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Nya riktlinjer för familjerätten

Förvaltningens förslag till beslut
1. Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag till
revidering av riktlinjerna för familjerätt
2. Ärendet överlämnas för vidare beslut till
kommunfullmäktige.

Lena Lundström Stoltz
Förvaltningschef

Gunilla Ekstrand
Avdelningschef

Sammanfattning
Ny lagstiftning och nya föreskrifter har trätt i kraft inom de
familjerättsliga områdena adoption samt faderskap och
föräldraskap. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
(MFoF) har också tagit fram nya allmänna råd och vägledningar.
Förslaget till nya riktlinjer inom familjerätten har uppdaterats i
enlighet med dessa nya regelverk och rekommendationer. Inom
Stockholms stad idag finns tre olika riktlinjer inom det
familjerättsliga området: riktlinjer för adoption, riktlinjer för
utredning av faderskap samt riktlinjer för vårdnad, boende,
umgänge och namn. Dessa tre riktlinjer har sammanslagits till ett
gemensamt dokument. I förslaget till nya riktlinjer finns också
tydligare hänvisningar till föreskrifter, allmänna råd och handböcker
i syfte att underlätta för läsaren att hitta fördjupad information.
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Bakgrund
Ny lagstiftning och nya föreskrifter har trätt i kraft inom de
familjerättsliga områdena adoption samt faderskap och
föräldraskap. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
(MFoF) har också tagit fram nya allmänna råd och vägledningar
Utifrån detta finns ett behov att uppdatera Stockholms stads
riktlinjer så att de överensstämmer med det aktuella regelverket.
Ärendet
Ärendet har beretts inom avdelningen för stadsövergripande sociala
frågor. Samråd har skett med juridiska avdelningen vid
stadsledningskontoret. Förvaltningsgruppen har behandlat ärendet
den 11 december 2019 och funktionshinderrådet har haft möjlighet
att behandla ärendet den 12 december 2019.
Ärendets beredning
Nya adoptionsregler trädde i kraft i september 2018. Två viktiga
syften med det nya regelverket var enligt lagstiftaren att barnets
bästa ska få större genomslag i adoptionsprocessen och att sambor
ska få adoptera på samma sätt som gifta par. De gamla reglerna har
ersätts med ett nytt kapitel om adoption i föräldrabalken och en ny
lag om adoption i internationella situationer.
Även rörande faderskap och föräldraskap finns nu lagstiftning och
nya föreskrifter som trätt i kraft under 2019. Nya regler finns bland
annat om barn som kommit till genom assisterad befruktning av
ensamstående kvinna, utredning och fastställande av faderskap vid
ändrad könstillhörighet, utredning och fastställande av föräldraskap
och utredning och fastställande av faderskap om barnet har sin
hemvist utomlands.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har
därutöver tagit fram nya allmänna råd och vägledningar, bland
annat rörande riskbedömningar i vårdnads- boende- och
umgängesutredningar.
Förslaget till nya riktlinjer inom familjerätten har uppdaterats i
enlighet med ovanstående nya regelverk och rekommendationer.
Inom Stockholms stad finns idag tre olika riktlinjer inom det
familjerättsliga området: riktlinjer för adoption, riktlinjer för
utredning av faderskap samt riktlinjer för vårdnad, boende,
umgänge och namn. För att förenkla och skapa en mer
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sammanhållen bild av familjerättens ansvarsområden har dessa tre
riktlinjer slagits samman till ett gemensamt dokument.
I förslaget till nya riktlinjer för familjerätten finns också tydligare
hänvisningar till bland annat Socialstyrelsens och MFoF:s
föreskrifter, allmänna råd och handböcker i syfte att underlätta för
läsaren att hitta fördjupad information.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Socialförvaltningen föreslår att nämnden godkänner förslaget till
revidering av riktlinjerna för familjerätt.
Bilagor
Riktlinjer Familjerätt
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