
Tjänsteskrivelse 1 (4) 

Datum Diarienummer 

2022-11-07 KS 2022/627 

Kommunledningsförvaltningen BesöksadressAlgatan 13 Fakturaadress 
E-posttrelleborgs.kommun@trelleborg.se Postadress231 83 Trelleborg Box 173 

Webb www.trelleborg.se Telefon 0410-73 30 00 Org.nr212000-1199 

Calle Karlsson 
Ledningsstrateg 
calle.karlsson@trelleborg.se 

Kommunstyrelsen 

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

Sammanfattning 
Regeringskansliet har skickat betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt 
skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38) på remiss till bland annat Trelleborgs 
kommun. Svar ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 januari 
2023. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen avge yttrande som ankommer 
på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den 
kommunala självstyrelsen. Svar på den aktuella remissen ska således avges av 
styrelsen. Som en del av kommunledningsförvaltningens beredning inför beslut i 
kommunstyrelsen, har ärendet skickats på internremiss till socialnämnden. 

Kommunledningsförvaltningen har mot bakgrund av socialnämndens 
internremissvar utarbetat förslag till remissvar som redovisas i separat dokument. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta förslaget till remissvaret som sitt eget. 

Mer information finns under rubriken Ärendeti kommunledningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-07 
Förslag till remissvar, 2022-11-07 
Remissmissiv från Regeringskansliet, 2022-08-26 
Betänkande, Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv 
(SOU 2022:38), juni 2022 (betänkandet är uppdelat i två dokument) 
Protokollsutdrag socialnämnden 2022-10-20, § 110 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse/internremissvar, 2022-09-19 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 
besluta 

att anta föreliggande förslag till remissvar avseende betänkandet Alla tiders 
föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjelivsom sitt eget. 
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Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet (skickas med e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se 
med kopia till ju.L2@regeringskanlsiet.se, ”Trelleborgs kommun” och 
justitiedepartementets diarienummer, ”Ju2022/02331”, anges i ämnesraden) 
Socialnämnden 

mailto:ju.remissvar@regeringskansliet.se
mailto:ju.L2@regeringskanlsiet.se
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Ärendet 
Regeringskansliet har skickat betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt 
skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38) på remiss till bland annat Trelleborgs 
kommun. Svar ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 januari 
2022. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen avge yttrande som ankommer 
på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den 
kommunala självstyrelsen. Svar på den aktuella remissen ska således avges av 
styrelsen. Som en del av kommunledningsförvaltningens beredning inför beslut i 
kommunstyrelsen, har ärendet skickats på internremiss till socialnämnden. 

Kommunledningsförvaltningen har mot bakgrund av socialnämndens 
internremissvar utarbetat förslag till remissvar som redovisas i separat dokument. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta förslaget till remissvaret som sitt eget. 

Förslagen i betänkandet 
I socialförvaltningens tjänsteskrivelse har socialförvaltningen sammanfattat 
bakgrunden för utredningen som har lämnat betänkandet, samt redovisat utvalda 
förslag från betänkandet. 

Utredningen har haft i uppdrag att se över utformningen av föräldrabalkens regler 
om föräldraskap och i övrigt, med utgångspunkt i barnets bästa, överväga vissa 
förändringar av de familjerättsliga reglerna. 

I betänkandet föreslås bland annat att: 

• Föräldrabalkens regler om föräldraskap ska bli enklare, tydligare och mer 
inkluderande. 

• Det ska införas en tidsfrist för en förälders rätt att väcka talan om hävande 
av föräldraskapet för den förälder som inte har fött barnet. 

• 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. 

• Det ska införas en ny form av fullmakt, 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. 

• 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. 

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

Ändringarna som föreslås är en förenkling och anpassning till de 
familjekonstellationer som redan finns i samhället. Begrepp har här ändrats från till 
exempel moderskap och faderskap till föräldraskap. De delar som rör social 
förälder, adoption och upplysningsplikt syftar till att stärka barnets rätt. 
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Socialnämndens synpunkter 
I socialnämndens internremissvar redovisas bedömda konsekvenser för 
socialförvaltningen och konsekvenser utifrån ett barnperspektiv. 

När det gäller konsekvenser för socialförvaltningen finns det förslag i betänkandet 
som kan innebära ökad arbetsbelastning för förvaltningen och förslag som kan 
innebära att arbetet blir mindre betungande. 

När det gäller konsekvenser för barn och unga bedöms förslagen i huvudsak få 
positiva konsekvenser. ” Förslagen bidrar sammantaget till en familjerättslig 
reglering som bättre tillgodoser barnets behov av trygghet samt barnets rätt att 
bibehålla och utveckla relationerna med de vuxna som barnet betraktar som sina 
föräldrar, oberoende av i vilken familjekonstellation barnet växer upp.” 

När det gäller införandet av föräldrafullmakter anser dock socialnämnden att det 
kan finnas anledning att se över om det är lämpligt att tidsbegränsa 
föräldrafullmakterna att gälla exempelvis ett år i taget, för att undvika 
konsekvenser att det finns vuxna som inte längre är sociala föräldrar som har kvar 
föräldrafullmakt vilket skulle kunna inverka skadligt på barns integritet. 

Förslag till remissvar 
I kommunledningsförvaltningens förslag till remissvar lyfts socialnämndens 
synpunkt avseende införandet av föräldrafullmakter. Därutöver redovisas att 
kommunen inte har något att erinra mot förslagen i betänkandet i övrigt. 
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Datum Diarienummer 

2022/341 

2022-09-19 SN 2022/341 

Socialförvaltningen BesöksadressAlgatan 13 Fakturaadress 
E-posttrelleborgs.kommun@trelleborg.se PostadressBox 63, 231 21 

Trelleborg 
Box 173, 231 23 Trelleborg 

Webb www.trelleborg.se Telefon 0410-73 30 00 Org.nr212000-1199 

Maria Rosenquist 

maria.rosenquist@trelleborg.se 

Socialnämnden 

Tjänsteskrivelse Internremiss: Alla tiders 
föräldraskap-ett stärkt skydd för barns 
familjeliv. 

Sammanfattning 
Trelleborgs kommun är en av remissinstanserna för remissen Alla tiders 
föräldraskap-ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38). Remissen 
hanterar en del frågor som rör Socialnämndens ansvarsområde och svaren på 
remissen kommer att sammanställas i kommunledningsförvaltningen innan det 
behandlas i Kommunstyrelsen. 

I korthet handlar förslaget om förenkling och anpassningar till de 
familjekonstellationer som finns i samhället. Områden som bland annat social 
förälder, föräldrafullmakt och adoption berörs. 

Beslutsunderlag 
Bilaga 1 Remiss från Regeringskansliet 

Socialförvaltningens förslag till beslut 
Socialnämnden föreslås besluta 

att godkänna rapporten 

att anta rapporten som sin egen 

att skicka svaret till kommunledningsförvaltningen 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
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Ärendet 
Utredningen har haft i uppdrag att se över utformningen av föräldrabalkens regler 
om föräldraskap och i övrigt – med utgångspunkt i barnets bästa – överväga vissa 
förändringar av de familjerättsliga reglerna. 

Utredningen föreslår bland annat att: 

• Föräldrabalkens regler om föräldraskap ska bli enklare, tydligare och mer 
inkluderande. 

• Det ska införas en tidsfrist för en förälders rätt att väcka talan om hävande 
av föräldraskapet för den förälder som inte har fött barnet. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

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

Ändringarna som föreslås är en förenkling och anpassning till de 
familjekonstellationer som redan finns i samhället. Begrepp har här ändrats från till 
exempel moderskap och faderskap till föräldraskap. De delar som rör social 
förälder, adoption och upplysningsplikt syftar till att stärka barnets rätt. 

Konsekvenser för socialförvaltningen: 

Förslaget kan innebära ökade volymer för kommunerna i samband med umgänge 
och vårdnadsfrågor kring social förälder. Det kan också bli fler utredningar 
avseende styvbarnsadoptioner samt fler utredningar av moderskap för inflyttade. 

I vissa delar kan förslaget å andra sidan innebära att socialnämndens arbete skulle 
kunna bli mindre betungande. Enklare och tydligare regler om föräldraskap kan i 
viss mån underlätta nämndens arbete. 

I övrigt kan förvaltningen i nuläget inte se något ytterligare som i dagsläget 
förväntas påverka kommunen kostnadsmässigt. 
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Konsekvenser för utifrån ett barnperspektiv 

Förslagen bedöms i huvudsak få positiva konsekvenser för barn och unga. I enighet 
med utredningen anser förvaltningen att den föreslagna föräldraskapsrättsliga 
regleringen innebär att barns rätt till sina föräldrar stärks och att de 
föräldraskapsrättsliga reglerna blir lika för alla barn, oavsett vilken 
familjekonstellation barnet lever i. Förslagen om hävande av föräldraskap för den 
förälder som inte har fött barnet innebär att barnets intresse av trygghet och 
stabilitet i sina befintliga familjerelationer får ett starkare skydd än i dag. Med 
förslagen om utökade möjligheter till adoption ges fler barn också möjlighet att 
befästa en befintlig familjerelation. Förslagen som avser stärka barns rätt till 
sociala föräldrar bedöms också i huvudsak innebära positiva konsekvenser för barn 
och unga. Förvaltningen anser dock att det kan finnas anledning att se över om det 
är lämpligt att tidsbegränsa föräldrafullmakterna att gälla exempelvis 1 år i taget 
för att undvika konsekvenser att det finns vuxna som inte längre är sociala föräldrar 
som har kvar föräldrafullmakt vilket skulle kunna inverka skadligt på barns 
integritet. Förslagen som avser att stärka barns rätt till umgänge med sociala 
föräldrar bedöms få positiva konsekvenser för barn under förutsättning att 
kommuner och domstolar får stöd i att utveckla en gemensam och rättvis 
bedömningsgrund för vad som avses med en sådan särskild umgängesperson som 
ska ha talerätt kring umgänge. Förslagen bidrar sammantaget till en familjerättslig 
reglering som bättre tillgodoser barnets behov av trygghet samt barnets rätt att 
bibehålla och utveckla relationerna med de vuxna som barnet betraktar som sina 
föräldrar, oberoende av i vilken familjekonstellation barnet växer upp. 

Socialförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. 



Protokollsutdrag 1 (3) 

Kommunstyrelsen 

Mötesdatum Mötets diarienummer 

2022-12-14 KS 2021/700 

Plats och tid Parken, Rotundan kl. 13.00–16.30 

Beslutande Ann Kajson Carlqvist (M), Ordförande 
Göran Gärtner (M) 
Catharina von Blixen-Finecke (M) 
Erik Lundström (KD) 
Helmuth Petersén (SD) 
Mathias Andersson (SD) 
Bengt Andersson (SD) 
Henrik Silfverstolpe (L) 
Christer Dahlberg (VS) 
Lennart Höckert (S) 
Anna Nordstrandh (S) 
Veronica Larsson (S), Jäv § 342 
Patrik Holmberg (C) 

Tjänstgörande ersättare Ken Karlsson (SD), Tjänstgörande för Anita Persson (SD) 
Sven Lindkvist (S), Tjänstgörande för Veronica Larsson (S) § 342 
Maria Wilhelms (MP), Tjänstgörande för Emil Samnegård (MP) 

Ersättare Marianne Ohrlander (M) 
Jan Isaksson (M) 
Fredrik Schlyter (M) 
Åke Svensson (KD), § 314-324, 343 
Fredrik Trulsson (SD) 
Anna Holst (SD), § 314-317, 323-324 
Inger Persson (L) 
Fredrik Winge (VS) 
Birgitta Lanér Sjöström (S) 
Mariann Sjöström (C) 

Övriga Gisela Öst, Kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen 
Bo Carlbark, Biträdande kommundirektör, Kommunledningsförvaltningen 
Aleksandra Palmen, Kommunjurist, Kommunledningsförvaltningen 
Sofia Norman, Sekreterare, Kommunledningsförvaltningen 
Daniel Pålsson-Wargren, Avdelningschef, Tekniska serviceförvaltningen, 
§ 343 
Malin Ekblad, Säkerhetschef, Kommunledningsförvaltningen, § 316 
Madelene Johansson, Verksamhetsstrateg, Arbetsmarknadsförvaltningen, 
§ 317 
Layal Chidiac, Rekryterare, Arbetsmarknadsförvaltningen, § 317 
Axel Bengtsson, Politisk sekreterare, Vårt Söderslätt 
Håkan Sjöberg, Vice ordförande kommunfullmäktige, Moderaterna 
Peter Johnsson, It-tekniker, Tekniska serviceförvaltningen 



Protokollsutdrag 2 (3) 

Kommunstyrelsen 

Mötesdatum Mötets diarienummer 

2022-12-14 KS 2021/700 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkan 

Justeringens plats och tid Kommunledningsförvaltningen onsdagen den 21 december 2022 kl. 09.00 

Paragrafer 314–347 

Sekreterare 
Sofia Norman 

Ordförande 
Ann Kajson Carlqvist (M) 

Justerare Erik Lundström (KD) Helmuth Petersén (SD) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Kommunstyrelsen 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-21 

Datum då anslaget tas ned 2023-01-12 

Förvaringsplats Kommunledningsförvaltningen 

Underskrift 
Sofia Norman 



Protokollsutdrag 3 (3) 

Kommunstyrelsen 

Mötesdatum Mötets diarienummer 

2022-12-14 KS 2021/700 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkan 

§ 326 Remiss, Alla tiders föräldraskap – ett 
stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38) 
Dnr KS 2022/627 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att anta föreliggande förslag till remissvar avseende betänkandet Alla tiders 
föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjelivsom sitt eget. 

Sammanfattning 
Regeringskansliet har skickat betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt 
skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38) på remiss till bland annat Trelleborgs 
kommun. Svar ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 januari 
2023. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen avge yttrande som ankommer 
på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den 
kommunala självstyrelsen. Svar på den aktuella remissen ska således avges av 
styrelsen. Som en del av kommunledningsförvaltningens beredning inför beslut i 
kommunstyrelsen, har ärendet skickats på internremiss till socialnämnden. 

Kommunledningsförvaltningen har mot bakgrund av socialnämndens 
internremissvar utarbetat förslag till remissvar som redovisas i separat dokument. 
Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta förslaget till remissvaret som sitt eget. 

Mer information finns under rubriken Ärendeti kommunledningsförvaltningens 
tjänsteskrivelse. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-11-07 
Förslag till remissvar, 2022-11-07 
Remissmissiv från Regeringskansliet, 2022-08-26 
Betänkande, Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 
2022:38), juni 2022 (betänkandet är uppdelat i två dokument) 
Protokollsutdrag socialnämnden 2022-10-20, § 110 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse/internremissvar, 2022-09-19 

Beslutet skickas till 
Justitiedepartementet (skickas med e-post till ju.remissvar@regeringskansliet.se 
med kopia till ju.L2@regeringskanlsiet.se, ”Trelleborgs kommun” och 
justitiedepartementets diarienummer, ”Ju2022/02331”, anges i ämnesraden) 
Socialnämnden 



Remissvar 1 (1) 

Datum Diarienummer 

2022-11-07 KS 2022/627 

Kommunledningsförvaltningen BesöksadressAlgatan 13 Fakturaadress 
E-posttrelleborgs.kommun@trelleborg.se Postadress231 83 Trelleborg Box 173 

Webb www.trelleborg.se Telefon 0410-73 30 00 Org.nr212000-1199 

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

Regeringskansliet har skickat betänkandet Alla tiders föräldraskap – ett stärkt 
skydd för barns familjeliv(SOU 2022:38) på remiss till bland annat Trelleborgs 
kommun. 

Kommunens yttrande 
Kommunstyrelsen har inhämtat synpunkter på betänkandet från socialnämnden. 
Mot bakgrund av socialnämndens internremissvar lämnas nedan synpunkt 
avseende förslag på införande av föräldrafullmakter. 

Trelleborgs kommun har i övrigt inget att erinra mot förslagen i betänkandet. 

Införande av föräldrafullmakter 
Trelleborgs kommun anser att det kan finnas anledning att se över om det är 
lämpligt att tidsbegränsa föräldrafullmakterna att gälla exempelvis ett år i taget, för 
att undvika konsekvenser att det finns vuxna som inte längre är sociala föräldrar 
som har kvar föräldrafullmakt vilket skulle kunna inverka skadligt på barns 
integritet. 



Protokollsutdrag 1 (3) 

Socialnämnden 

Mötesdatum Mötets diarienummer 

2022-10-20 SN 2022/202 

Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl. 15.00–15.50 

Beslutande Venzel Rosqvist (M), Ordförande 
Marie Sandholm (M), 1:e vice ordförande 
Birgitta Svensson (KD) 
Fredrik Karlsson (SD), 2:e vice ordförande 
Catharina Aall Flood (VS), jäv §§ 112, 113 

Tjänstgörande ersättare Anitha Lata (S), ersätter Anna Nordstrandh (S) 
Tomas Tigerschiöld (MP), ersätter Hans Björklund (S) 
Birgitta Sjögren (C), ersätter Catharina Aall Flood (VS) §§ 112, 113 

Ersättare Christina Hilding (M) 
Magdalena Winell Starmach (KD) 
Susanne Abramsgård (SD) 
Wictor Olsson (SD) 
Magnus Kleberman (L) 

Övriga Annikki Tinmark, Förvaltningschef, Socialförvaltningen 
Jessica Hahne, Avdelningschef, Socialförvaltningen 
Mats Jeppsson, Nämndsekreterare, Socialförvaltningen 
Maria Rosenquist, Avdelningschef, Socialförvaltningen 
Maria Staf, Avdelningschef, Socialförvaltningen 

Justeringens plats och tid Justeringen äger rum i anslutning till sammanträdet. 

Paragrafer 103–117 

Sekreterare 
Mats Jeppsson 

Ordförande 
Venzel Rosqvist (M) 

Justerare Birgitta Svensson (KD) Tomas Tigerschiöld (MP) 



Protokollsutdrag 2 (3) 

Socialnämnden 

Mötesdatum Mötets diarienummer 

2022-10-20 SN 2022/202 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkan 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutande organ Socialnämnden 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-21 

Datum då anslaget tas ned 2022-11-14 

Förvaringsplats Socialförvaltningen 

Underskrift 
Mats Jeppsson 



Protokollsutdrag 3 (3) 

Socialnämnden 

Mötesdatum Mötets diarienummer 

2022-10-20 SN 2022/202 

Justerares signaturer Utdragsbestyrkan 

§ 110 Internremiss om Alla tiders föräldraskap – 
ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 
2022:38) 
Dnr SN 2022/341 

Beslut 
Socialnämnden beslutar 

att godkänna rapporten 

att anta rapporten som sin egen 

att skicka svaret till kommunledningsförvaltningen. 

Sammanfattning 
Trelleborgs kommun är en av remissinstanserna för remissen Alla tiders 
föräldraskap-ett stärkt skydd för barns familjeliv (SOU 2022:38). Remissen 
hanterar en del frågor som rör Socialnämndens ansvarsområde och svaren på 
remissen kommer att sammanställas i kommunledningsförvaltningen innan det 
behandlas i Kommunstyrelsen. 

I korthet handlar förslaget om förenkling och anpassningar till de 
familjekonstellationer som finns i samhället. Områden som bland annat social 
förälder, föräldrafullmakt och adoption berörs. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 september 2022 
Remiss från Regeringskansliet 

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
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