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Barnets bästa
I lagstiftningen om faderskap finns det kvar en skillnad mellan gifta och sambor.
En gift man förutsätts automatiskt vara far till ett barn som föds när föräldrarna
är gifta medan mannen i ett sambopar måste bekräfta faderskapet för att bli
registrerad som far. Socialnämnden har ansvar för att faderskapet fastställs.
Det innebär att socialnämnden måste göra en utredning innan och ställa frågor
som parterna kanske upplever som känsliga.

Födelseanmälan
Ett barns födelse ska anmälas till skatteverket om barnet föds inom landet och
modern är folkbokförd i landet eller om barnet föds utomlands av en kvinna
som är folkbokförd här. När ett barn föds på sjukhus eller ett enskilt sjukhem
anmäler de födelsen till skatteverket.

Underrättelse till socialnämnden
En utredning om faderskapet kan initieras på flera sätt, bland annat genom
att socialnämnden får en underrättelse från skatteverket om att faderskapet
inte är registrerat för ett barn. När en ogift kvinna fött ett barn ska skatteverket snarast underrätta socialnämnden i moderns folkbokföringskommun om
födelsen. Socialnämnden ska då inleda en utredning angående faderskapet.

Varför fastställa faderskap?
Genom att faderskapet fastställs tillgodoses flera behov och intressen för
barnet till exempel rätten till arv och underhåll. Det juridiska faderskapet påverkar också rätten till umgänge och vårdnaden om barnet samt barnets rätt
till namn och nationalitet.

Utredning före barnets födelse
Möjligheten finns att inleda en faderskapsutredning innan barnets födelse. Socialnämnden i den kommun där modern är folkbokförd ansvarar för utredning.

Utredning efter barnets födelse
Den kommun där barnet är folkbokfört är skyldig att göra faderskapsutredning
även om barnet vistas i annan kommun.

Faderskapsutredning
Socialnämnden ska föra protokoll över det som framkommer vid utredningen
som är av betydelse för faderskapsfrågan. Socialstyrelsen fastställer proto-
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kollsformulär som socialnämnden ska använda vid utredning vid av faderskap.
Föräldrarna ska styrka sin identitet genom att legitimera sig.

Bekräftelse
När socialnämndens utredning är färdig får mannen bekräfta faderskapet. En
bekräftelse av ett faderskap ska vara skriftligt, daterad och bevittnad av två
personer. Om bekräftelsen görs före barnets födelse godkänner socialnämnden
den när barnet är fött och personbeviset på barnet kommit till socialnämnden.
En bekräftelse som är godkänd av både modern och socialnämnden är bindande.

Föräldraskap
Om ett barn kommit till genom assisterande befruktning enligt lag med samtycke från den kvinna som var moderns registrerade partner eller sambo vid
befruktningstillfället ska utredning göras. Om samtycket till den assistende
befruktningen är styrkt och det med hänsyn till samtliga omständigheter är
sannolikt att barnet har kommit genom denna befruktning, bör utredaren avsluta
utredningen genom att bereda den kvinna som har lämnat samtycket tillfälle
att bekräfta föräldraskapet.

Vårdnad
Vad är vårdnad?
Vårdnad är ett rättsligt begrepp. Den som har vårdnaden om ett barn bestämmer i frågor som rör barnet: barnets namn och skolgång samt får ta del
av sjukhusjournaler som rör barnet med mera. Ett barn står under någons
vårdnad tills det fyller 18 år.

Vem är vårdnadshavare?
Om föräldrarna till ett barn är gifta med varandra vid barnets födelse är båda
föräldrarna vårdnadshavare för barnet. Gifter sig föräldrarna med varandra efter
barnets födelse blir de genom vigseln gemensamt vårdnadshavare för barnet.
Om föräldrarna inte är gifta eller om de är registrerade partners, vid barnets
födelse, blir modern ensam vårdnadshavare.

Gemensam vårdnad genom anmälan
Vill föräldrar som inte är gifta med varandra eller är registrerade partners ha
gemensam vårdnad om barnet, kan de i samband med att faderskapet/föräldraskapet fastställs göra en anmälan om det.
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Var vänder man sig för att få svar på frågor om
faderskap?

Kommunikationsenheten, Luleå kommun 2015

Kontakta familjerättssekreterarna på 0920-45 30 00 (Luleå kommuns växel).
Ni kan även nå oss på familjeratt@soc.lulea.se.

