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Svar på remiss - Alla tiders föräldraskap – ett 
stärkt skydd för barns familjeliv SOU 2022:18 

Bakgrund
Kalmar kommun har som remissinstans mottagit möjligheten att lämna 
synpunkter på utredningen från Justitiedepartementet gällande Alla tiders 
föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv. Utredningens övergripande 
uppdrag har varit att se över föräldrabalkens regler om föräldraskap och i 
övrigt överväga vissa förändringar av de familjerättsliga reglerna.

Yttrande

Förslaget innebär förändring inom följande områden
• Föräldrabalkens regler om föräldraskap ska bli enklare, tydligare och 

mer inkluderande.
• Det ska införas en tidsfrist för en förälders rätt att väcka talan om 

hävande av föräldraskapet för den förälder som inte fött barnet.
• Tidigare makar och sambor ska kunna åstadkomma ett gemensamt 

föräldraskap genom styvbarnsadoption. Vidare ska makar och sambor 
som är eller har varit familjehemsföräldrar eller särskilt förordnade 
vårdnadshavare för ett barn kunna adoptera barnet gemensamt även 
efter en separation.

• Det ska införas en ny form av fullmakt, s.k. föräldrafullmakt, som gör 
det enklare för bland annat sociala föräldrar att få en mer generell 
behörighet att hantera frågor som gäller barnet. Uppgift om 
föräldrafullmakt ska registreras i folkbokföringen. En föräldrafullmakt 
lämnas av barnets vårdnadshavare genom en anmälan till Skatteverket.

• Barnets rätt till sina sociala föräldrar ska stärkas. Det ska ske genom 
utbyggda regler om umgänge beträffande en person med vilken barnet 
har en relation som motsvarar den mellan barn och förälder.
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• Större hänsyn ska kunna tas till barnets bästa när vårdnaden bestämts 
efter en förälders eller annan vårdnadshavares dödsfall.

Synpunkter från Socialnämnden i Kalmar kommun
Socialnämnden i Kalmar har tagit del av betänkandet och är positivt inställd till 
samtliga ovanstående lagändringar som föreslås gällande ändringar i 
föräldrabalken. Övriga förslag lämnas utan synpunkter.

Socialnämnden vill särskilt framhålla:
• Lagförslagen beaktar den utvidgade familjen och barnets rätt, som blir 

mer likvärdig oavsett deras familjekonstellationer. 
• Barnets möjlighet stärks att få bibehålla relationer som barnet beaktar 

som sina föräldrar.
• Barnets sociala föräldrar ges möjlighet att ha fortsatt gemensamt 

föräldraansvar och inflytande för barnet, även efter en separation.
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