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Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till betänkandets förslag som kommer att bidra till att 

stärka barns rättigheter samt en ökad likabehandling mellan såväl män och kvinnor som 

samkönade och olikkönade par. 

 

Yttrande 

Kommunstyrelsen är positiv till betänkandets förslag gällande bestämmelserna om utländska 

föräldraskap och adoption i vissa fall. De föreslagna ändringarna är en välkommen anpass-

ning av lagstiftningen till samhällsutvecklingen med nya typer av familjer och en ökad rörlig-

het mellan länder. 

Ordförande 

 
 
 
 

 Katrin Stjernfeldt Jammeh 

Sekreterare 

 

 Anna-Lena Alnerud 

 

 

Sverigedemokraterna inkommer med ett särskilt yttrande.  
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§ 329 

STK-2021-
1018 

Remiss från Justitiedepartementet - Nya regler om 
utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 
2021:56) 
 
 

Sammanfattning 
Justitiedepartementet har gett Malmö stad möjlighet att inkomma med synpunkter på 
betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56). 
 
Arbetsmarknads- och socialnämnden har beretts möjlighet att yttra sig i ärendet. 
Arbetsmarknads- och socialnämnden är positiva till utredningens förslag. Utredningen 
menar att det bör införas regler om utländska föräldraskap för den kvinna i en samkönad 
relation som inte fött barnet. Reglerna ska så långt som möjligt utformas på samma sätt 
som för utländska faderskap och införas i den nuvarande lagen om internationella 
faderskapsfrågor. Utländska föräldraskap ska således erkännas i Sverige direkt på grund av 
utländsk lag eller på grund av fastställelse av sådana föräldraskap genom 
domstolsavgörande eller bekräftelse. Detta förutsätter att flertalet av bestämmelserna i 
lagen ändras för att också omfatta föräldraskapen. Förslaget är att godkänna förslag till 
yttrande och skicka yttrandet till Justitiedepartementet. 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande och skickar yttrandet till 
Justitiedepartementet. 

Reservationer och särskilda yttranden 
Anders Olin (SD) och Nima Gholam Ali Pour (SD) lämnar in ett särskilt yttrande, bilaga 3. 

Beslutet skickas till  
Arbetsmarknads- och socialnämnden 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut KSAU 210927 §533 
 G-Tjänsteskrivelse KSAU 210927 Remiss från Justitiedepartementet - Nya 

regler om utländska föräldraskap och adoptioner i vissa fall (SOU 2021:56) 
 Förslag till yttrande 
 Remiss från Justitiedepartementet 
 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall (SOU 2021:56) 
 Arbetsmarknads- och socialnämnden beslut 210826 § 243 med Reservation 

(SD) 
 Remissvar från arbetsmarknads- och socialnämnden 
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Sverigedemokraterna Malmö | Box 8022 | 200 41 Malmö | Tel: 040–300 126 

E-post: malmo@sd.se | Hemsida: malmo.sd.se

Särskilt Yttrande 
Kommunstyrelsen Oktober 

Ärendenummer: STK-2021-1018 

Remiss från Justitiedepartementet - Nya regler om utländska föräldraskap och 

adoption i vissa fall (SOU 2021:56) 

Sverigedemokraterna vill framföra följande i ett yttrande. Vi ser en problematik i användningen av 

surrogatmödrar. De som blir surrogatmödrar är ofta kvinnor som befinner sig i en mycket utsatt 

situation och därmed lockas till surrogatmödraskap som en inkomstkälla trots de risker och trauman 

detta många gånger innebär. 

Ander Olin (SD) 

________________________ ________________________ 

Nima Gholam Ali Pour (SD) Rickard Åhman-Persson (SD) 

Bilaga 3
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