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Bekräfta föräldraskap via e-tjänst 
Nyblivna föräldrar som är ogifta och folkbokförda i 
Sverige kan bekräfta föräldraskap via dator eller mobil 
de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det är 
även möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna 
e-tjänst.

Vem kan göra en bekräftelse?
För att det ska vara möjligt att göra en bekräftelse 
digitalt på Skatteverkets webbsida måste 
nedanstående kriterier vara uppfyllda:

• Båda föräldrarna är myndiga och  
folkbokförda när barnet föds

• Barnet är folkbokfört när bekräftelsen lämnas

• Bekräftelsen lämnas och godkänns  
senast 14 dagar efter barnets födelse

• Båda föräldrarna har tillgång till  
elektronisk legitimation (bank-ID) 

För de som uppfyller dessa krav är det alltså möjligt 
att göra en digital bekräftelse på Skatteverkets 
hemsida så snart barnet är folkbokfört och har 
tilldelats ett personnummer.   

Fastställande av faderskap/föräldraskap

Om en digital bekräftelse inte görs inom 14 dagar 
från barnets födelse kommer den som fött barnet 
att bli kontaktad av socialnämnden i den kommun 
barnet är folkbokfört. Det går bra att vända sig till 
socialnämnden även innan barnet är fött om en 
digital bekräftelse inte ska göras. Du bokar tid hos 
familjerätten i Eskilstuna via Eskilstuna Direkt på 
telefon 016-710 10 00.

För dig som inte kan göra 
bekräftelsen digitalt
För de som inte uppfyller ovanstående krav ska en 
bekräftelse göras hos socialnämnden i den kommun 
där barnet folkbokfördes vid födseln. 

Är kriterierna för digital bekräftelse inte uppfyllda,  
ska du som fött barnet kontakta socialnämnden  
för att inleda en faderskaps-/föräldraskapsutredning. 
I Eskilstuna kommun gör du detta genom att ringa 
Eskilstuna Direkt på telefon 016-710 10 00.

Om ett barns föräldrar är gifta registreras båda föräldrar automatiskt som 
föräldrar till barnet efter barnets födelse. I de fall föräldrarna inte är gifta 
behöver faderskapet/föräldraskapet fastställas. Att fastställa föräldraskapet  
är viktigt då detta gör att barnet juridiskt också knyts till den förälder som  
inte har fött barnet.


