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Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) bedömer att förslagen i utredningen i huvudsak bidrar till att säkerställa att de människor som är i behov av en ställföreträdare får den hjälp och det stöd de behöver och att förslagen bidrar till ökad rättssäkerhet
på området.
MFoF instämmer i förslaget att huvudansvaret på ställföreträdarområdet bör centraliseras till
en befintlig myndighet eller en ny statlig myndighet (23.10.2 och 23.10.3). MFoF vill här
nämna att MFoF har i uppdrag att bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete och ansvara
för kunskapsförmedling inom närliggande områden, bl.a. frågor som rör socialnämndernas
familjerättsliga ärenden om barns vårdnad, boende och umgänge, fastställande av faderskap
och föräldraskap, samarbetssamtal och internationell adoption. MFoF har också en väl etablerad kompetens vad gäller bl.a. framtagande av föreskrifter, allmänna råd och kunskapsoch metodstöd riktade till yrkesverksamma.
MFoF instämmer i förslaget att införa ett förtydligande i lagen om god man för ensamkommande barn (27.4.1). MFoF delar bedömningen att det är angeläget att även de ensamkommande barn som inte söker uppehållstillstånd får en god man för att barnet ska få en trygg
tillvaro i Sverige. Ett förtydligande i lagen om god man för ensamkommande barn bedöms
bidra till detta samt bidra till en enhetlig tillämpning.
MFoF delar utredningens uppfattning att det ur ett barnrättsperspektiv är angeläget att barn
som fått uppehållstillstånd i Sverige utan dröjsmål får en särskilt förordnad vårdnadshavare
(27.4.1). MFoF ser dock att det finns behov av att separat utreda och analysera anledningarna
till att det i vissa fall dröjer innan socialnämnderna ansöker om eller anmäler behov av en
särskilt förordnad vårdnadshavare för att kunna göra en nyanserad bedömning av vilka åtgärder som krävs för att uppnå målet.
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