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○○Strax före jul ick Madeleine och 
Marika Amorstierna ett brev från 
familjerätten på Östermalm som 
ville att paret skulle fastställa fader-
skap för deras nyfödda dotter. Tuva 
som sover i Marikas bärsele kom till 
världen genom assisterad befrukt-
ning på Karolinska universitetssjuk-
huset i Huddinge med hjälp av en 
anonym givardonator som avsagt 
sig föräldraskapet. 

–○Vi blev förvånade och ledsna, 
säger Madeleine Amorstierna.

Paret valde att inseminera i Sveri-
ge just för att båda juridiskt sett blir 
föräldrar till barnet i och med sam-
tycket till inseminationen och slip-
per gå igenom en adoption. Vad de 
inte visste var att utöver samtycket 
krävs ett besök hos familjerätten för 
att bekräfta föräldraskapet – något 
som gifta heterosexuella par inte 
behöver göra.

– Eftersom vi är gifta, tänkte vi att 
brevet måste ha kommit fel, säger 
Marika Amorstierna.

Enligt föräldrabalken måste även 
gifta enkönade par som insemine-
rats på svenskt sjukhus föräldra-

skapsutredas. Däremot inte ”fader-
skapsutredas” vilket Östermalms 
familjerätt krävde.

–○Det visar hur stor okunskapen 
är. På familjerätten ick vi höra att 
”det måste ju innas en pappa till 
barnet”. Det framgick att de inte 
visste att det är möjligt att insemi-
neras i Sverige, säger Marika Amor-
stierna.

Paret Cecilia och Sarah Moberg i 
Nacka har också upplevt okunska-
pen på familjerätten.

–○Vi blev förvånade över att be-
handlas som ogifta och tvingas till 
familjerätten. Där sade de att de 
måste kontakta donatorn och höra 
om han skulle avsäga sig faderska-
pet. De visste inte hur det fungerar 
med givarinsemination, berättar 
paret.

På Östermalm försvarar familjeen-
heten sitt brev och bemötande med 
att föräldraskapsutredningar fort-
farande är så ovanliga.

–○Det är ju väldigt sällsynt, vi har 
inte haft ett fall på två år, så det är 
möjligt att vi inte riktigt har rutiner-
na klart för oss. Vi vet bara att ett 
barn är fött och då skickar vi ut ett 
standardbrev, säger Leif Jarlebring, 
chef på familjeenheten. 
Borde det inte stå föräldraskap i 
brevet, i stället för faderskap?

–○Vi får väl fundera på om vi kan 

Stockholm 

Det kan vara slut med Frans
ka skolans praktikveckor på 
Louvren och parisiska bistroer. 
Skolinspektionen accepterar 
inte att föräldrarna betalar lyg, 
hotell och uppehälle.

Mia Tottmar

mia.tottmar@dn.se

○○–○Vi trodde att det var okej efter-
som praktiken i Paris är frivillig. 

Men hittar vi ingen väg att lösa det 
får vi lägga ner. Det vore väldigt trå-
kigt, säger Franska skolans rektor 
Eva Näslund.

Skolan, som ligger vid Johannes 
kyrkogård, grundades 1862 av 
frans ka nunnor för att ge fattiga 
katolska barn en bra utbildning i 
Sverige. I dag är det en privatskola 
med rätt till ofentliga bidrag, med 
drygt 900 elever från förskoleklass 
till gymnasium.

Skolinspektionen är mycket posi-
tiv i sin rapport. Eleverna når hög-
re studieresultat än genomsnittet, 
nästan alla blir behöriga till högre 
studier, skolan är trygg och stimule-
rande och har ett bra bibliotek.

Men: de två veckornas Parispraktik 
i årskurs 2 på gymnasiet kostar för-
äldrarna minst 9○500 kronor.

–○En sådan kostnad betraktar vi 
som en avgift. Vi har prövat många, 
många skolor under årens lopp, det 

har utbildats en praxis och 9○500 
kronor överstiger den summa vi 
kan acceptera, säger Erica Sahlin 
på Skolinspektionen. 

Franska skolan måste, om man vill 
behålla praktiken, inansiera den 
på ett annat sätt.

–○Vi vet inte riktigt hur vi ska han-
tera det här, vi ska ha en dialog med 
Skolinspektionens jurister. Men det 
är omöjligt för skolan att betala, det 
är 80–90 elever varje år som gör 

praktiken i Paris, säger Eva Näs-
lund.

Skolan har odlat sina kontakter i 
Paris i 20 år och har praktikplatser 
på Louvren, Centre Pompidou, i 
afärer, restauranger och försko-
lor.

–○Eleverna växer de här två veck-
orna. De ser att de kan klara sig på 
franska och de får värdefulla erfa-
renheter. Men hittar vi ingen lös-
ning blir det praktik i Stockholm, 
säger Eva Näslund.

Franska skolan får inte åka till Paris

Östermalm.

Jessica Ritzén, text 

Anna-Lena Mattsson, foto

Marika och Madeleine Amorstierna som 
tvingades till socialkontoret för att skriva under 

Faderskapsintyg 
krävs även
av mammor
Mamma, mamma, barn blir allt vanligare i 
Stockholm – men okunskapen på familje- 
enheterna är stor.

Madeleine och Marika Amorstierna upp-
manades fastställa faderskap för sin dotter 
– trots att kvinnorna är gifta och har insemine-
rat via donator på svenskt sjukhus.

Nu vill RFSL pröva liknande fall rättsligt.

omformulera det på något sätt. Det 
är också så att folk kan bli väldigt 
kränkta av att få ett brev där det 
står ”fastställa föräldraskap”. Det 
förutsätter ju att man tror att de är 
lesbiska, säger han.

Enligt RFSL är bemötandet inte 
ovanligt och vad som gäller enligt 
lagen för föräldraskap är okänt för 
många människor.

–○De borde kunna ha en könsneu-
tral blankett.  Om de vill säkerställa 
att så många som möjligt ska känna 
sig inkluderade så borde de använ-
da ordet föräldraskap, det kräver 
ingen lagändring, säger Ulrika Wes-
terlund, ordförande i RFSL.

RFSL har sedan länge krävt en 
könsneutral lagstiftning och om 
inget händer politiskt vill de pröva 
liknande fall i rätten.

–○Vi funderar på att driva ett fall 
för att se om det handlar om osaklig 
särbehandling. Vi får in lera samtal 
i månaden från föräldrar som trott 
att de automatiskt blivit föräldrar 
båda två eftersom de är gifta. De 
tror att samma regler ska gälla för 
samkönade par som för olikköna-
de, säger Ulrika Westerlund.

Socialstyrelsen anser också lagen 
borde uppdateras.

–○Det måste ju faktiskt inte innas 
en fader i dag. Man skulle behöva 
se över hela föräldralagstiftningen, 
den är väldigt gammeldags skriven, 
säger Gunilla Cederström, handläg-
gare på Socialstyrelsen.

På justitiedepartementet inns 
sedan 2007 en utredning om att 
förändra faderskapsbegreppet. 

–○Det inns en faderskapspresum-
tion i föräldrabalken. Ett förslag är 
att införa en föräldraskapspresum-
tion i stället, men ärendet bereds 
fortfarande, säger Mattias Pleiner, 
sakkunnig på justitiedepartementet.
jessica.ritzen@dn.se

Fler fall 
 senaste åren

År Länet  Riket
2008 35 94
2009 40 114
2010 45 135
2011 54 178

Antalet barn som 
fötts efter assisterad 
befruktning på svenskt 
sjukhus av modern i 
ett förhållande mellan 
två kvinnor och blivit 
föräldraskapsutredda.

Fakta.

Stockholmsredaktionen 
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Stockholm 

Traik. Nu kräver SL Arriva på ska-
destånd för busskaoset i nordost.

– Vi går igenom avtalet nu och 
de kommer att få betala skade-
stånd, oklart hur mycket. Traik-
situationen är oacceptabel, säger 
stabschef Björn Holmberg på SL.

Problemen med busstraiken 
började när Arriva tog över som nu 
entreprenör efter nyår. Mängder av 
bussar har ställts in och försenats

– Vi kräver både långsiktiga och 

kortsiktiga åtgärder, i förlängning-
en kan det bli diskussion om att 
häva avtalet, men vi är inte där än, 
säger Björn Holmberg.

Oppositionslandstingsrådet 
Erika Ullberg, S, anser att tra-
ikupphandlingen är ett iasko och 
kräver att SL vidtar åtgärder och 
i Österåker har kommunalrådet 
bjudit in Arriva och SL till överlägg-
ningar.
DN

SL trötta på busskaoset: Arriva 
kommer få betala skadestånd

Fakta. 

Ett års kötid för
behandlingen

○○ Assisterad befruktnin� med 
givardonator har ökat kraftigt sedan 
2005 då lagen gav kvinnor i en en-
könad relation möjlighet att få hjälp 
på svenskt sjukhus. Förra året gjor-
des 178 föräldraskapsutredningar i 
Sverige, 54 av dessa på Karolinska 
universitetssjukhuset i Huddinge. 
Kön till assisterad befruktning är ett 
drygt år. 

○○ Vid �ivarinsemination i Sverige 
ska en donatorjournal upprättas 
och sparas i 70 år så att barnet vid 
mogen ålder ska kunna få reda på 
donatorns identitet. donatorn är 
inte vårdnadshavare och föräldra-
skapet övergår till moderns partner 
vid samtycket till donationen och 
efterföljande föräldraskapsfaststäl-
lelse. 

○○ För den som väljer att genomgå 
behandlingen i danmark är dona-
torn okänd. För att juridiskt sett bli 
förälder måste partnern till modern 
adoptera barnet. Skillnad är även att 
ensamstående kvinnor får insemine-
ras, kvinnan tillåts också vara äldre 
än 38 år och det är sällan kö.

I brevet som skickades till Madelei-
ne och Marika Amorstierna krävde 
familjeenheten på Östermalm att 
paret skulle faderskapsutredas.

faderskapsdeklaration, trots att de är �ifta sedan 3 år och dessutom inseminerat i Sveri�e vilket  
innebär att föräldraskapet skrivs över på paret som inseminerar.

Eftersom  
vi är gifta,  
tänkte vi att 
brevet måste 
ha kommit 
fel.

Kista.

Kalla mor�nar med markdimma ser det ut som 
om Victoriatornet i Kista lyfter mot hö�re 
rymder …  läsarbild: ralf Svenblad, Storskogen, Sundbyberg

Tidig morgon
i Kista

Polisnotiser. 

DN Stockholm följer varje 
dag polisens rapportering 
på polisen.se och på Twitter. 

11.36, Riksby. En kund på 
ett företag luktar alkohol 

och kör iväg i bil, hittas av polis 
och blåser positivt.

12.53, Östermalm. En  
lastbil kör in i sidan på en 

personbil på Sibyllegatan. 

13.27, Fisksätra. Polisen 
följer en bil på väg 222 

med misstänkta rånare. Med 
helikopterhjälp grips tre för 

grov stöld på Snörpvadsgatan.

14.10, Stureby. En son 
till en husägare på 

långåkersgatan  upptäcker 
en tjuv som tagit sig in via ett 
fönster. Tjuven lyr på cykel.

16.02, Bromma. En man 
grips för misshandel av 

en kvinna på ett t-banetåg 
vid station Stora Mossen.

22.05, Söderort. En 
bilförare stoppas på 

Årstavägen och misstänks för 
rattfylleri.

Följ DN Stockholm  
på nätet!
dn.se/sthlm

Viktor Barth-Kron blo��ar 
om politik i stort och smått:
dn.se/blogg/viktor

Lars Epstein ser stan 
med sin kamera:
dn.se/blogg/epstein

STHLM i mitt hjärta:
dn.se/blogg/ 

sthlmimitthjarta

DN. Debatt Stockholm 
dn.se/debatt/ 

stockholmsdebatt


