Legend

Samordningsnummeruppgifter
-

Styrkta uppgifter
-

förnamn styrkt [0..1]
mellannamn styrkt [0..1]
efternamn styrkt [0..1]
födelseort utland styrkt [0..1]
medborgarkap styrkt [0..1]

«enumeration»
Orsak
identitetsstatus
tidsfrist
annan orsak
avliden

0..*

«enumeration»
Typ av identitetsbeteckning
personnummer
samordningsnummer
immunitetsnummer
tilldelat personnummer

Identitetsbeteckning
-

-

-

1..1

make / maka
partner
barn
far
mor
förälder
adoptivfar
adoptivmor
bortadopterat barn
adoptivt barn
annan person
dödfött barn
vårdnadshavare
vårdnadshavare för

utvandrad
folkbokförd
försvunnen

0..1

1..1
1..1

0..*
1..1
relation till
1

0..1

-

0..1

-

län [0..1]
födelsehemort [1...1]

1..1
Födelseort i utlandet

1..1
1..1

0..*

1..3

1..1
0..*

1..1

1..1

1..1 1..1

1..1

1..1

1..1

Medborgarskap
-

1..1

födelseland [1...1]
födelseort [0..1]

medborgarskapsland [1...1]
medborgarskap fr.o.m-datum [1...1]
medborgarskap t.o.m-datum [0..1]

0..1

Utvandring
0..1 -

Aldrig folkbokförd
relationsperson
-

förnamn [0..1]
mellannamn [0..1]
efternamn [0..1]
födelsetid [1...1]

1..1

0..1
fader
1..1

0..1 -

-

födelsedatum [1...1]

Invandringsuppgifter

civilstånd [1...1]
civilståndsdatum [0..1]

0..1

Dödfött barn
-

utvandringsland [1...1]

Civilstånd

Födelsedatum

antal barn per börd [1...1]
kön dödfött barn [1...1]
födelsedatum [1...1]
fader personnummer [0..1]
fader namn [0..1]

1..1

Avregistrerad som försvunnen
-

«enumeration»
Avregistreringsorsak

avregistreringsorsak [1...1]

«enumeration»
Civilstånd

0..*
Postadress

gift
ogift
skild
änka/änkling
partner
skild partner
efterlevande partner

0..1

försvunnen

Avregistrerad

«enumeration»
Avregistreringsorsak
avliden
utvandrad
falsk identitet
försvunnen
utvandrad avliden
utvandrad falsk identitet
försvunnen falsk identitet
försvunnen avliden
gammalt personnummer
tekniskt avregistrerad

län [1...1]
kommun [1...1]
församling [0..1]
folkbokföringsdatum [1...1]
fastighetsbeteckning [0..1]
folkbokföringstyp [1...1]

0..1

1..1

Fysisk person

1..1
relation till

«enumeration»
Relationsstatus
nyregistrerad
nyregistrerad pga pnr-byte
rättad
avslutad
avslutad pga avliden
avslutad pga invandring
annullerad

-

Födelsehemort Sverige
1..1 1..1

har relation

relationstyp [1...1]
relationsdatum fr.o.m. [0..1]
relationsdatum t.o.m [0..1]
vårdnadsdatum fr.o.m. [0..1]
vårdnadsdatum t.o.m. [0..1]
relationsstatus [0..1]

«enumeration»
Folkbokföringstyp

Folkbokföringsfastighet - Historik

län [1...1]
kommun [1...1]
församling [0..1]
folkbokföringsdatum [1...1]
fastighetsbeteckning [0..1]

0..*

Relation
-

-

1..1

hänvisningsnummer [1...1]

1..1 1..1 0..1
«enumeration»
Relationstyp.

Folkbokföringsfastighet

förnamn [0..1]
kod för tilltalsnamn [0..1]
mellannamn [0..1]
efternamn [1...1]
aviseringsnamn [0..1]

Hänvisningsnummer
-

Uppräkning (enumeration)

«enumeration»
Identitetsstatus
aktivt
vilandeförklarat
vilandeförklarat stängt
avregistrerat

Namn

sekretessmarkering [0..1]
skyddad folkbokföring [0..1]

identifieras med

Informationsobjekt

0..*

Skydd av personuppgifter

identitetsbeteckning: char [1...1]
typ av identitetsbeteckning: char [1...1]
1..*

tilldelningsdatum [1...1]
vilandeförklaringsdatum [1...1]
förnyelsedatum [0..1]
avliden datum [0..1]
identitetsstatus [1...1]
identitetsstatusdatum [0..1]
orsak identidetsstatus [0..1]

-

avregistrreringsorsak [1...1]
datum för avregistrering [1...1]
datum för anträffad död [0..1]

0..1 -

invandringsdatum [0..1]
uppehållsrätt [0..1]
invandringsland [1...1]
invandringsort Norden [0..1]
nordiskt personnummer Danmark: 0..1 [0..1]
nordiskt personnummer Finland [0..1]
nordiskt personnummer Färöarnna [0..1]
nordiskt personnummer Island [0..1]
nordiskt personnummer Norge [0..1]

Ärende
-

0..1

ärendetyp kod [1...1]

Folkbokföringsadress
-

care of [0..1]
utdelningsadress2 [1...1]
utdelningsadress1 [0..1]
postnummer [1...1]
postort [1...1]
1..*

ingivare [1...1]

care of [0..1]
utdelningsadress2 [1...1]
utdelningsadress1 [0..1]
postnummer [1...1]
postort [1...1]

Utlandsadress
-

1

0..1
0..1

0..1
Distrikt
-

distriktskod [1...1]

utdelningsadress1 [1...1]
utdelningsadress2 [0..1]
utdelningsadress3 [0..1]
land [0..1]
datum fr.o.m. [1...1]

1..*

Ingivare dödsfall
-

Särskild postadress
-

0..1

Id för fastighet, adress och
lägenhet
-

UUID för fastighet: 1..1
UUID för adress: 0..1
UUID för lägenhet: 0..1

Rösträtt
-

rösträttsdatum [1...1]

Föregående folkbokföringsadress
-

care of [0..1]
utdelningsadress2 [1...1]
utdelningsadress1 [0..1]
postnummer [1...1]
postort [1...1]

