Enklare och billigare

Ny hushållsoch bostadsstatistik
att alla bostäder i Sverige ska föras in i ett lägenhetsregister och att folkbokföringsregistret ska innehålla lägenhetsnummer.
Riksdagen har beslutat

På så sätt blir det enklare och billigare
att ta fram information om hushåll och
bostäder. De traditionella folk- och
bostadsräkningarna behövs därmed inte
längre.
Ny kunskap om hur vi bor behövs för
att ge bra underlag för beslut på lokal,
regional och nationell nivå.

Denna information finns även översatt till olika språk
på www.skatteverket.se (se sista sidan).

Kloka beslut kräver fakta

Ny hushålls- och bostadsstatistik
Kunskap om hur vi bor behövs för att ge bra underlag till beslut och forskning. För att Statistiska centralbyrån (SCB) ska kunna ta fram ny statistik om
hushåll och bostäder har Lantmäteriet byggt upp ett lägenhetsregister. Nästa
steg är att Skatteverket kompletterar folkbokföringsregistret med uppgifter
om lägenhetsnummer.

?

?

Hur många nya bostäder behöver
byggas och i vilka områden?

Var ska nästa vårdcentral placeras?

?

Finns behov av specialbostäder, t.ex.
för äldre eller funktionshindrade?

Frågorna ett samhälle står inför är många och komplicerade. Beslutsfattare behöver bra
faktaunderlag för att kunna ta beslut och fördela resurser.

Hur ska det gå till?
Alla bostäder har förts in i ett lägenhetsregister
Lantmäteriet har med hjälp av landets kommuner och fastighetsägare upprättat ett lägenhetsregister. I registret finns uppgifter om bl.a. varje lägenhets
bostadsarea. När flera lägenheter delar på samma adress, har varje lägenhet
dessutom fått ett lägenhetsnummer enligt en särskild standard.

Folkbokföringen kompletteras med
lägenhetsnummer
I dag är alla personer folkbokförda på den fastighet där de bor. Detta kommer
att ändras så att man i stället blir folkbokförd på sin bostadslägenhet. För de
flesta som bor i småhus blir det i praktiken ingen förändring, men för dem
som bor i flerbostadshus kommer folkbokföringsregistret att kompletteras
med lägenhetsnumret.

Vad måste jag göra?
Din insats är viktig och behövs vid ett enda tillfälle. Någon gång mellan
september 2010 och mars 2011 kommer Skatteverket att skicka ett brev till
dig som bor i en lägenhet som har fått lägenhetsnummer. Brevet innehåller
en fråga om vilket nummer lägenheten som du bor i har. Om det är en familj
som bor i lägenheten skickas brevet till den som är äldst i familjen.
Var hittar jag lägenhetens nummer?
Det nya numret består av fyra siffror och ska finnas på en väl synlig plats i
byggnaden. Fastighetsägaren ska dessutom ha lämnat information till de
boende om vilket nummer som gäller. Om du inte har fått uppgift om lägenhetsnumret, ska du kontakta fastighetsägaren om detta.
Tänk på att lägenheten också kan ha ett helt annat nummer sedan tidigare
som används på t.ex. hyresavierna. Det numret ska du inte lämna till
Skatteverket.
Hur lämnar jag svar?
Du kan lämna ditt svar på Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se)
eller via en knapptelefon med hjälp av en PIN-kod. Telefonnummer och PINkod kommer att finnas med i brevet från Skatteverket. Du kan också svara
genom att fylla i och skicka in svarsblanketten i ett vanligt brev.
Om du flyttar
Om du flyttar efter det att lägenhetsnummer införts, ska du alltid ange
lägenhetsnummer i din flyttanmälan.

Statistiska centralbyrån tar fram statistik
När Skatteverkets komplettering av folkbokföringen är avslutad kommer
Statistiska centralbyrån ta fram statistik, från de register som byggts upp.
Statistiken behövs för såväl hela landet, som kommuner och delar av
kommuner.

Sverige saknar aktuella
uppgifter om hushåll och bostäder
I dag vet vi inte hur många hushåll och bostäder som finns i vårt land.
Vi saknar därmed viktiga uppgifter som behövs för att redovisa hushålls- och
bostadsstatistik. Den senaste undersökningen gjordes 1990 – alltså för 20 år
sedan.
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Att kunna jämföra oss med omvärlden
01 och bostadsstatistik
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Finland, Danmark och Norge tar redan fram hushålls-
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från register. EU har beslutat att alla medlemsstater ska medverka i en
europeisk insamling av uppgifter om hushåll och bostäder. EU kommer att
använda statistiken för bland annat internationella jämförelser.

STORGATAN 24 A OCH 24 B :

Läs mer på våra webbplatser
Vill du veta mer om
• registerbaserad hushålls- och bostadsstatistik: www.scb.se/hob
LANTMÄTERIET
• folkbokföring på lägenhet: www.skatteverket.se
• lägenhetsregistret: www.lagenhetsregistret.se
• uppdatering av lägenhetsregistret: se din kommuns webbplats.

 

Information på andra språk
På www.skatteverket.se finns denna folder översatt till:
•Arabiska
Arabiska/
• Romani/Romanés
/ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
• Engelska/English
• Ryska/Pусский
• Finska/Suomeksi
• Samiska/Davvisámigiella
Ordet (sorani) på kurdiska (sorani):
• Franska/Français
• BKS/Bosanski/Hrvatski/Srpski
• Jiddisch/ אידיש
• Somaliska/Soomaali
• Kurmanji/Kurmancî
• Sorani/
Kurmancî
• Tornedalsfinska/Meänkieli
• Spanska/Español
• Persiska/!"ر$%
• Turkiska/Türkçe
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