Remissvar över betänkande SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och
adoption i vissa fall

Ambassaden är positiv till att betänkande SOU 2021:56 Nya regler om utländska
föräldraskap och adoption i vissa fall överväger utökade möjligheter för att göra utländska
faderskap gällande i Sverige.
Ambassaden välkomnar särskilt de tre nya paragraferna, 2 a, 2 b, 2 c§§.
--Vad gäller föräldraskap i internationella situationer instämmer ambassaden med att den
rättsliga föräldern i utlandet även bör betraktas som barnets rättsliga förälder i Sverige,
förutsatt att det följer av lagen i det land som barnet vid sin födelse hade hemvist i.
Ambassaden delar likaså bedömningen att detta skulle förenkla förfaranden och skapa en
mer likställd reglering.
--Betänkandet SOU 2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall är
främst inriktat på familjer som ämnar flytta till Sverige.
Ambassaden London möter i sin verksamhet främst familjer som önskar fortsätta sin
bosättning i Storbritannien. När ambassaden rekvirerar samordningsnummer ska, bland
annat, en ansökan om barnets för- och efternamn undertecknas av barnets vårdnadshavare.
Barnets svenska medborgarskap ska även säkerställas.
De rättsliga föräldrarna i Storbritannien är oftast betraktade som barnets vårdnadshavare. Ett
exempel är att ett samkönat par i vissa fall inte behöver få en adoption berättigad i
Storbritannien för att kunna erkännas som barnets vårdnadshavare.
Den utländska kvinnan som burit och fött ett barn samt dennes svenska maka betraktas enligt
brittisk lag som de rättsliga föräldrarna och därmed barnets vårdnadshavare.
--Av betänkandet framgår att regleringen i Sverige ska utformas på motsvarande sätt som
reglerna om faderskap i lagen (1985:367) om internationella faderskapsfrågor och lagen
(1979:1001) om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden för den kvinna i en
samkönad relation som inte själv har fött barnet.

Ambassaden välkomnar detta förslag och delar utredningens bedömning att kvinnor därmed
får motsvarande möjlighet, som män redan tillerkänts, att få ett utländskt föräldraskap
rättsligt erkänt i Sverige.
I detta hänseende vill ambassaden uppmärksamma de hinder som kan uppstå vid ambassaden
London vid rekvirering av samordningsnummer när föräldrarna är i en (kvinnlig) samkönad
relation och ej har sin hemvist i Sverige.
För att anses som barnets vårdnadshavare i Sverige samt för att barnet ska kunna anses som
svensk medborgare ska den svenska föräldern, som inte burit och fött barnet i en samkönad
relation, enligt svensk rätt genomgå ett adoptionsärende eller få ett domstolsbeslut i
Storbritannien där frågan om vårdnad har prövats.
För många familjer innebär det omfattande svårigheter att få ett sådant beslut i
Storbritannien. Dels eftersom den föräldern redan betraktas som barnets vårdnadshavare i
Storbritannien, dels eftersom det ofta föreligger betydande svårigheter att genomgå en
närstående adoption i Sverige när de berörda parterna inte har sin hemvist i Sverige. Detta
har i vissa fall medfört att det ej varit möjligt att tilldela samordningsnummer och ansöka om
pass för vissa barn.
Ambassaden välkomnar således utökade möjligheter att, vid erkännande av det utländska
föräldraskapet i Sverige oberoende av hemvist, anse den svenska föräldern som barnets
legala vårdnadshavare och därmed barnet som svensk medborgare.

