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Justitiedepartement 
103 33 Stockholm 

Yttrande över betänkandet Alla tiders 
föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv 
(SOU 2022:38) 
Myndigheten för delaktighet, MFD, arbetar för ett samhälle där alla kan vara 
delaktiga, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten för delaktighet lämnar 
följande yttrande. 

Myndighetens sammanfattning 
Myndigheten för delaktighet tillstyrker samtliga förslag i betänkandet då 
myndigheten bedömer att de sammantaget bidrar till en sammanhållen, 
könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap samt regler om 
föräldraansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer. 

MFD vill särskilt framhålla att betänkandets förslag om att stärka barns rätt 
till så kallade sociala föräldrar, kan få positiva effekter för familjer där det 
finns en eller flera funktionsnedsättningar. För familjer med barn med 
särskilda behov kan möjligheten till en fungerande vardag förstärkas genom 
de förslag som utredningen lägger. För barn och unga i behov av flera olika 
omsorgsinsatser kan förslagen bidra till att underlätta avlastning för föräldrar 
genom delat ansvar med en social förälder. Det kan även få positiva effekter 
för barnet. Vård- och omsorgssituationer kan utgöra en laddad situation, både 
för barn och föräldrar. Utökade möjligheter för ett barn eller en ung person att 
kunna välja medföljanden kan bidra till att skapa lugn och trygghet och bidra 
till ett bättre vård- eller omsorgsmöte.  

Ärendets handläggning 
I den slutliga handläggningen av ärendet har generaldirektör Malin Ekman 
Aldén (beslutande), avdelningschef Tarja Birkoff och processamordnare 
Maria Melin (föredragande) deltagit. 
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