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Justitiedepartementet 
  
 

SOU 2022:38 Alla tider föräldraskap-ett stärkt skydd 
för barns familjeliv 

Länsstyrelsen i Dalarnas län har granskat utredningens förslag och 
ställer sig positiva till dessa. Genom förslagen stärks barns rätt till sina 
föräldrar, såväl rättsligt som socialt, och reglerna blir lika för alla barn 
oavsett familjekonstellation. Länsstyrelsen ser också positivt på att 
förslagen gör föräldrabalkens regler om föräldraskap enklare att 
tillämpa.  

 
Länsstyrelsen i Dalarnas läns synpunkter 
 
14.8 Informationsinsatser för familjer där sociala föräldrar finns 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd föreslås få ett 
informationsuppdrag med målsättningen att öka kunskapen om olika 
regler som inkluderar sociala föräldrar. Länsstyrelsen vill betona vikten 
av att relevanta yrkesverksamma till exempel personal inom skolan 
behöver få denna information, samt vidare att den information som ges 
behöver målgruppsanpassas för både barn och vuxna, exempelvis med 
hänsyn till eventuella funktionsnedsättningar, annat språk m.m.  
 

Övrigt 
 
Länsstyrelsens roll som överklagandeinstans, kap 2 föräldrabalken 
Länsstyrelsen vill också lyfta att länsstyrelserna bör tas bort som 
överklagandeinstans i 2 kap. föräldrabalken (FB). 

Länsstyrelsen är idag överklagandeinstans i ärenden som rör 
socialnämndens medverkan vid fastställande av föräldraskap, 2 kap.§ 4, 
§9, §10 föräldrabalken. Hos Länsstyrelsen i Dalarnas län har sedan 2012 
endast två överklagandeärenden registrerats. Länsstyrelsen har heller 
inte längre den sakkunskapen då tillsynen av socialtjänsten flyttats. 
Denna uppgift ligger numera hos Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO). Länsstyrelsens inblandning medför dessutom att ytterligare en 
instans måste hantera ärendet innan det kommer till domstol. Som ett led 
i att tillgodose barns rätt till att få klarhet i sitt ursprung ligger också 
rätten till en skyndsam handläggning och länsstyrelsen bör på dessa 
grunder tas bort som överklagandeinstans. 
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Om länsstyrelserna inte längre ska vara överklagandeinstans och 
handlägga ärenden enligt 2 kap. föräldrabalken borde även 
handläggningen av återbetalning av underhållsbidrag enligt §5 flyttas till 
annan instans, tex Kammarkollegiet.  

 

Landshövding Helena Höij har beslutat i detta yttrande.  

Handläggare Frida Nises har varit föredragande. 

 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför 
namnunderskrifter 
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