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Remissvar avseende SOU 2021:56 Nya regler om utländska 

föräldraskap och adoption i vissa fall 

(Ju2021/02514) 

 

Ambassaden i Tbilisi har genom remiss anmodats att yttra sig avseende SOU 

2021:56 Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall. 

 

Ambassaden handlägger varje år flera ärenden gällande barn som tillkommit 

efter surrogatarrangemang i Georgien där – med utredningens begrepp – de 

tilltänkta föräldrarna har sin huvudsakliga anknytning till Sverige. Utredningens 

förslag till nya regler om föräldraskap för barn som tillkommit efter sådana 

surrogatarrangemang torde inte nämnvärt påverka ambassadens uppgifter eller 

ärendehandläggning i sammanhanget, som primärt gäller att bistå svenska 

myndigheter vid fastställande av faderskap samt att utreda medborgarskap, 

rekvirera samordningsnummer och handlägga ansökan om provisoriskt pass 

för barnet. Ambassaden har därmed inga synpunkter på förslagen som sådana. 

 

Utredningen konstaterar att svensk rätt saknar regler om surrogatarrangemang 

och att de nya regler som föreslås om föräldraskap för barn som tillkommit 

efter surrogatarrangemang utomlands, när de tilltänkta föräldrarna har sin 

huvudsakliga anknytning till Sverige, syftar till att uppfylla Sveriges 

konventionsåtaganden om barnets rättigheter. Ambassaden noterar att 

Georgien, som är ett av de länder där sådana surrogatarrangemang genomförs, 

under 2020 gjorde vissa lagändringar som motiverades med att stärka 

rättighetsskyddet dels för barn som tillkommer efter surrogatarrangemang här, 

dels för de georgiska surrogatmödrarna. Ambassaden noterar också att det 

finns en diskussion internationellt om situationen för surrogatmödrar och 

deras rättigheter, hälsa och intressen. 

 

I ljuset av detta vill ambassaden fråga om utredningen analyserat huruvida de 

föreslagna nya reglerna kan påverka situationen för surrogatmödrar och deras 

rättigheter, hälsa och intressen. 
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Att ambassaden ställer denna fråga innebär inget eget ställningstagande om 

surrogatarrangemang eller om situationen för surrogatmödrar, och påverkar 

inte ambassadens handläggning av ärenden kopplade till surrogatarrangemang. 

 

 

 

Claudia Winroth 

Administrativ och konsulär chef 


	mottagandeorgod
	attention
	postnrochpostadress
	city
	country
	regarding
	appendix

