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YTTRANDE 

 
 

Datum 

2022-12-30 
Diarienummer 

SAN 00231-2022

Till Regeringskansliet 

Yttrande - Remiss - SOU 2022:38, Alla tiders 
föräldraskap - ett stärkt skydd för barns 
familjeliv 
Remissinstansen diarienummer: Ju2022/02331 

Övergripande kommentarer 
Med utgångspunkt i barnets bästa har utredarnas uppdrag varit att åstadkomma en 

mer sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap samt regler 

om föräldraansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer.  

Kommentarer till specifika delar av remissen 
Inga synpunkter finns att lämna på områdena faderskap och adoption utan 

utredarnas förslag delas till stora delar.   

Vad gäller kapitel 12  ”Översyn av föräldrabalkens regler om föräldraskap” och 

åtgärder för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar lämnas följande 

synpunkter:  

På familjerättsenheten träffar handläggarna många föräldrar, biologiska föräldrar, 

som inte har vårdnaden om sina barn. Dessa har många gånger en bra och nära 

kontakt med sina barn. Det finns en risk med att barnets vårdnadshavare kan 

upprätta en föräldrafullmakt till en bonusförälder utan att den biologiska föräldern 

tillfrågas. Utifrån att Skatteverket föreslås utföra endast en begränsad kontroll av 

ett fåtal formella krav riskerar den biologiska föräldern att uteslutas och det kan 

inte anses vara till barnets bästa.   

Föräldrafullmakten riskerar således att bli ytterligare en fråga som vuxna runt 

barnet är oeniga kring och det gynnar inte barn. Särskilt eftersom barnen som 

tillfrågats i utredarnas kartläggning menar att de inte tycker att det spelar någon roll 

om det är deras vårdnadshavare eller en social förälder som utför en viss uppgift. 

Det är vidare en relativt stor grupp som gav uttryck för uppfattningen att de inte 

vill att deras sociala förälder ska vara mer involverad än vad han eller hon redan är. 

Frågan är därför hur många barn som faktiskt skulle gynnas av utredningens 

förslag och hur många av barn som faktiskt skulle riskera att utsättas för ytterligare 

vuxenkonflikter.   

 

 



 

Remiss - SOU 2022:38, Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns familjeliv 

 

Datum 

2022-10-31 
Sida 

2(2) 

Ställningstagande 
Enligt ovan. 

ÖSTERSUNDS KOMMUN 

 

 Yttrandet skickas till per e-post till 

ju.remissvar@regeringskansliet.se med kopia till 

ju.L2@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Ju2022/02331. 
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