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Svensk författningssamling 

Förordning 
om ändring i förordningen (1949:661) om skyldighet för 
domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt 
föräldrabalken, m.m.  

Utfärdad den 30 juni 2022 

Regeringen föreskriver att 1, 1 a och 3 a §§ förordningen (1949:661) om 

skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldra-

balken, m.m.1 ska ha följande lydelse.  

1 §2    Om en tingsrätt har hävt eller fastställt ett faderskap, ska domstolen 

när avgörandet har fått laga kraft underrätta  

1. Skatteverket,

2. socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört, om barnet

inte har fyllt 18 år, och 

3. Centrala studiestödsnämnden, om barnet har fyllt 15 men inte 18 år.

Underrättelseskyldigheten enligt första stycket gäller också ett motsva-

rande avgörande i fråga om föräldraskap för en kvinna som är eller har varit 

gift eller sambo med barnets mor eller om moderskap. 

1 a §3    Om en tingsrätt har meddelat ett beslut enligt 9 § lagen (1985:367) 

om föräldraskap i internationella situationer när det gäller giltigheten i 

Sverige av ett utländskt avgörande om faderskap eller om föräldraskap för 

en kvinna som är eller har varit gift eller sambo med barnets mor och beslutet 

har fått laga kraft, ska domstolen lämna underrättelse om detta på det sätt 

som anges i 1 §. 

3 a §4    En tingsrätt ska lämna underrättelse enligt 3 § första stycket om be-

slut som avser en fråga om vägran av erkännande eller verkställighet av ett 

utländskt vårdnadsavgörande i ett förfarande enligt artikel 30.3, artikel 40 

eller artikel 59 i rådets förordning (EU) 2019/1111 av den 25 juni 2019 om 

behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsmål 

och mål om föräldraansvar, och om internationella bortföranden av barn 

(Bryssel II-förordningen). Underrättelsen ska lämnas när beslutet har fått 

laga kraft. 

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2022.

1 Förordningen omtryckt 1976:811.  

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1985:370. 
2 Senaste lydelse 2021:1047. 
3 Senaste lydelse 2020:293. 
4 Senaste lydelse 2020:293. 
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2. Bestämmelsen i 3 a § i den äldre lydelsen gäller fortfarande för beslut

som avser ett utländskt avgörande som har meddelats i ett förfarande som 

inletts före ikraftträdandet. 

På regeringens vägnar 

MORGAN JOHANSSON 

Erik Tiberg 

(Justitiedepartementet) 
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