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Remiss från Myndigheten för familjerätt och 

föräldraskapsstöd, MFoF: förslag till nya 

föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:xx) 

om socialnämndens utredning och fastställande 

av faderskap eller föräldraskap samt om 

socialnämndens utredning när barn har kommit 

till genom assisterad befruktning av 

ensamstående 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, tillstyrker de föreslagna föreskrifterna, de 

allmänna råden samt det nya utredningsprotokollet. Ur IVO:s synvinkel underlättar 

förslaget handläggningen och det är positivt att socialnämnderna endast har ett 

ändamålsenligt utredningsprotokoll att förhålla sig till, istället för ett flertal olika. Det är 

även positivt att förslaget främjar såväl en enhetlig tillämpning av de bestämmelser som 

redan gäller sedan den 1 januari 2019, som brukarnas likabehandling. IVO har dock 

följande synpunkter.  

Det framstår som oklart hur föreskrifterna och de allmänna råden kan tillämpas i 

situationer där en ciskvinna (biologisk och juridisk kvinna) medgett att en man befruktas 

av någon annan mans spermier eller i situationer där en av föräldrarna är en transman 

(biologisk kvinna med manligt personnummer) och vad det innebär för ett barn utifrån 

artikel 8 och 18 i lag (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barnets 

rättigheter. I artikel 8 och 18 framgår bland annat barnets rätt till släktskap och ursprung 

samt utgångspunkten att staten ska göra sitt bästa för att erkänna principen om att båda 

föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran.  

8 kap. Bekräftelsen  

I föreskrifterna förekommer ofta användningen av ordet bör, exempelvis i 8 kap under 

rubriken Bekräftelsehandlingen ”Bekräftelsehandlingen bör arkiveras i original hos 

socialnämnden. Modern och fadern eller föräldern bör få var sin kopia.” Användningen av 

ordet bör kan skapa frågetecken kring handläggningen, vilket i förlängningen kan leda till 

att tillämpningen inte blir enhetlig.  

____________________________ 

Inspektionen för vård och omsorg 

Box 423 

701 48 Örebro 
 

Telefon 010-788 50 00 

registrator@ivo.se 

www.ivo.se 

Org.nr 202100-6537 



2021-04-06 Dnr 6.1.1-08478/2021 2(2) 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Peder Carlsson. I den slutliga 

handläggningen har inspektörerna Malin Karnå, Åsa Lejon Konnman och 

avdelningsjuristen Ana Cica Tiedermann deltagit. Inspektören Linnéa Larsson har varit 

föredragande. 

Beslutet har godkänts elektroniskt av Peder Carlsson och förts in i IVO:s 

ärendehanteringssystem. 
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