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Nya riktlinjer för familjerätt
Remiss från kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på
remissen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Omedelbar justering.
Sammanfattning
Ny lagstiftning och nya föreskrifter har trätt i kraft inom de
familjerättsliga områdena adoption, faderskap och föräldraskap.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har tagit fram
nya vägledningar och allmänna råd. I staden finns det idag tre olika
riktlinjer inom familjerätt: riktlinjer vid adoption, riktlinjer för
utredning av faderskap samt riktlinjer för vårdnad, boende,
umgänge och namn. Med de nya riktlinjerna för familjerätt slås alla
de tidigare riktlinjerna samman till en riktlinje inom det
familjerättsliga området.
Bakgrund
Ny lagstiftning och nya föreskrifter har trätt i kraft inom de
familjerättsliga områdena adoption, faderskap och föräldraskap.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har tagit fram
nya vägledningar och allmänna råd. Det finns således behov av att
revidera stadens riktlinjer inom det familjerättsliga området så att de
stämmer överens med aktuella regelverk och rekommendationer.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom Avdelningen för barn och unga.
Ärendet
Nya adoptionsregler trädde i kraft under 2018. Syftet med de nya
adoptionsreglerna var bland annat att barnets bästa skulle få ett
större genomslag i processen. Barnets rätt till information och
barnets rätt att komma till tals i adoptionsprocessen har lyfts fram
och tydliggjorts. Bland annat infördes en rätt för barn som är
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adopterade att få veta det av sina föräldrar. Nya regler har även förts
in i föräldrabalken kring faderskap och föräldraskap under 2019.
Utöver genomförda ändringar i lagstiftningen har Myndigheten för
familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) tagit fram nya allmänna
råd och vägledningar. MFoF har tagit fram en ny vägledning vid
riskbedömningar i utredningar gällande vårdnad, boende och
umgänge.
I staden finns det idag tre olika riktlinjer inom familjerätt: riktlinjer
vid adoption, riktlinjer för utredning av faderskap samt riktlinjer för
vårdnad boende, umgänge och namn. Med nya riktlinjer för
familjerätt slås alla de tidigare riktlinjerna samman till en riktlinje
inom det familjerättsliga området.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen tycker att det är bra att samla de riktlinjer som idag
finns inom det familjerättsliga området i ett dokument. Det är även
bra att riktlinjernas innehåll revideras så att de stämmer överens
med aktuell lagstiftning och aktuella vägledningar och allmänna
råd.
Förvaltningen har ett par synpunkter. Under rubrik Upplysningar till
domstol står att tre exemplar av upplysningar ska skickas till
domstol. Idag vill domstolen endast ha ett scannat exemplar
inskickat. När det gäller samarbetssamtal på uppdrag från domstol
menar JO, att socialtjänsten enbart ska meddela tingsrätten om
föräldrarna är överens eller inte och inte meddela vad föräldrarna
kommit överens om.
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