnaden förutsätter att 

föräldrarna samförstånd kan hantera alla angelägenheter som är av vikt för barnet. 

Lavin fortsätter sedan att framföra att inte heller Europakonventionen rörande 

skyddet för de mänskliga rättigheterna som inte heller innehåller någon klagorätt för 

förälder, under de omständigheter som framförts i målet, får föra talan i domstol om 

ifrågavarande beslut.  

I frågor gällande t.ex. underhållsbidrag (7:2 st. 2 FB) har den vårdnadshavare som 

barnet bor hos ansetts behöriga att själv företräda barnet, trots att detta stått under 

föräldrarnas gemensamma vårdnad (NJA 1985 s. 387). Situationen blir speciell i det 

nyssnämnda, då det är den underhållsskyldige föräldern som är barnets motpart. Det 

är i fallet föräldrarna som är oeniga om barnens folkbokföring och det är 

föräldrarnas skyldighet att förse skattemyndigheten med information och synpunkter 

som kan vara avgörande och relevant för avgörandet i frågan. Föräldrarna har i detta 

fall inte någon partställning i ärendet gällande frågan om barnens folkbokföring. 

 

Det prejudicerande i domen RÅ 1995 ref. 74 är att då föräldrar har gemensam 

vårdnad kan dessa endast utöva en gemensam rätt att överklaga Skattemyndig-

heternas beslut i frågan. Då det är båda vårdnadshavarna gemensamt som ska utöva 



              ©  Maria Montén Gustafsson 22 

vårdnaden (6:13 FB), så krävs att man är ense om att överklaga beslutet om barnens 

folkbokföring för att det ska tas upp för prövning.92 

4.2 RÅ 1997 ref 8 

Rättsfallet belyser en relativt vanlig situation där ett barns föräldrar efter en 

skilsmässa har gemensam vårdnad och barnet vistas hos fadern och modern 

varannan vecka, dvs. en dubbel bosättning. Barnet var folkbokfört hos modern och 

föräldrarna önskade nu att barnet skulle bli folkbokfört hos fadern. Inga förändringar 

i barnets dygnsvila utan dubbel bosättning förekom fortfarande, samt att inga andra 

omständigheter (som t.ex. anknytning) hade ändrats. I sin överklagan till LR av 

skattemyndighetens avslagsbeslut, beträffande ändring av folkbokföring av barnet, 

uppgav fadern att han gick miste om ca 600 kr i månaden i bostadsbidrag och inte 

uppbar något barnbidrag om inte barnet folkbokfördes hos honom. 

RegR ansåg att det i målet visats att barnet har tillbringat sin dygnsvila på ett 

sådant sätt att dubbel bosättning fortfarande förelåg. Folkbokföringen ska tillgodose 

samhällets behov av basuppgifter och därmed också familjens bosättning, denna 

funktion fyller viktiga legala behov som ställer krav på stabilitet och substans i 

systemet. Folkbokföringen grundas på en officialprövning, där den enskildes 

uppfattning visserligen kan beaktas som en omständighet sammantaget, dock får de 

egna önskemålen inte någon självständig eller avgörande betydelse. Domen grundar 

sig på vad som anförs i 6 § och 7 § FBL, där en person folkbokförs på den fastighet 

där denne är att anse som bosatt och där individen regelmässigt tillbringar sin 

dygnsvila. Hänsyn vid dubbel bosättning har också tagits där personen lever 

tillsammans med sin familj och anses ha sin egentliga hemvist med hänsyn till 

omständigheterna. RegR ansåg därmed att någon ändring av barnets folkbokförning 

inte skulle ske.    

 

En fråga man kan ställa sig är om inte rätten till t.ex. bostadsbidrag ska baseras på 

barnets behov och levnadsstandard? Till folkbokföringen har det knutits olika 

rättsverkningar såsom samhälleliga rättigheter och skyldigheter. Ska man se det som 

att vårdnadshavarna enligt föräldrabalken har både rättigheter och skyldigheter att 

                                                 
92 Författarens kommentarer till 1995 ref 74. 
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fatta beslut i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och välfärd, så även 

de ekonomiska bidragen som samhället ger till barn också kan delas mellan 

vårdnadshavarna? Rättsfallet anknyter endast till vårdnadshavarnas ekonomiska 

situation och önskemål som inte kan tas hänsyn till ur ett folkbokföringshänseende. 

Prejudikatet visar att under omständigheterna som visats (dubbel bosättningen 

bestod) kan inte vårdnadshavarnas önskemål få en självständig och avgörande 

betydelse.93 

4.3 Kammarrättsdom, mål nr 6377-05 

Domen belyser vikten av folkbokföringsadress för den enskilde. Saken berör 

underhållsstöd enligt USL där Försäkringskassan är part. Här är modern den 

klagande parten. 

En mor och hennes son skulle flytta till en ny bostad. Sonen har bott hos modern 

ända sedan förhållandet med fadern tog slut och under de senaste två åren har sonen 

inte hört något från sin fader. Modern känner endast till att han under en tid har suttit 

i fängelse. Föräldrarna har gemensam vårdnad. Flyttanmälan som gjordes till 

Skatteverket innehöll endast moderns underskrift eftersom fadern inte gått att nå. 

Modern fick tillbaka anmälan varpå en begäran om att fadern även skulle skriva 

under uppmanades (enligt 30 § FBL), vilket inte gick. Efter att Skatteverket skickat 

flyttanmälningsblanketter till fadern utan att ha fått svar, ändrades sedan 

folkbokföringsadressen på barnet till moderns nya bostadsadress. Några veckor hade 

förflutit mellan ändringen av barnets adress och under tiden har barnets 

folkbokföringsadress varit på den gamla adressen.94 

KamR anger i sina domskäl att kraven enligt 3 § USL och dess grundläggande 

syfte inte blivit uppfyllda. Det ställs därmed krav på att föräldrarna inte bor 

tillsammans och att barnet är folkbokförd hos den boföräldern som den varaktigt bor 

hos. Ett tydligt krav finns på att barnet ska vara folkbokfört hos boföräldern och 

lagtexten kan inte tolkas eller ges en annan innebörd. Barnet i fallet var inte 

                                                 
93 Författarens kommentarer till RÅ 1997 ref 8. 
94 Länsrätten i Hallands län, mål nr. 1666-05 E. 
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folkbokförd hos den boföräldern som yrkade underhållsstöd. KamR avslog därmed 

överklagandet om underhållstöd enligt USL.95 

 

Ett glapp i tiden för en folkbokföringsadress för barnet kan visa sig få konsekvenser 

för den enskilde. En gemensam vårdnad om barnet har stor betydelse, då en 

gemensam underskrift krävs från båda vårdnadshavarna. Försäkringskassan grundar 

sina beslut enligt folkbokföringen. Det finns därmed en stor koppling i USL och 

FBL gällande lagstadganden.96 

4.4 JK 2420 - 01- 40, - skadestånd 

Bakgrunden i fallet var en familj där båda föräldrarna hade gemensam vårdnad. 

Föräldrarna bodde tidigare tillsammans på adressen R-vägen i Kållered. Under 

december år 1999 anmälde modern till Skattemyndigheten i Göteborg (kontoret i 

Mölndal) att hon och de tre barnen skulle flytta fr.o.m. den 1 januari 2000 till 

bostadsadressen L-vägen i Kållered. Fadern hade i detta fall inte lämnat sitt 

samtycke till flyttningsanmälan. Skattemyndigheten skickade den 17 mars 2000 ett 

övervägande om att ändra barnens folkbokföring i enlighet med moderns 

flyttningsanmälan från december 1999. Föräldrarna ombedes inkomma med 

synpunkter till myndigheten senast den 31 mars 2000. Den 29 mars 2000 inkom ett 

umgängesavtal som hade godkänts av familjestödsnämnden i Mölndal rörande 

vårdnad, boende och umgänge för barnen. Genom avtalet hade föräldrarna kommit 

överens om gemensam vårdnad samt att barnen skulle vara bosatta varannan vecka 

hos vardera föräldern och att två av barnen skulle vara folkbokförda hos modern på 

adressen L-vägen och det tredje barnet hos fadern på adressen R-vägen. 

Skattemyndigheten beslutade att folkbokföra två av barnen på L-vägen och avslog 

flyttningsanmälan för det ena barnet som fadern önskade folkbokföra på adress  

R-vägen, pga. att föräldrarna nu båda hade samtyckt till flyttningsanmälan 

beträffande två av barnen samt att inte ändra folkbokföring till det tredje barnet.  

Fadern överklagade i LR som avvisade på grund av att han själv inte hade klagorätt. 

En omprövning av skattemyndighetens beslut gjordes dock (13 juli, 2001), där 

                                                 
95 Kammarrätten i Göteborg, mål nr. 6377-05. 
96 Författarens kommentarer till mål nr. 6377-05. 
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moderns flyttningsanmälan avvisades. Som skäl för detta beslut angavs att fadern 

inte hade samtyckt till anmälan. Enligt 6 § FBL, ska man vara folkbokförd där man 

är att anse som bosatt. Om man, tillbringar dygnsvilan, på mer än ett ställe kan detta 

innebära att man har s.k. dubbel bosättning. Eftersom fadern bor kvar i 

ursprungsbostaden och barnen tillbringar lika många dygnsvilor hos vardera 

föräldern så beslutas det enligt 34 § FBL att folkbokföra barnet på faderns adress  

(R-vägen). Fadern vänder sig till JK och begär att staten ska betala 240 000 kr i 

skadestånd 

Riksskatteverket har upplyst att det vid dubbel bosättning för barn i praxis inte 

medför att barns folkbokföring ska ändras vid förhållanden då barnet tillbringar en 

natt mer i veckan hos den förälder som flyttat, då den andre föräldern bor kvar i 

deras tidigare gemensamma bostad. 

Justitiekanslern bedömer att Skattemyndighetens beslut ger intrycket av att 

grunda sig på föräldrarnas egna önskemål om var barnen ska vara folkbokförda. 

Med säkerhet kan det inte utläsas att besluten har utförts genom officialprövning 

som praxis föreslår i ärenden om folkbokföring. Officialprövningen kan likväl bestå 

i föräldrarnas önskemål om inte särskilda skäl talar emot. Det är här fullt försvarbart 

att skattemyndigheten uppfattade föräldrarnas överenskommelse som ett uttryck av 

att barnen skulle ha sin egentliga hemvist hos modern. Inget fel som kan grunda 

skadeståndsskyldighet har föregåtts.  

 

Man kan förstå föräldrarnas förvirring. Här borde familjestödsnämnden ha känt till 

att ett avtal eller en dom angående boende för barnen är utan verkan när det gäller 

folkbokföringsadress för barnen. Exemplet visar även att en ensam vårdnadshavare 

inte har klagorätt. Ett klargörande hos Skattemyndigheten om vilken 

flyttningsanmälan som fadern gav samtycke till borde ha skett. Ändå visar det sig att 

skattemyndigheten gav intrycket av att föräldrarnas önskemål hade stor betydelse. 

Ibland kan ett barns boendeförhållande ha förändrats och det bör vara föräldrarnas 

skyldighet att delge ändrade förhållanden till myndigheten, så att korrekta beslut kan 

tas.97 

 
                                                 

97 Författarens kommentarer till JK 2420-01-40. 
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Kapitel 5 Analys   

 1) Frågeställningen som uppsatsen avsåg att besvara var om folkbokföringslagen 

uppfyller sitt syfte vid folkbokföring av barns boende vid vårdnadshavarnas 

separation? Det är redan konstaterat att folkbokföringslagen inte innehåller 

specialbestämmelser för barn.  

Själva syftet med folkbokföringen, med det i åtanken att den tjänar som 

samhällets registrering av Sveriges befolkning vad avser identiteten, familjerättsliga 

förhållanden och bosättning, så kan man konstatera att den uppfyller sitt syfte. 

Uppgifterna från folkbokföringen används i stort sett i hela det svenska samhället 

som underlag för olika verksamheter så som myndigheter och hos privata 

andvändare. Det är av största vikt att dessa uppgifter är korrekta och rättvisande. Det 

är idag vanligt att barn till separerade föräldrar har växelvis boende (dubbel 

bosättning i FBL:s mening), dvs. tillbringar lika mycket tid hos vardera föräldern.    

7 § FBL föreskriver att person anses som bosatt på den fastighetsadress där han eller 

hon tillbringar sin dygnsvila och den som ansetts bosatt på fler än en fastighetsadress 

bedöms efter var han eller hon sammanlever med sin familj. Barnet kan t.ex. 

tillbringa lika mycket tid (kanske till och med en natt mer hos den utflyttade 

föräldern) hos vardera föräldern och det är inte svårt att förstå att det kan te sig 

förvirrande för föräldrarna när bedömningen görs med hänsyn till om den ena 

föräldern bor kvar i ursprungsbostaden och den andre flyttar till en ny bostad. 

Föräldrarna ska även efter separationen ta ekonomiskt ansvar för sina barn.  

Syftet med folkbokföringen i Sverige är själva registreringen av befolkningen och 

detta syfte får anses vara uppfyllt. Går man ner djupare och tittar på att syftet även 

ska motsvara eller ha anknytning till det faktiska förhållandet, så kan man ha delade 

uppfattningar. Undantagen är då barns folkbokföringsadress utgörs till förmån för 

ursprungsbostaden och även i de fall då ett underårigt barn, som på grund av sina 

gymnasiestudier bor på annan ort under studietiden. Detta innebär att barn inte alltid 

är folkbokfört där de varaktigt bor. 

Den rättspraxis som finns på området är sparsam. En utveckling av rättsområdet 

kan vara svårt att tyda, dock kan man som rättsutredare se vissa svårigheter med att 

tyda folkbokföringslagen genom att endast konstatera att dess lagrum även gäller för 



              ©  Maria Montén Gustafsson 27 

barns folkbokföring. Genom att förtydliga lagen och ge barnens behov och faktiska 

vistelse som förekommer i dagens samhälle, en koppling till samhällsfunktionens 

område (kommer att diskuteras i avsnitt de lege ferenda) tror jag att det kommer att 

underlätta både för medborgarna (vad de har att rätta sig efter) och för 

myndigheternas arbete. 

 

2) Den andra frågeställningen avsåg att besvara kopplingen till andra stödsystem i 

samhället. Det är vid själva kopplingen till andra stödsystem i samhället som 

problemen kan uppkomma och då speciellt vid andra myndigheters bedömningar av 

underhåll och bostadsbidrag då folkbokföringsadressen är av avgörande betydelse.  

Man kan konstatera att där koppling finns och där den har uteblivit kan få stor 

betydelse för den enskilde då folkbokföringsadressen bestäms. Där koppling saknas 

har även påtalats i uppsatsen, det visar sig speciellt där en domstols dom angående 

ett boende för barnen är utan verkan för bedömningen för barns 

folkbokföringsadress. Här måste man se till syftet med folkbokföringen som är att de 

faktiska förhållandena ska avspegla boendet och att ett avtal om boende faktisk inte 

behöver spegla det faktiska förhållandet. Barnets bästa ska i det sistnämnda stå i 

fokus.  

Det är trots allt viktigt att reglerna för ekonomiskt stöd från samhällsfunktionerna 

står i samklang med föräldrabalken och folkbokföringen. Vi får inte glömma att det 

växelvisa boendet bygger på en överenskommelse mellan vårdnadshavarna och inte 

på ett domstolsavgörande. Det ankommer fortfarande på föräldrarna att ta hand om 

sitt barn såväl ekonomiskt som för den dagliga vårdnaden och fostran. Det kan här 

konstateras att utgångspunkten för bedömningarna för många samhällsfunktioner är 

var barnet är folkbokfört. På förekommande anledning bör en sammantagen 

utredning göras av samtliga omständigheter, varvid hänsyn tas till anknytningen till 

föräldrahemmet och sambandet med familjens ekonomi. 

 



              ©  Maria Montén Gustafsson 28 

Kapitel 6 De lege ferenda  

Efter att ha fått en genomgripande presentation av folkbokföringen, kommer 

författaren att ta upp de lege ferenda förslag som kan förenas ihop med uppsatsens 

frågeformuleringar. 

Folkbokföringslagen, FBL Nuvarande reglering Ändring eller tillägg i lag 

   
Ändring av barns 
folkbokföring 

Betydande förändring Anmälningsplikt 
vårdnadshavaren. Ändring 
ska ske då förändringar 
skett i barnets boende. 

Övriga omständigheter för 
de objektiva förhållandena. 
Inte uttömmande. 

 -Antalet dygnsvilor hos 
respektive förälder, 
-var barnet förvarar sina 
tillhörigheter, 
-försörjnings fördelning 
mellan vårdnadshavarna, 
-närhet till skola eller 
dagis,  
-syskon folkbokföring, 
-barnets vistelse dagtid, 
fritidssysselsättningar och 
var kamraterna finns. 

Växelvis boende Dubbel bosättning 7 §. 7 a § Barns växelvisa 
boende bör ha samma 
definition som övrig 
lagstiftning. Enhetligt 
bosättningsgrepp. 

Undantag Finns inget. Då barnet trots sin dubbla 
bosättning tillbringar 1 
mer natt hos den ena 
vårdnadshavaren ska 
barnets folkbokföring 
kvarstå på den vårdnads-
havare som bor kvar i 
ursprungsbostaden. 
Alt. 
Att ej ge ursprungs-
bostaden någon betydelse. 

Kopplingen till FB 6:14 a FB, Avtal mellan 
vårdnadshavarna. 
Officialprövning. 

Förestående förändring bör 
ändras till endast 
förändring. Den enskildes 
uppfattning, beaktas som 
en omständighet bland 
flera. 
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En förtydning av en paragraf om ändring av barns folkbokföring bör införas. Ett 

tillägg om att betydande förändringar av barns boende skall anmälas till 

Skatteverket. Här bör anmälningsplikt för vårdnadshavarna råda.  

Efter en genomgång av både praxis och lagstiftning på folkbokföringens område 

visar det sig att domstolarna lägger betydande vikt till övriga omständigheter och 

ursprungsbostaden i sina domslut. Därför bör en paragraf om övriga omständigheter 

såsom objektiva förhållanden införas, där ett antal icke uttömmande punkter enligt 

diagrammet ovan introduceras. Detta för att tydliggöra för föräldrarna vilka 

omständigheter som kommer att invägas. Den nuvarande regleringen i 7 § FBL om 

dubbel bosättning, bör få ett tillägg i form av en 7a paragraf, där innebörden av 

barns växelvisa boende är densamma som övrig lagstiftning (samklang med 

varandra)98. Idag finns inget undantag till dubbel bosättning stadgat i FBL.  

Ett alternativ är att betydelsen för ursprungsbostaden försvinner eller att man 

även här förtydligar i en ny paragraf, då barnet trots sin dubbla bosättning tillbringar 

en natt mer hos den ena vårdnadshavaren så ska barnet kvarstå hos den 

vårdnadshavaren som bor kvar i ursprungsbostaden. Jag förordar trots allt det första 

alternativet på grund av att det är vanligt att bägge vårdnadshavarna tillslut flyttar 

från ursprungsbostaden, dock kan en fördröjning ske då man har sitt hus till 

försäljning. Det enda rätta skulle då vara att på nytt göra en utredning då den 

vårdnadshavare som sist lämnade ursprungsbostaden kanske är den som har barnet 

hos sig minst. Ett enhetligt bosättningsbegrepp bör användas vid de olika 

myndigheterna och bedömningarna av en persons bosättning kan förväntas utgå 

ifrån likartade kriterier för myndighetens tillämpningsområde. 

                                                 
98 Jämföras kan också FBL och IL (bosättningsbegreppet). Den som är bosatt och arbetar utomlands 
för svenska statens räkning kan enligt 14 § FBL folkbokföras på en fastighet i Sverige, däremot anses 
inte personen vara bosatt på fastigheten vid prövning av 47:3 i IL regler (gällande bosättningskravet) 
(2005-05-23, dnr. 130 30993-05/111). 
http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser/2004/skrivelser20041011a.4.18e1b10334ebe8b
c80005484.html  (besökt den 20 maj 2007). Ytterligare exempel är i 1:15 skollagen där begreppet 
hemkommun används där en person är folkbokförd. Hemkommunen är också skyldig att ombesörja 
med kostnadsfri skolskjuts, 4:7 skollagen. ”När barn till särlevande föräldrar bor varaktigt hos båda 
föräldrarna”, kan utläsas i prop. 1999/2000:118, s. 1.  
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Man bör inte gå så långt att man inför dubbla folkbokföringsadresser av barn, då 

kopplingen är stor till barns skola, dagis och andra kommunala förpliktelser och där 

det vore praktiskt omöjligt att enligt skollagstiftningen låta ett barn gå växelvis på 

olika skolor. Det har dock funnits övervägande från JO, där frågan om olika 

daghemsplatser förekom. JO konstaterade att det här inte torde finnas samma 

juridiska hinder som i skollagen, då inget talar emot att en elev går i två olika 

skolor99.   Rättsläget är emellertid inte klart. 

Kopplingen som finns till 6:14 a FB och de avtal som föräldrarna kan komma 

överens om bör ses som en kommande förändring av barnets boende. Betydelsen av 

domstolsbeslut och ev. avtal mellan föräldrarna bör ges en betydelse när det faktiska 

förhållandet inträffat, dvs. kan ligga till grund för bedömning för att barnet verkligen 

har flyttat. Den officialprövning som prövningen av folkbokföringen grundas på bör 

få en förskjutning till de faktiska förhållandena och inte en bedömning på en 

förestående förändring av förhållandet.  

Någon förändring av besvärsrätten bör inte ske, då föräldrarna har en skyldighet 

att gemensamt utöva vården om sina barn. En gemensam anmälan om flytt bör 

bibehållas. Skattekontoret har i ett sådant läge att utreda var barnet ska folkbokföras 

och får fatta beslut om tredskoskrivning när så behövs. Om föräldrarna i exemplet är 

oense bör man istället ifrågasätta om gemensamvårdnad bör föreligga. Fallet RÅ 

1995 ref 74 klarlägger situationen då föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn 

är oeniga och där verkets beslut om barnets folkbokföring inte kan prövas i högre 

instans. En enhetlig och rättssäker tillämpning av handläggningen av sådana ärenden 

krävs av Skatteverket samt att 17 § FL (kommunikationsplikt) ska iakttas. 

 

Det kan också diskuteras om någon koppling över huvudtaget behöver finnas mellan 

folkbokföring och de olika bidragsfunktioner som finns i vårt land? Ska kopplingen 

finnas kvar bör förslag enligt ovan tas i beaktande. Redan nu så ska domstolens 

beslut om umgänge eller andra avtal om barnets boende inte ges någon koppling till 

folkbokföringen. Utredningsskyldigheten när bidrag ska betalas ut till föräldrar bör 

ligga på dess ansvariga myndigheter. Barnet bör vara folkbokfört där den faktiska 

dygnsvilan föreligger, oavsett vem som bor kvar i ursprungsbostaden. 
                                                 

99 JO beslut i ärende 2293-2002. 
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Kapitel 7 Avslutande kommentarer 

Ett återkommande faktum är hur olika myndigheters rekommendationer och regler 

kan ge upphov till stor förvirring hos samhällsmedborgarna. Enhetlighet och 

samklang, samt samarbete efterlyses ofta i samhällsdebatten. Den betydelse som 

folkbokföringen har i samhället och där gemensamt föräldraansvar förespråkas gör 

att det ur ekonomisk synvinkel blir en dragkamp om var barnen ska bo. Ytterligare 

studier kan göras för att undersöka barnens bästa och andra kopplingar till 

lagstiftningen. Det faktum att det nu inte finns fler prejudikat på området, visar i och 

för sig inte att problemet är mindre. Det är användandet av 

folkbokföringsuppgifterna som kan behöva synkroniseras hos övriga myndigheter. 

Med de orden avslutar jag min uppsats och hoppas att jag har väckt några 

funderingar hos läsaren, som ökar viljan att granska vidare i lagstiftningsarbetet som 

berör myndigheter i Sverige. 
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