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Folkbokföring är den grundläggande registreringen av befolkningen i Sverige och styrs av
Folkbokföringslagen. När du ska flytta, byta namn eller gifta dig ska du vända dig till Skatteverkets
folkbokföring. Många rättigheter och skyldigheter beror på om du är folkbokförd och var, till exempel olika
bidrag, var du ska rösta och betala skatt.

Du ska vara folkbokförd där du bor
Grundregeln att utgå ifrån när det kommer till folkbokföring är att du ska vara folkbokförd där du är bosatt.
Du anses vara bosatt där du regelbundet sover.
I Folkbokföringslagen går det att läsa mer om vilka undantag som finns och mer exakt hur begreppet
definieras. Utgångspunkten är däremot att utgå ifrån var du faktiskt bor. Det spelar ingen roll hur du bor,
exempelvis om du är inneboende.
Tänk på! Du ska vara folkbokförd där du bor, oavsett om det är du själv som äger bostaden eller
inte.

Du betalar skatt till den ort du är folkbokförd på. Det kan påverka dig eftersom olika kommuner har olika
skattesatser. Det kan skilja flera procentenheter mellan två kommuner.
Din skattesats går inte att påverka i och med att du måste vara folkbokförd där du bor. Orten där du är
folkbokförd påverkar även saker som bostadsbidrag och barnbidrag.

Däremot kan du söka sjukvård på vilken ort du vill, oavsett var du är folkbokförd. Till exempel kan du lista
dig på en vårdcentral som tillhör en annan region än där du är folkbokförd.
Tänk på! Var du är folkbokförd spelar ingen roll för var du kan söka vård.

När du flyttar ska du byta du folkbokföringsadress
Om du tänker flytta gör du en flyttanmälan för att ändra din folkbokföringsadress. Flyttanmälan görs
hos Skatteverket.
Det går även att göra en flyttanmälan på Adressändring.se, men det gäller endast postförsändelser, alltså
att din post skickas till ditt nya boende.
I samband med adressändringen får du en blankett som du skickar in till Skatteverket, som är grunden för
ditt byte av folkbokföringsadress. Att byta folkbokföringsadress är kostnadsfritt, men för vissa nödvändiga
tilläggstjänster kan du få betala en mindre summa.
När du byter folkbokföringsadress ändras dina uppgifter hos centrala myndigheter. Sådana stora
myndigheter kan vara
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Du kan inte räkna med att din nya adress uppdateras hos alla företag som gör utskick till dig. Därför kan
det vara bra att eftersända din post. Du kan beställa tillfällig eftersändning av din post från en adress till en
annan. Under den bestämda perioden skickas all post som tidigare har skickats till din gamla adress till din
nya adress istället.
Det brukar sägas att det tar ungefär ett år innan alla företag som gör utskick till dig har uppdateras om din
nya adress, så du behöver inte beställa längre eftersändning än så. Eftersändning är en tilläggstjänst vid
flytt som kostar pengar.

Du behöver inte ändra folkbokföringsadressen vid tillfällig flytt
Om du bor någonstans under en kortare tid behöver du inte ändra din folkbokföringsadress. Du får
däremot göra det om du vill. Definitionen av kortare tid är ungefär ett år. Om du däremot bor på en plats
längre än ett år bör du byta folkbokföringsadress.
Har du ett tillfälligt boende som du vill få din post till, men inte ändra folkbokföringsadress till, kan du
anmäla adressen till Skatteverket som särskild postadress. Du måste bo på adressen under minst sex
månader. När du anmäler en särskild postadress får du all din post skickad dit, precis som med
eftersändning, men utan att byta folkbokföringsadress.

Folkbokföring gäller även vid andrahandsuthyrning
Vid andrahandsuthyrningar rekommenderas det att hyresgästen är folkbokförd i bostaden som personen
hyr, även om personen inte äger bostaden själv.
Du som hyresvärd påverkas inte av att någon annan är folkbokförd på din adress. Du behöver alltså inte
vara rädd för att medlemskap i bostadsrättsföreningen försämras, att du riskerar att förlora ditt
förstahandskontrakt eller liknande.
Folkbokföringen är enbart en skattemässig registrering för personen som ska bo i din bostad.

Det är olagligt att folkbokföra sig på fel adress
Att skriva sig på en adress där man inte bor är ett brott mot folkbokföringslagen, sedan en lagändring i juli
2018. Tidigare var det inte straffbart att skriva sig på en adress där man inte bor, men reglerna skärptes
för att motverka bidragsfusk och andra brott som görs genom att registrera sig på fel adress.
Den som medvetet folkbokför sig felaktigt riskerar i dag att straffas med böter, eller i värsta fall fängelse i
högst sex månader. Vid grövre fall, som till exempel systematiska eller mycket omfattande
folkbokföringsbrott, är straffet fängelse i upp till två år.

Felaktig folkbokföring ska anmälas till Skatteverket
Om någon har folkbokfört sig felaktigt på din adress, oavsett om det är av misstag eller avsiktligen, kan du
anmäla detta till Skatteverket. Då söker Skatteverket upp personen och ber den att folkbokföra sig på rätt
adress. Denna process kan ta några veckor eftersom de måste göra en utredning.
Tips! Om någon har folkbokfört sig på din adress ska du kontakta Skatteverket.
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Om Skatteverket efter utredningen inte kan konstatera var personen faktiskt bor kan de ändra
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folkbokföringen till "utan känd hemvist". På så sätt blir du av med någon som har folkbokfört sig på din
adress.
Skatteverket har en tjänst som du kan använda för att få reda på vilka som är folkbokförda på din adress.
På så sätt kan du få reda på om någon är felaktigt folkbokförd hos dig och därmed meddela Skatteverket
om detta. Tjänsten heter Visa folkbokförda på samma adress och du behöver logga in med e-legitimation
för att använda tjänsten.

Medborgare i annat EU/EES-land får folkbokföra sig i landet om de har
uppehållsrätt i minst ett år
För att du som medborgare i annat EU/EES-land ska få folkbokföra dig i Sverige krävs det att du tänker bo
här i minst ett år och får uppehållsrätt för den tiden. Du kan få uppehållsrätt om du ska arbeta, studera
eller med hjälp av egna medel kan försörja dig i Sverige.
Tänk på! Du kan få uppehållsrätt om du flyttar med eller till en familjemedlem som redan har
uppehållsrätt som medborgare från ett annat EU/EES-land.

Som arbetssökande är det däremot svårare att folkbokföra sig i landet eftersom du inte kan få
uppehållsrätt längre än sex månader. Istället krävs det att du beviljas uppehållstillstånd i minst ett år.
Viktigt! Du ansöker om uppehållstillstånd hos Migrationsverket.

Din flytt till Sverige anmäler du på något av Skatteverkets servicekontor. Alla som flyttar till Sverige måste
följa med till servicekontoret. Det gäller även barn.
Du behöver ta med dig olika handlingar till servicekontoret. Vilka handlingar som krävs beror på vad du
ska göra i Sverige. Du kan läsa mer om vad just du behöver på Skatteverkets hemsida.
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