Hej!
I den här foldern finns information om vårt
uppdrag och vad vi arbetar för.

Om
Myndigheten för
familjerätt och
föräldraskapsstöd

Vill du veta vad som är aktuellt?
Anmäl dig till info@mfof.se, så skickar vi
nyheter direkt till dig

Telefon
Vår växel är öppen vardagar 9.00–15.00.
På måndagar och torsdagar 9.00–11.00 har vi
särskilda resurser för att svara på juridiska frågor

Vi arbetar för att alla barn ska

om adoption samt familjerättens frågor om
handläggning av ärenden.

ha en trygg uppväxt och bra
relationer till sina föräldrar

Mer information:
info@mfof.se
www.mfof.se

Myndigheten för familjerätt och
föräldraskapsstöd, MFoF

Föräldraskapsstöd

Internationell adoptionsförmedling

Föräldrar har en unik möjlighet att främja barns
hälsa och utveckling. Att satsa långsiktigt och

I Sverige har vi strikta regler om internationell
adoption. Adoptioner får endast genomföras om

MFoF är en statlig myndighet under

strategiskt på stöd i föräldraskap är en
förutsättning för en god och jämlik hälsa för alla

de är till barnets bästa och aldrig med ett
vinstintresse. Därför har MFoF i uppdrag att ge

barn och unga i Sverige. Vårt uppdrag är att samla

auktorisation för adoptionsverksamhet samt att

och tillgängliggöra den bästa kunskapen för
beslutsfattare och yrkesverksamma så att de kan

utöva tillsyn över de svenska organisationernas
arbete, både i Sverige och i ursprungsländerna.

Socialdepartementet. Vi arbetar för att
alla barn ska ha en trygg uppväxt och
bra relationer till sina föräldrar.
Myndigheten har två huvuduppdrag.
Det ena är att samla och tillgängliggöra den
senaste kunskapen för beslutsfattare och
yrkesverksamma som arbetar med

använda den i sitt arbete lokalt och regionalt.

Familjerådgivning
Svårigheter i familjerelationer och konfliktfyllda
separationer kan leda till livskriser och ohälsa för

Centralmyndighet enligt
Haagkonvention
MFoF är Sveriges centralmyndighet för 1993 års

alla inblandade. Därför är det viktigt att kommunal

Haag-konvention, som ska säkerställa att varje
internationell adoption sker med beaktande av

familjerådgivning finns tillgänglig i god tid för alla
som behöver, oavsett var i Sverige man bor.

barnets bästa och respekt för barnets
grundläggande rättigheter.

Efter en separation kan familjerådgivningen hjälpa
föräldrar att dämpa och hantera konflikter så att de

Som centralmyndighet samarbetar MFoF med
andra organisationer och utbyter erfarenheter

kan fungera tillsammans i föräldrarollen.

internationellt.

Familjerätt

Särskilda satsningar

Vi vänder oss i första hand till

Alla som behöver hjälp av familjerätten ska få
bedömningar på lika grunder. Utifrån de lagar

Regeringen har gett myndigheten särskilda



beslutsfattare och yrkesverksamma som

som styr familjerättens arbete tar MFoF fram

behöver den senaste kunskapen om familjerätt,
föräldraskapsstöd och familjerådgivning

föreskrifter (bindande regler) och allmänna råd
som beskriver hur man lever upp till reglerna.



organisationer som vill förmedla
internationella adoptioner

Vi sammanställer också och sprider kunskap, som
statistik och vägledning, till yrkesverksamma och





organisationer som samlar adopterade och

deras yrkesorganisationer.



föräldraskapsstöd, familjerådgivning och
familjerätt. Det andra är att se till att adoptioner
av barn till Sverige sker enligt lag och på ett
etiskt godtagbart sätt. I all vår verksamhet ska vi
främja barnets rättigheter som de uttrycks i
barnkonventionen.

Våra målgrupper

deras närstående.

regeringsuppdrag att delta i och bidra till:




jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter
kunskapslyft om barnets rättigheter
arbetet med att förebygga och bekämpa mäns
våld mot kvinnor
genomförandet av en samlad ANDT-strategi
arbetet med FN:s Agenda 2030 för hållbar
ekonomisk, social och miljömässig utveckling.

