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Remissvar - Alla tiders föräldraskap - ett stärkt 

skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38) 

Örebro kommun ställer sig i stort positiv till utredningen och dess förslag och 
vill ge följande synpunkter.  
 
 
Avsnitt 12. Översyn av Föräldrabalkens regler om föräldraskap 
 
Blivande föräldrar kan idag välja att gå förbi systemet i frågan om öppet 
donatorregister. I samband med att föräldrarna hamnar i tvist utifrån att det 
finns en osäkerhet kring föräldraskapets rättsliga verkan kan detta bli ett 
bekymmer för barnet. På vilket sätt ger lagstiftningen signaler till blivande 
föräldrar att fullgöra barnets rätt till kännedom om sitt genetiska ursprung eller 
säkerställande av det rättsliga föräldraskapet? Örebro kommun ställer sig 
frågande till om det verkligen är till gagn för barnet att dess förälder inte kan 
häva ett föräldraskap efter tre år. Kan det i stället bidra till att det blir ännu ett 
skäl för de blivande föräldrarna att välja en donator som är okänd eftersom de 
ändå får sin rättsliga status som förälder efter tre år? 
 
 
 
14.9 Föräldrafullmakt 
 
Örebro kommun ser att det kan finnas en risk med att denna fullmakt kan 
komma att användas som ännu ett påtryckningsmedel för att få barnets andre 
förälder utesluten ur barnets liv. Örebro kommun ser det även som 
problematiskt att en ensam vårdnadshavare, utan att få samtycke från den 
andre föräldern, kan upprätta en föräldrafullmakt till en bonusförälder. Detta 
leder till en betydande ojämlikhet mellan den biologiske föräldern och 
bonusföräldern både vad gäller insyn, beslutanderätt och delaktighet i barnets 
liv.  
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Örebro kommun anser att det vore bättre för barnet att socialnämnden gjordes 
delaktig i processen avseende föräldrafullmakten. Utifrån vad som är bäst för 
barnet, i det specifika fallet, skulle socialnämnden antingen godkänna 
föräldrafullmakten eller inte godkänna den. På så sätt skulle man säkerställa att 
barnets åsikt tas i beaktande samt att de föräldrar som inte är vårdnadshavare, 
men som ändå kan vara viktiga personer för barnet, tillfrågades. Detta skulle 
även göra att socialnämnden kan screena för förekomst av våld för att utesluta 
att en förälder accepterat en föräldrafullmakt till följd av våld eller hot om våld.  
 
En bonusförälder eller social förälder kan i stället få delaktighet och insyn 
genom en ”vanlig” fullmakt. För att komma till rätta med de problem som kan 
uppstå vid utformningen samt bedömningen av dessa fullmakter så föreslår 
Örebro kommun att ett uppdrag kan ges till MFoF (Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöd) att ta fram underlag för hur en sådan 
fullmakt kan utformas. Detta skulle kunna göra att fullmakterna blir mer 
likvärdiga och därmed bekanta för de myndigheter som kommer i kontakt med 
dem såsom vård och skola.  
 
 
 
 
Carl-Johan Wase 
Ordförande i Socialnämnden 
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Socialnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2023-01-26 
Justeringsdatum: 2023-01-27 
Anslagsdatum: 2023-01-28 
 

§ 17 Remiss - Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för 

barns familjeliv (SOU 2022:38) - beslut 

Ärendenummer: Soc 1026/2022 
Handläggare: Anna Karlsson, Anna-Karin Adolfsson 

Ärendebeskrivning 

Örebro kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissen ”Alla 
tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38)”. 

Utredningens övergripande uppdrag har varit att se över de regler om 
föräldraskap som finns i föräldrabalken samt överväga vissa förändringar av de 
familjerättsliga reglerna. Med barnets bästa i fokus har uppdraget varit att få till 
en mer sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering som passar till olika 
familjekonstellationer. 

Ärendet bereddes på Socialnämndens sammanträde den 8 december 2022.  

Beslutsunderlag 

- Tjänsteskrivelse daterat 2022-11-14 
- Remissvar daterat 2022-11-14 
- Remissmissiv daterat 2022-08-26 
- Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022: 38) 
daterat 2022-08-26 (Finns att hämta på https://www.regeringen.se/rattsliga-
dokument/statens-offentliga-utredningar/2022/06/sou202238/) 

Förslag till beslut 

Socialförvaltningens förslag till Socialnämnden 

- Socialnämnden antar yttrandet som sitt eget och översänder det till 
Justitiedepartementet. 
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Beslut 

Socialnämnden beslutar 

- Enligt Socialförvaltningens förslag. 

  

David Larsson (SD) deltar inte i beslutet. 
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