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Ä-protokoll för utredning av faderskap
Protokoll nr

Älvdalens kommun

…………....…...

Box 100 , 796 22 Älvdalen
kommun@alvdalen.se , 0251-313 00

Detta protokoll ska användas om faderskapspresumtionen för mannen i äktenskapet ifrågasätts. Förutom protokoll Ä ska också protokoll S eller MF upprättas.
Datum då utredningen påbörjats

Utredare
Förnamn

Ansvarig nämnd

Efternamn

E-postadress
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Barnet
Förnamn

Födelsevikt i gram

Efternamn

Konceptionstid (efter födelsevikt)

Personnummer

Konceptionstid (efter ultraljud)

Vårdnadshavare

Annat (t.ex. utvecklingsgrad vid födelsen)

Sjukhus där barnet är fött

Vårdnadshavare

Väntat barn
Beräknad nedkomst

Beräknad konceptionstid

Modern
Förnamn

Postnummer

Efternamn

Postort

Personnummer

Telefon (även riktnummer)

Utdelningsadress

Telefon arbete (även riktnummer)

Moderns identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer)

E-postadress
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Älvdalens kommun

Mannen i äktenskapet
Förnamn

Postnummer

Efternamn

Postort

Personnummer

Telefon (även riktnummer)

Utdelningsadress

Telefon arbete (även riktnummer)

Mannens identitet styrkt genom (legitimationshandlingens typ och nummer)

E-postadress

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

Medborgarskap
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Födelseland

Moderns uppgifter
Sammanbodde makarna under konceptionstiden?
Ja
Nej, datum för isärflyttning
Hade modern sexuellt umgänge med mannen i äktenskapet under konceptionstiden?
Ja, om möjligt ange datum ………………………………………………………
Nej
Övriga uppgifter av betydelse (t.ex. brev, dagboksanteckningar, sms, namn och adress på de personer som modern åberopar samt deras berättelser)

Jag intygar ovanstående uppgifter
Datum och moderns underskrift

Datum och utredarens underskrift

Namnförtydligande

Mannens i äktenskapet uppgifter
Sammanbodde makarna under konceptionstiden?
Ja
Nej, datum för isärflyttning
Hade mannen i äktenskapet sexuellt umgänge med modern under konceptionstiden?
Ja, om möjligt ange datum ………………………………………………………
Nej
Övriga uppgifter av betydelse (t.ex. brev, dagboksanteckningar, sms, namn och adress på de personer som modern åberopar samt deras berättelser)
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Älvdalens kommun

Jag intygar ovanstående uppgifter
Datum och mannens i äktenskapet underskrift

Datum och utredarens underskrift

Namnförtydligande

Rättsgenetisk undersökning
Begärs av mannen
Görs av annan anledning, ange vilken…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Behövs inte
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Resultat av undersökningen

Handläggning av utredning
Åtgärder och bedömning

Eventuella tillägg
(tillägg som inte får plats ska dateras och signeras på fortsättningsblad)
Datum

Uppgifter

Namnteckning

Älvdalens kommun

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

