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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749) 

Utfärdad den 19 maj 2022 

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ folkbokföringsförordningen 

(1991:749) ska ha följande lydelse. 

5 §1    Skatteverket får tilldela samordningsnummer enligt 18 a § 

folkbokföringslagen (1991:481) efter ansökan av en enskild eller på begäran 

av en statlig myndighet eller en enskild utbildningsanordnare som har 

tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda 

vissa examina, och som i sin verksamhet behöver ett samordningsnummer 

för en person för att undvika personförväxling eller för att utbyta 

information om personen med andra myndigheter eller organisationer. 

Samordningsnummer får också tilldelas en person som har beviljats 

uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt 21 kap. utlänningslagen 

(2005:716), och vars identitet det inte råder osäkerhet om, på begäran av 

Migrationsverket även om Migrationsverket inte behöver ett 

samordningsnummer i sin verksamhet. 

Personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen eller samordnings-

nummer för en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och 

privilegier i vissa fall får tilldelas endast på begäran av Regeringskansliet. 

Skatteverket får på eget initiativ tilldela samordningsnummer för 

registrering i beskattningsdatabasen. 

6 §2    En begäran om tilldelning av samordningsnummer enligt 18 a § andra 

stycket 1 folkbokföringslagen (1991:481) eller personnummer enligt 18 b § 

samma lag ska innehålla uppgifter om den enskildes namn, kön, födelsetid, 

födelseort, kontaktadress och medborgarskap. En begäran ska vidare 

innehålla uppgift om vilka handlingar som legat till grund för identifiering.  

Tillsammans med begäran om tilldelning av samordningsnummer ska en 

kopia av de handlingar som legat till grund för identifieringen ges in. Detta 

gäller dock inte när samordningsnummer ska tilldelas en person som 

omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Vid 

begäran om tilldelning av samordningsnummer enligt 5 § första stycket 

andra meningen gäller i stället att Migrationsverket ska ge in en kopia av 

handlingarna inom två veckor från tidpunkten för begäran.  

I en begäran om nummertilldelning enligt 5 a § andra stycket ska den 

myndighet som begär tilldelningen ange de uppgifter i första stycket som är 

tillgängliga och om det råder osäkerhet om någon uppgift som lämnas om 

den enskilde. 

1 Senaste lydelse 2021:378. 
2 Senaste lydelse 2021:378. 
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1. Denna förordning träder i kraft den 7 juni 2022.

2. Vid begäran om tilldelning av samordningsnummer enligt 5 § första

stycket andra meningen ska, om Migrationsverkets beslut om 

uppehållstillstånd har fattats före ikraftträdandet, följande gälla i stället för 

bestämmelserna i 6 § andra stycket i den nya lydelsen:  

Migrationsverket ska tillsammans med begäran ge in de identitets- och 

dokumentuppgifter som finns i de handlingar som legat till grund för 

identifieringen samt ett fotografi av den person som begäran avser. 

Migrationsverket ska inom tre månader från tidpunkten för begäran ge in en 

kopia av de handlingar som legat till grund för identifieringen. Skatteverket 

får i ett sådant ärende tilldela samordningsnummer även om en kopia av de 

handlingar som legat till grund för identifieringen inte kommit in. 

På regeringens vägnar 

MIKAEL DAMBERG 

Roger Ghiselli 

(Finansdepartementet) 
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