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Vad händer med FoB 2000 och adresserna?
Frågan om en eventuell registerbaserad Folk- och Bostadsräkning (FoB) har
nu gått in i ett mer osäkert läge jämfört med vårt senaste cirkulär (cirk
1997:203 ).
I slutet av maj fick Svenska Kommunförbundet - tillsammans med övriga
inblandade, SCB, Riksskatteverket och Lantmäteriverket - underhandsbesked
att försöksverksamheten med folkbokföring på lägenhet inte skulle utökas till
andra områden. Samtidigt meddelades att Lantmäteriverket omedelbart
skulle avbryta planerat arbete med rikstäckande lägenhetsregister.
SCB fick senare (den 17 juni) i uppdrag att närmare utreda ett genomförande
av en enklare form av FoB, baserad på framskrivning av FoB 90. Metoden
förutsätter komplettering med insamling av uppgifter från personer som har
flyttat och bildat nya hushåll sedan 1990 och från ägare av flerbostadshus.
SCBs uppdrag skall redovisas senast den 31 december 1998. Samråd skall
enligt uppdraget ske med Svenska Kommunförbundet. Vi återkommer med
ytterligare information så snart sådan föreligger.
Genom regeringens ställningstagande föreligger det inga skyldigheter för
kommunerna att åsätta belägenhetsadresser på bostadsfastigheter. Tills
vidare gäller sådana skyldigheter endast för Gävle kommun och Högalids

församling i Stockholm. Hur länge folkbokföringen där skall göras på lägenhet, med åtföljande krav på adresser, är oklart för närvarande.
Frågan om att fullfölja arbetet med belägenhetsadresser i Lantmäteriverkets
fastighetsdatasystem övervägs nu i en arbetsgrupp med representanter från
Lantmäteriverket, SCB, Riksskatteverket, Posten och Svenska Kommunförbundet. Med den totala frivillighet för kommunerna som nu råder beträffande arbetet med belägenhetsadresser, förutsätter Kommunförbundet att
en finansiering av kommunernas arbete behöver komma till stånd för att en
heltäckande och tillförlitlig adressförsörjning skall kunna åstadkommas. Bl.a.
denna fråga ingår i det fortsatta arbetet.
För ytterligare information i detta ärende hänvisas till Carl-Göran Sjögren, tel
08-772 44 62, E-post carl-goran.sjogren@svekom.se eller Gösta Pellbäck, tel
08-772 41 70, E-post gosta.pellback@svekom. se.
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