
Fastställande av Faderskap/föräldraskap 
Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap/föräldraskap. Det gör ni på hos handläggare 
på familjerätten.  Först när ni har undertecknat faderskapet/föräldraskapet, får barnet juridiska rättigheter 
som arvsrätt och rätt till den andra förälderns efternamn. 
När barnet är fött får familjerätten en underrättelse från folkbokföringen; Skatteverket. Vi skickar då brev till 
modern där hon ombeds kontakta oss på telefon, brev eller via denna blankett. När vi fått in blanketten 
kontaktar vi er för tidsbokning.  

Före barnets födelse 
Ibland underlättar det att besöket hos familjerätten är avklarat före barnets födelse. Ibland följer en tid av 
sjukvård för mor och/eller barn efter förlossningen det kan då underlätta i kontakter med försäkringskassan 
om faderskapet/föräldraskapet är registrerat i folkbokföringen.  

Vill ni besöka familjerätten före barnet födelse fyller ni i blanketten och vi hör av oss för tidsbokning. 
Lämplig tid att lämna in blanketten är tre månader före beräknad förlossning. Handlingarna iordningsställs 
och undertecknas av er vid besöket. Handläggare kan dock godkänna bekräftelsen först när barnet är fött.  

Gemensam eller enskild vårdnad? 
Att ha vårdnaden innebär att ha det juridiska ansvaret för ett barn och att se till att barnet får goda uppväxt-
förhållanden och sitt behov av omvårdnad och trygghet tillgodosett. När barnet fyller 18 år blir barnet myn-
digt och har inte längre någon vårdnadshavare. 
Gemensam vårdnad innebär att föräldrar gemensamt har den juridiska vårdnaden om ett barn. Föräldrar 
som är gifta har automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn. 
Är föräldrarna ogifta när barnet föds är det mamman som är ensam vårdnadshavare. I samband med att fa-
derskapet bekräftas på Familjerätten kan en anmälan göras att vårdnaden ska vara gemensam.  
Föräldrar som har gemensam vårdnad behöver inte bo tillsammans men måste kunna fatta gemensamma 
beslut i större och viktigare frågor som rör barnet. 
Gemensam vårdnad betyder inte att barn efter en separation ska bo lika mycket hos båda föräldrar. Föräld-
rarna ska försöka hitta den boendeform som är bäst just för deras barn. 

Individ- och familjeomsorgen 
Familjerätten



Jag sammanbor med barnets far 

Jag sammanbor ej med barnets far 

Vi vill ha gemensam vårdnad 

Vi vill ej ha gemensam vårdnad 

Vi behöver tolk, Språk:_____________________________ 

Fader/förälders fullständiga namn:_________________________________________________________ 

Fader/förälders personnummer:___________________________________

Fader/förälders adress:__________________________________________________________________ 

Faderns telefon:____________________________

Moder/förälders fullständiga namn:_________________________________________________________ 

Moder/förälders personnummer:___________________________________

Moder/förälders adress:__________________________________________________________________ 

Moderns telefon: ____________________________  

Skicka informationen via e-post

till: IFO-expedition@vara.se
eller fyll i talongen och skicka till: 

IFO; Familjerätten 

Vara Kommun 
534 81 Vara 

Fyll i om barnet ännu inte är fött

Fastställande för väntat barn: 

Beräknad nedkomst:______________________________

Födelsevikt:____________________ 

Fyll i om barnet är fött

Fastställande för nyfött barn: 

Barnets personnummer:___________________________ 

Barnets förnamn:________________________________ 

Födelseplats, (sjukhus):____________________________ 


	Vi behöver tolk Språk: 
	Faderförälders fullständiga namn: 
	Personnummer: 
	Faderförälders adress: 
	Moderns telefon: 
	Faderns telefon: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Moderförälders fullständiga namn: 
	Moderförälders personnummer: 
	Moderförälders adress: 
	Beräknad nedkomst: 
	Barnets personnummer: 
	Barnets förnamn: 
	Födelseplats sjukhus: 
	Födelsevikt: 
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off


