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Rättsliga verkningar av
erkännande av faderskap
Ifall föräldrarna inte är gifta när barnet föds, så tas faderskapserkännandet
emot på rådgivningen innan barnet föds Efter barnets födelse finns det 30
dagar tid att återkalla eller bestrida faderskapserkännandet skriftligen till
barnatillsyningsmannen. Efter barnets födsel kan faderskapet vid behov
utredas hos barnatillsyningsmannen.
Magistraten fastställer faderskapet efter att barnatillsyningsmannen har
skickat in faderskapsdokumenten. Faderskapet fastställs ca 2 månader
efter barnets födelse.
Fastställandet av faderskapet anses ha betydelse för barnets identitet
och tillväxt. När faderskapet fastställts uppstår ett juridiskt giltigt
släktförhållande mellan barnet och fadern som erkänt faderskapet samt
mellan barnet och faderns släktingar. Med stöd av detta har barnet rätt att
få faderns släktnamn, om vårdnandshavarna så vill.
Barnet har rätt till underhåll av båda föräldrarna tills barnet fyllt 18 år. Även
efter denna åldersgräns har barnet rätt till underhåll för sin utbildning om
det anses skäligt.
Barnet får även arvsrätt efter sin far och faderns släktingar och de har
även arvsrätt efter barnet.
Alla parter är skyldiga att hålla sig till sanningen när de lämnar uppgifter
i samband med faderskapserkännande. Uppgivande av falska uppgifter är
en straffbar handling som kan leda till förlorande av talerätt i
faderskapsärendet.

Tid för erkännande av faderskap bokas till graviditetsvecka 30–32 i
samband med ett normalt besök på mödrarådgivningen. Vid samma besök
kan föräldrarna också avtala om gemensam vårdnad av barnet.

Vårdnaden om barnet
Efter att faderskapet har fastställts är modern fortfarande barnets
vårdnadshavare. Föräldrarna kan avtala om gemensam vårdnad om
barnet.
Vårdnadshavaren är samtidigt barnets lagstadgade intressebevakare och
fattar beslut angående
•

barnets namn

•

boningsort

•

nationalitet

•

uppfostran

•

religionssamfund

•

språk

•

utbildning

•

hälsovård

•

barnets ansökan om pass

•

barnet egendom

Vårdnadshavaren representerar barnet hos olika myndigheter. Endast
vårdnadshavaren har rätt att få uppgifter om barnet av myndigheter, t.ex.
skolan och hälsovården.
Vårdnad är inte samma sak som boende (hos vilken förälder barnet är
skriven / har sin adress).
Vårdnaden är inte bunden till barnets umgängesrätt eller underhåll.
FPAs ensamförsörjartillägg utbetalas åt ensamboende föräldrar,
oberoende av juridisk vårdnadsform.

