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Riktlinjer är en politiskt beslutad vägledning som anger ramarna för
handlingsutrymmet gällande det specifika området som riktlinjerna gäller.
Dokumentet gäller för

Riktlinjer ”Faderskap eller föräldraskap” är ett tillägg till Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöds handbok för socialtjänsten ”Att utreda
och fastställa faderskap eller föräldraskap”.
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Inledning
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds (MFoF) handbok för
socialtjänsten ”Att utreda och fastställa faderskap eller föräldraskap” ger
en närmare beskrivning av den rättsliga regleringen samt stöd i tillämpningen av föräldrabalkens kapitel 1-3 samt övriga lagar av betydelse i sammanhanget.
Handboken utgör ett komplement till MFoF:s föreskrifter och allmänna råd
om socialnämndens utredning och fastställande av faderskap eller föräldraskap. Innehållet i handboken bygger i huvudsak på lagstiftning, förarbeten,
rättsfall och beslut från Justitieombudsmannen (JO).
Handboken ska:
1. Vara en vägledning i socialtjänstens handläggning
2. Bidra till enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet och
rättssäkerhet för de sökande och en god kvalitet i verksamheten
I socialnämndens delegationsordning anges vem som är beslutsdelegat i de
olika myndighetsbesluten.
Målgrupp
Målgruppen för dessa riktlinjer är barn under 18 år där faderskap, föräldraskap och moderskap behöver utredas och fastställas.

Nya regler och lagstiftning inom området
Nya regler om föräldraskapspresumtion gäller from 2022-01-01. Föräldraskap förutsätts (dvs automatiskt registreras) för alla gifta par oavsett kön.
Syftet med de nya reglerna är att - med utgångspunkt i principen om barnets
bästa - åstadkomma en mer ändamålsenlig, jämlik och modern reglering.
Det innebär också att fler föräldraskap kommer att gälla utan myndighetskontroll, men att dessa kan hävas om det senare visar sig att förutsättningarna för rättsligt föräldraskap inte är uppfyllda.
Förutom i föräldrabalken sker även en del förändringar i de författningar
som handlar om rättsgenetiska undersökningar.
Med anledning av ny lagstiftning inom området har en revidering av
handbok samt föreskrifter och allmänna råd gällande utredning och fastställande av faderskap och föräldraskap genomförts. Handboken ”Att utreda
och fastställa faderskap eller föräldraskap” publicerades 2021-10-10.
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Handläggning av faderskap eller föräldraskap
Att utreda och fastställa faderskap eller föräldraskap är en mycket lagreglerad handläggningsprocess. Handläggning från socialtjänsten i Danderyd
följer aktuell lagstiftning och nationella föreskrifter och vägledning.
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