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S-PROTOKOLL För utredning av faderskap
..............................

Protokoll nr

/ήπΤϤϟ Ϣϗέ

Börja här

/ΎϨϫ ΪΑ·
Kommun

ϥ Ϧϣ ϦϴϘϳ ϰϠϋϭ ΎϳϮγ ϥΎθϴόϳ ΓΪϟϮϟϭ ΪϟϮϟ ϥΎϛ Ϋ· ήπΤϤϟ ΓέΎϤΘγ ϡΪΨΘγ ΐΠϳ
ϑϭήχ ϱ ϦϴΒΘΗ Ϣϟϭ ΓΪϋΎδϤϟΎΑ ΏΎμΧϹ ϖϳήσ Ϧϋ ϥ˷ϮϜΗ ϭ ϙήΘθϤϟ ϢϬϠϔσ Ϯϫ Ϟϔτϟ
.ΓϮΑϷ ΔΤλ ϲϓ ϚϜθΗ ϯήΧ

Ansvarig nämnd

/ΔϳΪϠΒϟ

/ΔϟϭΆδϤϟ ΔϨΠϠϟ

Detta protokoll skall användas, om parterna är sambor och övertygade om att barnet är deras
gemensamma eller kommit till genom en assisterad befruktning och inga omständigheter har
kommit fram som ifrågasätter faderskapet.
Datum då utredningen påbörjades

/ϖϴϘΤΘϟ Θϓ ΦϳέΎΗ

Utredarens förnamn och efternamn

/ ϖϘΤϤϟ ΔϴϨ̯ ϭ Ϣγ

Barnet
Personnummer

/ϲμΨθϟ Ϣϗήϟ

Förnamn och efternamn

Vårdnadshavare

Sjukhus där barnet är fött

/(ΔϴόϤδϟ ϕϮϓ ΕΎΟϮϤϟΎΑ κΤϔϟ ΐδΣ) ΏΎμΧϹ ΓήΘϓ

/(ΓΩϻϮϟ ΪϨϋ ϥίϮϟ ΐδΣ) ΏΎμΧϹ ΓήΘϓ

Konceptionstid (efter ultraljud)

Konceptionstid (efter födelsevikt)

/ϡήϐϟΎΑ ΓΩϻϮϟ ΪϨϋ ϥίϮϟ

/(ΓΩϻϮϟ ΪϨϋ έϮτΘϟ ΔΟέΩ ϼΜϣ) ϯήΧ ΩϮϨΑ

Väntat barn
Beräknad konceptionstid

/ΏϮδΤϤϟ ΏΎμΧϹ ΪΑ ΦϳέΎΗ

/ϦοΎΤϟ

/ϪΑ Ϟϔτϟ Ϊϟϭ ϱάϟ ̶ϔθΘδϤϟ

Födelsevikt i gram

Annat (t.ex. utvecklingsgrad vid födelsen)

Beräknad nedkomst

/ϊϗϮΘϤϟ Ϟϔτϟ

/ΐϗήΘϤϟ ϊοϮϟ ΦϳέΎΗ

Modern
Personnummer

/ϲμΨθϟ Ϣϗήϟ

Förnamn och efternamn

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

/(ΔϘτϨϤϟ Ϣϗέ ϊϣ) ϞϤόϟ ϒΗΎϫ Ϣϗέ

Telefon arbetet (inkl. riktnr)

/(ΔϘτϨϤϟ Ϣϗέ ϊϣ) ϦϜδϤϟ ϒΗΎϫ Ϣϗέ

/(ΎϬϤϗέϭ ΎϬϋϮϧ ήϛάϳ) ϲμΨη ϒϳήόΗ ΔϘϴΛϭ ϖϳήσ Ϧϋ ΓΪϟϮϟ ΔϳϮϫ ΖϴΒΜΗ ϢΗ

Mannen
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Personnummer

/ϲμΨθϟ Ϣϗήϟ

Förnamn och efternamn

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon arbetet (inkl. riktnr)

/ΓΪϟϮϟ

/ΔϴϨϜϟ ϭ Ϣγϻ

/(ΔϳΪϳήΒϟ ΔϘτϨϤϟ Ϣγϭ ΪϳήΒϟ Ϣϗέ ˬϊϳίϮΘϟ ϥϮϨϋ) ϦϜδϤϟ ϥϮϨϋ
Telefon bostaden (inkl. riktnr)

Moderns identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer)

/Ϟϔτϟ

/ΔϴϨϜϟ ϭ Ϣγϻ

/(ΔϘτϨϤϟ Ϣϗέ ϊϣ) ϞϤόϟ ϒΗΎϫ Ϣϗέ

/ϞΟήϟ

/ΔϴϨϜϟ ϭ Ϣγϻ

/(ΔϳΪϳήΒϟ ΔϘτϨϤϟ Ϣγϭ ΪϳήΒϟ Ϣϗέ ˬϊϳίϮΘϟ ϥϮϨϋ) ϦϜδϤϟ ϥϮϨϋ
Telefon bostaden (inkl. riktnr)

(ΎϬϤϗέϭ ΎϬϋϮϧ ήϛΫ) ϲμΨη ϒϳήόΗ ΔϘϴΛϭ ϖϳήσ Ϧϋ Νϭΰϟ Δϗϼϋ ϦϤο ϞΟήϟ ΔϳϮϫ ϰϠϋ ϖϴϗΪΘϟ ϢΗ

/(ΔϘτϨϤϟ Ϣϗέ ϊϣ) ϦϜδϤϟ ϒΗΎϫ Ϣϗέ

ΓΪϋΎδϤϟΎΑ ΏΎμΧϹ ϖϳήσ Ϧϋ ϥ˷ϮϜΗ Ϊϗ Ϟϔτϟ ϥΎϛ Ϋ· ϸϤϳ

Mannens identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer)

Fylls i om barnet avlats genom assisterad befruktning

ΓΪϋΎδϤϟΎΑ ΏΎμΧϹ ϰϠϋ ΔϘϓϮϤϟ ΖΘΒΛ

Samtycket till den assisterade befruktningen är styrkt

Ƒϻ/
Fylls i om mannen inte är folkbokförd i Sverige
Medborgarskap

/ΔϴδϨΠϟ

Födelseland

/ΎϬΑ Ϊϟϭ ϲΘϟ ΔϟϭΪϟ

Ja

Ƒ Ϣόϧ/

Nej

/ΪϳϮδϟ ϲϓ αϮϔϨϟ Ϊϴϗ ϲϓ ϶Πδϣ ήϴϏ ϞΟήϟ ϥΎ̯ Ϋ ϸϤϳ
Födelseort /ΩϼϴϤϟ ϥΎϜϣ
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Barnets förnamn och efternamn

Moderns personnummer

/ϞϔτϠϟ ϲμΨθϟ Ϣϗήϟ

/ΔΑϮδΤϤϟ ΏΎμΧϹ ΓήΘϓ/Ϟϔτϟ Ωϼϴϣ ΦϳέΎΗ

Barnets personnummer

Barnets födelsedatum/beräknad konceptionstid

/ ΓΪϟϮϠϟ ϲμΨθϟ Ϣϗήϟ

Mannens personnummer

/ΔϴϨϜϟ Ϟϔτϟ Ϣγ

Moderns förnamn och efternamn

/ΪϟϮϠϟ ϲμΨθϟ Ϣϗήϟ

/ΔϴϨϜϟϭ ΓΪϟϮϟ Ϣγ

Mannens förnamn och efternamn

/ΔϴϨϜϟϭ ΪϟϮϟ Ϣγ

Utredning

/ ϖϴϘΤΘϟ

.ΓΪϋΎδϤϟΎΑ ΏΎμΧϹ ϖϳήσ Ϧϋ ϥ˷ϮϜΗ ϭ ϙήΘθϤϟ ϢϬϠϔσ Ϯϫ Ϟϔτϟ ϥ Ϧϣ ϦϴϘϳ ϰϠϋϭ Ύ˰˰ϳϮ˰γ ϥΎθϴ˰όϳ Ύ˰ϤϬϧ ϥΪϟϮ˰ϟ ΩΎ˰˰ϓ
Parterna uppger att de är sambor och att de är övertygade om att barnet är deras gemensamma eller har kommit till genom den assisterande befruktningen.

/(ϞΟήϟ ϊϴϗϮΗϭ ΦϳέΎΘϟ) ϩϼϋ ΔϧϭΪϤϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ ΔΤλ άϫ ΐΟϮϤΑ ΪϬη

/(ΓΪϟϮϟ ϊϴϗϮΗϭ ΦϳέΎΘϟ) ϩϼϋ ΔϧϭΪϤϟ ΕΎϣϮϠόϤϟ ΔΤλ άϫ ΐΟϮϤΑ ΪϬη

Jag intygar ovanstående uppgifter (datum och mannens namnteckning)

Jag intygar ovanstående uppgifter (datum och moderns namnteckning)

Namnförtydligande

/ΎΤοϮϣ Ϣγϻ

Utredarens namnteckning

/ϖϴϘΤΘϟ Ϧϋ ϝϭΆδϤϟ ϊϴϗϮΗ

Datum

/ΦϳέΎΘϟ

Handläggning av utredningen /ϖϴϘΤΘϟ ΔγέΩ
Åtgärder och bedömning /ϢϴϴϘΘϟϭ Ε˯ήΟϹ

