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Förslag till beslut
Socialtjänstnämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen.

Dag Helin

Vera Josefsson

Sammanfattning
I yttrandet redogörs för förutsättningarna för utredning och socialnämnds
godkännande av faderskapsbekräftelser. Då det är fråga om
myndighetsutövning kan uppgiften inte överlåtas till annan myndighet eller
organisation. Däremot kan stadsdelsförvaltningarna erbjuda utökad service och
tillgänglighet i övrigt.
Bakgrund
Stadsdelsnämnden i Skarpnäck har till kommunstyrelsen och Stockholms läns
landsting överlämnat ett ärende med anledning av ett medborgarförslag om
registrering av faderskap. Medborgarförslaget innebär att faderskap ska kunna
registreras i samband med de blivande föräldrarnas besök hos
mödrahälsovården. Skarpnäcks stadsdelsnämnd har i sitt yttrande över
förslaget fastslagit att utredning och registrering av faderskap ingår i nämndens
myndighetsutövning men att den del av förslaget som rör tillgänglighet och
service bör föranleda vidare diskussion. Kommunstyrelsen har begärt
socialtjänstnämndens yttrande senast 2004-10-29.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts vid förvaltningens stab för utredning och projekt. Samråd
har skett med berörda chefer vid stadsdelsförvaltningarna.
Förvaltningens synpunkter
Faderskap för barn vilkas föräldrar inte är gifta med varandra fastställs genom
bekräftelse eller dom. Det åligger enligt Föräldrabalken (FB) socialnämnd att
försöka utreda faderskapet och se till att det fastställs. Utredning sker i regel
genom samtal med föräldrarna. Socialnämnd ska föra protokoll över
utredningen på de särskilda formulär som fastställts av socialstyrelsen.
Faderskapsbekräftelsen skrivs under av den som är far till barnet och av
modern. Deras namnteckningar ska bevittnas. Först när barnet är fött kan
socialnämnd skriftligen godkänna bekräftelsen, registrera den och anmäla
faderskapet till den lokala skattemyndigheten. Av socialstyrelsens Allmänna
råd framgår att socialnämnd inte får godkänna bekräftelsen förrän efter barnets
födelse, då det kan visa sig att något inte överensstämmer med uppgifter
föräldrarna lämnat, t ex födelsetid och födelsevikt.
Av Allmänna råd framgår vidare att faderskapsärenden är en viktig uppgift för
socialnämnden och bör handläggas av specialiserade tjänstemän – vid
stadsdelsförvaltningarna i Stockholm benämnda familjerättsekreterare. Om
andra än dessa familjerättssekreterare handlägger denna ärendetyp förutsätts de
få utbildning och handledning inom det familjerättsliga området.
Förvaltningen utgår från att medborgarförslaget endast gäller ”enkla”
utredningar med sammanboende föräldrar. Det finns ingenting som hindrar att
utredningen görs före barnets födelse. Denna service bör erbjudas blivande
föräldrar vid alla stadsdelsförvaltningar. Faderskapsutredningar är en del i
socialnämnds myndighetsutövning och kan därmed inte överlämnas till annan.
Däremot kan socialtjänstens personal som en service till blivande föräldrar
samlokaliseras med t ex mödrahälsovården och utreda faderskapet innan barnet
föds. Socialnämnds godkännande och registrering (vilket sker i
Paraplysystemet) kan dock ske först efter barnets födelse. I Spånga-Tensta är
mödrahälsovård och delar av socialtjänsten samlokaliserade i en familjecentral
vilket ger möjlighet att erbjuda faderskapsutredning i samband med besök på
centralen. Flertalet stadsdelsförvaltningar uppger att de på begäran tar emot
blivande föräldrar för utredning. Om föräldrarna inte själva tar kontakt före
barnets födelse aviseras berörd stadsdelsnämnd genom skattemyndigheten om
barnets födelse. Mer än 5 000 faderskapsbekräftelser handläggs årligen vid
stadsdelsförvaltningarna i staden. Så långt det är möjligt har förvaltningarna
sökt förenkla och effektivisera hanteringen.
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