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Sveriges Makalösa Föräldrar     Dnr Ju2018/04106/L2  
   

Justitiedepartementet 
 Stockholm 

 

 
YTTRANDE 2019-02-16: 

 

SOU2018:68 Nya regler om faderskap och föräldraskap: Betänkande av 
Utredningen om faderskap och föräldraskap 
 

Riksförbundet Sveriges Makalösa Föräldrar är i stora delar positiv till förslagen i betänkandet. 

Utgångspunkten för Sveriges Makalösa Föräldrars remissyttrande är att Sveriges Makalösa 

Föräldrar tror på ett jämställt föräldraskap. Sveriges Makalösa Föräldrar anser att barn har rätt 

till två föräldrar och att samhället har en skyldighet att säkerställa barnets rätt, oavsett hur 

föräldrarollen ser ut.  

 

Förslag om en föräldraskapspresumtion 

Sveriges Makalösa Föräldrar välkomnar förslaget om en föräldraskapspresumtion och en 

presumtion om faderskap och moderskap vid ändrad könstillhörighet. Förslaget torde leda till en 

mer jämlik och enhetlig bild på vad som utgör föräldraskap. Det leder även till att barnets rätt 

till två föräldrar får ett starkare skydd. 

 

Förslag om nytt sätt att bekräfta faderskap och föräldraskap 

Sveriges Makalösa Föräldrar är dock av uppfattningen att om samhället arbetar för en jämlik 

familjerättslig reglering, till exempel genom att göra det jämställt för gifta samkönade par, så 

skall par i samboförhållanden inte diskrimineras. Sveriges Makalösa Föräldrar är därmed 

positiva till en förenkling av reglerna kring bekräftelse av faderskap och föräldraskap. 

Införandet av en elektronisk bekräftelse, som inte kräver godkännande från socialnämnden, 

förenklar möjligheterna för barn att tillerkännas två föräldrar när dessa inte är gifta.  

 

Sveriges Makalösa Föräldrar kritiserar dock förslaget om att föräldrar skall behöva ansöka om 

gemensam vårdnad vid tillfället för den elektroniska bekräftelsen av faderskap eller 

föräldraskap. I och med bekräftelsen tillerkänns barnet två föräldrar.  

Att barnet inte skulle tillerkännas två vårdnadshavare genom samma förfarande ter sig 

omodernt, särskilt med beaktande av att gifta par i dagsläget tillerkänns gemensam vårdnad per  
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automatik vid barnets födelse och en liknande reglering torde följa för samkönade par i och med 

förslaget på föräldraskapspresumtion. Sveriges Makalösa Föräldrar är därmed av uppfattningen 

att vårdnaden bör bli gemensam per automatik vid bekräftandet av faderskap och föräldraskap. 

För det fall att en eller båda föräldrarna anser att vårdnaden inte skall vara gemensam ska de 

vara hänvisade till möjligheten att genomgå en vårdnadsprocess. En sådan ordning skulle vara 

mer modern och ligga mer i linje med hur vårdnaden regleras för det fall att föräldrarna är gifta. 

Sveriges Makalösa Föräldrar är medveten om att inte alla fall av bekräftelse av faderskap och 

föräldraskap rör föräldrar i ett samboförhållande, utan kan även i vissa fall röra föräldrar utan 

någon mer bestående intim relation. Detta föranleder ingen förändring i Sveriges Makalösa 

Föräldrars ställningstagande.  

  

Förslag om nya regler för rättsgenetisk undersökning 

Sveriges Makalösa Föräldrar har inget att invända avseende en ny lag om rättsgenetisk 

undersökning. Särskilt välkomnas möjligheten att genomföra rättsgenetiska undersökningar på 

vävnad från en avliden man, detta kommer i ännu större utsträckning tillgodose barnets rätt att 

få veta sitt ursprung samt barnets rätt till två föräldrar.  

 

Stockholm den 16 februari 2019 

Sveriges Makalösa Föräldrar 

 

 

 

 

Christina Olsson   Marie-Louise Pallin Dolk 

Generalsekreterare   Styrelseordförande 
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Vi stärker makalösa föräldrar och deras barn 
 
Det övergripande målet för Sveriges Makalösa Föräldrar är att särlevande föräldrar och deras 
barn ska ha goda förutsättningar i samhället och att barnen ska ha rätt till sina föräldrar. 
Vi arbetar förebyggande för vårdnadsfred och en god kommunikation mellan föräldrar och barn. 

 Vi skapar bättre förutsättningar för makalösa föräldrar och deras barn genom lokalt 
föräldrastöd. 

 Vi synliggör och stärker makalösa föräldrar och deras barn i samhället genom 
utbildning, kunskapsförmedling, påverkansarbete och opinionsbildning.  
Vi är en stark röst för ensamstående föräldrar och deras barn.  

 Vi arbetar aktivt för ett jämställt föräldraskap där alla föräldrar är lika viktiga och barnen får 
goda uppväxtvillkor. 

 
Vi erbjuder meningsfulla verksamheter för makalösa föräldrar och deras barn genom våra 
lokalföreningar och familjenätverk i hela Sverige. Med stöd, erfarenhetsutbyte och gemenskap. 
Makalösa föräldrar och barn stärker varandra. 
 
Sveriges Makalösa Föräldrar är en rikstäckande intresseorganisation med lokalföreningar 
och familjenätverk runt om i landet. Vi har funnits sedan 1996 och riksförbundet 
finns i Stockholm. Vi är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation. 
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