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Arbetsmarknads- och socialnämnden föreslås besluta att lämna följande yttrande:
Sammanfattning

Arbetsmarknads- och socialförvaltningen är positiv till en modernisering vad gäller regler för
fastställande av föräldraskap för gifta par och av hanteringen av ansökan om faderskap för
ogifta par genom elektronisk bekräftelse. Angående förslaget om att Rättsmedicinalverket
ska få ensamt ansvar för faderskapstest är det viktigt att säkerställa att detta sker med hög
kvalitet i form av användarvänlighet hos testkiten samt god service till kommunerna.
Yttrande

Att fastställa föräldraskap vid assisterad befruktning på samma sätt för homosexuella par
som för heterosexuella är generellt ett rimligt ställningstagande utifrån rådande normer i
samhället, och förvaltningen är positiv till detta. På så vis kan vi undvika att föräldrar
upplever sig diskriminerade genom att vara tvingade att ansöka om närståendeadoption.
Digital ansökan om fastställande av faderskap är en förenkling för ogifta par, och det är
också en positiv utveckling mot ett modernare sätt att hantera denna process. Det kan finnas
anledning att överväga om det behövs någon information till nyblivna föräldrar i samband
med den digitala ansökan om faderskap, kring det råd och stöd man kan få från exempelvis
kommunen när det gäller frågor som rör föräldraskap och frågor om vårdnad.
Även om många par kan antas välja att bekräfta föräldraskap elektroniskt så kommer det
troligtvis också att finnas de som av olika skäl inte gör det, och som därför kommer att
behöva kallas till personligt möte för bekräftelse på det sätt som sker idag. Det är angeläget
att det sker en uppföljning av hur den nya processen fungerar; hur många som väljer att
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använda elektronisk bekräftelse, och vilka orsaker som kan ligga bakom att föräldrar inte
väljer detta sätt, i syfte att förbättra användarvänlighet och tillgänglighet.
När det gäller frågan om DNA-test vid faderskapsutredningar är det centralt att kvaliteten
säkerställs vad gäller god service till de som använder tjänsten, samt utrustning för DNA-test
med hög grad av användarvänlighet.
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