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Faderskapshandlingar

Gemensam vårdnad

Socialnämnden är enligt lag skyldiga att se
till att faderskapet fastställs till barn vars
föräldrar inte är gifta med varandra vid
barnets födelse. Sedan faderskapet fastställts ska socialnämnden anmäla detta till
Skatteverket.

Vårdnad är ett rättsligt begrepp och
den som är vårdnadshavare är juridiskt ansvarig för barnet. Vårdnadshavaren har rätt att bestämma i frågor
som rör barnet.

Genom fastställelsen blir barnet juridiskt
knutet till sin far och får bl a arvsrätt efter
honom och får rätt att bära hans efternamn.

Vårdnad ska inte förväxlas med den
dagliga vården av barnet. Ett barn
kan bo hos en av föräldrarna även
om båda är vårdnadshavare.

För barn till ogifta föräldrar är enligt Föräldrabalkens regler modern ensam vårdnadshavare. I samband med att faderskapet fastställs kan föräldrarna anmäla att
de önskar gemensam vårdnad om sitt barn

Föräldrar som är gifta med varandra
har automatiskt gemensam vårdnad
om sitt barn. För barn till ogifta föräldrar är modern ensam vårdnadshavare. Om föräldrarna gifter sig efter
barnets födelse får de automatiskt gemensam vårdnad om sitt barn.

Då ett barn till ogifta föräldrar fötts meddelar Skatteverket detta till socialnämnden,
som skickar kallelse för att skriva faderskapshandlingar hem till Er. Ni ska ha
med Er identitetshandlingar för att kunna
legitimera Er vid detta tillfälle.

Föräldrar som inte är gifta med
varandra kan anmäla att de önskar
gemensam vårdnad till socialnämnden i samband med att faderskapet
fastställs.

Om föräldrarna har gemensam vårdnad innebär
detta att beslut i frågor som rör barnet skall
fattas av dem gemensamt.
Föräldrar kan ha gemensam vårdnad om sitt
barn även om de inte bor tillsammans och samarbetar då kring barnet.
Svenska medborgare kan även anmäla gemensam vårdnad direkt till Skatteverket vid senare
tillfälle.

