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FASTSTÄLLANDE AV FADERSKAP

När föräldrar inte är gifta med varandra

Olika sätt att anmäla gemensam vårdnad
Anmälan i samband med faderskapsbekräftelse

Modern blir automatiskt ensam vårdnadshavare om inte föräldrarna är
gifta med varandra då barnet föds. I samband med att faderskapet
bekräftas kan föräldrar anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om
barnet. Det kan alla föräldrar göra oavsett medborgarskap.

Föräldrar som vill ha gemensam vårdnad om barnet kan anmäla detta
till familjerättsbyrån samtidigt som faderskapet bekräftas. Det kan alla
föräldrar göra oavsett medborgarskap.

Vad innebär gemensam vårdnad

Familjerättsbyrån underrättar Skatteverket om faderskapsbekräftelsen
och anmäler samtidigt föräldrarnas önskan om gemensam vårdnad

Det innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det
behöver och har rätt till — det vill säga båda föräldrarna är barnets
vårdnadshavare.
Gemensam vårdnad innebär att föräldrarna måste kunna samarbeta om
frågor som rör barnet. Det betyder inte att de alltid måste vara överens
men de måste kunna hantera sina olika uppfattningar så det inte
drabbar barnet.

Anmälan direkt till Skatteverket
Vill föräldrarna ha gemensam vårdnad vid ett senare tillfälle kan de
anmäla detta till Skatteverket där barnet är folkbokfört. Vårdnadsfrågan
får inte heller ha prövats tidigare.

Avtal hos familjerättsbyrån
Vad menas med vårdnadshavare
Att ha vårdnaden om ett barn, innebär att ha ansvaret för att barnet får
den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran det har
rätt till.
Ju äldre och mognare barnet blir desto större hänsyn måste vårdnadshavarna ta till barnets egna åsikter och önskemål.
Bor föräldrarna på skilda håll ska de se till att barnet har sådan kontakt
med den andra föräldern som barnet behöver.

Alla föräldrar, svenska och utländska medborgare, vars barn är folkbokförda och har sin hemvist här i landet, kan om de vill, skriva avtal om
vårdnad, boende eller umgänge hos familjerättsbyrån.
Motsätter sig vårdnadshavaren gemensam vårdnad kan den andre föräldern ansöka om det hos tingsrätten. Domstolen beslutar om gemensam vårdnad om det är för barnets bästa.

