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om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

Utkom från trycket
den 17 december 2010

utfärdad den 9 december 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5, 26 och 30 §§ folkbokföringslagen (1991:481) ska ha följande lydelse.
5 § Den som tillhör en främmande makts beskickning eller lönade konsulat
eller dess betjäning, folkbokförs endast om han eller hon är svensk medborgare eller, utan att vara svensk medborgare, var bosatt här när han eller hon
kom att tillhöra beskickningen, konsulatet eller dess betjäning. Detta gäller
även en sådan persons familjemedlem eller tjänare.
Den som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall och har rätt till motsvarande immunitet och privilegier som en diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning, folkbokförs endast om han eller hon är svensk medborgare eller, utan att vara svensk medborgare, var bosatt här när han eller hon kom att tillhöra det internationella
organet. Detta gäller även en sådan persons familjemedlem.
26 §2 Den som flyttat in från utlandet ska anmäla inflyttningen till Skatteverket eller Försäkringskassan. Detsamma gäller den som är registrerad som
obefintlig och ska folkbokföras.
Anmälan ska även göras när ett barn ska folkbokföras här i landet enligt
3 § andra stycket.
Anmälningsskyldigheten enligt första stycket gäller inte en utländsk medborgare som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier
i vissa fall och som inte har rätt till motsvarande immunitet och privilegier
som en diplomatisk företrädare vid en främmande makts beskickning.
30 § För barn under 18 år ska anmälan enligt 25, 26 första eller andra
stycket eller 27 § göras av barnets vårdnadshavare. Barn som har fyllt 16 år
har dock rätt att själv göra sådan anmälan.
För barn under 18 år får ansökan enligt 16 § göras av endast en vårdnadshavare, om syftet med ansökningen är att skydda mot den andre vårdnadshavaren.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
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