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MFoF informerar 2019:4 
Socialnämndens utredning och fastställande av faderskap  
om barnet har sin hemvist utomlands 

Information från MFoF till socialnämnderna om utredning och fastställande av faderskap om 
barnet har sin hemvist utomlands. Innehållet kompletterar MFoF:s föreskrifter och allmänna råd 
om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap som reviderats med anledning av ny 
lagstiftning som träder i kraft den 1 januari 2019 (uppdateras senare i HSFL-FS 2019). 

Nya regler från den 1 januari 2019 
Socialnämndens utökade möjlighet att medverka vid fastställande av faderskap anges i 3 a § la-
gen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor. Det är fråga om en utökad behörighet, inte 
en utredningsskyldighet. 

Om ett barn har hemvist utomlands kan ett faderskap fastställas genom bekräftelse under med-
verkan av svensk socialnämnd om följande förutsättningar är uppfyllda. 

• Barnet har sin hemvist utomlands, 

• fastställelsen avser en man som har sin hemvist i Sverige, 

• det påstås att barnet har tillkommit med mannens spermier och  

• barnet i hemvistlandet inte har några andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, 
registrerade partner eller sambo. 

För att undvika att två motstridiga avgöranden blir gällande i Sverige får socialnämnden inte 
godkänna en bekräftelse av faderskapet om det pågår en rättegång utomlands om faderskapet.  

Det är socialnämnden i den kommun där mannen är folkbokförd som handlägger ärendet. Social-
nämndens medverkan till fastställelse kan initieras av den man som vill fastställas som far. 
Svensk lag ska tillämpas vid handläggningen av ärendet.  

Sammanfattning 

• Behörigheten för svensk socialnämnd att fastställa faderskap utökas till att - under 
vissa förutsättningar - även avse situationer när ett barn har hemvist utomlands. 

• Svensk domstol kan – under vissa förutsättningar - tillämpa svensk lagstiftning i 
mål om fastställande av faderskap om barnet har sin hemvist utomlands. 
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En rättsgenetisk undersökning bör kunna genomföras i barnets hemvistland. Socialnämnden ska 
stå för kostnaden för en undersökning och kan ta hjälp av svensk utlandsmyndighet för att ge-
nomföra den. 

De uppgifter som socialnämnden behöver för att pröva sin behörighet bör kunna inhämtas ge-
nom mannen och hans eventuella partner, den kvinna som fött barnet och hennes eventuella part-
ner eller genom berörd utlandsmyndighet. 

Socialnämndens möjlighet att medverka i ärenden om faderskapsfastställelse när ett barn har 
hemvist utomlands kommer främst att tillämpas när barn har tillkommit genom surrogatarrange-
mang i utlandet.  Det kan därför komma i fråga att socialnämnden vid prövningen av sin behö-
righet behöver göra tolkningar av surrogatavtal och ett annat lands lagstiftning för att avgöra om 
barnet i hemvistlandet har andra rättsliga föräldrar än mannen och hans make, registrerad partner 
eller sambo. Socialnämnden kan ta hjälp av svensk utlandsmyndighet för att få tillgång till ut-
ländsk lagstiftning men inte med översättningen av densamma.  

Övrigt 
MFoF har från regeringen fått ett uppdrag att under år 2019 ta fram och sprida ett kunskapsstöd 
som ger vägledning till de myndigheter som kan komma att hantera surrogatarrangemang i utlan-
det.  

Frågor 
Frågor om handläggningen av utredningar av faderskap när barnet har hemvist utomlands besva-
ras på telefontid för frågor om familjerätt, se www.mfof.se. 

Växeln har telefonnummer 08-545 556 80. 


