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Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns 
familjeliv (SOU 2022:38) 
 

Statistiska centralbyråns (SCB:s) yttrande begränsas till synpunkter 
som rör myndighetens verksamhet i egenskap av statistikproducent. 

Inga av de överväganden och förslag som behandlats i betänkandet 
Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 
2022:38) bedöms påverka SCB:s roll som statistikproducent. SCB har 
därför inga synpunkter på utredningen.  

 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Joakim Stymne i 
närvaro av avdelningschef Magnus Sjöström och enhetschef Maj 
Eriksson Gothe, föredragande. 
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