Rensa

S

Persiska

ϪδϠΠΗέϮλ
ϥΩϮΑ έΪ̡ ̶γέήΑ ̵ήΑ

S-PROTOKOLL för utredning av faderskap
Börja här / ΪϴϨ̯ ίΎϏ ΎΠϨϳ ί

ϪΘηΩ ϦϴϘϳ ϭ ΪϨηΎΑ ̵ΰϤϫ έϮΑΰϣ Νϭί Ϫ̯ ΩϮη̶ϣ ϩΩΎϔΘγ ̶ΗέϮλ έΩ ϪδϠΠΗέϮλ Ϧϳ
Ζγ ϩΪϣ ΪϳΪ̡ ̶ϋϮϨμϣ ϴϘϠΗ ϖϳήσ ί Ύϳ ϭ Ζγ ϥΎϧ ̭ήΘθϣ Ϊϧίήϓ ̭ΩϮ̯ ϥ Ϫ̯ ΪϨηΎΑ
.ΪηΎΑ ϩΪϣΎϴϧ ϥΎϴϣ έΩ ΰϴϧ ΪϨ̯ ΩΎΠϳ ΪϳΩήΗ ϥΩϮΑ έΪ̡ έΩ Ϫ̯ ̵ΪϫϮη ϪϧϮ̴̪ϴϫ ϭ

Kommun

/ϥϮϤ̯

Ansvarig nämnd /ϝϮΌδϣ

Detta protokoll skall användas, om parterna är sambor och övertygade om att barnet är deras

ϪΘϴϤ̯

gemensamma eller kommit till genom en assisterad befruktning och inga omständigheter har
kommit fram som ifrågasätter faderskapet.
Datum då utredningen påbörjades

/ ̶γέήΑ ίΎϏ ΦϳέΎΗ

Personnummer

Utredarens förnamn och efternamn

/ ϩΪϨϨ̯ ̶γέήΑ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Barnet/̭ΩϮ̯

/ ̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

Förnamn och efternamn

/̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Vårdnadshavare

Sjukhus där barnet är fött

(̶ϓή̳ϮϧϮγ ζϳΎϣί αΎγ ήΑ) Ϫϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ϥΎϣί
Konceptionstid (efter ultraljud)/

/ ϩΪϣ ΎϴϧΩ ϪΑ ΎΠϧ έΩ ̭ΩϮ̯ Ϫ̯ ̶ϧΎΘγέΎϤϴΑ

(ΪϟϮΗ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ϥίϭ αΎγ ήΑ) Ϫϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ϥΎϣί

ϡή̳ ϪΑ ΪϟϮΗ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ϥίϭ

Konceptionstid (efter födelsevikt)/

Annat (t.ex. utvecklingsgrad vid födelsen)

/ ̭ΩϮ̯ Ζγή̡ήγ

Födelsevikt i gram/

(ΪϟϮΗ ϡΎ̴Ϩϫ έΩ ̭ΩϮ̯ ϞϣΎ̰Η ϭ Ϊηέ ϪΟέΩ ϝΎΜϣ ̵ήΑ) ή̴ϳΩ ΐϟΎτϣ

Väntat barn
Beräknad konceptionstid

/ ϩΪη ϪΒγΎΤϣ ˬϪϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ίϭέ

Beräknad nedkomst

Modern
Personnummer

/ ̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

Förnamn och efternamn
Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort) /

Telefon arbetet (inkl. riktnr)

/ (̵ήϬη Ϊ̯ ΎΑ) έΎ̯ ϞΤϣ ϦϔϠΗ

/ (̵ήϬη Ϊ̯ ΎΑ ) ϝΰϨϣ ϦϔϠΗ

/ (ϥ ϩέΎϤη ϭ ωϮϧ) ̶ΎγΎϨη ΕέΎ̯ ϩέ ί έΩΎϣ ΖϳϮϫ ΕΎΒΛ

Mannen
Personnummer

/ ̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

Förnamn och efternamn

(3,& &3  "ILAGA 1 (2018-03)

Bostadsadress (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon arbetet (inkl. riktnr)

/έΩΎϣ

/̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

(̶Θδ̡ ϪϘτϨϣ ˬ̶Θδ̡ Ϊ̯ ˬϥΎΑΎϴΧ) ϝΰϨϣ αέΩ

Telefon bostaden (inkl. riktnr)

Moderns identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer)

/ϦϴϨΟ

/ ϩΪη ϪΒγΎΤϣ ΪϟϮΗ ίϭέ

/(̵ήϬη Ϊ̯ ΎΑ) έΎ̯ ϞΤϣ ϦϔϠΗ

/ Ωήϣ

/̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

/ (̶Θδ̡ ϪϘτϨϣ ˬ̶Θδ̡ Ϊ̯ ˬϥΎΑΎϴΧ) ϝΰϨϣ αέΩ

Telefon bostaden (inkl. riktnr)

/(̵ήϬη Ϊ̯ ΎΑ ) ϝΰϨϣ ϦϔϠΗ

/(ΕέΎ̯ ϩέΎϤη ωϮϧ) ̶ΎγΎϨη ΕέΎ̯ ϩέ ί Ωήϣ ΖϳϮϫ ΕΎΒΛ

/ ΪϴϨ̯ ή̡ έ ΎΠϨϳ ϩΪϣ ΪϳΪ̡ ̶ϋϮϨμϣ ϴϘϠΗ ϖϳήσ ί ̭ΩϮ̯ Ϫ̯ ̶ΗέϮλ έΩ

Mannens identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer)

Fylls i om barnet avlats genom assisterad befruktning/

ˮΖγ ϩΪη ΪϴϳΎΗ ̶ϋϮϨμϣ ϴϘϠΗ ΎΑ ΖϘϓϮϣ Ύϳ
Samtycket till den assisterade befruktningen är styrkt/
Fylls i om mannen inte är folkbokförd i Sverige / ΪϴϨ̯

Medborgarskap

/ ̵ΪϧϭήϬη

Födelseland

/ΪϟϮΗ ϞΤϣ έϮθ̯

Ƒ

Ƒ

Ja / ̵έ
Nej / Υ̵έ
ή̡ έ ΎΠϨϳ ΪηΎΑ ϩΪθϧ ΖΒΛ ΪϮγ έϮθ̯ έΩ Ωήϣ ϡΎϧ ή̳

Födelseort /ΪϟϮΗ

ϞΤϣ

ϪδϠΠΗέϮλ .ϪϣΩ
ϥΩϮΑ έΪ̡ ̶γέήΑ ̵ήΑ
Forts. S-PROTOKOLL
för utredning av faderskap

Persiska

Barnets förnamn och efternamn /

Barnets personnummer /

̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

̭ΩϮ̯ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Ϫϔτϧ ϥΪη ϪΘδΑ ϩΪη ϪΒγΎΤϣ ΦϳέΎΗ / ̭ΩϮ̯ ΪϟϮΗ ΦϳέΎΗ
Barnets födelsedatum/beräknad konceptionstid /

Moderns personnummer / έΩΎϣ

Mannens personnummer /

̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

Moderns förnamn och efternamn / έΩΎϣ

Ωήϣ ̶ΎγΎϨη ϩέΎϤη

Mannens förnamn och efternamn /

̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Ωήϣ ̶̳ΩϮϧΎΧ ϡΎϧ ϭ ϡΎϧ

Utredning

/ ̶γέήΑ

.Ζγ ϩΪϣ ΎϴϧΩ ϪΑ ̶ϋϮϨμϣ ϴϘϠΗ ϩέ ί ̭ΩϮ̯ Ϧϳ Ϫ̰Ϩϳ Ύϳ ϭ Ζγ ϥΎϧ ̭ήΘθϣ Ϊϧίήϓ ˬ̭ΩϮ̯ ϥ Ϫ̯ ΪϧέΩ ϦϴϘϳ ϭ ΪϨΘδϫ ̵ΰϤϫ ϥΎηΩϮΧ ϪΘϔ̳ ϪΑ Νϭί Ϧϳ
Parterna uppger att de är sambor och att de är övertygade om att barnet är deras gemensamma eller att barnet kommit till genom den assisterade befruktningen.

(Ωήϣ ̵Ύπϣ ϭ ΦϳέΎΗ) ϢϨ̰ϴϣ ΪϴϳΎΗ έ ϻΎΑέΩ ϩΪη ΝέΩ ΕΎϋϼσ Ϧϣ

(έΩΎϣ ̵Ύπϣ ϭ ΦϳέΎΗ) ϢϨ̰ϴϣ ΪϴϳΎΗ έ ϻΎΑέΩ ϩΪη ΝέΩ ΕΎϋϼσ Ϧϣ

Jag intygar ovanstående uppgifter (datum och mannens namnteckning)

Jag intygar ovanstående uppgifter (datum och moderns namnteckning)

Namnförtydligande

/ΎϧϮΧ ΕέϮλ ϪΑ ϡΎϧ

Utredarens namnteckning

/ ϩΪϨϨ̯ ̶γέήΑ ΪϨϣέΎ̯ ̵Ύπϣ

Datum

Handläggning av utredningen
Åtgärder och bedömning

/ΦϳέΎΗ

/ϩΪϧϭή̡ ̶γέήΑ

/ ΕϭΎπϗ ϭ ΕΎϣΪϗ

