Ä - ϪδϠΠΗέϮλ

Ä

Persiska

Rensa

̵έΪ̡ ΕΎΒΛ ΩέϮϣ έΩ ϖϴϘΤΗ ̵ήΑ
Ä-PROTOKOLL
för utredning av faderskap
/ϪδϠΠΗέϮλ ϩέΎϤη
..............................

Protokoll nr

Börja här

/ΪϴϨ̯ ωϭήη ΎΠϨϳ ί
Kommun

ΩϮη ϢϴψϨΗ ϪδϠΠΗέϮλ Ϧϳ ̶ΘδϳΎΑ ΪηΎΑ ϩΪη ϊϗϭ ΪϳΩήΗ ΩέϮϣ Νϭί ̵έΪ̡ Ϫϴοήϓ Ϫ̰ϴΗέϮλέΩ
ΩϮη ϢϴψϨΗ ΰϴϧ MF -ϪδϠΠΗέϮλ Ύϳ S-ϪδϠΠΗέϮλ ̶ΘδϳΎΑ Ä -ϪδϠΠΗέϮλ ήΑ ϩϭϼϋ

Ansvarig nämnd

Detta protokoll skall användas, om faderskapspresumtionen för mannen i äktenskapet ifrågasätts.

/ϥϮϤ̯

/ϝϮΌδϣ ϪΘϴϤ̯

Förutom protokoll Ä skall också protokoll S eller MF upprättas.
Datum då utredningen påbörjades

/ϖϴϘΤΗ ωϭήη ΦϳέΎΗ

Utredarens förnamn och efternamn

/ϖϴϘΤΗ ϝϮΌδϣ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Barnet
Personnummer

/̵Ωήϓ ϩέΎϤη

Förnamn och efternamn

Vårdnadshavare

Sjukvårdsinrättning där barnet är fött

/(ΪϟϮΗ ϡΎ̴Ϩϫ ϥίϭ αΎγήΑ)ϪϔτϧΩΎϘόϧ ΦϳέΎΗ

Konceptionstid (efter ultraljud)

Konceptionstid (efter födelsevikt)

Födelsevikt i gram

Annat (t.ex. utvecklingsgrad vid födelsen)

/ϡή̳ ϪΑ ΪϟϮΗ ϡΎ̴Ϩϫ ϥίϭ

/(ΪϟϮΗ ϡΎ̴Ϩϫ Ϊηέ ϥΰϴϣ ϝΎΜϣέϮτΑ)ήϳΎγ

Väntat barn

/ϪϔτϧΩΎϘόϧ ̶ϨϴϤΨΗ ΦϳέΎΗ

/Ζγή̡ήγ

/Ζγ ϩΪη ΪϟϮΘϣ ΎΠϧ έΩ ̭ΩϮ̯ Ϫ̯ ̶ϧΎϣέΩ ΕΎϣΪΧ ΰϛήϣ

/(̶ϓή̳ϮϧϮγ αΎγήΑ)ϪϔτϧΩΎϘόϧ ΦϳέΎΗ

Beräknad konceptionstid

/̭ΩϮ̯

/̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

/ΪηΎΑ ϩΪθϧ ΪϟϮΘϣ ίϮϨϫ Ϫ̯ ̶̯ΩϮ̯

Beräknad nedkomst

/ϞϤΣ ϊοϭ ̶ϨϴϤΨΗ ΦϳέΎΗ

Modern
Personnummer

/̵Ωήϓ ϩέΎϤη

Förnamn och efternamn

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon arbetet (inkl. riktnr)

/ (ϪσϮΑήϣΪ̯ ϡΎϤπϧ ϪΑ)έΎ̯ ϞΤϣ ϦϔϠΗ ϩέΎϤη

/ (ήϬη ϡΎϧ ϭ ̶Θδ̡Ϊ̯ ˬ̭ϼ̡ ϩέΎϤη)ΖϧϮ̰γ ϞΤϣ αέΩ

Telefon bostaden (inkl. riktnr)

Moderns identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer)

/ (ϪσϮΑήϣΪ̯ ϡΎϤπϧ ϪΑ)ϝΰϨϣ ϦϔϠΗ ϩέΎϤη

/ Ϊη ίήΣ (ϥ ϩέΎϤη ϭ ΖϳϮϫ ̭έΪϣ ωϮϧ)ϖϳήσ ί έΩΎϣ ΖϳϮϫ

HSLF-FS 2017:49 Bilaga 4 (2018-03)

Mannen i äktenskapet
Personnummer

/ ̵Ωήϓ ϩέΎϤη

Förnamn och efternamn

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon arbetet (inkl. riktnr)

/ (ϪσϮΑήϣΪ̯ ϡΎϤπϧ ϪΑ)έΎ̯ ϞΤϣ ϦϔϠΗ ϩέΎϤη

/Νϭί

/ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

/ (ήϬη ϡΎϧ ϭ ̶Θδ̡Ϊ̯ ˬ̭ϼ̡ ϩέΎϤη)ΖϧϮ̰γ ϞΤϣ αέΩ

Telefon bostaden (inkl. riktnr)

Mannens i äktenskapet identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer)

/έΩΎϣ

/̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

/ (ϪσϮΑήϣΪ̯ ϡΎϤπϧ ϪΑ)ϝΰϨϣ ϦϔϠΗ ϩέΎϤη

/ Ϊη ίήΣ (ϥ ϩέΎϤη ϭ ΖϳϮϫ ̭έΪϣ ωϮϧ)ϖϳήσ ί Νϭί ΖϳϮϫ

/ΩΩή̳ ϞϴϤ̰Η Ζδϴϧ ϡΎϧ ΖΒΛ ΪϮγ ϝϮΣ ΖΒΛ έΎϣ έΩ Νϭί ή̳
/ΪϟϮΗ ϞΤϣέϮθ̯
Födelseort / ΪϟϮΗ ϞΤϣ ήϬη

Fylls i om mannen i äktenskapet inte är folkbokförd i Sverige
Medborgarskap

/ΖϴόΑΎΗ

Födelseland
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Ä – ϪδϠΠΗέϮλ ϪϣΩ

Ä

Persiska

Forts. Ä-PROTOKOLL

Protokoll nr

............................../ϪδϠΠΗέϮλ ϩέΎϤη

Barnets förnamn och efternamn

Barnets personnummer

/ ̭ΩϮ̯ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

/ϪϔτϧΩΎϘόϧ ̶ϨϴϤΨΗ ΦϳέΎΗ/̭ΩϮ̯ ΪϟϮΗ ΦϳέΎΗ

/̭ΩϮ̯ ̵Ωήϓ ϩέΎϤη

Barnets födelsedatum/beräknad konceptionstid

Moderns personnummer

/έΩΎϣ ̵Ωήϓ ϩέΎϤη

Moderns förnamn och efternamn

/έΩΎϣ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Mannens i äktenskapet personnummer

/Νϭί ̵Ωήϓ ϩέΎϤη

Mannens i äktenskapet förnamn och efternamn

/Νϭί ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Moderns uppgifter

/ή̴ϳΪ̰ϳ ί ϥΪηΪΟ ΦϳέΎΗ "ήϴΧ" ή̳

Makarna sammanbodde under konceptionstiden

/έΩΎϣ ϪΑ ρϮΑήϣ ΕΎϋϼσ

/Ϊϧ ϪΘηΩ ̭ήΘθϣ ̶̳Ϊϧί ϢϫΎΑ ϪϔτϧΩΎϘόϧ ϥΎϣί έΩ ϦϴΟϭί Ύϳ

Om nej, datum för isärflyttning
Nej

/ήϴΧ

Ƒ

/ΪϴϨ̯ ή̯Ϋ ήϧ ΦϳέΎΗ ϥΎ̰ϣ ΕέϮλέΩ "̶ϠΑ" ή̳

Ja

/̶ϠΑ

Ƒ

/Ϊϳ ϪΘηΩ ̶δϨΟ ϪτΑέ ϪϔτϧΩΎϘόϧ ΦϳέΎΗ έΩ Νϭί ΎΑ Ύϳ

Om ja, om möjligt ange datum

Sexuellt umgänge med mannen i äktenskapet under konceptionstiden
Nej

Ƒ

/ ήϴΧ

Ja

/ ̶ϠΑ

Ƒ

ϩΩή̯ ϒϳήόΗ Ωήϓ Ϧϳ Ϫ̯ ̶ΒϟΎτϣ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ ϩΩή̯ ΩΎϨΘγ ΎϬϧ ϪΑ έΩΎϣ Ϫ̯ ̵Ωήϓ αέΩ ϡΎϧ ˬα.ϡ.α ϡΎϐϴ̡ ˬϪϧίϭέ ΕήσΎΧ ̵ΎϬΘηΩΩΎϳ ˬϪϣΎϧ ϝΎΜϣέϮτΑ) ϢϬϣ ΕΎϋϼσ ήϳΎγ
Övriga uppgifter av betydelse (t.ex. brev, dagboksanteckningar, sms, namn och adress på de personer som modern åberopar samt deras berättelser) / (Ϊϧ

Jag intygar ovanstående uppgifter (datum och namnteckning)

Namnförtydligande

/ ΎϧϮΧ έϮτΑ ϡΎϧ

Utredarens namnteckning

/ (˯Ύπϣ ϭ ΦϳέΎΗ) ϢϨ̯ ̶ϣ Ϊϴϳ΄Η έ ϕϮϓ ΕΎϋϼσ Ϧϣ

/ ϖϴϘΤΗ ϝϮΌδϣ ˯Ύπϣ

Datum

Mannens i äktenskapet uppgifter

/ή̴ϳΪ̰ϳ ί ϥΪηΪΟ ΦϳέΎΗ "ήϴΧ" ή̳

Makarna sammanbodde under konceptionstiden

Om nej, datum för isärflyttning
Nej

/ήϴΧ

/ ΦϳέΎΗ

/ Νϭί ϪΑ ρϮΑήϣ ΕΎϋϼσ

/Ϊϧ ϪΘηΩ ̭ήΘθϣ ̶̳Ϊϧί ϢϫΎΑ ϪϔτϧΩΎϘόϧ ϥΎϣί έΩ ϦϴΟϭί Ύϳ

Ƒ

/ΪϴϨ̯ ή̯Ϋ ήϧ ΦϳέΎΗ ϥΎ̰ϣ ΕέϮλέΩ "̶ϠΑ" ή̳

Ja

/̶ϠΑ

Ƒ

/Ϊϳ ϪΘηΩ ̶δϨΟ ϪτΑέ ϪϔτϧΩΎϘόϧ ΦϳέΎΗ έΩ έΩΎϣ ΎΑ Ύϳ

Om ja, om möjligt ange datum

Sexuellt umgänge med modern under konceptionstiden
Nej

/ήϴΧ

Ƒ

Ja

/̶ϠΑ

Ƒ

ϩΩή̯ ϒϳήόΗ Ωήϓ Ϧϳ Ϫ̯ ̶ΒϟΎτϣ ϦϴϨ̪Ϥϫ ϭ ϩΩή̯ ΩΎϨΘγ ΎϬϧ ϪΑ Ωήϣ Ϫ̯ ̵Ωήϓ αέΩ ϡΎϧ ˬα.ϡ.α ϡΎϐϴ̡ ˬϪϧίϭέ ΕήσΎΧ ̵ΎϬΘηΩΩΎϳ ˬϪϣΎϧ ϝΎΜϣέϮτΑ) ϢϬϣ ΕΎϋϼσ ήϳΎγ
Övriga uppgifter av betydelse (t.ex. brev, dagboksanteckningar, sms, namn och adress på de personer som mannen åberopar samt deras berättelser) / (Ϊϧ

Jag intygar ovanstående uppgifter (datum och namnteckning)

Namnförtydligande

/ ΎϧϮΧ έϮτΑ ϡΎϧ

Utredarens namnteckning

/ ϖϴϘΤΗ ϝϮΌδϣ ˯Ύπϣ

/ (˯Ύπϣ ϭ ΦϳέΎΗ) ϢϨ̯ ̶ϣ Ϊϴϳ΄Η έ ϕϮϓ ΕΎϋϼσ Ϧϣ

Datum

/ ΦϳέΎΗ
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Persiska

Ä

Ä – ϪδϠΠΗέϮλ ϪϣΩ
Forts. Ä-PROTOKOLL
............................../ϪδϠΠΗέϮλ ϩέΎϤη

Barnets förnamn och efternamn

Protokoll nr
Barnets personnummer

/ ̭ΩϮ̯ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

/ϪϔτϧΩΎϘόϧ ̶ϨϴϤΨΗ ΦϳέΎΗ/̭ΩϮ̯ ΪϟϮΗ ΦϳέΎΗ

/̭ΩϮ̯ ̵Ωήϓ ϩέΎϤη

Barnets födelsedatum/beräknad konceptionstid

Moderns personnummer

/έΩΎϣ ̵Ωήϓ ϩέΎϤη

Moderns förnamn och efternamn

/έΩΎϣ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Mannens i äktenskapet

/Νϭί ̵Ωήϓ ϩέΎϤη

Mannens i äktenskapet förnamn och efternamn

/Νϭί ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

personnummer

Rättsgenetisk undersökning
Behövs inte

/ Ζδϴϧ ϡίϻ

Ƒ

/̶ϧϮϧΎϗ ̶̰ϴΘϧ̫ ζϳΎϣί

Ƒ
/ ϝΎΜϣ έϮτΑ ˬΩϮη ̶ϣ ϡΎΠϧ ̵ή̴ϳΩ ϞϴϟΩ ϪΑ Ƒ

Begärs av mannen i äktenskapet

/ Νϭί ςγϮΗ ΖγϮΧέΩ

Görs av en annan anledning, nämligen.............................................................................................................................

Resultat av undersökningen

Handläggning av utredningen

/ ζϳΎϣί ϪΠϴΘϧ

/ϖϴϘΤΗ ϪΑ ̶̳Ϊϴγέ

Åtgärder och bedömning

/κϴΨθΗ ϭ ΕΎϣΪϗ

.ΪϧϮη ˯Ύπϣ ϭ ΝέΩ ̵ΪόΑ ϪΤϔλ έΩ ΦϳέΎΗ Ϊϴϗ ΎΑ ̶ΘδϳΎΑ ΪϨΠϨ̳ ̶Ϥϧ ϪΤϔλ Ϧϳ έΩ Ϫ̯ ̶ϓΎο ΐϟΎτϣ

Tillägg som inte får plats på denna sida skall dateras och signeras på fortsättningsblad.

3 (3)

