Information till blivande föräldrar till barn som föds med hjälp av surrogat i
Ukraina eller Georgien
Angående svenska myndigheter i samband med ert barn/era barns födelse
När barn föds utomlands med hjälp av surrogat är det en invecklad men förutsebar process som
väntar.
Det första som händer är faderskapet ska fastställas med hjälp av familjerätten/socialnämnden
eller tingsrätten. Ett barn som har en svensk förälder blir automatiskt svensk medborgare. Det är
i samband med att faderskapet fastställs som barnet får sitt svenska medborgarskap registrerat.
Ett barn vars medborgarskap inte är registrerat kan inte få resehandlingar då ingen stat kan utfärda pass för barnet. Därför måste barnet vänta utomlands tills faderskapet är fastställt. När faderskapet är fastställt kan Skatteverket, på uppdrag av svenska ambassaden, utfärda ett tillfälligt
personnummer. Det tillfälliga personnumret kallas samordningsnummer.
Barnet måste komma till passmyndigheten (ambassaden eller generalkonsulatet) tillsammans
med minst en av vårdnadshavarna. I detta stadium är enbart surrogatmodern i juridisk mening
vårdnadshavare, hon måste alltså följa med.
•
•
•

Födelsebevis i original ska uppvisas.
Föräldrarnas pass eller giltig fotolegitimation i original ska uppvisas.
Surrogatmodern ska legitimera sig med ID-kort eller pass.
På ambassaden fyller surrogatmodern blanketter där hon bland annat ger sitt godkännande till
att barnet flyttar till Sverige. Så snart faderskapet är fastställt ansöker vi om ensam vårdnad för
fadern. Processen är som regel igång innan ni har hunnit resa hem till Sverige.

Skatteverket
När ni är på plats i Sverige besöker ni tillsammans med ert barn ett skattekontor för att ert
barn/era barn ska folkbokföras och få personnummer.

Försäkringskassan
Föräldrapenning betalas ut till den som är vårdnadshavare eller en närstående till vårdnadshavaren. Därför måste ni invänta domstolens dom att pappan blir ensam vårdnadshavare innan han
kan börja ta ut föräldrapenning. Han kan därefter överlåta föräldrapenningdagar på sin partner.
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Föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen dagar på lägstanivå.
De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.
Vid tvillingfödsel får föräldrarna 480 dagar, med ett tillägg av 180 extra dagar. Av tillägget är 90
dagar på sjukpenningnivå och 90 dagar på lägstanivå.
Barnbidraget betalas ut i samband med att Försäkringskassan utrett barnet/barnens socialförsäkringstillhörighet. Utredningen kommer visa att barnets/barnens socialförsäkringstillhörighet är
Sverige. Ibland märks inte den utredningen av alls men ibland kan ett brev med information
skickas ut.
Den här informationen kan du hämta på vår hemsida napoleon.se. Kontrollera regelbundet att ni
har den senaste tillgängliga informationen, eftersom uppgifter kan komma att förändras.
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