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Beslut vid regeringssammanträde den 15 maj 2008 

Sammanfattning av uppdraget 

En särskild utredare har i uppdrag att göra en allmän översyn av 
1991 års folkbokföringslag (Folkbokföringsutredningen, 
Fi 2007:11). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 
september 2009. 

Utöver vad som anges i de ursprungliga kommittédirektiven  
får utredaren i uppdrag att utreda om det finns behov av 
särskilda bestämmelser vid folkbokföring av unionsmedborgare 
och deras familjemedlemmar, mot bakgrund av bestämmelserna 
om uppehållsrätt i Europaparlamentets och rådets direktiv 
2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och 
deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig 
inom medlemsstaternas territorier, det s.k. rörlighetsdirektivet. 
Utredaren ska även utreda om de krav som folkbokföringslagen 
ställer på en unionsmedborgare från en annan medlemsstat som 
med eller utan familj bosätter sig i Sverige står i 
överensstämmelse med de administrativa formaliteter som 
dessa personer får belastas med enligt rörlighetsdirektivet. 
Utredaren ska lämna de förslag till reglering som 
övervägandena föranleder.  

Även denna del av uppdraget ska redovisas i samband med 
slutredovisningen senast den 1 september 2009. 
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Huvuddirektiven 

Folkbokföringsutredningen ska göra en allmän översyn av 1991 
års folkbokföringslag (SFS 1991:481). Utredaren ska bedöma 
om bestämmelserna är ändamålsenliga utifrån folkbokföringens 
uppgifter att fastställa personers bosättning, registrera 
personuppgifter och förse myndigheter, företag och andra med 
korrekta och aktuella uppgifter om befolkningen. Om utredaren 
kommer fram till att vissa bestämmelser inte är ändamålsenliga 
eller är svåra att tillämpa, ska utredaren lämna förslag till de 
författningsändringar och andra åtgärder som behövs för att 
förbättra förutsättningarna för en korrekt och effektiv 
folkbokföring.  

I översynen ingår att särskilt utreda följande frågor.  
• Hur den nuvarande uppbyggnaden av personnumren kan 

ändras så att behovet av ett större antal personnummer kan 
tillgodoses.  

• Hur systemet med samordningsnummer fungerar i 
praktiken. Om utredaren kommer fram till att dagens system 
ska behållas, ska utredaren lämna förslag till eventuella 
författningsändringar och andra åtgärder som bedöms 
nödvändiga för att förbättra systemet. Om utredaren däremot 
kommer fram till att ett annat identifieringssystem bör inrättas, 
ska utredaren lämna förslag till hur ett sådant system ska 
författningsregleras. I så fall ska möjligheterna att införa ett 
system där folkbokföring inte utgör en förutsättning för 
tilldelande av personnummer särskilt utredas. Utredaren ska i 
sammanhanget särskilt beakta situationen för tjänstemän vid 
utländska beskickningar, konsulat, Europeiska gemenskapen 
och internationella organisationer i Sverige. 

Utöver dessa frågor utpekas i direktiven särskilt bl.a. 
följande frågor. 

• Om folkbokföringen även i fortsättningen ska knytas till de 
kyrkliga församlingarna eller om någon annan lösning ska 
väljas. 

• Om det är lämpligt att införa en författningsreglering av 
s.k. sekretessmarkering av uppgifter i folkbokföringsdatabasen. 
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• Om reglerna för folkbokföring av barn med dubbel 
bosättning är ändamålsenliga och i överensstämmelse med 
barnets bästa.  

Tilläggsdirektiven 

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av 
den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras 
familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom 
medlemsstaternas territorier, det s.k. rörlighetsdirektivet, har 
unionsmedborgare rätt att uppehålla sig på en annan 
medlemsstats territorium i högst tre månader utan några andra 
villkor eller formaliteter än kravet på att inneha ett giltigt 
identitetskort eller pass. Motsvarande uppehållsrätt har 
familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat, 
som följer med eller ansluter sig till unionsmedborgaren och 
som innehar giltigt pass. 

För uppehållsrätt under längre tid än tre månader förutsätts 
att unionsmedborgaren  

a) är anställd eller egen företagare i den mottagande 
medlemsstaten, eller 

b) för egen och sina familjemedlemmars räkning har 
tillräckliga tillgångar för att inte bli en belastning för den 
mottagande medlemsstatens sociala biståndssystem under 
vistelsen, samt har en heltäckande sjukförsäkring som gäller i 
den mottagande medlemsstaten, eller 

c) är inskriven vid en erkänd utbildningsanstalt i den 
mottagande medlemsstaten och dels har en heltäckande 
sjukförsäkring som gäller i den mottagande medlemsstaten, dels 
avger en försäkran om att han eller hon har tillräckliga 
tillgångar för att kunna försörja sig själv och familjen, så att de 
inte blir en belastning för den mottagande medlemsstatens 
sociala biståndssystem under deras vistelseperiod, eller 

d) är familjemedlem som följer med eller ansluter sig till en 
unionsmedborgare som uppfyller kraven i a, b eller c. 

Även familjemedlemmar som inte är medborgare i en 
medlemsstat har motsvarande uppehållsrätt om unions-
medborgaren uppfyller kraven i a, b eller c. 
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Rörlighetsdirektivets bestämmelser om uppehållsrätt har 
genomförts i svensk rätt genom bestämmelser i bl.a. 3 a kap. 
utlänningslagen (2005:716) prop. 2005/06:77, bet. 
2005/06:SfU9, rskr. 2005/06:91. Enligt dessa bestämmelser i 
utlänningslagen ska reglerna om uppehållsrätt tillämpas även 
gentemot de EES-länder som inte är medlemmar i EU, dvs. 
Island, Liechtenstein och Norge.  

Vid längre uppehåll än tre månader får enligt 
rörlighetsdirektivet den mottagande medlemsstaten ålägga 
unionsmedborgare att registrera sig hos behöriga myndigheter. 
Fristen för registrering får aldrig understiga tre månader räknat 
från ankomstdagen. I Sverige har en sådan 
registreringsskyldighet införts i 3 a kap. 10 § utlänningslagen. 
Enligt den paragrafen ska EES-medborgare som avser att stanna 
i Sverige under en längre tid än tre månader registrera sig hos 
Migrationsverket.  

När det gäller unionsmedborgares familjemedlemmar som 
inte själva är unionsmedborgare uppställer rörlighetsdirektivet 
krav på att medlemsstaterna utfärdar uppehållskort om det 
planerade uppehållet överstiger tre månader. Även dessa 
bestämmelser har införts i 3 a kap. 10 § utlänningslagen med 
Migrationsverket som prövningsmyndighet. Av den paragrafen 
framgår vidare att för medborgare i Danmark, Finland, Island 
och Norge gäller inte kraven på registrering av uppehållsrätt 
och uppehållskort. Kraven gäller inte heller för en utlänning 
som har ett giltigt uppehållstillstånd eller som inom tre månader 
från ankomsten till Sverige har ansökt om ett sådant tillstånd. 
Arbetssökande EES-medborgare behöver inte heller registrera 
sin uppehållsrätt.  

Enligt 3 a kap. 11 § utlänningslagen får Migrationsverket 
förelägga en EES-medborgare eller hans eller hennes 
familjemedlem att registrera sig eller att ansöka om 
uppehållskort. Migrationsverket får även förelägga EES-
medborgaren eller familjemedlemmen att lämna in sådana 
uppgifter som är nödvändiga för att registrering och utfärdande 
av uppehållskort ska kunna ske. Ett sådant föreläggande får 
enligt 3 a kap. 12 § förenas med vite. 
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Vid sidan av dessa regler gäller enligt 3 § folkbok-
föringslagen att den ska folkbokföras som efter inflyttning kan 
antas under sin normala livsföring komma att regelmässigt 
tillbringa sin nattvila eller motsvarande vila (dygnsvilan) i 
landet under minst ett år. Inom en vecka efter inflyttningen ska 
flyttningsanmälan göras till Skatteverket. Dessa regler gäller 
såväl för EU-medborgare som utnyttjar sin uppehållsrätt och 
bosätter sig i Sverige som för svenskar som efter en längre 
utlandsvistelse flyttar tillbaka till Sverige. 

Det har ifrågasatts om det står i överensstämmelse med 
rörlighetsdirektivet att ålägga en unionsmedborgare som avser 
att stanna i Sverige i minst ett år att vända sig dels till 
Migrationsverket för registrering enligt utlänningslagen, dels till 
Skatteverket för folkbokföring.  

Migrationsverket har i rapporten Tillämpningen av EG-
direktivet 2004/38 (rörlighetsdirektivet), dnr Ju2007/5661, 
föreslagit att det särskilda registreringsförfarandet enligt 
utlänningslagen för EES-medborgare tas bort. Anledningen är 
att Migrationsverket anser att ordningen med registrering har en 
begränsad betydelse eftersom den  

– inte är avgörande för rätten att vistas här,  
– inte inverkar på rätten att folkbokföra sig, 
– endast är till begränsad nytta och ledning för andra 

myndigheter, och  
– inte heller ger något tillförlitligt underlag för att statistiskt 

följa inflyttningen av EES-medborgare.  
Migrationsverket framför vidare i sin rapport att den 

olikbehandling av medborgare från de nordiska länderna och 
övriga EES-området som de svenska reglerna innebär är 
olycklig och att samma regler bör gälla för alla EES-
medborgare.  

Uppdraget 

 
För att en unionsmedborgare, med eller utan familj, ska kunna 
utnyttja rätten till fri rörlighet inom EU genom att bosätta sig i 
Sverige under mer än tre månader måste vissa förutsättningar, 
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som tidigare redogjorts för, vara uppfyllda. Om 
förutsättningarna inte är uppfyllda har dessa personer inte 
uppehållsrätt och det krävs i stället uppehållstillstånd för att de 
ska få vistas i landet mer än tre månader. I 4 § folkbok-
föringslagen finns särskilda regler om folkbokföring av 
utlänningar som är skyldiga att ha uppehållstillstånd. Några 
motsvarande regler för folkbokföring av EU-medborgare och 
deras familjemedlemmar med uppehållsrätt finns inte. 
Utredaren ska, mot bakgrund av rörlighetsdirektivets 
bestämmelser om uppehållsrätt, utreda om det finns behov av 
särskilda bestämmelser vid folkbokföring av unionsmedborgare 
och deras familjemedlemmar.  

Utredaren ska även utreda om det finns bestämmelser i 
folkbokföringslagen som kan verka hindrande för 
unionsmedborgare som med eller utan familj vill utnyttja sin 
rätt till fri rörlighet i enlighet med rörlighetsdirektivet. Därvid 
ska utredaren särskilt utreda om de krav som 
folkbokföringslagen ställer på en unionsmedborgare  från en 
annan medlemsstat som med eller utan sin familj bosätter sig i 
Sverige står i överensstämmelse med de administrativa 
formaliteter som dessa personer får belastas med enligt 
rörlighetsdirektivet. 

Utredaren ska lämna de förslag till reglering som 
övervägandena föranleder. En utgångspunkt ska vara att 
folkbokföringslagens bosättningsbegrepp även fortsättningsvis 
ska vara detsamma för unionsmedborgare som för andra. Om 
förslagen medför budgetkonsekvenser ska dessa redovisas och 
förslag lämnas på hur kostnaderna kan finansieras.  

Inom Regeringskansliet (Justitiedepartementet) kommer 
parallellt med Folkbokföringsutredningens arbete utlännings-
lagens bestämmelser om registrering av uppehållsrätt att ses 
över. Den särskilda utredaren ska beakta de överväganden och 
slutsatser som det arbetet resulterar i.  
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Redovisning av uppdraget 

Utredaren ska redovisa sina slutsatser beträffande de uppgifter 
som tillkommit genom detta direktiv i samband med 
slutredovisningen av uppdraget senast den 1 september 2009.  

 
     (Finansdepartementet) 
 


