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202100-2932 

 
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 
(AD 2020-709) 
 
Juridiska fakultetsnämnden vid Uppsala universitet har genom remiss 
anmodats att yttra sig i rubricerat ärende. Fakultetsnämnden får härmed 
lämna följande synpunkter. 
 
Juridiska fakultetsnämnden välkomnar att nya och samlade föreskrifter och 
allmänna råd rörande socialnämndens utredning och fastställande av 
faderskap m.m. nu utfärdas. Ett samlat dokument och protokoll för 
fastställande av rättsligt föräldraskap efter olika former av assisterad 
befruktning underlättar för tillämpningen av ett numera förhållandevis 
svåröverskådligt regelsystem. Fakultetsnämnden tillstyrker således de 
föreslagna föreskrifterna och allmänna råden och vill endast framföra några 
detaljsynpunkter.  
 
På s. 5 under rubriken Personligt sammanträffande talas om den information 
som ska lämnas till modern och den i förekommande fall utpekade fadern. 
Det kan finnas anledning att i detta sammanhang inkludera information om 
att ett faderskap som fastställts trots att rekvisiten i föräldrabalken 1 kap. 8 § 
st. 2 inte är uppfyllda, kan hävas utan begränsning i tid. I de fall parterna 
uppger att barnet tillkommit genom assisterad befruktning med donator ges 
osökt tillfälle att ge sådan information men det är förmodligen inte i alla fall 
som utredare får sådan upplysning vilket motiverar att information om 
innehållet och följderna av nämnda paragraf alltid ges.  
 
På s. 8 under rubriken Särskilt om utredning vid assisterad befruktning med 
donerade spermier st. 2 anges att om ”… det inte har uppvisats tillräckliga 
uppgifter om inrättningens behörighet eller barnet har rätt att ta del av 
uppgifter …”. Det kursiverade ”eller” bör ersättas av ett ”och att” eftersom 
det är fråga om kumulativa rekvisit. Båda måste vara uppfyllda för att 
utredaren ska kunna godkänna bekräftelsen. 
 
Yttrandet har på delegation avgivits av Juridiska fakultetens dekanus, 
professor Anna Singer. 
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