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1 Inledning  
 
Under mitt sommarjobb på Skatteverket (SKV) i Umeå kom jag i kontakt med barns 

folkbokföring. Jag fick ta emot många telefonsamtal från upprörda föräldrar som hade 

gemensam vårdnad om ett eller flera barn och som ville få barnet/barnen folkbokförda hos 

sig. Det framgick ofta att upprördheten hos föräldrarna berodde på att folkbokföringen skulle 

komma att få ekonomiska konsekvenser, detta eftersom många av de ekonomiska stöden för 

barnfamiljer i stor utsträckning endast är tillgängliga för den vårdnadshavare som har barnet 

folkbokfört hos sig.1 I arbetet med uppsatsen har jag utfört intervjuer med handläggare på 

SKV. Mina upplevelser bekräftas i dessa intervjuer då även respondenterna uppgav att 

ekonomin ofta hade betydelse för vårdnadshavarnas intresse i barnets folkbokföring.2 

 

Det framgick även av många av de telefonsamtalen jag hade under min tid på SKV att det 

råder stor okunskap bland föräldrarna om vilka regler som gäller, vilka bedömningsgrunder 

SKV använder sig av och vilka konsekvenser som barnets folkbokföring kan få för familjens 

ekonomiska situation. Detta var något som respondenterna också hade upplevt under arbetet 

med barns folkbokföring.3 De flesta svårigheter som kan uppstå när det gäller folkbokföring 

av barn gäller barn som har växelvist boende, dvs. som bor ungefär lika mycket hos båda 

föräldrarna. Enligt en undersökning som publicerades av Statistiska centralbyrån (SCB) bor 

35 % av barnen med särlevande föräldrar växelvist hos vardera förälder och undersökningen 

visade även att andelen barn som bor växelvist har ökat. Under mitten av 1980-talet var det 

endast 1 % av barnen som bodde växelvist hos sina föräldrar.4  

 

Om vårdnadshavarna är överens om hos vem av vårdnadshavarna barnet ska folkbokföras hos 

så folkbokförs barnet på den adressen enligt 7 a § folkbokföringslagen (1991:481) (FOL). Det 

är när barnet bor växelvist hos sina vårdnadshavare och de inte är överens om barnets 

folkbokföring som SKV bedömer hos vem av vårdnadshavarna som barnet ska vara 

folkbokfört enligt 7 § FOL. Mot bakgrund av detta anser jag att det är värt att studera SKV:s 

bedömningsförfarande vid barns folkbokföring och vilka ekonomiska stöd som är kopplade 

till folkbokföringen samt hur fördelningen av de ekonomiska stöden ser ut.  

                                                
1 Se avsnitt 4. 
2 Bilaga 2, intervju med respondenter. 
3 Bilaga 2, intervju med respondenter.  
4 SCB, Fler barn bor växelvis hos mamma och pappa,[http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Fler-barn-

bor-vaxelvis-hos-mamma-och-pappa/] 2015-01-08. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att utreda regelverket kring barns folkbokföring främst genom att 

redogöra för SKV:s bedömning av barns folkbokföring vid växelvist boende när 

vårdnadshavarna inte är överens om var barnet ska vara folkbokfört samt fördelningen av de 

familjeekonomiska stöden som påverkas av barns folkbokföring. Uppsatsen syftar också till 

att lämna förslag de lege ferenda för hur bedömningen av barns folkbokföring hade kunnat 

förbättras samt hur barns folkbokföring eller de familjeekonomiska stöden kan utformas för 

att de ekonomiska stöden ska kunna komma båda vårdnadshavarna tillgodo vid växelvist 

boende.  

 

Frågeställningar som uppsatsen har för avsikt att besvara: 

- Vilka regler är av betydelse vid bedömningen av barns folkbokföring och hur ser 

SKV:s bedömningsförfarande ut när vårdnadshavarna inte är överens om barnets 

folkbokföring? 

- Vilka familjeekonomiska stöd har en koppling till var barnet är folkbokfört och hur ser 

fördelningen av stöden ut? 

- Hur skulle bedömningen av barns folkbokföring kunna förbättras? 

- Hur skulle barns folkbokföring eller de familjeekonomiska stöden kunna utformas för 

att de familjeekonomiska stöden bättre ska kunna komma båda vårdnadshavarna 

tillgodo vid växelvist boende?  

 

1.2 Avgränsningar 
Jag kommer inte att utförligt redovisa handläggningen för de olika ekonomiska stöden som är 

kopplade till folkbokföringen utan jag tar bara upp det som jag anser är viktigt att känna till 

för att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om stöden. De ekonomiska stöd jag valt 

betalas ut av antingen staten eller kommunen. Jag har valt bort de ekonomiska stöd som kan 

fås av båda vårdnadshavarna oavsett om vårdnadshavarna är överens om att dela på ett 

ekonomiskt stöd eller inte och var barnet är folkbokfört.  

 

1.3 Metod och material 
I uppsatsen har jag använt mig av lagtext, förarbeten, rättspraxis, artiklar, myndigheters 

handledningar, vägledningar, ställningstaganden, statistik samt tre intervjuer. För att få råd 
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vid skrivandet har jag använt de böcker som rekommenderats av juridiska institutionen.5 

Några böcker som behandlar barns folkbokföring har jag inte hittat utan den litteratur som 

framkommit vid sökandet av material har varit sådan som behandlat folkbokföringen 

generellt. De familjeekonomiska stöd som jag har valt att undersöka i den här uppsatsen har 

jag valt utifrån uppgifter i förarbeten och artiklar där det framgår att dessa stöd påverkas av 

folkbokföringen.6 Vid materialsökandet fann jag bara att en person hade uppmärksammat och 

skrivit om problematiken med barns folkbokföring och då särskilt att vissa familjeekonomiska 

stöd påverkas av var barnet är folkbokfört, professor Eva Ryrstedt vid Lunds universitet.7  

 

Eftersom folkbokföringen av barn inte regleras särskilt i lagtexten, med undantag för ett fåtal 

specifika regler i FOL, har förarbeten till stor del använts för att beskriva gällande rätt. Vid 

val av förarbeten till uppsatsen valde jag främst de propositioner och utredningar som har 

samband med förändringar gällande regleringen av barns folkbokföring och bedömningen av 

var ett barn är folkbokfört. Vid beskrivandet av de ekonomiska stöden användes främst 

förarbeten som allmänt behandlar regleringen kring de familjeekonomiska stödens men även 

sådana som framställer barnets folkbokförings påverkan på stöden.  

 

De rättsfall jag har valt ut är sådana som har haft betydelse för utvecklingen av 

folkbokföringen och speciellt barns folkbokföring. Jag har hittat rättsfallen genom att det har 

refererats till dem i förarbeten och i SKV:s handledning Barns folkbokföring. Rättsfallen från 

de högre instanserna har jag hämtat från Karnov medan jag har fått rättsfallen från 

kammarrätten (KamR) skickat till mig via e-post från KamR i Stockholm. Jag har valt att 

använda mig av underrättspraxis då rättspraxis på området är väldigt knapphändig och väldigt 

få mål har gått upp till högsta instans samt att SKV till stor del hänvisar till underrättspraxis i 

sina bedömningar. 

 

Eftersom SKV har tagit bort rättsinformation gällande folkbokföring från sin hemsida och inte 

ska lägga upp någon ny information förrän under våren 2015, enligt uppgift från SKV:s 

hemsida, har jag skickat ett e-postmeddelande till SKV:s huvudkontor där jag bad om att få ut 

handledningen och eventuella ställningstaganden gällande barns folkbokföring. Jag fick 

handledningen Barns folkbokföring samt några ställningstaganden som rör barns 

                                                
5 Sandgren, 2011 och Jensen, Rylander, Lindblom, 2006.  
6 Bland annat SOU 2011:51 och prop. 2012/13:120.  
7 Se Ryrstedt, Juridisk tidskrift (JT) nr 3 och nr 4 2004/05, 2008/09, 2009/10. 
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folkbokföring skickat till mig. Materialet från Centrala studiestödsnämnden (CSN) och 

Försäkringskassan (FK) har hämtats från respektive myndigheters hemsida. 

Myndighetspublikationer tillhör inte de traditionella rättskällorna men jag har valt att använda 

mig av dessa för att kunna klargöra hur myndigheterna själva tolkar reglerna. Eftersom en hel 

del av de bedömningsgrunder som myndigheterna använder sig av i sin handläggning varken 

framgår av lagtext eller förarbeten är det nödvändig att gå till myndigheternas internmaterial 

om rättsläget ska kunna beskrivas.  

 

Jag har intervjuat tre handläggare på SKV:s folkbokföringssektion i Umeå. Att samtliga 

respondenter arbetar vid samma kontor ser jag inte som ett problem då handläggningen av 

barns folkbokföring ska vara likadan i hela landet. Eftersom det är djupintervjuer med ett fåtal 

personer är dessa inte representativa för samtliga handläggares upplevelser och åsikter. 

Intervjuerna har fungerat som en metod för att validera min personliga upplevelse av att det 

finns problemområden enligt vad som inledningsvis beskrivits. Genom att jämföra resultatet 

av intervjuerna med det som framkommit i undersökningen av det rättsliga materialet vill jag i 

uppsatsen undersöka om det finns områden inom barns folkbokföring som fungerar bra och 

om det finns områden som kan vara i behov av förändring. Jag skickade ut intervjufrågorna 

till respondenterna innan själva intervjun för att de skulle få möjlighet att se vilka frågor som 

skulle komma att ställas. Efter intervjun har respondenten fått läsa igenom de svar på frågorna 

som jag skrivit ner för att det inte ska finnas några felaktigheter. Respondenterna fick även 

göra tillägg till eller komma med ändringar på de svar jag skrivit ner. Eftersom en av 

respondenterna inte ville förekomma i uppsatsen med sitt namn har jag valt att anonymisera 

samtliga respondenter. 

 

Jag har även valt att ha med en del statistik i uppsatsen för att läsaren ska kunna bilda sig en 

uppfattning om hur många familjer som får de olika ekonomiska stöden. Jag har även gjort 

exempel under vissa delavsnitt där jag anser att det behövs förtydliganden eftersom reglerna 

kring barns folkbokföring och de ekonomiska stöden är väldigt tekniska. Vid 

materialsökandet har sökdatabaserna Karnov och Umeå universitetsbiblioteks sökfunktion 

används med sökorden ”folkbokföring”, ”bostadsbidrag”, ”kommunalt vårdnadsbidrag”, 

”tilläggsbidrag vid studier” samt ”vårdbidrag” för att hitta förarbeten och artiklar till 

uppsatsen.  
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1.4 Begreppet förälder och vårdnadshavare  
Vem som rättsligt är förälder till ett barn regleras i föräldrabalken (FB). Om mamman är gift 

när barnet föds ska mannen enligt 1 kap. 1 § FB ses som barnets pappa enligt 

faderskapspresumtionen.8 Om föräldrarna inte är gifta sker faderskapsbekräftelsen enligt 1 

kap. 3 § FB genom att pappan skriver under en bekräftelse eller genom en dom. 

 

Två kvinnor också rättsligt vara föräldrar till ett barn.9 Om en insemination gjorts på modern 

enligt 6 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. (LGI) eller om mammans ägg 

befruktats enligt 7 kap. LGI med samtycke av mammans maka eller sambo samt att 

omständigheterna i övrigt gör det sannolikt att barnet har avlats genom inseminationen eller 

befruktningen enligt 1 kap. 9 § 1 st. FB ska den som lämnat samtycke ses som barnets 

förälder. Även det föräldraskapet ska enligt 1 kap. 9 § 2 st. FB fastställas genom bekräftelse 

eller dom. För att fäder rättsligt ska kunna bli förälder till ett barn som tillkommit genom 

insemination eller befruktning utanför kroppen krävs det att inseminationen eller 

befruktningen har skett efter samtycke från fadern samt att denne är gift eller sambo med 

modern enligt 6 kap. 1 § LGI eller 7 kap. 2 § LGI. Enligt 1 kap. 6 § FB eller 1 kap. 8 § FB ska 

den man som lämnat samtycke till inseminationen eller befruktningen, om det av 

omständigheterna anses som sannolikt att barnet har avlats på grund av inseminationen eller 

befruktningen, anses som barnets far.  

 

Enligt 6 kap. 3 § FB får föräldrar som är gifta med varandra när barnet föds automatiskt 

gemensam vårdnad om barnet. Om föräldrarna inte är gifta får mamman ensam vårdnad om 

barnet. Skulle föräldrarna välja att gifta sig efter barnets födelse får de gemensam vårdnad 

från och med äktenskapet enligt 6 kap. 3 § FB. För att en pappa som inte är gift med mamman 

också ska få vårdnad om barnet krävs det att faderskapet fastställs enligt 1 kap. 4 § FB eller 1 

kap. 5 § FB samt att föräldrarna ansöker om vårdnaden antingen tillsammans enligt 6 kap. 4 § 

FB eller att en av föräldrarna ansöker enligt 6 kap. 5 § FB. Ett barns vårdnadshavare har 

bestämmanderätt i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt 6 kap. 11 § FB. 

Barnets vårdnadshavare ska tillsammans utöva sina rättigheter och skyldigheter gentemot 

barnet enligt 6 kap. 13 § 1 st. FB. 10  I uppsatsen likställs begreppen förälder och 

vårdnadshavare även i de fall då lagstiften har en vidare tolkning av begreppet förälder.   

                                                
8 SOU 2009:75, s. 207. 
9 SOU 2009:75, s. 207. 
10 Prop. 2012/13:120 s. 100. 
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2 Folkbokföring 
 

Ett av syftena med uppsatsen är att beskriva regleringen av barns folkbokföring. Eftersom det 

bara finns ett fåtal specifika regler i FOL som behandlar barns folkbokföring kommer jag i det 

här avsnittet att gå igenom de regler i FOL som jag anser vara viktiga att känna till och som 

kan bli aktuella i bedömningen av barns folkbokföring vid växelvist boende.  

 

År 1991 infördes den nu gällande FOL, i och med det ersattes begreppen mantalsskrivning 

och kyrkobokföring med begreppet folkbokföring.11 Enligt 1 § FOL innebär folkbokföring 

fastställande av en persons bosättning och registrering av uppgifter om identitet, familj och 

andra förhållanden. Enligt SKV:s regleringsbrev för 2014 års budget är folkbokföringens mål 

att uppgifterna i folkbokföringen ska återge befolkningens verkliga bosättning, identitet samt 

familjerättsliga förhållanden, detta för att olika samhällsfunktioner ska kunna få ett så riktigt 

underlag som möjligt för åtgärder och beslut.12 Uppgifterna i folkbokföringen ligger till grund 

för många skyldigheter och rättigheter som bestäms utifrån uppgifter om personen är 

folkbokförd samt var personen i sådana fall är folkbokförd.13 Folkbokföringen regleras främst 

i FOL och i lagen om behandling av personuppgifter i SKV:s folkbokföringsverksamhet 

(2001:182) samt i anslutande förordningar.14  

 

2.1 Rätt folkbokföringsadress 
Eftersom folkbokföringen ligger till grund för både skyldigheter och rättigheter har den 

enskilde som huvudregel inte någon valmöjlighet när det gäller att vara folkbokförd eller inte 

och inte heller vilken adress denne ska vara folkbokförd på.15 Var den enskilde anser sig vara 

folkbokförd kan visserligen tas hänsyn till vid bedömningen.16 Anledningen till att den 

enskildes egna önskemål inte är avgörande vid bedömningen är för att personen inte ska 

kunna missbruka olika stödsystem som är kopplat till folkbokföringen.17 Det föreligger dock 

en möjlighet för vårdnadshavare då barnet har växelvist boende att tillsammans bestämma var 

ett barn ska vara folkbokfört enligt 7 a § FOL. 

                                                
11 Prop. 1990/91:153, s. 3. 
12 Ekonomistyrningsverket, [http://www.esv.se/sv/Verktyg--stod/Statsliggaren/Regleringsbrev/?RBID=15397]  
2014-12-02. 
13 Prop. 2012/13:120, s. 35. 
14 SOU 2009:75, s. 125. 
15 SOU 2009:75, s. 127. 
16 RÅ 1997 ref. 8. 
17 SOU 2005:43, s. 238. 
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2.1.1 Dygnsviloregeln 
Enligt 6 § 1 st. FOL ska en person vara folkbokförd på den fastigheten och i den församlingen 

där personen bedöms vara bosatt. Personen ska anses vara bosatt på den fastigheten som 

personen regelmässigt tillbringar sin dygnsvila eller vid byte av bostad, kan bedömas komma 

att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila enligt 7 § 1 st. FOL. Enligt 6 § 2 st. FOL ska en 

person som bor i en fastighet där det finns mer än en lägenhet folkbokföras på en specifik 

lägenhet. Vid bedömningen av regelmässighet anses personen enligt 7 § 2 st. FOL tillbringa 

dygnsvilan på fastigheten om personens normala livsföring företas på fastigheten minst en 

gång i veckan eller i samma omfattning men med en annan förläggning i tiden. Med i samma 

omfattning menas att det ska vara minst 1/7 av tiden.18 Med normal livsföring menas den 

enskilda personens normala förhållanden.19  

 
2.1.2 Dubbel bosättning 
Om en person tillbringar sin dygnsvila på flera olika fastigheter bedöms personen ha dubbel 

bosättning. Den som har dubbel bosättning anses enligt 7 § 1 st. FOL vara bosatt där personen 

efter en sammanvägning av alla omständigheter anses ha sin egentliga hemvist. Var personen 

har sin familj tillmäts stor betydelse vid sammanvägningen. Med begreppet familj menas 

maka, make, sambo och hemmavarande barn.20 Med hemmavarande barn menas barn som bor 

hos förälder/föräldrar, även om barnet skulle vara över 18 år.21 Om ett barn inte är gift, sambo 

eller har egna barn så finns det ingen familj att ta hänsyn till vid bedömningen av dennes 

egentliga hemvist.22  

 

Personer som saknar familj ska folkbokförs på den fastighet där personen med beaktande av 

övriga omständigheter bedöms ha sin egentliga hemvist. Övriga omständigheter som används 

vid bedömningen är i första hand var personens arbetsplats ligger och bostädernas storlek, 

upplåtelseform och hur bostäderna är utrustade. Vanligtvis bedöms en person som saknar 

familj som bosatt på arbetsorten.23 Om ett barn saknar familj, enligt den ovan beskrivna 

definition av familj, och inte har något arbete kan närheten till barnets förskola/skola istället 

få en väsentlig betydelse i bedömningen av barnets folkbokföring.24  

                                                
18 SOU 2011:51, s. 71. 
19 SOU 2009:75, s. 308. 
20 Prop. 2012/13:120, s. 73. 
21 SOU 2002:121, s. 180. 
22 Prop. 2012/13:120, s. 73. 
23 Prop. 2012/13:120, s. 73. 
24 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 17. 
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Enligt 7 § FOL kan en person bara vara folkbokförd på en adress även om personen spenderar 

sin dygnsvila på flera olika adresser. Eva Ryrstedt förespråkar att ett barn tillåts vara 

folkbokfört på två adresser. Ryrstedt uppger att ett av folkbokföringens syften är att reflektera 

bosättningen och familjen, vilket folkbokföringen skulle göra om den tillät dubbla 

folkbokföringsadresser.25 Det har diskuterats om barn ska kunna vara folkbokförda på två 

adresser samtidigt. Lagstiftaren ansåg att det skulle behövas väldigt starka skäl för att ändra 

principen om att en person bara ska vara folkbokförd på en adress. Lagstiftaren ansåg att 

vinsten med att låta barnet vara folkbokfört på två adresser inte är tillräckligt stor för att 

motivera en förändring av lagstiftningen. Lagstiftaren lämnade dock frågan öppen för 

framtida förändringar mot dubbla folkbokföringsadresser.26  

 

2.2 Anmälan om flyttning 
En flyttanmälan ska göras skriftligt enligt 23 § 1 st. FOL. Enligt 25 § 1 st. FOL ska anmälan 

inkomma inom en vecka från flyttdatum till SKV. Om en person är skyldig att anmäla 

flyttning får SKV enligt 31 § 1 st. FOL förelägga personen att göra anmälan eller lämna 

uppgifter. Om föreläggande inte följs får SKV enligt 37 § 1 st. FOL förelägga vite. Enligt 32 

§ 1 st. FOL kan SKV förelägga en fastighetsägare eller lägenhetsinnehavare att uppge vilka 

som bor i fastigheten eller lägenheten.  

 

Enligt 34 § FOL är det SKV som beslutar om folkbokföring efter en anmälan. Om någon 

anmälan inte kommer in kan SKV ändå ex officio besluta om folkbokföring enligt 34 § FOL. 

Enligt 35 § 1 st. FOL gäller beslut om folkbokföringen från flyttningsdagen om anmälan 

inkommit till SKV inom en vecka från flytten. Inkommer den senare gäller folkbokföringen 

från och med beslutsdatum. Om ingen anmälan om flyttning inkommer gäller också 

folkbokföringen från och med beslutsdatum enligt 35 § 2 st. FOL.   

                                                
25 Ryrstedt, 2008/09, s. 575 och Ryrstedt, 2009/10, s. 306. 
26 Prop. 2012/13:120 s. 96. 
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3  Barns folkbokföring 
 

I det här avsnittet kommer jag redogöra för de specifika regler som finns för barns 

folkbokföring, vem som är förälder och vårdnadshavare, hur barns flyttningsanmälan 

behandlas, SKV:s bedömningsförfarande när vårdnadshavarna inte är överens samt de 

handläggningsregler som påverkar barns folkbokföring. I slutet av avsnittet kommer en analys 

att göra av de uppgifter som framkommit och som har relevans för syftet.  

 

I FOL finns det ett fåtal bestämmelser som specifikt behandlar barns folkbokföring. Enligt 2 § 

1 st. FOL ska ett barn som föds i Sverige folkbokföras i landet om mamman eller pappan till 

barnet är folkbokfört i Sverige och vårdnadshavare till barnet. Detta gäller alla nyfödda barn 

förutom barn till diplomater eller konsulär personal enligt 5 § FOL. Även barn som föds 

utomland ska enligt 2 § 2 st. FOL folkbokföras i Sverige om någon av föräldrarna är 

folkbokförda i Sverige och utsända i svenska statens tjänst. Om det bara är barnets pappa som 

är folkbokförd i Sverige måste han även vara vårdnadshavare till barnet för att barnet ska 

kunna folkbokföras hos honom. 

 

Folkbokföringen för nyfödda barn bestäms enligt 6 § 3 st. FOL och enligt den bestämmelsen 

ska barnet folkbokföras i den församling som mamman är folkbokförd i. Om mamman inte 

skulle vara folkbokförd i någon församling ska barnet folkbokföras i den församling där 

pappan eller barnets andra förälder är folkbokförda. Förutom undantaget med nyfödda barn 

bedöms barnens folkbokföring likt vuxnas främst utifrån var barnet regelmässigt vistas.27 Om 

barnet spenderar all sin tid hos ena vårdnadshavaren anses barnet ha enkel bosättning och ska 

då folkbokföras hos den föräldern. Det är när barnet har växelvist boende hos två 

vårdnadshavare och dessa inte kan komma överens om barnets folkbokföring som SKV måste 

bedöma var barnet ska bli folkbokfört.28  

 

3.1 Barns flyttningsanmälan  
Det är barnets vårdnadshavare som är skyldig att anmäla flyttning för barn som är under 18 år 

till SKV enligt 30 § 1 st. FOL och 6 kap. 11 § FB. Om föräldrarna har gemensam vårdnad om 

barnet ska de göra flyttningsanmälan gemensamt enligt 6 kap. 13 § FB. Om vårdnadshavarna 

gör en flyttningsanmälan för barnet som är underskriven av båda bör en sådan anmälan godtas 

                                                
27 SOU 2002:121, s. 181. 
28 SOU 2002:121, s. 182. 
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om det inte framkommer andra omständigheter som talar för att barnet inte bor på den nya 

adressen. Normalt baseras SKV sin bedömning på de uppgifter som vårdnadshavarna 

lämnar. 29  Ett muntligt samtycke från den vårdnadshavaren som inte skickat in 

flyttningsanmälan ska inte godtas. Det krävs alltid skriftligt samtycke vid barns 

flyttningsanmälan.30  Det finns ett undantag från att båda vårdnadshavarna tillsammans måste 

göra flyttningsanmälan för barn. Enligt 30 § 2 st. FOL kan en anmälan göras av bara en 

vårdnadshavare om syftet med anmälan är att skydda barnet mot den andra vårdnadshavaren. 

 

3.1.1 Barn som fyllt 16 år 
Barn över 16 år har rätt att själv göra sin flyttningsanmälan enligt 30 § 1 st. FOL. Det innebär 

att när ett barn är 16 år eller äldre kan antingen barnet själv eller barnets vårdnadshavare göra 

flyttningsanmälan för barnet. Om barnet är över 16 år och inte har skrivit under 

flyttningsanmälan måste båda vårdnadshavarna skriva under flyttningsanmälan.31  

 

3.1.2 Barnets folkbokföringsdatum 
Om endast en av vårdnadshavarna har undertecknat flyttningsanmälan skickar SKV en 

blankett till den andra vårdnadshavaren som får möjlighet att godkänna flyttningsanmälan. 

Om den andra vårdnadshavaren inte godkänner flyttningsanmälan startar SKV en utredning 

om barnets folkbokföring. Under utredningstiden ändras inte folkbokföringen och barnet står 

fortfarande folkbokfört på den gamla adressen. Det betyder att barnet under utredningstiden 

kan vara folkbokfört på en fastighet där ingen av vårdnadshavarna längre bor. 32  Den 

vårdnadshavare som står på samma flyttningsanmälan som barnet blir folkbokfört på den nya 

adressen från och med flyttningsdagen eller den dagen då vårdnadshavaren gjorde 

flyttningsanmälan, om den gjordes senare än en vecka efter flyttningsdatumet.33 Om SKV 

fattar beslut om folkbokföring utan att någon flyttningsanmälan har inkommit gäller 

folkbokföringen från och med beslutsdatum enligt 35 § 2 st. FOL.  

 

I de fall en flyttningsanmälan inkommit från ena vårdnadshavaren och SKV efter utredning 

folkbokför barnet hos den vårdnadshavaren, får barnet enligt 35 § 2 st. FOL folkbokföras från 

och med samma datum som den vårdnadshavaren folkbokfördes på fastigheten. Detta 
                                                
29 SOU 2002:121, s. 187. 
30 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s.11. Jämför även SKV:s ställningstagande, Samtycke till anmälan 

om flyttning för barn, s. 1 och Justitieombudsmannen (JO) dnr 3667-2011. 
31 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 14. 
32 SOU 2011:51, s. 72. 
33 Prop. 2012/13:120, s. 99. 
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förutsätter dock att barnets anmälan om flyttning inkommit på samma flyttningsanmälan som 

vårdnadshavaren eller att barnets flyttning skett på en egen flyttningsanmälan men att adress 

och inflyttningsdatum stämmer med vårdnadshavarens.34  

 

3.1.3 Endast barnet flyttar 
Om det bara är barnet som står på flyttningsanmälan och barnet ska flytta från en 

vårdnadshavare till en annan ska detta godtas om båda vårdnadshavarna har skrivit på 

flyttningsanmälan. Vårdnadshavarnas möjligheter enligt 7 a § FOL att välja var barnet ska 

folkbokföras vid växelvist boende får inte utnyttjas enligt SKV så att vårdnadshavarna 

folkbokför barnet där det för tillfället är mest lämpligt till exempel på grund av möjligheten 

till bidrag. Inkommer samma vårdnadshavare med flyttanmälan flera gånger till SKV utan att 

omständigheterna har förändrats ska SKV starta en bosättningsutredning enligt 7 § FOL. En 

faktor som avgör om en utredning ska göras är om den tidigare flytten ligger nära i tiden och 

det därför finns anledning att anta att omständigheterna i övrigt inte har förändrats.35  

Vårdnadshavarnas möjligt att disponera över barns folkbokföring enligt 7 a § FOL medför att 

de kan utnyttja exempelvis ekonomiska bidrag. Vårdnadshavarna kan indirekt planera 

folkbokföringen så att den vårdnadshavaren som har möjlighet att få bidrag är den som får 

barnet folkbokfört hos sig. Detta förutsätter dock att vårdnadshavarna är överens om var 

barnet ska vara folkbokfört.  

 

3.1.4 Barn som flyttar hemifrån på grund av studier 
Enligt 11 § 1 st. FOL ska ett barn under 18 år som studerar i grund- eller gymnasieskolan på 

annan ort än där barnets vårdnadshavare bor fortfarande vara folkbokfört på den fastigheten 

där vårdnadshavaren/vårdnadshavarna bor, även om dygnsvilan spenderas på en annan 

fastighet. Även efter att barnet har fyllt 18 år ska barnet vara folkbokfört på 

vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas adress så länge som personen studerar på grund- eller 

gymnasieskolan enligt 2 st., dock längst till det att barnet fyllt 21 år. Regleringen i 11 § FOL 

infördes bland annat på grund av skolförhållandena i glesbygden. I glesbygden kan eleven 

vara tvungen att flytta hemifrån för att studera då det inte finns någon skola på den ort där 

elevens familj bor.36 

 

                                                
34 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 30. 
35 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 10–11. 
36 Prop. 2012/13:120, s. 84. 
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Barnet ska inte vara folkbokfört hos vårdnadshavarna enligt 11 § FOL om bosättningen hos 

vårdnadshavarna upphör på grund av att barnet blir sambo med någon på studieorten.37 Två 

av respondenterna uppgav att de vill ta bort regeln om att barn ska vara folkbokfört 

tillsammans med sina vårdnadshavare när barnet flyttar hemifrån för att studera. Vissa av 

respondenterna ansåg att det var svårt att tolka regeln och att det var svårt att förstå varför 

regeln finns.38  

 

3.2 Bedömning vid barns folkbokföring  
Barnets vårdnadshavare är skyldig att anmäla flyttning för barn under 18 år till SKV enligt 30 

§ 1 st. FOL och 6 kap. 11 § FB. Om föräldrarna har gemensam vårdnad ska flyttningsanmälan 

göras av dem gemensamt enligt 6 kap. 13 § FB. Gör vårdnadshavarna en gemensam 

flyttningsanmälan för barnet som är underskriven av båda bör en sådan anmälan godtas om 

det inte framkommer andra omständigheter som talar för att barnet inte bor på den nya 

adressen.39   

 

Om bara den ena vårdnadshavaren skrivit under flyttningsanmälan för barnet skickar SKV en 

förfrågan till den andra vårdnadshavaren som då får tillfälle att godkänna flyttningsanmälan. 

Om den ena vårdnadshavaren godkänner flyttningsanmälan folkbokförs barnet enligt 

anmälan. Om anmälan inte godkänns påbörjar SKV en utredning för att bestämma var barnet 

ska folkbokföras.40 Vårdnadshavarna får under utredningen komma in med uppgifter och 

synpunkter som kan vara relevanta för utredningen.41 

 

I första hand är det barnets dygnsvila enligt 7 § FOL som styr var barnet ska vara folkbokfört. 

Ett barn som bara bor hos en av vårdnadshavarna har enkel bosättning och ska därför enligt 7 

§ FOL vara folkbokfört hos den vårdnadshavaren. Om barnets vårdnadshavare inte bor 

tillsammans och barnet regelmässigt tillbringar sin dygnsvila hos båda har barnet dubbel 

bosättning. För dubbel bosättning förutsätts det att barnet spenderar minst en gång i vecka 

eller samma omfattning men med en annan förläggning i tiden hos båda vårdnadshavarna.42  

 

                                                
37 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 27. 
38 Bilaga 2, intervju med respondent 1 och 2. 
39 SOU 2002:121, s. 187. 
40 SOU 2011:51, s. 72. 
41 Prop. 1997/98:7, s. 61. 
42 SOU 2011:51, s. 71. 
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Då barnet bor i ungefär samma omfattning hos båda vårdnadshavarna och de har gemensam 

vårdnad om barnet, får vårdnadshavarna tillsammans bestämma hos vem barnet ska vara 

folkbokfört hos enligt 7 a § FOL. Det framgår dock inte vad som menas med ”i ungefär 

samma omfattning” och hur stor skillnad i antalet dygnsvilor som tillåts. Enligt den senaste 

propositionen till FOL är det upp till rättstillämparen att avgöra hur stor skillnaden får vara. 

Ett barn kan i och med det folkbokföras hos den av vårdnadshavarna som den inte spenderar 

mest tid hos.43 I och med att vårdnadshavarna enligt 7 a § FOL tillsammans får bestämma var 

barnet ska vara folkbokfört kan de ändra barnets folkbokföringsadress utan att någon ändring 

i barnets boende har skett.44 

 

3.2.1 Avtal och domstolsbeslut 
Enligt 6 kap. 14 a § 1 st. FB får en domstol bestämma hos vem av föräldrarna som barnet ska 

bo hos om de har gemensam vårdnad. Vårdnadshavarna kan även avtala om var barnet ska bo. 

Det avtalet gäller, om det är skriftligt och socialnämnden godkänner det, 6 kap. 14 a § 2 st. 

FB.  

 

Om det finns en dom eller ett avtal om barns boende enligt FB ska den/det ligga till grund för 

barnets folkbokföring. För att det ska kunna ligga till grund för folkbokföringen krävs det att: 

• domen har vunnit laga kraft och 

• vårdnadshavarna följer beslutet eller överenskommelsen och 

• innehållet i domen eller avtalet inte innehåller motsägande uppgifter.45 

 

Enligt regeringen bör möjligheten att lägga domar och avtal till grund för barnets 

folkbokföring bedömas utifrån hur mycket tid som förflutit sedan domen eller avtalet skrevs 

eftersom omständigheterna kan ha förändrats. Om någon av vårdnadshavarna ifrågasätter 

innehållet i avtalet eller domen och det som ifrågasätts har betydelse för barnets folkbokföring 

bör inte avtalet eller domen ensamt grunda SKV:s bedömning av barnets folkbokföring. SKV 

ska då fortsätta utredningen av barnets umgänges- och boendeförhållanden.46 Ett avtal eller en 

dom kan få betydelse vid bedömningen av var barnet ska vara folkbokfört även om 

vårdnadshavarna inte är överens om att följa det.47  

                                                
43 Prop. 2012/13:120, s. 150. 
44 Prop. 2012/13:120, s. 97. 
45 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 16. 
46 Prop. 2012/13:120, s. 95. 
47 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 17. 



   18 
 

När det inte finns något avtal eller dom och vårdnadshavarna inte är överens om barnets 

folkbokföring får SKV använda sig av andra bedömningsgrunder, dessa presenteras i 

delavsnitten nedan, för att bestämma barnets folkbokföring. Bedömningsgrunderna är inte 

uttömmande och SKV kan ta med andra omständigheter i sin bedömning.48  

 

3.2.2 Ursprungsbostad 
Med ursprungsbostaden menas den fastigheten där familjen senast bodde tillsammans innan 

vårdnadshavarna separerade. Det är i den bostaden som barnet ska vara folkbokfört om det är 

där barnet tillbringar minst 40 % av sin dygnsvila. Om ingen av vårdnadshavarna bor kvar i 

ursprungsbostaden eller om barnet är mindre än 40 % av dygnsvilan hos den vårdnadshavaren 

som bor kvar där ska bedömningen av barnets folkbokföring inte utgå från 

ursprungsbostaden. 49  Barnet ska inte heller automatiskt bli folkbokfört hos den 

vårdnadshavare som senast varit folkbokförd i ursprungsbostaden och sedan väljer att flytta 

från ursprungsbostaden.50  

 

Om barnet tillbringar mindre än 40 % av dygnsvilan i ursprungsbostaden ska barnet 

folkbokföras på den fastigheten där den spenderar flest dygnsvilor. Om barnet tillfälligt 

spendera mer tid hos den vårdnadshavaren som inte bor i ursprungsbostaden exempelvis på 

grund av sjukdom, har det ingen betydelse för barnets anknytning till ursprungsbostaden. 

Avbrottet kan vara mellan en till tre månader beroende på vad orsaken är och ändå inte 

påverka anknytningen till ursprungsbostaden. Bedömningen görs i det enskilda fallet.51 Om 

det skulle visa sig efter utredningen av barnets folkbokföring att barnet hela tiden bott minst 

40 % av dygnsvilan på ursprungsbostaden men nu är folkbokfört på en annan adress ska 

barnets folkbokföring ändras så att barnet blir folkbokfört på ursprungsbostaden om denna 

fortfarande är aktuell.52  

 

Barnets folkbokföring ska inte ändras från ursprungsbostaden till den andra vårdnadshavarens 

bostad om barnet börjar spendera en natt mer hos den andra vårdnadshavaren så länge barnet 

tillbringar minst 40 % av tiden i ursprungsbostaden. 53  En flyttningsanmälan som 

vårdnadshavarna gjort gemensamt före den 1 januari 2014 där barnet flyttar från 
                                                
48 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 17. 
49 SOU 2011:51, s. 71. 
50 KamR i Stockholm, mål nr 8597-1995. 
51 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 17. 
52 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 20. 
53 KamR i Stockholm, mål nr 7113-1995. 
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ursprungsbostaden till en annan bostad samtidigt som den ena vårdnadshavaren bor kvar i 

ursprungsbostaden och barnet har växelvist boende skulle inte godtas av SKV. Barnet skulle 

vara folkbokfört i ursprungsbostaden så länge som den bodde minst 40 % av tiden i 

ursprungsbostaden. Flyttningsanmälningar som vårdnadshavarna gjort gemensamt enligt 7 a § 

FOL efter 1 januari 2014 ska bedömas enligt en samlad bedömning av alla omständigheter 

men ursprungsbostaden har fortfarande betydelse om den ena vårdnadshavaren bor kvar i 

ursprungsbostaden och denne inte har godkänt barnets första flytt från ursprungsbostaden.54 

 

Exempel: Ursprungsbostaden är fortfarande aktuell för folkbokföringen. 

Carl sover två nätter i ursprungsbostaden hos sin pappa och fem nätter i mammans nya 

bostad. Var ska Carl vara folkbokförd? Carl ska vara folkbokförd hos sin mamma. 

Anknytning till ursprungsbostaden är inte tillräckligt stark då han spenderar mer än 60 % av 

dygnsvilan i mammas nya bostad. 

 

Att använda sig av ursprungsbostaden som ett av bedömningskriterierna ansåg alla de 

respondenter som jag intervjuade inte var bra. 55  Som framgår av texten ovan är det 

ursprungsbostaden som SKV ska gå på i första hand vid sin bedömning av var barnet har sin 

egentliga hemvist så länge vårdnadshavarna tillämpar växelvist boende för barnet och det inte 

tidigare varit en folkbokföring av barnet som godkänts av vårdnadshavaren som bor i 

ursprungsbostaden. Det här kan ge en väldigt skev bild då SKV inte tar någon hänsyn till hur 

länge som familjen bodde tillsammans i ursprungsbostaden, i teorin hade det kunna vara 

frågan om bara en vecka innan de separerade. Den vårdnadshavaren som då har möjlighet att 

bo kvar i ursprungsbostaden är också den vårdnadshavaren som får barnet folkbokfört hos sig 

om barnet är minst 40 % hos den vårdnadshavaren. Att använda sig av ursprungsbostaden 

som den viktigaste bedömningsgrunden om barnet bor där minst 40 % av tiden är inte rimligt 

då barnet i det fallet blir folkbokfört där den inte spenderar mest tid. Om barnet spenderar mer 

tid i den andra vårdnadshavarens bostad bör inte ursprungsbostaden kunna användas som 

bedömningsgrund då det finns inget som säger att det utgör mer barnets egentliga hemvist än 

den andra vårdnadshavarens bostad. Ursprungsbostad utgör således i vissa fall en tveksam 

bedömningsgrund.  

 

                                                
54 SKV:s handledning, Barn folkbokföring, s. 15 och 17. 
55 Bilaga 2, intervju med respondenterna. 
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Det framgår inte i förarbetena eller i SKV:s handledning varför ursprungsbostaden ska vara 

viktigaste vid bedömningen av barns folkbokföring. Även motiveringen till varför vissa av 

bedömningsgrunderna användes var något som respondenterna som jag intervjuade önskade 

ta del av. 56  Två av respondenterna ansåg att ursprungsbostaden borde tas bort som 

bedömningsgrund. En av dem berättade att ursprungsbostaden kunde leda till en ekonomisk 

snedfördelning vid växelvist boende, att den som har råd att bo kvar i ursprungsbostaden och 

som får barnet folkbokfört hos sig på grund av den anledning, kan vara den vårdnadshavaren 

som ändå inte hade uppfyllt kraven för ekonomiskt stöd.57  

 

I de fall där det inte finns någon aktuell ursprungsbostad, barnet bor lika mycket hos båda 

vårdnadshavarna och vårdnadshavarna ger motstridiga uppgifter, ska SKV bestämma var 

barnet har sin egentliga hemvist genom att ta hänsyn till samtliga omständigheter i ärendet. 

Omständigheterna 3.2.3 - 3.2.6 är inte uttömmande utan SKV ska i sin bedömning beakta hela 

boendesituationen för barnet. 58  Innan den 1 januari 2014 bedömde SKV barnets 

folkbokföring enligt en speciell ordning där ursprungsbostaden kom i första hand, avståndet 

till förskola/skola användes i andra hand, var barnet har sina fritidsaktiviteter i tredje hand, 

närheten till det område där barnet tidigare varit folkbokfört (närområde) i fjärde hand och om 

ingen av de fyra bedömningsgrunderna kunde användas övergick SKV till att använda sig av 

övriga omständigheter i ärendet.59 

 

3.2.3 Förskola och skola 
Vanligtvis bedöms en person som saknar familj som bosatt på den ort där arbetet ligger.60 

Enligt SKV:s handledning kan avståndet till förskola eller skola få väsentlig betydelse i 

bedömningen av barnets folkbokföring i de fall där barnet saknar arbete.61  

 

Vid användandet av förskola eller skola som bedömningsgrund är det väsentliga vem av 

vårdnadshavarnas bostäder som ligger närmast förskolan/skolan. Avståndet till 

skolan/förskolan mäts fågelvägen. Om avståndsskillnaden till skolan/förskolan är mindre är 

200 meter från vardera vårdnadshavarens bostad anses vårdnadshavarnas bostäder ligga på 

                                                
56 Bilaga 2, intervju med respondent 1 och 2. 
57 Bilaga 2, intervju med respondent 2 och 3. 
58 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 16–17. 
59 Prop. 2012/13:120, s. 93. 
60 Prop. 2012/13:120, s. 73. 
61 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 17. 
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samma avstånd och närheten till förskolan/skolan kan inte tas med i bedömningen.62 Om 

barnet bara är på förskola varannan vecka och barnomsorgen är ordnad på annat sätt varannan 

vecka eller om barnet går på två olika förskolor ska inte denna bedömningsgrund användas 

vid bedömningen av barns folkbokföring. Nattvila på förskola är inte heller något som ska tas 

med i bedömningen av barnets folkbokföring.63 

 

Exempel: Om avståndet till förskolan är 250 meter från mammans bostad och 260 meter från 

pappans bostad kan barnet komma att folkbokföras hos mamman, om det inte finns någon 

aktuell ursprungsbostad att ta hänsyn till.  

 

3.2.4 Närområde 
Om någon av vårdnadshavarnas bostäder ligger i det område där barnet tidigare varit 

folkbokfört eller i direkt anslutning till det området kan barnet anses vara bosatt på den 

adressen som ligger i det området.64 Vad som räknas som närområde och hur stort det här 

närområdet är får bedömas från fall till fall. Om en bostad ligger på landsbygden är 

närområdet större än om bostaden ligger i en stad. Det kan även ha betydelse om bostaden 

ligger i en större stad i jämförelse med en mindre.65 

 

3.2.5 Växelvist boende längre tid i en av bostäderna 
Om barnet har växelvist boende och den ena vårdnadshavaren byter bostad medan den andra 

vårdnadshavaren bor kvar i sin bostad kan den andra vårdnadshavarens bostad tas med i 

bedömning av barnets folkbokföring. Den vårdnadshavaren som inte byter bostad har haft 

barnet boende hos sig en längre tid än den andra vårdnadshavaren som byter till en ny bostad 

och därför bedöms barnet ha sin egentliga hemvist hos den vårdnadshavaren som inte byter 

bostad. 66  Exempelvis om båda efter separationen flyttar till varsin lägenhet i samma 

lägenhetshus, det finns ingen aktuell ursprungsbostad och genom att de bor i samma 

lägenhetshus är vårdnadshavares avstånd till förskolan/skolan samt närområdet den samma. 

Om den ena vårdnadshavaren återigen byter lägenhet inom lägenhetshuset och den andra 

vårdnadshavaren inte samtycker till att barnet folkbokförs i den nya lägenheten så kan det bli 

                                                
62 SOU 2011:51, s. 71. 
63 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 19. 
64 SOU 2011:51, s. 71. 
65 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 19. 
66 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 19. 
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så att barnet folkbokförs i den andra vårdnadshavarens lägenhet eftersom barnet därmed haft 

växelvist boende i dennes lägenhet under en längre period.  

 

3.2.6 Övriga omständigheter  
Om SKV inte kan stödja bedömningen på de omständigheter som nämnts ovan, 3.2.1- 3.2.5, 

får övriga omständigheter i det enskilda fallet avgöra var barnet ska bli folkbokfört. Övriga 

omständigheter som då kan tas med i bedömningen är exempelvis bostädernas storlek, 

bostädernas standard, vårdnadshavarnas arbetsförhållande m.m.67 Även var barnet har sina 

fritidsaktiviteter kan ha betydelse vid bedömningen, om dessa ligger i närheten av någon av 

vårdnadshavarnas bostäder och barnet därigenom dagligen vistas i närheten av den 

vårdnadshavarens bostad.68 

 

Enligt egna erfarenheter och uppgifter från respondenterna har vårdnadshavarna ofta ingen 

eller begränsad kunskap om barns folkbokföring och de bedömningsgrunder som SKV 

använder sig av. Anledningen till att de inte har någon kunskap om barns folkbokföring 

trodde en av respondenterna berodde på att vårdnadshavarna inte har tillgång till information 

om barns folkbokföring.69 En annan respondent berättade att vårdnadshavarna ofta inte vet 

vad bedömningsgrunderna betyder, exempelvis vet en del inte vad en ursprungsbostad är för 

något. De som hade kunskap om barns folkbokföring har oftast haft en utredning hos SKV.70  

 

Respondenterna ville se vissa förändringar inom barns folkbokföring. En av dem ansåg att det 

bör ske en förändring av den ordning som bedömningsgrunderna kommer i, exempelvis att 

avståndet till förskolan inte ska gå före en bostad som en av vårdnadshavarna bott lång tid i. 

En av respondenterna ansåg även att det behövs förankrade och tydliga riktlinjer som även 

vårdnadshavarna har tillgång till och att det ska vara motiverat varför bedömningsgrunderna 

är viktiga och vad tanken bakom dem är. Alla respondenter framhöll att vårdnadshavarna 

oftast inte vet vilka bedömningsgrunder som SKV använder sig av vid barns folkbokföring.71  

 

                                                
67 SOU 2011:51, s. 72. 
68 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 19. 
69 Bilaga 2, intervju med respondent 1. 
70 Bilaga 2, intervju med respondent 3. 
71 Bilaga 2, intervju med respondent 1. 
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3.3 Skatteverkets handläggning av folkbokföringsärenden 
Jag kommer i det här delavsnittet ta upp SKV:s handläggning av folkbokföringsärenden. 

Eftersom besluten till stor del bygger på uppgifter från vårdnadshavare och dessa kan vara 

motstridiga kan handläggningen bli utdragen och SKV måste anpassa sin handläggning till de 

uppgifter som inkommer från vårdnadshavarna. Hur SKV ska hantera de uppgifter och 

handläggningen av ärendet bygger till stor del på egna ställningstaganden och handledning.  

 

Enligt 1 § 3 st. FOL är det SKV som handlägger folkbokföringsärenden. SKV:s handläggning 

styrs till stor del av handläggningsreglerna i förvaltningslagen (1986:223) (FL) men det finns 

även praxis inom SKV för hur olika frågor som kan uppkomma vid handläggningen ska 

skötas. Förutom att handlägga ärendet är det dessutom SKV som beslutar i 

folkbokföringsärenden enligt 34 § FOL.  

 

3.3.1 Kommuniceringsskyldigheten 
Enligt 17 § FL ska kommunicering ske med vårdnadshavarna under utredningen och innan 

SKV fattar beslut om barns folkbokföring. Det är vårdnadshavaren som företräder barnet och 

skulle barnet ha två vårdnadshavare måste SKV kommunicera med båda vårdnadshavarna. 

Även då vårdnadshavarna lämnar samstämmiga uppgifter ska SKV kommunicera uppgifterna 

om de är av betydelse för utgången av ärendet. Kommuniceringsskyldigheten är absolut men 

SKV kan välja hur myndigheten vill kommunicera.72  

 

I de fall då det inte går att få tag i ena vårdnadshavaren ska SKV använda sig av delgivning 

enligt 3 § 5 st och 15 § 1 st. delgivningslagen (1970:428). Delgivningen sker genom 

kungörelsedelgivning. Det kan ske exempelvis då den ena vårdnadshavaren befinner sig 

utomlands och inte går att nå via normal postgång. Ärendet kungörs i Post- och Inrikes 

tidningar på Internet.73  

 

Kommuniceringsskyldigheten är inget som SKV kan komma ifrån då de måste följa FL men 

skyldigheten kan medföra att det tar väldigt lång tid från att flyttningsanmälan inkommer till 

SKV tills SKV har fattat beslut i ärendet. Det gäller speciellt då den ena vårdnadshavaren 

befinner sig utomlands och SKV måste använda sig av kungörelsedelgivning. Det framkom i 

                                                
72 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 29. 
73 SKV:s ställningstagande, Kungörelse för aldrig folkbokförd i ärende om barns flyttning, s. 1. 



   24 
 

intervjuerna att en av svårigheterna med handläggningen av barns folkbokföring är att få 

kontakt med vårdnadshavarna.74  

 

3.3.2 Uppgifter under utredningen och dokumentation 
Under utredningen av barns folkbokföring får vårdnadshavaren lämna uppgifter muntligt till 

SKV enligt 14 § 1 st. FL, om det kan ske med hänsyn till arbetets behöriga gång. Som nämnts 

ovan finns det dock ingen möjlighet att lämna muntligt samtycke för att godkänna 

flyttningsanmälan gällande barn.75  De uppgifter som SKV får av vårdnadshavarna ska 

dokumenteras enligt dokumentationsskyldigheten i 15 § FL. SKV kan begära att få bekräftat 

en muntlig uppgift skriftligt.76  

 

Uppgifterna som SKV använder sig av vid beslutsfattandet ska vara: 

• objektivt konstaterbara,  

• samstämmiga från båda vårdnadshavarna eller  

• från myndighet, exempelvis sociala myndigheter.77  

 

3.3.3 Om vårdnadshavarnas uppgifter inte stämmer överens  
När vårdnadshavarna till barnet ger SKV motstridiga uppgifter om var barnet spenderar 

dygnsvilan medför det svårigheter för SKV när de ska bestämma barnets folkbokföring. SKV 

har ingen möjlighet att genom tvångsmedel få uppgifter om barnets boende utöver den 

skriftväxling som sker med vårdnadshavarna vid utredningen.78 Eventuellt kan även uppgifter 

från skola eller barnomsorg tas med i bedömningen.79 

 

Om vårdnadshavarnas uppgifter, om exempelvis hur barnet spenderar sin dygnsvila, inte 

stämmer överens måste båda uppgifterna som inkommer till SKV kommuniceras enligt 17 § 

FL med vårdnadshavarna, för att vårdnadshavarna ska få möjlighet att komma in med 

synpunkter på uppgifterna. Om vårdnadshavarnas uppgifter inte stämmer med varandra, det 

inte finns någon ursprungsbostad samt SKV har kommunicerat uppgifterna med 

vårdnadshavarna som haft möjligt att komma med synpunkter så får SKV avgöra ärendet efter 

en samlad bedömning av de uppgifter som inkommit. Om vårdnadshavarna inte har kommit 
                                                
74 Bilaga 2, intervju med respondent 1. 
75 Se ovan avsnitt 3.1. 
76 SKV:s ställningstagande, Samtycke till anmälan om flyttning för barn, s. 1. 
77 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 16. 
78 SOU 2009:75, s. 378. 
79 SOU 2005:43, s. 575. 
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in med några uppgifter eller om uppgifterna är motstridiga utgår SKV i sin bedömning från att 

barnet bor lika mycket hos båda vårdnadshavarna.80  

 

Svårigheter att få in objektivt riktiga uppgifter från vårdnadshavarna var något som alla 

respondenter uppfattade som ett av de största problemen med handläggningen av barns 

folkbokföring.81 Även en enkätundersökning som Ryrstedt genomfört med handläggare som 

arbetar med barns folkbokföring visar att handläggarna upplever det som ett stort problem att 

få underlag innan de fattar ett beslut. De flesta av handläggarna i Ryrstedts undersökning 

svarade att motstridiga uppgifter från vårdnadshavarna är orsaken till svårigheten att få 

objektiv information. En del av de tillfrågade handläggarna svarade även att det berodde på 

att vårdnadshavarna inte svarade på förfrågan som SKV skickade till dem. En del av 

handläggarna i undersökningen ansåg också att det var svårt att värdera de uppgifter som kom 

från vårdnadshavarna.82  

 

SKV har svårt att införskaffa information på annat sätt än genom vårdnadshavarna. En av 

handläggarna som jag intervjuade berättade att denne hade velat ha större befogenheter och 

möjlighet att exempelvis samköra uppgifter med FK, då den myndigheten har möjlighet att 

göra hembesök.83 SKV har redan nu möjlighet att hämta information från exempelvis sociala 

myndigheter innan de fattar beslut.84   

 

En övervägande del av de barnhandläggare som deltog i Eva Ryrstedts enkätundersökning var 

av den uppfattningen att drivkraften hos oeniga vårdnadshavare var ekonomiska 

överväganden. De flesta av handläggarna i undersökningen uppgav att oenigheten om vem av 

vårdnadshavarna som skulle få ett visst bidrag kunde vara den bakomliggande orsaken till 

oenigheten om var barnet skulle folkbokföras. Även de rättsliga experterna som Ryrstedt 

intervjuat berättade att vårdnadshavare som visste om hur systemet med bidrag fungerar ofta 

lät ekonomiska skäl styra var de ville att barnet skulle folkbokföras. De intervjuade experterna 

berättade även att de vårdnadshavare som vet vad som gäller för att få barnet folkbokfört hos 

sig ofta utnyttjar systemet.85  

 
                                                
80 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 19–20. 
81 Bilaga 2, intervju med respondenterna.  
82 Ryrstedt, 2009/10, s. 301. 
83 Bilaga 2, intervju med respondent 2.  
84 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 16. 
85 Ryrstedt, 2009/10, s. 302. 
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Enligt de respondenter jag intervjuat tycks det finnas en ovilja hos en del vårdnadshavare att 

bidra till att den andra vårdnadshavaren får någon ekonomisk fördel genom att barnet 

folkbokförs hos denna. Respondenterna angav också att vårdnadshavarna ofta berättade 

ekonomiska skäl till varför de vill ha barnet folkbokfört hos sig. Enligt en av respondenterna 

uppger dessa personer att de inte klarar sig utan det extra ekonomiska stödet som 

folkbokföringen medför.86   

 

3.3.4 Vårdnaden ändras under pågående utredning  
Om vårdnaden ändras under tiden som SKV handlägger flyttanmälan, så att inte längre 

gemensam vårdnad föreligger, ska ärendet ändå bedömas utifrån de uppgifter som gäller vid 

tiden då flyttanmälan inkom till SKV. Det betyder att om föräldrarna har gemensam vårdnad 

när flyttningsanmälan inkommer och bara en av föräldrarna har skrivit under 

flyttningsanmälan ska SKV avvisa anmälan eftersom den är att anse som formellt oriktig.87  

 

Efter avvisningen ska SKV starta en utredning om var barnet ska vara folkbokfört. Om den 

gemensamma vårdnaden upphör under utredningen av barns folkbokföring ska SKV se till var 

barnet har sin dygnsvila, inte vem som har vårdnaden om barnet, när de ska besluta var barnet 

ska vara folkbokfört.88 

 

3.3.5  Ompröva eller överklaga beslut om barns folkbokföring 
Enligt 27 § FL kan SKV ompröva ett beslut om folkbokföring. Omprövningen av beslutet kan 

ske om beslutet är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av annan 

anledning behöver ändras. Beslutet får ändras om det kan ske snabbt och enkelt utan att det 

blir till nackdel för någon part. Gällande beslut om barns folkbokföring är det barnet som är 

part och barnet företräds endast av sina vårdnadshavare. En vårdnadshavare som lämnar in en 

flyttningsanmälan för barnet kan därför inte anses ha agerat som part.89  

 

Då barnet har två vårdnadshavare får beslut om barnets folkbokföring överklagas av en av 

dem ensamt utan att de är överens om att överklaga beslutet enligt 40 § FOL.90 

 

                                                
86 Bilaga 2, intervju med respondent 2.  
87 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 14. 
88 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 14. 
89 SKV:s ställningstagande, Omprövning av beslut om folkbokföring av barn, s. 2. 
90 SKV:s handledning, Barns folkbokföring, s. 31. 
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3.4 Analys av barns folkbokföring 
Syftet med folkbokföringen är bland annat att den ska spegla befolkningens bosättning. 

Rimligen bör bosättningen styra var en person folkbokförs. Ändå kan ett barn när den ena 

vårdnadshavaren bor kvar i ursprungsbostaden bedömas bosatt där, trots att det spenderar så 

mycket som 60 % av tiden i en annan bostad.  

 

Om vårdnadshavarna inte är överens om var barnet ska vara folkbokfört så är det SKV som 

bestämmer vilken som är barnets folkbokföringsadress, det vill säga var barnet kan sägas ha 

sin egentliga hemvist. SKV har sina egna bedömningsgrunder för att komma fram till var den 

egentliga hemvisten är, i första hand genom att ta hänsyn till ursprungsbostaden om sådan 

fortfarande är aktuell och i andra hand genom att göra en samlad bedömning av barnets 

boendesituation. Vilka bedömningsgrunder SKV använder sig av framgår till viss del i 

förarbeten men främst av SKV:s interna arbetsmaterial som inte är lättillgängligt för 

allmänheten. Likt det en av respondenterna jag intervjuade framhöll, bör SKV:s 

bedömningsgrunder vara mer tillgängliga för allmänheten för att vårdnadshavaren ska kunna 

förutse SKV:s beslut om barns folkbokföring. 

 

Varför SKV använder sig att just dessa bedömningsgrunder för ett barn som bor lika mycket 

på två adresser är oklart. Det framgår inte uttryckligen i varken förarbeten som diskuterar 

barns folkbokföring eller handledningen som SKV använder sig av, inte heller i andra 

undersökta källor. Följden av det blir att SKV får svårt att motivera sina beslut vid barns 

folkbokföring. Ett dåligt motiverat beslut som baseras på SKV:s bedömningsgrunder är 

svårare att förankra hos de vårdnadshavare som påverkas av beslutet vilket i sin tur kan 

minska förtroendet för myndigheten och öka benägenheten att överklaga beslutet. Även de 

respondenter jag intervjuat ansåg att det behövs förtydligas varför just de här 

bedömningsgrunderna används av SKV.  

 

Vilka bedömningsgrunder ska SKV använda sig av i sin bedömning? Det är svårt att säga vad 

som säger att ett barn har sin egentliga hemvist på en adress framför en annan då det bor 

växelvist. Men några bedömningsgrunder måste SKV använda sig av eftersom det fortfarande 

är de som måste bedöma var barnet ska vara folkbokfört när vårdnadshavarna inte är överens. 

Likt de respondenter jag intervjuade anser jag att ursprungsbostaden inte borde vara en av 

bedömningsgrunderna då SKV inte tar hänsyn till hur länge familjen har bott i bostaden som 

räknas som ursprungsbostad. Det kan finnas en logik i att ursprungsbostaden ska ha betydelse, 
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om det exempelvis är en bostad som familjen bott i ett flertal år och barnet har sina vänner, 

skola osv. i närheten av bostaden. Då anser jag att det går att säga att barnet har sin egentliga 

hemvist på den adressen. Hur lång tid ursprungsbostaden har varit barnets hemvist, bör därför 

vara av betydelse för relevansen av en sådan bedömningsgrund och dess 

verklighetsförankring. 

 

Ett barn kan, likt en vuxen, endast vara folkbokfört på en adress. Det har diskuterats om ett 

barn bör kunna vara folkbokfört på två adresser då barnet vid växelvist boende bor ungefär 

lika mycket i två bostäder. Folkbokföring på två bostadsadresser riskerar dock att medföra 

andra problem för vårdnadshavarna, exempelvis om vårdnadshavarna bor i två olika 

kommuner, vilken av kommunerna ska då stå för skola, förskola eller skolskjuts? Det är inte 

heller praktiskt att ett barn går exempelvis på två olika skolor.91  

 

Ett annat potentiellt problem är att vårdnadshavarna själva kan välja, om de är överens, var 

barnet ska vara folkbokfört. De kan då i teorin folkbokföra barnet hos den vårdnadshavare 

som har bäst möjlighet att få ekonomiskt stöd. Det kan även medföra att barnet kan bli 

folkbokfört på en adress där det inte vistas.   

                                                
91 SOU 2002:121, s. 188 och SOU 2011:51, s. 70. 
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4 Ekonomiska stöd som folkbokföringen påverkar 
 
Folkbokföringen har betydelse av många olika anledningar. Till folkbokföringen finns olika 

rättsverkningar knutna som ger den enskilda i lag fastslagna rättigheter. Ryrstedt ansåg att 

barn ska kunna folkbokföras på två adresser och genom det tvinga myndigheten som ska 

besluta om bidrag att själv ta ställning till hur bidraget ska fördelas och inte gå direkt till 

folkbokföring när de fattar beslut. Detta skulle enligt Ryrstedt troligen leda till en bättre och 

sannare hantering av de ekonomiska stöden.92 Det är inte bara ekonomiska stöd som påverkas 

av folkbokföringen utan även kommunernas skyldigheter att tillhandahålla barnomsorg, skola 

och skolskjuts.93 Jag kommer i den här uppsatsen bara att beskriva de familjeekonomiska stöd 

som påverkas av folkbokföringen. De familjeekonomiska stöden har stor ekonomisk 

betydelse för barnfamiljer och speciellt för ensamstående föräldrar.94  

 

De familjeekonomiska stöden har jag valt utifrån att det i förarbeten och artiklar gällande 

barns folkbokföring har framkommit att de här familjeekonomiska stöden påverkas av var 

barnet är folkbokfört. De här ekonomiska stöden går inte heller att dela mellan 

vårdnadshavarna om inte vårdnadshavarna är överens om att dela stödet, vilket betyder att den 

av vårdnadshavarna som har barnet folkbokfört hos sig är den av vårdnadshavarna som 

kommer att få det ekonomiska stödet. Jag har i respektive avsnitt förklarat vilka regler som 

gäller för respektive stöd och hur folkbokföringen påverkar det ekonomiska stödet samt hur 

fördelningen av stöden kan se ut beroende på var barnet är folkbokfört. De ekonomiska stöd 

som påverkas av folkbokföringen och som kommer redovisas nedan är bostadsbidrag, 

kommunalt vårdnadsbidrag, vårdbidrag samt tilläggsbidrag vid studier. I slutet av avsnittet 

kommer en analys att göras av de uppgifter som framkommit och som har relevans för syftet. 

 

 

 

 

 

 

                                                
92 Ryrstedt, 2009/10, s. 306–307. 
93 SOU 2002:121, s. 188 och SOU 2011:51, s. 70. 
94 SOU 2011:51, s. 73. 
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4.1 Bostadsbidrag  
Syftet med bostadsbidraget är att det ska möjliggöra för familjer med svag ekonomi att ha råd 

med tillräckligt stora bostäder. Bidraget ska även ge en ekonomisk trygghet till familjer som 

har barn att försörja.95 Antalet hushåll med hemmavarande barn som fick bostadsbidrag var 

149 944 stycken år 2014. Samma år var det 11 927 hushåll som enbart fick umgängesbidrag.96  

 

Enligt 96 kap. 2–3 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110) (SFB) kan bostadsbidrag till 

barnfamiljer lämnas som bidrag till kostnader för bostad, särskilt bidrag för hemmavarande 

barn eller som umgängesbidrag till den som tidvis har barn boende hos sig. Bostadsbidrag kan 

även lämnas till hushåll utan barn om bidragssökanden är under 29 år enligt 96 kap. 10–11 §§ 

SFB. För att en barnfamilj ska kunna få bidrag krävs det antingen att den som söker bidrag 

har vårdnaden om barnet/barnen och att barnet/barnen varaktigt bor tillsammans med 

bidragssökaren eller att bidragssökaren i minst tre månader tagit emot barn för vård i 

familjehem eller att bidragssökaren på grund av umgänge tidvis har barn boendes i sin 

bostad.97 För att bestämma var barnet ”varaktigt” bor ska FK enligt förarbetena utgå ifrån att 

barnet är varaktigt bosatt på den adressen där barnet är folkbokfört.98  

 

Hur stort bostadsbidrag blir bestäms främst genom att FK utreder hur många som bor 

tillsammans, om bidragssökande har barn folkbokfört på adressen, hushållets 

bidragsbegrundande inkomst (BGI), vad bostaden kostar och hur stor bostaden är.99  

 

Bostadsbidraget är en förmån som är inkomstprövad. 100  Bostadsbidraget minskas om 

bidragssökandes BGI överstiger ett visst belopp. En individuell inkomstgräns gäller för 

sambor och makar med barn. Om inkomsten överstiger 58 500 kr för någon av samborna eller 

makarna minskas bidraget och för ensamstående med barn är gränsen 117 000 kr enligt 97 

kap. 15 § 2 st. SFB. Om inkomsterna överstiger gränsen minskas bidraget med 20 % av den 

del av inkomsten som överstiger gränsen enligt 97 kap. 15 § 2 st. SFB. Enligt 8 kap. 10 § 

inkomstskattelagen (1999:12) (IL) är bostadsbidraget skattefritt. 

                                                
95 Prop. 1995/96:186, s. 19. 
96 FK, 

[https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/statistik/barnochfamilj/bostadsbidrag/antalhushallgenomsnitt/b
ob_offstat3] 2015-02-06. 

97 SOU 2011:51, s. 76. 
98 Prop. 1992/93:174, s. 61–62. 
99 SOU 2011:51, s. 76. 
100 FK:s vägledning, Bostadsbidrag, s. 14. 
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Exempel: Minskning av bostadsbidraget för ensamstående 

Lisas BGI är 141 000 kr per år 

141 000 – 117 000 = 24 000 kr 

20 % x 24 000 = 4 800 kr 

4 800/12 = 400 kr 

Lisa får 400 kr mindre i bidrag per månad  

 

Reglerna om vilka inkomster som påverka bostadsbidraget samt hur de påverkar bidraget 

återfinns i 97 kap. 2–13 §§ SFB. Inkomsten som ingår i BGI anses vara likadant fördelad över 

varje månad i kalenderåret enligt 97 kap. 3 § SFB. 

 

Av de ekonomiska stöd som redovisas i uppsatsens fjärde avsnitt är det två som påverkar 

bostadsbidraget, inkomst från vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt 

vårdnadsbidrag enligt 97 kap. 13 § 5 p. SFB samt den skattepliktiga delen av vårdbidraget 

enligt 97 kap. 13 § 1 p. SFB. Tilläggsbidraget vid studier påverkar inte bostadsbidraget men 

studiemedel i form av studiebidrag gör det enligt 97 kap. 2 § 1 p. SFB.101   

 

Enligt 96 kap. 2–3 §§ SFB kan barnfamiljer med hemmavarande barn få både bidrag för 

bostadskostnader och det särskilda bostadsbidraget. Enligt samma paragrafer kan barnfamiljer 

med barn som tidvis bor i hushållet få både bidrag till bostadskostnader och umgängesbidrag.  

Det sammanlagda bostadsbidraget som den vårdnadshavaren som har barnet folkbokfört hos 

sig kan få är större än det bidraget som den vårdnadshavaren som inte har barnet folkbokfört 

hos sig kan få. Därför kan barnets folkbokföring vara av stor betydelse för vårdnadshavarna. 

Utifrån egna erfarenheter och de intervjuer jag gjorde med respondenterna framkom det att 

vårdnadshavarna ofta nämnde bostadsbidraget som ett skäl till varför de vill ha barnet 

folkbokfört hos sig.102 

 

Uppsatsen kommer först att behandla bidrag till bostadskostnad och sedan det särskilda 

bostadsbidraget för att avsluta delavsnittet med att kort beskriva umgängesbidraget. I 

uppsatsen kommer det även förekomma exempel på hur de olika bostadsbidragen räknas ut 

för att göra det tydligt för läsaren hur mycket pengar det kan röra sig om.  

 

                                                
101 FK:s vägledning, Bostadsbidrag, s. 60. 
102 Bilaga 2, intervju med respondent 3. 
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4.1.1 Bidrag till bostadskostnad 

Enligt 96 kap. 2 § SFB kan bostadsbidrag medges till barnfamiljer och hushåll utan barn till 

kostnader för bostad. Bidraget lämnas bara för bostadskostnad om den bostadsbidragssökande 

är försäkrad103 och folkbokförd i bostaden. Den som söker bidrag måste äga bostaden eller 

inneha den med hyres- eller bostadsrätt. Bidraget till bostadskostnaden utgör 50 % av 

bostadskostnaden mellan det lägsta och högsta gräns vilken beror på hur många barn som 

finns i familjen, 97 kap. 18 § SFS, se tabellen nedan.  

 

Antalet barn 50 % av bostadskostnaden mellan 

1 barn 1 400 kr och 5 300 kr 

2 barn 1 400 kr och 5 900 kr 

3 barn eller fler 1 400 kr och 6 600 kr 

 

Enligt 97 kap. 20 § SFB ska FK när de tillämpar 97 kap. 18 § SFB bortse från 

boendekostnader vid bostadsytor som är större än, 80 kvm för hushåll med ett barn, 100 kvm 

för hushåll med två barn, 120 kvm för hushåll med tre barn och 140 kvm för hushåll med fyra 

barn och 160 kvm för hushåll med fem eller fler barn. Enligt 97 kap. 21 § SFB finns det även 

ett garantibelopp som är beroende av hur många barn som finns i hushållet.  

 

Exempel: Vårdnadshavaren har större bostadsyta och rätt till garantibelopp  

Carin har två hemmavarande barn och bor i en lägenhet på 140 kvm med en hyra på 4 500 kr. 

Carins BGI är 117 000 kr. Det preliminära bostadsbidraget beräknas till: 

 

Särskilt bidrag104 för två barn     + 2 000 kr 

Boendekostnad: 4 500 x 100/140 kvm = 3 214 kr 

Garantibeloppet enligt 97 kap. 21 § SFB är 3 300 kr för två hemmavarande barn 

Bidrag för boendekostnad, 50 % x (3 300 – 1 400 kr)   + 950 kr 

Maximalt bidrag      = 2 950 kr 

Eftersom Carins inkomst är 117 000 kr/år blir det ingen reducering av bostadsbidraget 

(Bidraget avrundat till närmaste hundratal105)  = 2 900 kr per månad 

                                                
103 En försäkrad är en person som omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet och kan ha rätt till olika 

typer av förmåner. 
104 Ett bidrag som kan tillkomma vårdnadshavare som har hemmavarande barn, se nedan 4.1.2. 
105 FK:s vägledning, Bostadsbidrag, s. 100. 
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4.1.2 Särskilt bostadsbidrag 
De familjer som har hemmavarande barn kan söka ett särskilt bostadsbidrag. För att kunna få 

det särskilda bidraget krävs det att vårdnadshavaren och barnet varaktigt bor tillsammans 

enligt 96 kap. 4 § 1 st. SFB. Enligt 96 kap. 4 § 2 st. SFB kan det särskilda bostadsbidraget 

även lämnas för barn som på grund av vård eller undervisning inte varaktigt bor hemma men 

som vistas i hemmet under åtminstone lika lång tid varje år som kan jämföras med normala 

skollov. Om det finns två vårdnadshavare som inte bor tillsammans men som har gemensam 

vårdnad om barnet så är det den vårdnadshavare som har barnet folkbokfört hos sig som har 

rätt till det särskilda bostadsbidraget enligt 96 kap. 5 § SFB.  

 

Enligt 96 kap. 9 § SFB har vårdnadshavaren rätt till särskilt bostadsbidrag även efter det att 

barnet har fyllt 18 år, detta gäller om barnet får förlängt barnbidrag eller studiehjälp enligt 2 

kap. studiestödslagen (1999:1395). Det särskilda bostadsbidraget storlek bestäms av antalet 

barn i familjen och inte efter kostnaden för bostaden.106 Bidraget kan variera från 1 500 kr till 

maximalt 2 650 kr per månad enligt 97 kap. 22 § SFB. Enligt 97 kap. 17 § SFB får 

bostadsbidrag lämnas till maximalt tre barn.  

 

Antalet barn Bidrag per månad 

1 barn 1 500 kr 

2 barn 2 000 kr 

3 barn eller fler barn 2 650 kr 

 

Exempel: Vårdnadshavaren har rätt till bidrag för boendekostnad samt särskilt bostadsbidrag 

Carin har ett hemmavarande barn och hyr en lägenhet på 80 kvm. Hennes bostadskostnad är  

6 000 kr per månad. Carins BGI är 130 000 kr. Det preliminära bostadsbidraget beräknas till: 

Särskilt bidrag för ett barn     + 1 500 kr 

Bidrag för boendekostnad, 50 % x (5 300 – 1 400)   + 1 950 kr 

Maximalt bidrag      = 3 450 kr 

20 % x (130 000 – 117 000) = 2 600/12   - 217 kr 

Bidrag efter inkomstavdrag 

(avrundat till närmaste hundratal107)    = 3 200 kr per månad 

 

                                                
106 SOU 2011:51, s. 77. 
107 FK:s vägledning, Bostadsbidrag, s. 100. 
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Det särskilda bidraget baseras helt på var barnet är folkbokfört. Det har ingen betydelse hur 

mycket barnet bor hos vårdnadshavaren. Fullt bidrag utgår även då barnet bor lika mycket hos 

den andra vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren som har barnet folkbokfört hos sig har därmed 

rätt till ett ekonomiskt stöd som den andra vårdnadshavaren inte kan få. Enligt Ryrstedt kan 

den ena vårdnadshavaren därigenom bli överkompenserad på den andra vårdnadshavarens 

bekostnad. Ryrstedt hävdar att konsekvensen med överkompensation på den andra 

vårdnadshavarens bekostnad inte behöva förekomma om bidraget kunde delas mellan 

föräldrarna.108  

 

4.1.3 Umgängesbidrag 
Den förälder som har sitt barn tidvis hos sig kan ha rätt till umgängesbidrag enligt 96 kap. 3 § 

2 st. SFB. För att ha rätt till ett sådant bidrag krävs det enligt 96 kap. 6 § 2 st. SFB att 

bostaden har minst två rum förutom kök eller kokvrå samt att bostadsytan uppgår till 

åtminstone 40 kvadratmeter (kvm). Enligt 96 kap. 9 § SFB har föräldern rätt till 

umgängesbidrag efter att barnet har fyllt 18 år om barnet får förlängt barnbidrag eller 

studiehjälp enligt 2 kap. studiestödslagen. Storleken på umgängesbidraget är 300 kr för ett 

barn, 375 kr för två barn och 450 kr om föräldern har tre eller fler barn enligt 97 kap. 23 § 1 

st. SFB. Umgängesbidraget gäller enbart föräldrar som har umgänge med barnet. Om 

föräldern har både hemmavarande och umgängesbarn får de i första hand det särskilda 

bostadsbidraget för hemmavarande barn och för umgängesbarn får de 75 kr i månaden per 

barn enligt 97 kap. 23 § 2 st. SFB.  

 

Antalet barn Bidrag per månad 

1 barn 300 kr 

2 barn 375 kr 

3 barn eller fler barn 450 kr 

 

 

 

 

 

 

                                                
108 Ryrstedt, nr 3 2004/05, s. 630. 
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Exempel: Vårdnadshavaren har rätt till både bidrag för boendekostnad samt umgängesbidrag 

Carin har ett barn tidvis boende hos sig och hon hyr en lägenhet på 80 kvm. Hennes 

bostadskostnad är 6 000 kr per månad. Carins BGI är 130 000 kr. Det preliminära 

bostadsbidraget beräknas till: 

 

Umgängesbidrag för ett barn     + 300 kr 

Bidrag för boendekostnad, 50 % x (5 300 – 1 400)   + 1 950 kr 

Maximalt bidrag      = 2 250 kr 

20 % x (130 000 – 117 000) = 2 600/12   - 217 kr 

Bidrag efter inkomstavdrag 

(avrundat till närmaste hundratal109)    = 2 000 kr per månad 

 

Av exemplen ovan kan konstateras att vårdnadshavare som har rätt till både bidrag för 

boendekostnad samt det särskilda bostadsbidraget kan får ut betydligt mer i bostadsbidrag per 

månad i jämförelse med en vårdnadshavare som endast har rätt till bidrag för boendekostnad 

samt umgängesbidrag. Skillnaden i exemplet mellan dessa vårdnadshavare innebär således att 

en förälder som har barnet folkbokfört hos sig får över 50 % mer än den vårdnadshavaren som 

inte har barnet folkbokfört hos sig vid ovanstående förutsättningar, dvs. 1 200 kr mer per 

månad. 

 

Betänkandet Fortsatt föräldrar – om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull, som 

fortsättningsvis kommer att kallas Särlevnadsutredningen, föreslog att en ny typ av 

bostadsbidrag som de kallade för växelvisbidrag skulle införas. Växelvisbidraget skulle ges 

till barn som bor växelvist hos båda sina föräldrar. 110  Utredningen förordade att 

bostadsbidraget bör vara kopplat till den försörjningsbörda som vardera förälder kan antas ha 

då barnet bor hos dem. Genom att införa växelvisbidrag vill utredningen få bukt med det 

faktum att den ena föräldern som har barnet folkbokfört hos sig kan få mer ekonomiskt stöd 

än vad den andra föräldern vid växelvist boende kan få, även då föräldrarna antas ha lika stora 

kostnader för barnet.111  

 

                                                
109 FK:s vägledning, Bostadsbidrag, s. 100. 
110 SOU 2011:51, s. 435. 
111 SOU 2011:51, s. 439. 
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4.2 Kommunalt vårdnadsbidrag 
Det kommunala vårdnadsbidraget är ett bidrag som kommunerna frivilligt kan införa, 

finansiera och administrera. Syftet med det kommunala vårdnadsbidraget är att ge större 

möjlighet för vårdnadshavare att vara hemma och vårda sitt barn fram till att barnet är tre år 

samt att möjliggöra en smidigare övergång från föräldraledigheten till arbetet. Det 

kommunala vårdnadsbidraget regleras i lagen om kommunalt vårdnadsbidrag.112  

 

Av de 290 kommuner som finns i Sverige var det ungefär 100 kommuner som tillhandahöll 

kommunalt vårdnadsbidrag under år 2013. Under samma år var det 7 100 vårdnadshavare 

som någon gång under året utnyttjade det kommunala vårdnadsbidraget.113 

 

4.2.1 Villkoren för att få kommunalt vårdnadsbidrag 
För att få fullt vårdnadsbidrag krävs det enligt 3 § 1 st. lagen om kommunalt vårdnadsbidrag 

att barnet är mellan ett och tre år, att barnet är folkbokfört i kommunen och att barnet inte har 

heltidsplats på förskolan. Bidraget betalas ut till den vårdnadshavare som bor och är 

folkbokförd på samma adress som barnet enligt 4 § 1 st. lagen om kommunalt 

vårdnadsbidrag. 

 

Det kommunala vårdbidraget är därmed kopplat till folkbokföringen och om vårdnadshavarna 

inte bor tillsammans är det bara den vårdnadshavaren som har barnet folkbokfört hos sig som 

har rätt till bidraget, om inte vårdnadshavarna kommit överens om att dela på 

vårdnadsbidraget enligt 4 § 2 st. lagen om kommunalt vårdnadsbidrag. Bidraget får lämnas 

med hälften vardera även då båda vårdnadshavarna inte bor tillsammans med barnet eller är 

folkbokförda på samma adress som barnet. Även vårdnadshavare som inte är folkbokförd i 

samma kommun som barnet har möjlighet att få kommunalt vårdnadsbidrag enligt 4 § 3 st. 

lagen om kommunalt vårdnadsbidrag. 

 

Däremot kan inte det kommunala vårdnadsbidraget lämnas till en vårdnadshavare som 

erhåller andra ersättningar på grund av arbetslöshet, föräldraledighet, hög ålder, långvarig 

sjukdom eller etableringsersättning för nyanlända invandrare enligt 5 § lagen om kommunalt 

vårdnadsbidrag. Enligt 5 § påverkas inte det kommunala vårdnadsbidraget av vare sig om 

                                                
112 SOU 2011:51, s. 85. 
113 SCB,[http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Lagre-inkomster-bland-foraldrar-med-vardnadsbidrag/] 

2015-01-08. 
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vårdnadshavaren eller dennes sambo/make har bostadsbidrag, vårdbidrag eller tilläggsbidrag 

vid studier. Det är möjligt för vårdnadshavaren att både förvärvsarbeta och få utbetalt 

vårdnadsbidrag om barntillsynen är ordnad på annat sätt än heltidsplats på förskola.114  

 

4.2.2 Kommunala vårdnadsbidragets storlek 
Enligt 8 § lagen om kommunalt vårdnadsbidrag får vårdnadsbidraget lämnas som helt eller 

reducerat vårdnadsbidrag. Barn som inte har någon plats i förskolan kan få helt 

vårdnadsbidrag medan för ett barn som har en deltidsplats på förskolan kan utbetalas ett 

reducerat vårdnadsbidrag. Den kommun som vill ge ett bidrag får maximalt ge 3 000 kr per 

månad och barn skattefritt enligt 9 § 1 st. lagen om kommunalt vårdnadsbidrag. Enligt 9 § 2 

st. lagen om kommunalt vårdnadsbidrag får det reducerade vårdnadsbidraget bestämmas 

utifrån hur många timmar som barnet spenderar på förskolan. Både det hela och det 

reducerade vårdnadsbidraget kan vara olika om vårdnadsbidrag lämnas av kommunen till fler 

än ett barn i samma hushåll enligt 9 § 3 st. lagen om kommunalt vårdnadsbidrag.  

 

Exempel: Båda vårdnadshavarna deltar lika mycket i tillsynen av barnet 

Carin och Johan har gemensam vårdnad om Erik som är två år. Erik bor lika mycket hos 

Carin som hos Johan. Erik är folkbokförd hos Carin. Erik går inte på förskolan utan 

barnomsorgen pusslas ihop med hjälp av vårdnadshavarnas möjlighet att arbeta hemifrån och 

mor- och farföräldrar. I det här exemplet är det bara Carin som kan beviljas det skattefria 

vårdnadsbidraget på maximalt 3 000 kr då Erik är folkbokförd på Carins adress och de inte 

har kommit överens om att dela på vårdnadsbidraget.  

 

När möjligheten till kommunalt vårdnadsbidrag infördes framförde regeringen att det kan 

framstå som orättvist att den ena vårdnadshavaren får bestämma om det kommunala 

vårdnadsbidraget ska delas eller inte. Men regeringen ansåg att konstruktionen med att 

vårdnadshavaren som barnet är folkbokfört hos får bestämma gör att regleringen blir enkel att 

tillämpa och inte kräver omfattande bedömningar av barnets boendesituation för att 

utbetalning av vårdnadsbidrag ska kunna ske.115  

 

Enligt Särlevnadsutredningen är det få vårdnadshavare som använder sig av vårdnadsbidraget 

och det är endast ett fåtal av vårdnadshavarna som velat att bidraget ska delas. Utredningen 

                                                
114 SOU 2011:51, s. 85. 
115 Prop. 2007/08:91, s. 22. 
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fann därför att det inte fanns något som visar på regelmässiga problem eller konflikter som 

gör det svårt för vårdnadshavare som lever isär att använda bidraget. De utredde därför inte 

vidare möjligheten till en delning av det kommunala vårdnadsbidraget mellan 

vårdnadshavarna.116 

 

4.3 Vårdbidrag 
Vårdbidraget regleras i 22 kap. SFB. Syftet med vårdbidraget är att föräldern ska ha möjlighet 

att hemma ta hand om barn som är i behov av särskild tillsyn och vård på grund av sjukdom 

eller funktionsnedsättning.117 I propositionen betonas att vårdbidraget tillkommit för att 

föräldrar till funktionshindrade barn har ökade kostnader på grund av det särskilda 

tillsynsbehovet och merkostnaderna som tillkommer. 118  Vårdbidraget består av en 

ersättningsdel för vård- och tillsynsarbetet och en ersättningsdel för de merkostnader som 

uppstår på grund av barnets sjukdom eller funktionsnedsättning. Exempel på merkostnader är 

kostnader för läkemedel, sjukvård, hjälpmedel, särskild mat eller resor. Även anpassning eller 

byte av bostad ses som merkostnader.119 Enligt FK:s statistik mottog 49 011 personer 

vårdbidrag under år 2013.120 Av dessa fick 9 276 personer merkostnadsersättning.121 

 

4.3.1 Villkor för att få vårdbidrag 
Enligt 22 kap. 3 § SFB har en försäkrad förälder rätt till vårdbidrag för ett försäkrat barn, om 

barnet kräver särskild tillsyn och vård under minst sex månader med anledning av sjukdom, 

utvecklingsstörning eller annan funktionshinder eller om det uppstår merkostnader med 

anledning av barnets sjukdom eller funktionshinder. Det är bara en av barnets föräldrar som 

kan få vårdbidrag. Även förälderns make eller sambo som föräldern varit gift med och har 

eller haft barn med föräldern samt blivande adoptivförälder likställs med förälder när det 

gäller vårdbidrag enligt 22 kap. 2 § SFB. Om barnet vårdas utanför hemmet är möjligheten att 

få vårdbidrag begränsad.122 Även om vårdbidraget ses som en inkomstbortfallsersättning finns 

                                                
116 SOU 2011:51, s. 279–280. 
117 SOU 2011:51, s. 86. 
118 Prop. 1997/98:152, s. 130. 
119 SOU 2011:51, s. 86. 
120 FK, 

[https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/statistik/funktionsnedsattning/vardbidrag/mottagarebelopp/var
d_offstat7] 2015-01-08. 

121 FK, 
[https://www.forsakringskassan.se/wps/portal/statistik/funktionsnedsattning/vardbidrag/mottagarebeloppmer
kost/vard_offstat1] 2015-01-08. 

122 SOU 2011:51, s. 86. 
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det enligt förarbeten inget krav på att föräldern avstår från arbete, en förälder kan därför få 

vårdbidrag och samtidigt arbeta.123  

 

Vårdbidraget kan utbetalas från det att rätten till bidraget uppstår till och med juni månad det 

året då barnet fyller 19 år enligt 22 kap. 6 § SFB. Om det finns två föräldrar som har rätt till 

vårdbidrag så är det den föräldern som har den huvudsakliga tillsynen och vårdnaden om 

barnet som får vårdbidraget enligt 22 kap. 15 § SFB. Det går även att dela på vårdbidraget om 

föräldrarna är överens om delningen och ansöker om delningen tillsammans enligt 22 kap. 16 

§ SFB. För att kunna dela på vårdbidraget krävs det gemensam vårdnad och att båda har del i 

barnets vård. Om föräldrarna inte kan komma överens om att dela på vårdbidraget och barnet 

bor lika mycket hos båda föräldrarna så är det barnets folkbokföring som avgör vem av 

föräldrarna som får vårdbidraget.124 Enligt 22 kap. 7 § SFB ska rätten till vårdbidraget 

omprövas minst vartannat år, om det inte framkommer skäl som gör att det får gå längre tid 

mellan omprövningarna.   

 

4.3.2 Vårdbidragets storlek 
Vårdbidraget betalas ut i form av hel, tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels förmån. Hur 

mycket vårdbidrag som betalas ut beror på hur omfattande tillsyns- och vårdbehovet är samt 

hur stora merkostnader barnet för med sig enligt 22 kap. 4 § SFB. Det är prisbasbeloppet som 

bestämmer vårdbidragets storlek. År 2015 är prisbasbeloppet, 44 500 kr.125 Ett helt vårdbidrag 

är 250 % av prisbasbeloppet enligt 22 kap. 11 § SFB, vilket för år 2015 betyder 111 250 kr 

per år, eller 9271 kr per månad. Enligt 22 kap. 19 § SFB ska vårdbidraget betalas ut per 

månad och ersättningen ska avrundas till närmaste krontal som är jämnt delbart med tolv. 

 

Om barnets behov av tillsyn och vård är så stort att föräldern har rätt till helt vårdbidrag utan 

att merkostnaderna är inräknade i det hela vårdbidraget, kan föräldern även få eventuella 

merkostnader ersatta utöver det hela vårdbidraget enligt 22 kap. 14 § SFB. Enligt 22 kap. 14 § 

SFB ska ersättningen för merkostnader utöver ett helt vårdbidrag betalas ut om de uppgår till 

minst 18 % av prisbasbeloppet, dvs. 8 016 kr per år. Merkostnadsersättningen är beroende av 

                                                
123 Prop. 1973:47, s. 63.  
124 RÅ 2008 ref 34. 
125 SCB, [http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-

konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Behallare-for-Press/375807/] 
2014-12-04. 
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hur stor procent av prisbasbeloppet som merkostnaden beräknas till. Den delen av 

vårdbidraget som utbetalas som merkostnadsersättning är skattefri enligt 11 kap. 31 § IL. 

 

Vårdbidraget kan också enligt 22 kap. 13 § SFB bara betalas ut som merkostnadsersättning. 

För att vårdbidrag som bara utgör bidrag för att täcka merkostnader ska kunna betalas ut 

måste merkostnaderna uppgå till minst 36 % av prisbasbeloppet. Föräldern kan då få 36 % av 

prisbasbeloppet i ersättning. Om merkostnaderna uppgår till minst 62,5 % av prisbasbeloppet 

kan föräldern få 62,5 % av prisbasbeloppet i ersättning. Även ersättningen för enbart 

merkostnadsersättning är skattefri enligt 11 kap. 31 § IL. 

 

Exempel: Båda vårdnadshavarna har lika stor del i tillsynen och vården  

Carin och Johan har gemensam vårdnad om Erik som är tolv år. Erik bor lika mycket hos 

Carin som hos Johan och båda vårdnadshavarna har lika stor del i vården och tillsynen av 

Erik. Både vårdnadshavarna har gått ner 25 % i arbetstid för att kunna ta hand om Erik under 

de veckor som de har honom boende hos sig. Eftersom Carin och Johan inte kan komma 

överens om att dela vårdbidraget tillfaller vårdbidraget Johan eftersom Erik är folkbokförd 

hos Johan. Under förutsättning att Johan får beviljat ett halvt vårdbidrag på grund av att 

vårdbidraget beräknas till ett halvt vårdbidrag när behovet av vård och tillsyn lagt ihop med 

de merkostnader som Eriks sjukdom medför. 

Ett halvt vårdbidrag motsvarar 125 % av prisbasbeloppet   + 4 635 kr 

Sammanlagt (före skatt):       4 635 kr/månaden 

 

Det här är alltså ersättning som Johan har möjlighet att få beviljat men inte Carin så länge de 

inte är överens om en delning av bidraget. Detta gäller även om Carin skulle ha lika stort 

behov av vårdbidraget för att täcka sina extra kostnader på grund av Eriks funktionshinder.  

Enligt enkätundersökningar som Ryrstedt gjort med handläggare på Försäkringskassan, 

advokater på byråer samt socialarbetare uppfattade respondenterna att föräldrarnas förmåga 

att komma överens om var barnet ska bo påverkas av möjlighet att få ekonomiskt stöd.126 

Föräldrarna till Erik kan i det här fallet vara oense om var Erik ska folkbokföras för att det är 

folkbokföringen som styr vem av föräldrarna som ska få vårdbidraget när båda har lika stor 

del i tillsynen och omsorgen. 

 

                                                
126 Ryrstedt, nr 4 2004/05, s. 814-831. 
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Särlevnadsutredningen fann att en delning av vårdbidraget mellan föräldrarna så som den är 

utformad idag varken är rättvis eller minskar eventuella konflikter, eftersom behovet av 

vårdbidraget bedöms utifrån den sökande förälderns insatser och kostnader. Utredningen fann 

att vårdbidraget bör kunna beviljas båda föräldrarna för de insatser och merkostnader som 

föräldern har när barnet bor hos denne.127  

 

4.4 Tilläggsbidrag vid studier 
Enligt 1 kap. 2 § studiestödslagen är det CSN som handlägger studiestöd. Tilläggsbidrag vid 

studier regleras i 3 kap. studiestödslagen och 3 kap. studiestödsförordning (2000:655).128 En 

student som har vårdnaden om ett barn kan få ett tilläggsbidrag. Syftet med att ge studerande 

med barn möjlighet till tilläggsbidrag är att hjälpa barn som bor i ekonomiskt utsatta familjer, 

öka möjligheten för vårdnadshavare som vill studera samt förbättra den studerandes 

ekonomiska situation när denna har barn eller får barn under tiden som studierna pågår.129 Det 

var 73 397 studerande med studiemedel som fick tilläggsbidrag utbetalt av CSN under läsåret 

2013/14.130 

 

4.4.1 Villkor för att få tilläggsbidraget 
Vårdnadshavare som erhåller studiemedel och som har barn under 18 år har möjlighet att söka 

tilläggsbidrag enligt 3 kap. 13 a § studiestödslag. För att ha rätt till tilläggsbidrag krävs det 

inte att den studerande tar studielån, utan det räcker med att den studerande endast får 

studiebidrag. Tilläggsbidrag kan bara betalas ut till en vårdnadshavare. Även om båda 

vårdnadshavarna studerar är det bara en av dem som kan få tilläggsbidraget. 131  Om 

vårdnadshavarna bor på samma adress är det den vårdnadshavare som först får beslut om 

studiemedel som har rätt till tilläggsbidraget.132  

 

Då vårdnadshavarna bor på olika adresser är det den vårdnadshavaren som är folkbokförd på 

samma adress som barnet som har rätt till tilläggsbidraget enligt 3 kap. 11 d § 

studiestödsförordningen. Enligt samma paragraf kan tilläggsbidraget betalas ut till den 

vårdnadshavare som inte är folkbokförd på samma adress som barnet om vårdnadshavarna 

                                                
127 SOU 2011:51, s. 425–428. 
128 CSNFS 2001:1, s. 21. 
129 SOU 2011:51, s. 88 och prop. 2004/05:111, s. 1.  
130 CSN, [http://www.csn.se/polopoly_fs/1.14049!/Beviljning%20av%20studiestöd%202013-

2014%20ver%201.0%20inkl%20omslag.pdf], 2015-01-08.  
131 Prop. 2004/05:111, s. 24–25. 
132 CSN, [http://www.csn.se/hogskola/hur-mycket-kan-du-fa/barn-1.2569], 2014-12-07.    
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kommer överens om det. Om två vårdnadshavare kommer överens om att tilläggsbidraget ska 

gå till den vårdnadshavaren som barnet inte är folkbokfört hos, får tilläggsbidraget bara 

lämnas för de kalenderveckor som bidrag inte redan har utgått.133 

 

När tilläggsbidraget infördes diskuterades möjligheten att dela tilläggsbidraget mellan 

vårdnadshavarna om båda studerade. De myndigheter som uttalade sig ansåg att det skulle 

vara för komplicerat att dela bidraget och att administrationen av bidraget i så fall skulle 

försvåras. Sveriges förenade studentkårer ansåg trots allt att tilläggsbidraget skulle kunna 

delas. CSN ansåg dock att det inte var möjligt ur rättssäkerhetssynpunkt med delat bidrag 

eftersom studiestarten kan vara på olika tidpunkter, det kan vara olika omfattningar på 

studierna och det kan förekomma flera barn i samma hushåll som har olika vårdnadshavare.134  

 

Utifrån CSN:s synpunkter ansåg regeringen att det skulle medföra svårigheter för CSN att 

säkerställa att de har ett korrekt beslutsunderlag som inte medför felaktiga utbetalningar som 

sedan måste återkrävas av vårdnadshavaren. Om tilläggsbidraget skulle kunna delas mellan 

två vårdnadshavare som studerar skulle den enskilda enligt regeringen inte heller kunna 

förutse hur mycket studiemedel personen kommer att få och CSN inte kunna lämna ut beslut 

som är pålitliga.135 Enligt Särlevnadsutredningen har det inte framkommit något problem med 

utbetalningen och delningen av tilläggsbidraget mellan vårdnadshavarna. Enligt utredningen 

har vårdnadshavarna inga större invändningar mot att tilläggsbidraget inte kan delas mellan 

två studerande vårdnadshavare men utredningen fann att det kan föreligga anledning att 

återkomma till frågan om det skulle framkomma problem med tillämpningen.136  

 

4.4.2 Tilläggsbidragets storlek 
Storleken på tillägget beror på hur många barn som vårdnadshavaren har boende hos sig 

enligt 3 kap. 13 b § studiestödslag. Högst är tilläggsbidraget för det första barnet och bidraget 

blir lägre för varje barn. Hur stort belopp som utbetalas beror också på omfattningen av 

studierna. Tilläggsbidraget räknas per vecka och hänger samman med prisbasbeloppet. 

Tilläggsbidraget är skattefritt och behöver inte återbetalas.137 Tilläggsbidraget enligt 3 kap. 13 

a och 3 kap. 13 b §§ studiestödslagen beräknas enligt 13 kap. 11 a – 11 c §§ 

                                                
133 CSNFS:2001:1, s. 21. 
134 Prop. 2004/05:111, s. 24–25 
135 Prop. 2004/05:111, s. 25. 
136 SOU 2011:51, s. 281. 
137 Prop. 2004/05:111, s. 26. 
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studiestödsförordningen beroende på om vårdnadshavaren studerar på heltid, minst 75 % eller 

minst 50 %. Prisbasbeloppet för år 2015 är beräknat till 44 500 kr.138  

 

Exempel: Beräkning av tilläggsbidrag för studier, år 2015.139 

Studieomfattning 100 % 75 % 50 % 

Antal veckor 1 4 1 4 1 4 

1 barn 146 kr 584 kr 111 kr 444 kr 71 kr 284 kr 

2 barn 239 kr 956 kr 182 kr 728 kr 119 kr 476 kr 

3 barn 287 kr 1 148 kr 217 kr 868 kr 145 kr 580 kr 

4 barn 335 kr 1 340 kr 252 kr 1 008 kr 171 kr 684 kr 

5 barn 383 kr 1 532 kr 287 kr 1 148 kr 197 kr 788 kr 

 

Exempel: Ena vårdnadshavaren har rätt till tilläggsbidrag vid studier 

Carin studerar heltid på universitetet. Carin har två barn som båda är folkbokförda på hennes 

adress. Barnens pappa Johan som barnen spenderar 50 % av dygnsvilorna hos studerar också 

heltid på universitetet. Eftersom det är Carin som har barnen folkbokförda hos sig är det Carin 

som har rätt till tilläggsbidraget.  

Carins studiemedel per månad förutsatt att hon erhåller lån, bidrag samt tilläggsbidrag140 

Bidrag   + 2 828 kr 

Lån   + 7 120 kr 

Tilläggsbidrag  + 956 kr 

Sammanlagt:  10 904 kr, dvs. 956 kr mer än vad pappa Johan kan få.  

 

4.5 Analys av de ekonomiska stöden 
Syftet med de olika ekonomiska stöden är att hjälpa barnfamiljer ekonomiskt då barn oftast 

medför extra kostnader för dessa familjer. I dag uppfylls emellertid inte detta syfte till fullo 

eftersom de ekonomiska stöden inte alltid kan komma båda föräldrarna till godo, även då 

båda föräldrarna uppfyller villkoren för rätten till ekonomiskt stöd. Till exempel så ska 

vårdbidraget täcka de inkomstbortfall och merkostnader som en förälder kan ha i och med 

                                                
138 SCB [http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Priser-och-

konsumtion/Konsumentprisindex/Konsumentprisindex-KPI/33772/33779/Behallare-for-Press/375807/] 
2014-12-04. 

139 CSN [http://www.csn.se/utomlands/hur-mycket-kan-du-fa/barn-1.3226] 2014-12-07. 
140 Beloppen är tagna från CSN:s hemsida, [http://www.csn.se/hogskola/hur-mycket-kan-du-fa/belopp-heltid-

1.2560] 2015-01-23. 
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tillsyn och omvårdnad av barn. Det är dock bara en av föräldrarna som kan få vårdbidrag, om 

det inte är så att föräldrarna är överens om att dela på det, därmed uppfylls inte syftet. Den 

ena föräldern kan ju fortfarande ha lika stora kostnader som den föräldern som har barnet 

folkbokfört hos sig har men utan att kunna få något ekonomiskt stöd bara för att den andra 

föräldern inte vill godkänna det. Det kan få betydelse om den ena föräldern vill gå ner i 

arbetstid för att ta hand om barnet så går det troligtvis inte på grund av att denne inte får något 

ekonomiskt stöd för sitt inkomstbortfall. 

 

Det är tydligt att de ekonomiska stöden inte är anpassade för när barn har växelvist boende 

och eftersom antalet barn som bor växelvist hos sina föräldrar har ökat kraftigt bör även 

lagstiftaren anpassa lagstiftningen så att stöden kan utgå till båda föräldrarna vid växelvist 

boende. Den vårdnadshavaren som har barnet folkbokfört hos sig får på grund av att 

föräldrarna måste vara överens om en delning ska kunna ske, en ekonomisk makt över den 

andra föräldern. Det är inte lagstiftningens syfte att låta den ena föräldern vara den som 

bestämmer om det ekonomiska stödet ska utgå eller inte även då den andra föräldern uppfyller 

villkoren för att få ekonomiskt stöd. 

 

Så som systemet är uppbyggt nu är det indirekt SKV som ska bedöma om en vårdnadshavare 

ska ha rätt till ekonomiskt stöd genom att det är SKV som bedömer var ett barn ska vara 

folkbokfört. Det vore rimligare om de myndigheter som betalade ut ekonomiskt stöd även 

bestämde vem av vårdnadshavarna som skulle ha rätt till ekonomiskt stöd och det vore då 

rimligtvis den av vårdnadshavarna som efter prövning har bedömts ha behov av ekonomiskt 

stöd. De ekonomiska stöden bör utgå ifrån den försörjningsbörda föräldern har för barnet och 

inte utifrån vem som har barnet folkbokfört hos sig. 

 

Likt det Eva Ryrstedt och Särlevnadsutredning kom fram till finns det en risk för att en av 

vårdnadshavarna överkompenseras då helt bidrag utgår även när vårdnadshavaren bara har 

barnet exempelvis halva tiden. Den förälder som har barnet folkbokfört hos sig har rätt att få 

det särskilda bostadsbidraget som utgår bara till den föräldern som har barnet folkbokfört hos 

sig. Det har ingen betydelse om föräldern bara har barnet halva tiden eller inte, det blir därför 

en överkompensation för den föräldern.  Därför bör de ekonomiska stöden anpassas så att de 

inte är beroende av var barnet är folkbokfört. 
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5 Avslutande analys och slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats är bland annat att utreda regelverket kring barns folkbokföring 

främst genom att redogöra för SKV:s bedömning av barns folkbokföring vid växelvist boende 

samt fördelningen av de familjeekonomiska stöden som påverkas av barns folkbokföring. 

 

5.1 Barns folkbokföring och de ekonomiska stöden 
Det blir tydligt vid genomgången av regelverket för barns folkbokföring att det är tekniskt och 

stelt vilket gör det svårt för den enskilde att överblicka och förutse konsekvenserna av sin 

aktuella situation. Folkbokföringen i sig är ett nödvändigt verktyg för ett fungerande 

samhälle, men att det ska åligga den enskilde folkbokföringshandläggaren att genom sitt 

beslut indirekt bestämma hur viktiga ekonomiska bidrag ska fördelas, är inte dess syfte. Det 

framkom i intervjuerna med handläggarna på folkbokföringen att de upplever att 

folkbokföringens betydelse för ekonomiska stöd försvårar deras handläggning eftersom att 

vårdnadshavarnas benägenhet att lämna oriktiga uppgifter om barnets dygnsvila därmed ökar. 

Detta syftar till att barnet ska folkbokföras hos denne för att på så vis få rätt till det 

ekonomiska stödet. Handläggarnas svårigheter att få in objektivt riktiga uppgifter innan de 

fattar beslut kan leda till att SKV fattar ett materiellt felaktigt beslut om barnets 

folkbokföring. 

 

Den myndighet som betalar ut ett ekonomiskt bidrag prövar å sin sida varje enskild persons 

uppfyllande av uppställda krav och dennes individuella behov innan det kan beviljas, därmed 

finns en detaljkunskap om det enskilda ärendet, både gällande den enskildes livssituation och 

det specifika regelverket. Att därför inte kunna bevilja en behövande ett bidrag bara på grund 

av att barnet är folkbokfört hos den andra vårdnadshavaren därför att denna bor i 

ursprungsbostaden och inte på grund av fördelningen av barnets dygnsvila bakbinder 

därigenom tanken med det sociala skyddet vid de extra utgifter som uppstår i samband med 

vårdnad om ett barn.  

 

Konsekvensen av att den vårdnadshavaren som barnet blir folkbokfört hos är den som i första 

hand kan erhålla ekonomiskt stöd är att den ena vårdnadshavaren blir beroende av att den 

andra vårdnadshavaren handlar tillmötesgående för att de ekonomiska stöden delas utifrån hur 

barnet bor växelvist hos vårdnadshavarna. Dessutom ligger det i sakens natur att en 

skilsmässa eller separation baseras på motsatta viljor och att dessa kan antas fortskrida och 
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därmed ge vårdnadshavarna en benägenhet att fatta egoistiska beslut i affekt istället för att 

gemensamt komma fram till vad som är barnets bästa. En uppdelning av ett ekonomiskt 

bidrag mellan två vårdnadshavare där den ene har total beslutsrätt skapar ekonomisk 

otrygghet för den ena vårdnadshavaren då denne är beroende av att den andra 

vårdnadshavaren frivilligt går med på att dela det ekonomiska stödet. Det kan även vara så att 

den som får barnet folkbokfört hos sig inte alls uppfyller villkoren för själva bidraget vilket i 

så fall gör att bidraget helt uteblir och kommer aldrig någon av barnets vårdnadshavare till 

godo.  

 

Det finns ingen möjlighet att få till en delning av de ovan beskrivna ekonomiska stöden utan 

en överenskommelse mellan föräldrarna. Om det hade varit möjligt att dela de ekonomiska 

stöden mellan föräldrarna skulle den ekonomiska motivationen till att inte samarbeta 

försvinna och så även folkbokföringens betydelse för de ekonomiska stöden vid barns 

växelvisa boende. Den här slutsatsen kan dras av de uppgifter som framkommit både av Eva 

Ryrstedts undersökningar samt av de intervjuer jag genomfört med handläggare.  

 

SKV:s bedömning behöver bli mer flexibel så att den kan ta hänsyn till olika 

familjekonstellationer. Om ursprungsbostaden tas bort som huvudsaklig bedömningsgrund 

och SKV istället gör en samlad bedömning av alla omständigheter som har med barnets 

boende att göra blir bedömningen mer korrekt utifrån barnets verkliga boendesituation. 

 

För att få ett ekonomiskt stöd för utgifter vid vårdnad av barn utreder den beslutande 

myndigheten vilka levnads- och boendekostnader vårdnadshavaren har, vårdnadshavarens 

omfattning av vårdnaden, om vårdnadshavaren studerar med studiemedel eller om det 

föreligger ett behov av särskild tillsyn och vård på grund av barn med sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Om barnet då bor lika mycket hos båda sina vårdnadshavare så har de 

troligtvis även ungefär hälften var av utgifterna för barnet. Om båda vårdnadshavarna då 

uppfyller de olika kraven för att få bidrag så bör inte folkbokföringen som bygger på SKV:s 

bedömning ligga till grund för vem av föräldrarna som har rätt till bidraget. Bidraget bör 

istället delas mellan föräldrarna så att det ska motsvara de faktiska förhållandena där behov av 

ekonomiskt stöd föreligger, exempelvis om två vårdnadshavare kan ha lika stor del i vård- 

och tillsynsarbetet av ett sjukt eller funktionshindrat barn. Även om en delning av bidragen 

mellan föräldrarna skulle medföra att de administrativa kostnaderna skulle öka bör dessa 
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ställas mot ett riktigt beslut där vårdnadshavaren uppfyller myndigheternas krav för det 

ekonomiska stöden och då bör ett riktigt beslut alltid vara det som lagstiftaren ska sträva efter.   

 

Om lagstiftaren tar bort folkbokföringens betydelse för beviljandet av ekonomiskt stöd finns 

det en risk för att problemet med föräldrar som inte är överens om barnets folkbokföring 

istället flyttas över till de myndigheter som betalar ut bidragen. Därför räcker det inte bara 

med att kopplingen till folkbokföringen försvinner utan förändringen måste även ske så att 

bidragen går att dela mellan föräldrarna utan att de är överens om delningen. Som 

framkommit ovan är vårdnadshavarna ofta inte överens när folkbokföringen kan påverka 

ekonomiska stöd. För att de ekonomiska stöden ska utgå från de faktiska förhållandena och 

från behovet av ekonomiskt stöd så kan inte lagstiftaren förvänta sig att vårdnadshavarna ska 

vara överens om en ekonomisk delning. 

 
5.2 Förslag de lege ferenda  
Ett av syftena med uppsatsen är att lämna förslag de lege ferenda för hur bedömningen av 

barns folkbokföring eller de familjeekonomiska stöden kan utformas för att de ekonomiska 

stöden ska kunna komma båda föräldrarna tillgodo när barnet bor växelvist. Det som kopplar 

de ekonomiska stöden till folkbokföringen är just att vissa ekonomiska stöd utgår till den 

förälder som har barnet folkbokfört hos sig. Utifrån de uppgifter som framkommit i uppsatsen 

finns det två vägar att gå för att möjliggöra att de ekonomiska stöden ska kunna komma båda 

föräldrarna tillgodo.  

 

Det första alternativet är att lagstiftaren gör det möjligt för barn att ha två 

folkbokföringsadresser vilket i sin tur skulle göra att båda föräldrarna vid växelvist boende 

skulle kunna få de ersättningarna som är beroende av att barnet är folkbokfört hos föräldern.  

I enlighet med vad som redogjorts ovan förespråkar Ryrstedt att ett barn ska kunna ha två 

folkbokföringsadresser. Enligt Ryrstedt skulle det medföra att myndigheten som har till 

uppgift att besluta om ekonomiska stöd till barnfamiljer inte kan basera beslutet på var barnet 

är folkbokfört utan måste själva ta ställning till hur fördelningen av stödet ska se ut. Det här 

anser jag inte är en bra lösning då dubbla folkbokföringsadresser skulle kunna medföra andra 

problem som inte har med de ekonomiska stöden att göra. Om exempelvis föräldrarna bor i 

olika kommuner och det ska bestämmas vilken av kommunerna som ska stå för exempelvis 

skola, förskola eller skolskjuts samt att det inte är praktiskt om föräldrarna skulle vilja att 

barnet gick på två skolor eller förskolor. Dessa tillkommande konsekvenser gör att dubbla 
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folkbokföringsadresser i praktiken inte är en lämplig lösning för att möjliggöra att de 

ekonomiska stöden kommer båda föräldrarna tillgodo.  

 

Det andra alternativet skulle vara att lagstiftaren förändrade de ekonomiska stöden som bara 

utgår till den föräldern som har barnet folkbokfört hos sig till att inte vara beroende av 

folkbokföringen. Det skulle innebära att de ekonomiska stöden skulle utgå till båda 

föräldrarna baserat på den enskilda förälderns ekonomiska situation.  

 

Om båda föräldrarna ska ha rätt till ersättning när barnet har växelvist boende måste det 

framgå att föräldrarna har barnet växelvist. Eftersom växelvist boende inte likt vårdnad 

registreras i myndigheters system går det inte att ha en automatisk delning av de ekonomiska 

bidragen. Delningen måste fortfarande anmälas av föräldrarna. Det bör vara föräldrarnas sak 

att bevisa att det föreligger ett växelvist boende. Likt SKV:s handläggning av barns 

folkbokföring utgår SKV från att barnet bor växelvist om de inte får in uppgifter från 

föräldrarna eller om föräldrarnas uppgifter är motstridiga. De myndigheter som betalar ut 

ekonomiskt stöd till föräldrarna bör utgå från att det är växelvist boende om det inte går att få 

fram objektivt konstaterbara uppgifter genom att det är bara en förälder som lämnar uppgifter 

eller föräldrarna lämnar motstridiga uppgifter. Jag tror inte att det blir lika många konflikter 

om båda vårdnadshavarna har möjlighet att få ekonomisk ersättning när de uppfyller kraven 

för ersättning. Om de ekonomiska stöden inte är beroende av var barnet är folkbokfört 

kommer förmodligen andelen utredningar gällande barns folkbokföring att minska hos SKV. 

 

5.2.1 Bostadsbidrag 
Syftet med bostadsbidraget är att det ska möjliggöra för familjer med svag ekonomi att ha råd 

med tillräckligt stora bostäder. Bidraget ska även ge en ekonomisk trygghet till familjer som 

har barn att försörja. 

 

Särlevnadsutredningen föreslog att en ny typ av bostadsbidrag som de kallade för 

växelvisbidrag skulle införas. Växelvisbidraget skulle ges till barn som bor växelvist hos båda 

sina föräldrar. Utredningen förordade att bostadsbidraget bör vara kopplat till den 

försörjningsbörda som vardera föräldern kan antas ha då barnet bor hos dem. Genom att 

införa växelvisbidrag vill utredningen få bukt med det faktum att den ena föräldern som har 

barnet folkbokfört hos sig kan få mer ekonomiskt stöd än vad den andra föräldern vid 

växelvist boende kan få, även då föräldrarna antas ha lika stora kostnader för barnet. Den nya 
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typen av bostadsbidrag som Särlevnadsutredningen föreslog anser jag är bra då den utgår från 

vilket behov av ekonomiskt stöd föräldrarna har istället för vem av föräldrarna som har barnet 

folkbokfört hos sig. Det här skulle också medföra att den ena föräldern inte blir 

överkompenserad på den andra förälderns bekostnad så som det särskilda bidraget för 

hemmavarande barn kan medföra då barnet bor växelvist men den ena föräldern har rätt till 

helt bidrag. Genom att införa ett växelvisbidrag skulle även syftet med bostadsbidraget bättre 

kunna uppfyllas eftersom bostadsbidraget då kan komma båda vårdnadshavarna tillgodo 

utifrån den försörjningsbörda som barnen medför vardera förälder. 

 
5.2.2 Kommunalt vårdnadsbidrag 
Syftet med kommunalt vårdnadsbidrag är att ge större möjlighet för föräldrar att vara hemma 

och vårda sitt fram till att barnet är tre år samt att möjliggöra en smidigare övergång från 

föräldraledigheten till arbetet. När det kommunalt vårdnadsbidrag infördes ville regeringen att 

regleringen skulle vara enkel och inte kräva omfattande bedömningar av barnets 

boendesituation. De ansåg därför att vårdnadshavaren som barnet är folkbokfört hos helt får 

bestämma om eventuell delning av bidraget ska ske. Därmed uppfylls inte syftet med det 

kommunala vårdnadsbidraget för den andra vårdnadshavaren som då riskerar att inte få något 

bidrag trots uppfyllande av övriga villkor. 

 

För att regleringen ska kunna komma båda vårdnadshavarna till godo och bättre uppfylla 

syftet med det kommunala vårdnadsbidraget bör den andra vårdnadshavaren kunna lämna in 

en begäran om delning av vårdnadsbidraget till kommunen. Kommunen får sedan se om de 

kan få ett godkännande från den andra vårdnadshavaren om delning. Om de inte kan få det 

måste kommunen pröva vårdnadshavarens behov av vårdnadsbidraget. En begäran om 

delning av de ekonomiska bidragen är troligtvis aktuell först då vårdnadshavarna inte bor i 

samma hushåll men ändå har barnet i lika stor omfattning.  

 
5.2.3 Vårdbidrag 
Syftet med vårdbidraget är att föräldern ska ha möjlighet att hemma ta hand om barn som är i 

behov av särskild tillsyn och vård på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. 

 

En delning av vårdbidraget mellan båda föräldrarna diskuterades i Särlevnadsutredningen. 

Utredningen fann att en delning av vårdbidraget mellan föräldrarna varken vore rättvis eller 

minskar de eventuella konflikter som kan förekomma då behovet av vårdbidraget bedöms 
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utifrån den sökande förälderns insatser och kostnader. Utredningen fann även att bidraget bör 

kunna beviljas båda föräldrarna utifrån de insatser och merkostnader de har när barnet bor hos 

denne.  

 

Detta förslag som Särlevnadsutredningen presenterat sammanfaller väl med vårdbidragets 

syfte då detta skulle kunna medföra att båda föräldrarna kan vara hemma och ta hand om 

barnet som är i behov av särskild tillsyn och vård på grund av sjukdom eller 

funktionsnedsättning. Bidraget skulle i det här fallet då utgå till båda föräldrarna och baseras 

på vilka arbetsinsatser och merkostnader som respektive förälder har för den särskilda 

tillsynen och vården. I och med det skulle det kunna komma båda föräldrarna tillgodo vid 

växelvist boende.  

 
5.2.4 Tilläggsbidrag vid studier 
Syftet med tilläggsbidraget vid studier är att ge studerande med barn möjlighet till 

tilläggsbidrag är att hjälpa barn som bor i ekonomiskt utsatta familjer, öka möjligheten för 

föräldrar som vill studera samt förbättra den studerandes ekonomiska situation när denna har 

barn eller får barn under tiden som studierna pågår. 

 

Vid införandet av tilläggsbidraget diskuterades ansåg CSN att det ut rättssäkerhetssynpunkt 

inte var möjligt att genomföra en delning av bidraget då vårdnadshavarna kan studera på olika 

omfattning, starta studierna på olika tidpunkter samt att det kan förekomma flera barn i 

samma hushåll som har olika vårdnadshavare. Utifrån CSN:s synpunkter ansåg regeringen att 

det skulle medföra svårigheter för CSN att säkerställa att de har ett korrekt beslutsunderlag 

som inte medför felaktiga utbetalningar som sedan måste återkrävas av vårdnadshavaren. 

Enligt regeringen skulle inte heller den enskilda kunna förutse studiemedels storlek CSN 

skulle inte kunna lämna ut pålitliga beslut. Särlevnadsutredningen fann inga problem med 

utbetalningen av tilläggsbidraget. Enligt utredningen har föräldrarna inga större invändningar 

mot att tilläggsbidraget inte kan delas mellan två studerande föräldrar.  

 

Vid gemensam hushållsekonomi har det troligtvis ingen större betydelse att bidraget går till 

den vårdnadshavaren som först ansöker som studiemedel, utan det är när föräldrarna inte bor 

tillsammans, båda studerar och tilläggsbidraget går till den av föräldrarna som har barnet 

folkbokfört hos sig, som frånvaron av tilläggsbidraget kan få ekonomisk betydelse för den ena 

föräldern. Genom att tilläggsbidraget vid studier inte kan delas när båda vårdnadshavarna 
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studerar uppfylls inte syftet med bidraget. Meningen med tilläggsbidraget är att bland annat 

att öka förälderns möjligheter att studera samt förbättra den studerades ekonomiska situation 

när denna har barn eller får barn under tiden som studierna pågår. Så som tilläggsbidraget 

idag är utformat ökar inte båda föräldrarna möjligheter att studera och det förbättrar inte heller 

båda föräldrarnas ekonomiska situation. För en studerande kan de här hundra- eller 

tusenlapparna, beroende på hur många barn den studerande har, medföra en stor del av det 

totala studiemedlet och även vara avgörande om studierna ska kunna fortgå eller inte. Det är 

därför viktigt att tilläggsbidraget vid studier delas mellan båda vårdnadshavarna om dessa 

studerar.  

 

De argument som CSN framför om varför tilläggsbidraget inte bör kunna delas mellan 

vårdnadshavarna framstår till viss del som befogade. En förändring mot att tilläggsbidraget 

kan delas mellan vårdnadshavarna skulle visserligen medföra mer komplicerade 

administration dock skulle jag inte säga omöjlig. Om den ena vårdnadshavaren anmäler att 

denne också vill ha del av tilläggsbidraget bör CSN först se om den andra vårdnadshavaren 

godkänner en delning av bidraget. Gör den andra vårdnadshavaren inte det bör CSN utreda 

barnets boendesituation. Så som tilläggsbidraget idag är utformat är det inte ens möjligt att 

dela bidraget då vårdnadshavarna är överens. Genom möjligheten till delning av 

tilläggsbidraget kommer det ekonomiska stödet att komma båda vårdnadshavarna tillgodo. 

 

5.3 Sammanfattande slutsatser 
Andelen barn med särlevande föräldrar som bor växelvist hos vardera förälder har ökat från 

endast 1 % under mitten av 1980-talet till 35 % år 2012. Några av de ekonomiska stöd som 

utgår till barnfamiljer är kopplade till var barnet är folkbokfört. Det är SKV som bestämmer 

hos vem av vårdnadshavarna som barnet ska vara folkbokfört om vårdnadshavarna inte är 

överens om barnets folkbokföring. Detta medför att SKV indirekt även är den myndighet som 

bestämmer vem av vårdnadshavarna som ska ha rätt till ekonomiskt stöd. Syftena med de 

ekonomiska stöden har ingen uppenbar koppling till barnets folkbokföring utan utgår från 

vårdnadshavarens behov av stöd på grund av extrautgifter som tillkommer vårdnadshavare. 

Det finns därför ett behov av att ta bort folkbokföring som ett villkor för att barnfamiljer där 

barn bor växelvist ska få ekonomiskt stöd och låta de ekonomiska stöden utgå med lika 

mycket om båda uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd. Istället bör den bedömningen göras 

av den myndighet som har den rätta sakkunskapen och insynen i de aktuella livssituationerna.  
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Bilaga 1: Intervju frågor till folkbokföringshandläggare 
 
1. Vilken är din befattning? 
 
2. Hur länge har du jobbat med barns folkbokföring? 
 
3. Vilka är de största svårigheterna vid handläggningen av barns folkbokföring vid växelvist 
boende enligt dig? 
 
4. Om föräldrarna inkommer med motsägelsefulla uppgifter, hur går ni då till väga i 
utredningen för att införskaffa uppgifter som kan ligga till grund för ett riktigt beslut? 
 
5. Har du upplevt under dina kontakter med vårdnadshavare att de saknar kunskap om vilka 
bedömningsgrunder Skatteverket använder sig av vid sin bedömning av barns folkbokföring? 

- Om ja, på vilket sätt? 
 
6. Har du upplevt att föräldrar som har kunskap om Skatteverkets bedömningsgrunder 
utnyttjar systemet genom att till exempel folkbokföra sig felaktigt (dvs. att personen 
egentligen bor på en annan adress) i närheten av förskolan/skola för att få barnet folkbokfört 
hos sig? 

- Om ja, på vilket sätt? 
 
7. Har du upplevt att vårdnadshavarna anger möjligheten till samhällsekonomiska bidrag 
(exempelvis bostadsbidrag) som ett skäl till varför barnet ska folkbokföras hos dem? 

- Om ja, uppger de att bidraget utgör en betydande del av deras privatekonomi och att 
det därför är viktigt att få barnet folkbokfört hos sig? 
 

8. Förekommer det, i den utsträckningen att du uppfattar det som ett problem, att 
Skatteverkets bedömningsgrunder inte räcker till för att kunna fatta ett beslut i ärendet?  
 
9. Har fler av Skatteverkets beslut blivit överklagade sedan 1 januari 2014 då det blev möjligt 
för en förälder att själv lämna in ett överklagande? 

- Om ja, vet du om vad överklagningarna har gällt och om överklagningarna kommit 
längre än förvaltningsrätten? 

 
10. Anser du att du i tillräckligt stor utsträckning kan fatta rättssäkra beslut utifrån den 
reglering som finns nu gällande barns folkbokföring? 

- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, varför inte? 

 
11. Anser du att det finns behov av lagändring gällande barns folkbokföring?  

- om ja, varför och hur? 
- om nej, varför inte? 

 
12. Har du något övrigt du skulle vilja tillägga? 
 
 



    
 

Bilaga 2: svar på intervjufrågorna från respondenterna  
Svar från respondent 1 
1. Vilken är din befattning? 
Folkbokföringshandläggare 
 
2. Hur länge har du jobbat med barns folkbokföring? 
I 4 år  
 
3. Vilka är de största svårigheterna vid handläggningen av barns folkbokföring vid 
växelvist boende enligt dig? 
Jag tycker att de största svårigheterna är om vi inte får kontakt med föräldrarna då vi är 
beroende av information från vårdnadshavarna. Även att föräldrarna lämnar motstridiga 
uppgifter är en svårighet vid handläggningen.  
 
4. Om föräldrarna inkommer med motsägelsefulla uppgifter, hur går ni då till väga i 
utredningen för att införskaffa uppgifter som kan ligga till grund för ett riktigt beslut? 
Om föräldrarna säger olika saker måste vi kommunicera uppgifterna med föräldrarna så att 
båda får chans att bemöta informationen från den andra föräldern. Vi försöker ställa så 
detaljerande frågor som möjligt så att de kan berätta mer utförligt var barnet befinner sig och i 
vilken omfattning, exempelvis sover barnet varje natt hos dig, vilken dag byter av barnet. Jag 
försöker samla så mycket information som möjligt för att kunna göra en riktig bedömning. 
Under utredningen försöker jag göra en bedömning (värdering) av föräldrarnas uppgifter, 
exempelvis om barnet går på en skola i en kommun och föräldern uppger att barnet bor i en 
annan kommun och det är för långt till skolan för att barnet skulle kunna bo i den andra 
kommunen. Om det inte går att få några uppgifter så lägger Skatteverket ner utredningen eller 
om det inte går att bestämma var barnet har sin dygnsvila då får man gå på de andra 
bedömningsgrunderna som exempelvis ursprungsbostad, förskola osv. Det är svårt att få 
objektivt konstaterbara uppgifter då föräldrarna säger olika saker, det är därför man får gå på 
bedömningsgrunderna för att de är objektiva. Jag har även använt mig av skolan och 
socialtjänsten när föräldrarna säger motsägelsefulla uppgifter eller inte lämnar in några 
uppgifter alls. Men i första hand ska uppgifterna komma från vårdnadshavarna och inte heller 
andra släktingars uppgifter kan vi ta med i besluten. Systemet kan vara bristfälligt när 
vårdnadshavarna säger olika saker.  
 
5. Har du upplevt under dina kontakter med vårdnadshavare att de saknar kunskap om 
vilka bedömningsgrunder Skatteverket använder sig av vid sin bedömning av barns 
folkbokföring? 

- Om ja, på vilket sätt? 
Många gånger har vårdnadshavarna ingen kunskap om barns folkbokföring och mycket kan 
beror på att föräldrarna inte har tillgång till materialet. Materialet finns inte ens på 
Skatteverkets hemsida så att föräldrarna kan läsa det. En del bedömningsgrunder som 
Skatteverket använder sig av är inte heller så starka. En bedömningsgrund kan vara att den 
ena vårdnadshavaren har bott längre tid i sin bostad än den andra vårdnadshavaren och därför 
ska Skatteverket folkbokföra barnet hos den vårdnadshavaren. Detta gäller även om det bara 
skulle vara exempelvis fem dagar längre än den andra vårdnadshavaren. Även betydelsen av 
förskolan/skolan kan bli missvisande ibland, exempelvis om en förälder flyttar närmare 
förskolan men barnet har bott längre tid i den andra förälderns lägenhet, då blir barnet ändå 
folkbokförd hos den föräldern som bor närmast förskolan/skolan.  



    
 

6. Har du upplevt att föräldrar som har kunskap om Skatteverkets bedömningsgrunder 
utnyttjar systemet genom att till exempel folkbokföra sig felaktigt (dvs. att personen 
egentligen bor på en annan adress) i närheten av förskolan/skola för att få barnet 
folkbokfört hos sig? 

- Om ja, på vilket sätt? 
Det är nog inte vanligt men jag tror att de förekommer.  
 
7. Har du upplevt att vårdnadshavarna anger möjligheten till samhällsekonomiska 
bidrag (exempelvis bostadsbidrag) som ett skäl till varför barnet ska folkbokföras hos 
dem? 

- Om ja, uppger de att bidraget utgör en betydande del av deras privatekonomi 
och att det därför är viktigt att få barnet folkbokfört hos sig? 

Ja, i övervägande fall uppger de att det har med ekonomiska bidrag att göra men i andra fall 
kan det handla om känslomässiga eller att man exempelvis vill får barnets post. Det är bara en 
av föräldrarna som kan behålla ursprungsbostaden och det kan göra att den andra föräldern 
inte har rätt till ersättning eftersom barnet ska vara folkbokfört i ursprungsbostaden. 
Folkbokföringens betydelse har jag märkt kan slå hårt mot ensamstående mammor i de fall 
pappan bor kvar i ursprungsbostaden.  

 
8. Förekommer det, i den utsträckningen att du uppfattar det som ett problem, att 
Skatteverkets bedömningsgrunder inte räcker till för att kunna fatta ett beslut i 
ärendet?  
Det känner man minst en gång om dagen. Kriterierna om till exempel områdesnärhet är vaga 
vilket gör att vi ibland måste kontakta rättsliga specialister.  Det är även svårt när vi måste 
väga olika bedömningsgrunder mot varandra, vilken av bedömningsgrunderna väger mer än 
någon annan.  
 
9. Har fler av Skatteverkets beslut blivit överklagade sedan 1 januari 2014 då det blev 
möjligt för en förälder att själv lämna in ett överklagande? 

- Om ja, vet du om vad överklagningarna har gällt och om överklagningarna 
kommit längre än förvaltningsrätten? 

Det kommer in överklagningar då och då. Överklagandena skickas vidare till processförarna 
och sedan får vi återkoppling. Framför allt gäller överklaganden bedömningsgrunderna som 
att man exempelvis använder sig av fågelvägen vid bedömningen av avståndet till 
skola/förskola. Ibland kör domstolen över Skatteverkets bedömning men oftast går de på 
Skatteverkets bedömning. En av gångerna när de körde över Skatteverket bedömning var när 
båda flyttat från ursprungsbostaden och den ena flyttar tillbaka till ursprungsfastigheten innan 
försäljning och vill ha barnet folkbokförd hos sig. Förvaltningsrätten ansåg att 
ursprungsbostaden fortfarande gällde även om båda hade flyttat från den. Skatteverket 
menade på att båda hade flyttat från ursprungsbostaden en gång och att ursprungsbostaden 
hade tappat sin karaktär som ursprungsbostad och att barnet därför skulle bli folkbokförd hos 
den föräldern som har bott längst tid i sin bostad i stället.  
 
 
 
 
 
 
 



    
 

10. Anser du att du i tillräckligt stor utsträckning kan fatta rättssäkra beslut utifrån den 
reglering som finns nu gällande barns folkbokföring? 

- Om ja, på vilket sätt? 
Ja, utifrån den praxis som finns idag och de riktlinjer som Skatteverket själv har utformat 
samt med tanke på hur folkbokföringslagen fungerar idag tycker jag att det går att fatta 
rättssäkra beslut. Domstolen går ofta på Skatteverket bedömning och jag ser det som en 
bekräftelse på att Skatteverket fattar rätt beslut. 

- Om nej, varför inte? 
 

11. Anser du att det finns behov av lagändring gällande barns folkbokföring?  
om ja, varför och hur?  
Jag tycker att förändring behövs gällande bedömningsgrunderna, bl. a. i vilken ordning 
bedömningsgrunderna ska tas. Att den föräldern som flyttar närmare skolan kan få barnet 
folkbokfört hos sig även om barnet har bott fler dygnsvilor i den andra förälderns fastighet har 
jag svårt att förstå varför.  
 
Det behövs mer förankrade och tydligare riktlinjer som föräldrarna också har tillgång till.  Jag 
tycker att det kan vara få men tydliga riktlinjer. Jag tycker även att det ska vara motiverat 
varför bedömningsgrunderna är viktiga. Exempelvis avståndet till skolan, varför är det viktigt 
och vad är tanken med den bedömningsgrunden.  
 
Jag tycker även att man ska ev. slopa 11 § FOL gällande barn som flyttar på grund av skolan. 
Jag skulle i alla fall vilja ha bättre förståelse för tanken bakom den regeln och varför den ska 
finnas.  
 

- om nej, varför inte? 
 
12. Har du något övrigt du skulle vilja tillägga? 
Nej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

Svar från respondent 2 
1. Vilken är din befattning? 
Folkbokföringshandläggare 
 
2. Hur länge har du jobbat med barns folkbokföring? 
Sedan november 2013. 
 
3. Vilka är de största svårigheterna vid handläggningen av barns folkbokföring vid 
växelvist boende enligt dig? 
Det är svårt att tolka 11 § FOL, om det är på grund av studier eller inte som barnet flyttar till 
en ny ort. En annan svårighet är att det kan vara svårt att få samstämmiga uppgifter från 
föräldrarna.  
 
4. Om föräldrarna inkommer med motsägelsefulla uppgifter, hur går ni då till väga i 
utredningen för att införskaffa uppgifter som kan ligga till grund för ett riktigt beslut? 
Då får man anta att det är 50/50 av tiden och gå på bedömningsgrunderna. Det har hänt mig 
ungefär 2-3 gånger att det inte går att säga hos vem av föräldrarna barnet bor mest hos. 
 
5. Har du upplevt under dina kontakter med vårdnadshavare att de saknar kunskap om 
vilka bedömningsgrunder Skatteverket använder sig av vid sin bedömning av barns 
folkbokföring? 

- Om ja, på vilket sätt? 
Det är ingen av vårdnadshavarna som känner till Skatteverkets bedömningsgrunder. 
Föräldrarna vill ofta att Skatteverket ska använda sig av barnets bästa som en 
bedömningsgrund. 
 
6. Har du upplevt att föräldrar som har kunskap om Skatteverkets bedömningsgrunder 
utnyttjar systemet genom att till exempel folkbokföra sig felaktigt (dvs. att personen 
egentligen bor på en annan adress) i närheten av förskolan/skola för att få barnet 
folkbokfört hos sig? 
Nej, inget sådant. Men det har hänt att de säger att de funderar på att flytta närmare skolan. 
Det har även hänt att en vårdnadshavare har ringt in och bett om tips om hur vårdnadshavaren 
ska gå till väga vid en eventuell flytt för att få barnet folkbokfört hos sig.  
 
7. Har du upplevt att vårdnadshavarna anger möjligheten till samhällsekonomiska 
bidrag (exempelvis bostadsbidrag) som ett skäl till varför barnet ska folkbokföras hos 
dem? 

- Om ja, uppger de att bidraget utgör en betydande del av deras privatekonomi 
och att det därför är viktigt att få barnet folkbokfört hos sig? 

Ja, det händer ganska ofta. De tar ofta upp ekonomiska bidrag som skäl till folkbokföring. Det 
kan vara exempelvis att den ena vårdnadshavaren vill ha barnet skrivet hos sig för att få 
bostadsbidrag. Men det händer också att de uppger att de vill ha folkbokföringen på grund av 
att de vill ha barnets post så de inte missar några viktiga tider, t.ex. läkar- och 
tandläkarbesökstider. I de fall då föräldrar har sagt att de själva vill ha barnen skriva hos sig 
på grund av bidrag så har de alltid just påpekat att de har svårt att klara sig utan det extra 
tillskottet. 
 
 



    
 

8. Förekommer det, i den utsträckningen att du uppfattar det som ett problem, att 
Skatteverkets bedömningsgrunder inte räcker till för att kunna fatta ett beslut i 
ärendet?  
Jag hade vilja ha mer befogenheter och kunna samköra uppgifter med Försäkringskassan som 
exempelvis får göra hembesök. Bedömningsgrunderna kan vara oklara. Jag tycker att det är 
oklart varför vissa bedömningsgrunder väger tyngre än andra.  
 
9. Har fler av Skatteverkets beslut blivit överklagade sedan 1 januari 2014 då det blev 
möjligt för en förälder att själv lämna in ett överklagande? 

- Om ja, vet du om vad överklagningarna har gällt och om överklagningarna 
kommit längre än förvaltningsrätten? 

Det är svårt för mig att veta om det har blivit fler eftersom jag inte har jobbat så länge med 
barns folkbokföring. Men det är några av mina beslut som har blivit överklagade och de har 
bland annat gällt ursprungsbostaden och avståndet till skolan. Jag har dock inte fått veta mer 
än att de har blivit överklagade och jag har skickat dem vidare till processförarna.  
 
10. Anser du att du i tillräckligt stor utsträckning kan fatta rättssäkra beslut utifrån den 
reglering som finns nu gällande barns folkbokföring? 

- Om ja, på vilket sätt? 
Ja, det tycker jag att jag kan göra utifrån de reglerna som vi har i dag. 

- Om nej, varför inte? 
 
11. Anser du att det finns behov av lagändring gällande barns folkbokföring?  

- om ja, varför och hur? 
Jag tycker att man borde ta bort ursprungsbostaden helt från bedömningsgrunderna eftersom 
den kan leda till ekonomisk snedfördelning. Det kan vara så att den som har råd att bo kvar i 
ursprungsbostaden och får barnet folkbokfört hos sig på grund av den bedömningsgrunden 
också är den som inte hade haft möjlighet att få några bidrag på grund av att personen tjänar 
för mycket pengar.  
 

- om nej, varför inte? 
 
12. Har du något övrigt du skulle vilja tillägga? 
Nej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

Svar från respondent 3 
1. Vilken är din befattning? 
Folkbokföringshandläggare 
 
2. Hur länge har du jobbat med barns folkbokföring? 
Sedan november 2013 
 
3. Vilka är de största svårigheterna vid handläggningen av barns folkbokföring vid 
växelvist boende enligt dig? 
Den största svårigheten är när vårdnadshavarna uppger olika uppgifter och man ska försöka få 
fram sanningen.  
 
4. Om föräldrarna inkommer med motsägelsefulla uppgifter, hur går ni då till väga i 
utredningen för att införskaffa uppgifter som kan ligga till grund för ett riktigt beslut? 
Vårdnadshavarna får yttra sig över varandras uppgifter och sedan får man se vad 
vårdnadshavarna säger då. Vi kan även begära in att de mer specifikt beskriver barnets 
boendesituation. Om det verkligen inte går att få fram dygnsvilan så får vi gå på de andra 
bedömningsgrunderna.  
 
5. Har du upplevt under dina kontakter med vårdnadshavare att de saknar kunskap om 
vilka bedömningsgrunder Skatteverket använder sig av vid sin bedömning av barns 
folkbokföring? 

- Om ja, på vilket sätt? 
De flesta vet inte vilka bedömningsgrunder som Skatteverket används sig av och de vet inte 
heller exempelvis vad en ursprungsbostad är för något. De som vet vilka bedömningsgrunder 
som Skatteverket använder sig av är de som tidigare haft en utredning hos oss och därigenom 
kan ha fått en uppfattning om vad som gäller.  
 
6. Har du upplevt att föräldrar som har kunskap om Skatteverkets bedömningsgrunder 
utnyttjar systemet genom att till exempel folkbokföra sig felaktigt (dvs. att personen 
egentligen bor på en annan adress) i närheten av förskolan/skola för att få barnet 
folkbokfört hos sig? 

- Om ja, på vilket sätt? 
Ett exempel som jag har haft var när ena vårdnadshavaren folkbokförde sig i närheten av 
skolan på en adress där han inte bodde. Pappan hade i det här fallet medvetet folkbokfört sig 
hos sina föräldrar för att de bodde närmare skolan men uppgifter från barnets mamma tydde 
på att han inte bodde hos sina föräldrar utan att han borde på en annan ort. Vid utredningen 
framkom det att han hade köpt en bostad på en annan ort. Det framkom genom kontakt med 
pappans arbetsgivare som angav den nya adressen (där han köpt en bostad) som den adressen 
de hade till honom samt att bostadsrättsföreningen kunde bekräftade att han köpt lägenhet på 
den adressen. Barnet folkbokfördes i det här fallet hos sin mamma. 
 
 
 
 
 
 



    
 

7. Har du upplevt att vårdnadshavarna anger möjligheten till samhällsekonomiska 
bidrag (exempelvis bostadsbidrag) som ett skäl till varför barnet ska folkbokföras hos 
dem? 

- Om ja, uppger de att bidraget utgör en betydande del av deras privatekonomi 
och att det därför är viktigt att få barnet folkbokfört hos sig? 

Ja, det förekommer att de anger möjligheten till ekonomiska bidrag som anledning till varför 
barnet ska folkbokföras hos dem. En anledning som de kan uppge är att de tjänar olika och att 
det är mer rättvist att den föräldern som tjänar mindre än den ena föräldern ska kunna söka 
bostadsbidrag. Det är inte så vanligt att de uppger att bidraget utgör en betydande del av deras 
privatekonomi.  
 
8. Förekommer det, i den utsträckningen att du uppfattar det som ett problem, att 
Skatteverkets bedömningsgrunder inte räcker till för att kunna fatta ett beslut i 
ärendet?  
Nej, det tycker jag inte. Oftast faller det ut på någon av bedömningsgrunderna och det går att 
fatta ett beslut.  
 
9. Har fler av Skatteverkets beslut blivit överklagade sedan 1 januari 2014 då det blev 
möjligt för en förälder att själv lämna in ett överklagande? 

- Om ja, vet du om vad överklagningarna har gällt och om överklagningarna 
kommit längre än förvaltningsrätten? 

Det har nog inte blivit mer överklagningar men samtidigt framgår det inte tydligt att regeln 
har ändrats och att en förälder har möjligheten att överklaga beslutet.  
 
10. Anser du att du i tillräckligt stor utsträckning kan fatta rättssäkra beslut utifrån den 
reglering som finns nu gällande barns folkbokföring? 

- Om ja, på vilket sätt? 
Ja, det tycker jag.  

- Om nej, varför inte? 
 
11. Anser du att det finns behov av lagändring gällande barns folkbokföring?  

- om ja, varför och hur? 
Jag tycker att man borde slopa kopplingen till ursprungsbostaden för att det känns så 
gammaldags att den ska vara utslagsgivande på en gång. Det hade vart bättre om exempelvis 
socialtjänsten uppgifter hade fått väga tyngre vid beslutet.  
 

- om nej, varför inte? 
 
12. Har du något övrigt du skulle vilja tillägga? 
Nej 
 

 

 


