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SOCN/2017:98

Socialnämnden

Förändrad handläggning av enkla faderskap (Sprotokoll). Ändring i delegationslistan.
Förslag till beslut
1.

Socialnämnden godkänner överföringen av handläggning av S-protokoll från
familjerätten till Eskilstuna direkt.

2.

Socialnämnden godkänner ändring i nämndens delegationsordning.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna kommun har i medborgarundersökningar tidigare fått negativ kritik när det
gäller service och tillgänglighet. För att möta denna kritik och skapa större möjlighet
för medborgarna att få snabb och korrekt service startades Eskilstuna direkt för ett
drygt år sedan. Alla verksamheter i kommunkoncernen fick inför start som uppdrag
att inventera möjliga uppgifter att föra över till Eskilstuna direkt. I den inventeringen
identifierades bla handläggning av S-protokoll.
Familjerätten utför ca 1000 faderskap per år. Av dessa är ca 2/3 sk S-protokoll , den
enklaste varianten av faderskapserkännande. Utgångsläget är att föräldrar bor
tillsammans och de är överens om faderskapet. Handläggningen sker idag
huvudsakligen av en handläggare och omfattningen motsvarar heltid.
För att erkänna faderskap idag behöver du som förälder beställa en tid, komma till
socialkontoret och tillsammans med mamman skriva under handlingarna för att
erkänna faderskapet. Besöket på familjerätten tar ca 15 minuter. Tillkommer ytterligare
tid för handläggaren i form av dokumentation.
Förhoppningen med en överflytt till Eskilstuna direkt är att det ska bli enklare att få
kontakt med handläggare, kanske genom digital tidsbokning, tidsbokning via
Eskilstuna direkt och ev möjligheten till ”öppen mottagning”, dvs möjlighet till dropin-erkännande. Kort sagt en mer tillgänglig och serviceinriktad handläggning.
Faderskapserkännande är myndighetsutövning i enkel form. När Eskilstuna direkt
startade upp hade man många diskussioner kring myndighetsutövning i en
serviceorganisation. Utvecklingen har gått i den riktningen och idag handlägger

Eskilstuna – den stolta Fristaden

Eskilstuna kommun

2017-08-30

2 (3)

Eskilstuna direkt olika typer av enklare myndighetsutövning, tex ansökan om
barnomsorg.
Om ett ärende är mer komplicerat omfattas det inte av möjligheten att fastställa
faderskap via S-protokoll. I det läget kommer handläggningen att utföras på
familjerättsenheten eftersom det ställer högre krav på utredning. Viss utbildning för att
kunna handlägga S-protokoll kommer att efterfrågas av Eskilstuna direkt och den kan
familjerättsenheten erbjuda.
Planen är att handläggning av S-protokoll förs över till Eskilstuna direkt 1/10 2017
eller så snart det är möjligt efter det.
Under förutsättning att nämnden fattar beslut om överflyttning av S-protokoll till
Eskilstuna direkt måste en justering av delegationslistan ske.
Ändring i delegationen
Idag ser delegationen ut som följer:
Fastställande av faderskap- och
Förvaltningschef Socialsekreterare
föräldrabekräftelse när föräldrarna är
med rätt till
och assistent vid
sammanboende, så kallade Svidaredelegation Familjerättsenheten
protokoll. 2 kap. 1 §, 2 kap 8 a §, 1
kap. 4 § 1 st. FB

Enligt arbetsordning.
Delegat skall ha god
kunskap i reglerna om att
fastställa faderskap. Se
SosFs 2004:16 och
socialstyrelsens handbok att
fastställa faderskap, 2005.

För att föreslagen ändring ska kunna gälla behöver delegationen ändras enligt följande;
Socialsekreterare och assistent vid Familjerättsenheten ändras till ”särskilt utsedd handläggare på
Eskilstuna direkt.”
För att fullgöra nämndens revisionsansvar är det viktigt att Eskilstuna direkt uppfattar
ansvaret att återkoppla statistik, avvikelser och annat som visar att man följer det
ansvar och de lagar och förordningar som gäller. Lämpligen sker detta genom en
överenskommelse mellan Eskilstuna direkt och socialförvaltningen.
_____
Beslutet skickas till:
Eskilstuna Direkt
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Mehmed Hasanbegovic
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