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Protokoll Datum Sida

Socialnämnden 2022-12-08 5 (20)

Sn § 114 Remiss av SOU 2022:38, Alla tiders 
föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv 
SN2022/0229 

Beslut 

Tjänstemannayttrandet antas som sitt yttrande över remissen Betänkande av utredning 

enligt SOU 2022:38 och översänds till Regeringskansliet. 

Ärendebeskrivning 

Regeringskansliet har skickat Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, 

SOU 2022:38 på remiss till Sveriges kommuner och myndigheter under regeringen. 

Syftet med remissens uppdrag är att med utgångspunkt i barnets bästa åstadkomma en mer 
sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap samt regler om 
föräldraansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer. I uppdraget har ingått för 
utredaren att ta ställning till bland annat: 

 hur föräldrabalkens regler om föräldraskap kan utformas för att bli mer över-
skådliga, enhetliga, heltäckande, könsneutrala och inkluderande samt enklare att 
tillämpa, 

 om utrymmet att häva ett föräldraskap ska begränsas, 
 om personer som inte längre är gifta eller sambor ska kunna adoptera gemensamt 

eller adoptera varandras barn, och 
 om förutsättningarna för ett barn att upprätthålla sin relation med en social 

förälder efter en separation eller en förälders dödsfall behöver förbättras, och om 
det i övrigt behöver vidtas åtgärder för att underlätta för familjer där fler än två 
vuxna tar föräldraansvar. 

Yttrande 
Sammanfattningsvis ställer sig Säters kommun bakom utredningens förslag till förändringar 
inom föräldrabalkens lagstiftning. Kommunen har lämnat några synpunkter som 
framkommer i tjänsteutlåtandet. 

Underlag till beslut 
Tjänsteutlåtande 

Remissen 

Delges 
Regeringskansliet 

Kommunstyrelsen 
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Ann-Marie Molin 
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SN2022/0229  

Remissvar Betänkande av utredning om en 
föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla SOU 
2022:38  
Remissvar från Säters kommun gällande betänkandet om föräldraskapsrättslig 
lagstiftning: Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barnens familjeliv. 

Förslag till beslut 
Socialnämndens förslag till yttrande antas som Säters kommuns yttrande över 
remissen Betänkande av utredning enligt SOU 2022:38. 

Ärendebeskrivning 
Uppdragets syfte är att med utgångspunkt i barnets bästa åstadkomma en mer 
sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om föräldraskap samt regler om 
föräldraansvar som är anpassade till olika familjekonstellationer. I uppdraget har ingått 
för utredaren att ta ställning till bland annat: 

• hur föräldrabalkens regler om föräldraskap kan utformas för att bli mer över-
skådliga, enhetliga, heltäckande, könsneutrala och inkluderande samt enklare 
att tillämpa, 

• om utrymmet att häva ett föräldraskap ska begränsas, 
• om personer som inte längre är gifta eller sambor ska kunna adoptera gemen-

samt eller adoptera varandras barn, och 
• om förutsättningarna för ett barn att upprätthålla sin relation med en social 

förälder efter en separation eller en förälders dödsfall behöver förbättras, och 
om det i övrigt behöver vidtas åtgärder för att underlätta för familjer där fler 
än två vuxna tar föräldraansvar. 

Säters kommuns remissvar se bif bilaga. 

Bakgrund 
Regeringen beslutade den 10 december 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att 
bland annat göra en översyn av föräldrabalkens regler om föräldraskap och överväga 
om det behövs vidtas åtgärder för att underlätta för familjer där fler än två vuxna tar 
föräldraansvar. Utredningens övergripande uppdrag har varit att se över föräldra-
balkens regler om föräldraskap och i övrigt överväga vissa förändringar av de familje-
rättsliga reglerna. 

Delges 
Kommunstyrelsen 

Ann-Marie Molin 
verksamhetschef IFO 

 Ingalill Frank  
Sektorchef sociala sektorn 
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Remissvar Betänkande av utredning om 
en föräldraskapsrättslig lagstiftning för 
alla (SOU 2022:38) 

Sammanfattning från Säters kommun 
Säters kommun ställer sig bakom utredningens förslag till förändringar inom 
föräldrabalkens lagstiftning. Kommunen har lämnat några synpunkter som 
framkommer under nedanstående rubriker. 

Säters kommuns ställningstaganden 
Föräldrabalkens regler om föräldraskap ska bli enklare, tydligare och mer 
inkluderande. 

Säters kommun välkomnar att föräldrabalkens regler om föräldraskap revideras i 
lagstiftningen. 

Det ska införas en tidsfrist för en förälders rätt att väcka talan om hävande av 
föräldraskapet för den förälder som inte har fött barnet. 
Säters kommun ställer sig bakom utredningens förslag i sin helhet om att en tidsfrist 
bör gälla för en förälders möjlighet att väcka talan om hävande av ett presumtivt 
föräldraskap inom tre år från barnets födelse, alternativt från den tidpunkt när 
föräldraskapet fastställts genom bekräftelse. 

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. 

Innan en adoption genomförs bör hänsyn tas till en juridisk prövning av barnets 
arvsrätt i förhållande till tidigare vårdnadshavare/föräldrar och adoptivföräldrar samt i 
förhållande till eventuella tidigare och ”nya” syskon. Även sociala relationer med 
tidigare släktingar kan påverkas negativt. Positivt att förstärka en styvförälders roll om 
denne har betydelse för barnet.  
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Det ska införas en ny form av fullmakt, s.k. föräldrafullmakt, som gör det 
enklare för bland andra 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. 

Med en fullmakt kan den sociala föräldern ombesörja vardagliga kontakter för barnet, 
t ex med skola. Men en fullmakt kan inte ersätta socialtjänstens, sjukvårdens m fl 
myndigheters krav i frågor som kräver båda vårdnadshavarnas samtycke. En fullmakt 
ger socialtjänsten rättighet att även kontakta den sociala föräldern vid genomförandet 
av barn- och ungdomsutredningar. Om två vårdnadshavare, med gemensam vårdnad 
och varsin ny partner som räknas som en social förälder, bli det flera personer att 
kommunicera med kring barnet för bl a skola och socialtjänst. 

Det kan dock finnas en risk när sociala föräldrar som erhåller fullmakt inte lämplighets 
prövas av 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. 

Utbyggda regler om umgänge är särskilt viktiga om barnets ena vårdnadshavare är 
avliden och barnet har en betydelsefull relation med den sociala föräldern som varit 
maka/make/sambo med den avlidne föräldern. Viktig fråga är hur umgänget ska 
utformas, i vilken omfattning det ska ske och hur många sociala föräldrar det ska 
omfatta? Hur blir det för barnet om den andra vårdnadshavaren motsätter sig ett 
umgänge? Kommer kravet på medgivande för privatplacering att tas bort? Med sociala 
föräldrars rätt till umgänge ska kommunerna genomföra samarbetssamtal med 
samtliga parter. 

Större hänsyn ska kunna tas till barnets bästa när vårdnaden bestäms efter en 
förälders eller annan vårdnadshavares dödsfall. 

Det är för barnets bästa att få en stärkt möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö även efter 
en vårdnadshavares bortgång. Detta kan även bereda möjlighet för socialtjänsten att 
utreda och bedöma den andre förälderns föräldraförmåga och rätt att bli 
vårdnadshavare. Ett boende hos en socialförälder bör innebära att socialtjänsten inte 
behöver genomföra en utredning inför privatplacering. 
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