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Tjänsteutlåtande 

Socialförvaltningen 

Datum 2022-09-06 

 

Till Socialnämnden 

 

Dnr SN 2022/0039 

 

Remissvar på SOU 2022:38, Alla tiders föräldraskap – ett stärkt 

skydd för barns familjeliv 
 

 

Sammanfattning 
Österåkers kommun har tillsammans med 98 andra kommuner inbjudits att lämna synpunkter 
på SOU 2022:38, Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv. Remissvaren ska 
ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 januari 2023.  

 
 

Beslutsförslag 
Socialnämnden beslut 
Socialnämnden överlämnar bilagt tjänsteutlåtande, daterat 2022-09-06 som sitt yttrande över 
remissen SOU 2022:38, Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, till 
Justitiedepartementet. 
 
 

Bakgrund 
Österåkers kommun har erbjudits att lämna synpunkter på SOU 2922:38, Alla tiders 
föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv.  
 
Syftet med utredningen har varit att åstadkomma en mer sammanhållen, könsneutral och jämlik 
reglering om föräldraskap samt reglering om föräldraansvar som är anpassad till olika familje-
konstellationer. En översyn av föräldrabalkens regler om föräldraskap har gjorts som ska vara 
överskådligt, tydligt och begripligt. Förslaget innebär förändring inom följande områden: 

 

 Föräldrabalkens regler om föräldraskap  

 När det inte är känt vem som fött barnet 

 Hävande av föräldraskap för den förälder som inte har fött barnet 

 Rättsgenetisk undersökning 

 Regler om föräldraskap i internationella situationer 

 Möjligheten till adoption utökas 

 Möjliggöra att fler än två vuxna tar föräldraansvaret 

 Ge barn rätt till umgänge med sociala föräldrar 

 Ny form för fullmakt ”föräldrafullmakt” 

 Utökade möjligheter till samarbetssamtal 

 Öka möjligheterna att ta ställning till barnets bästa när vårdnaden bestäms efter en 
förälders död 
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Förvaltningens slutsatser 

Förvaltningen bedömer att förslagen kommer att få positiva konsekvenser för barn och vill 

framhålla tre synpunkter: 

1. Barns rätt till sina föräldrar stärks  

2. Reglerna blir mer lika för alla barn oavsett deras familjekonstellation 

3. Barnets rätt till sina sociala föräldrar vilket sannolikt kommer att möjliggöra att behålla 

och utveckla relationer med de vuxna som barnet betraktar som sin förälder 

Förslagen bedöms även säkerställa att vid åtgärder som rör barn, ska i första hand beaktas vad 
som bedöms vara barnets bästa (Barnkonventionen artikel 3). Förslagen bedöms också ge 
möjlighet att respektera det ansvar och de rättigheter och skyldigheter som tillkommer föräldrar 
eller, där så är tillämpligt, medlemmar av den utvidgade familjen eller gemenskapen enligt  
Barnkonventionen artikel 5. 
 
Förvaltningen ställer sig positiv till utredningens förslag och riktning och ser dem som positiva 
konsekvenser för barn. Socialnämnden ser också positivt på förslagen som gör att föräldra-
balkens regler om föräldraskap blir enklare att tillämpa.  
 

 
 

 
Bilagor 
1. SOU 2022:38, Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv 
2. Yttrande till Justitiedepartementet., daterat 2022-09-06 

 

 
 

 

Susanna Kiesel  Katrin Lindroth  

Förvaltningsdirektör  Enhetschef    
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