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VÄLKOMMEN TILL  

Remisskonferens via länk angående nya 
regler om faderskap och föräldraskap 

Den 22 augusti 2018 lämnade utredaren sitt betänkande Nya regler om faderskap och 

föräldraskap (SOU 2018:68). Utredningen föreslår bland annat att: 

 Det ska införas en föräldraskapspresumtion som motsvarar den faderskaps-

presumtion som finns i dag. Det innebär att om modern vid ett barns födelse är gift 

med en kvinna eller registrerad partner, ska denna person automatiskt anses som 

barnets förälder. 

 Det ska vara möjligt att bekräfta ett faderskap eller föräldraskap elektroniskt inom 

14 dagar från barnets födelse. Socialnämndens utredningsansvar inträder först den 

femtonde dagen. 

 En ny lag om rättsgenetisk undersökning som gäller för utredning av faderskap vid 

domstol och hos socialnämnd. Rättsmedicinalverket ska utföra de undersökningar 

som genomförs med stöd av den nya lagen. 

En förteckning över remissinstanserna hittar du i länken nedan. Betänkandet har skickats 

på remiss och sista svarsdag är den 28 februari 2019. Samtliga kommuner och 

landsting/regioner har dock möjlighet att lämna in svar på eget initiativ.  

Förteckning över remissinstanser  

MÅLGRUPP 

Tjänstemän och politiker med ansvar för familjerättsärenden. 

 

Webbsänds tisdagen 13 november 2018 
  

https://www.regeringen.se/4a4540/contentassets/d655bb3a85b4487196071727fd145ed7/nya-regler-om-faderskap-och-foraldraskap-sou-201868
https://www.regeringen.se/4a4540/contentassets/d655bb3a85b4487196071727fd145ed7/nya-regler-om-faderskap-och-foraldraskap-sou-201868
https://www.regeringen.se/4a53a5/contentassets/1db174e7ba3c443dbab2db7449d5cb71/remiss-av-sou-2018-68-nya-regler-om-faderskap-och-foraldraskap.pdf
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Remisskonferens via länk angående nya 
regler om faderskap och föräldraskap 
PROGRAM Tisdagen den 13 november 2018 kl. 13.00–14.30 

13.00 – 13.30 Presentation av utredningens förslag 

Ylva Lindblom förbundsjurist och SKL:s expert i utredningen redogör för förslagen och 
de juridiska konsekvenser de kan få. 

13.30 – 13.50 En e-tjänst i framtiden 

 Anna Johansson, förvaltningsledare på avdelningen för digitalisering, SKL, presenterar 
den föreslagna e-tjänsten som Skatteverket ska tillhandahålla och hur bekräftelse hos 
socialnämnden är tänkt att förändras.   

13.50 – 14.10 Ekonomiska konsekvenser av utredningens förslag 

Jonathan Fransson, ekonom på avdelningen för ekonomi och styrning, SKL, redogör för 
de ekonomiska konsekvenserna av förslagen. 

14.10 – 14.30 

 

 

Avslutande frågor 

Möjlighet för deltagarna att ställa frågor och lämna synpunkter på förslagen. 

 

 
Datum Tisdagen den 13 november 2018 kl. 13.00–14.30. 

Plats Remisskonferensen sänds bara via länk via Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL. Inget deltagande på plats.  

Anmälan Din webbanmälan görs via denna länk, eller via www.skl.se/kalender sök upp 
önskat datum. Bekräftelse sänds via e-post efter slutförande av anmälan.  

För deltagande via webben behöver du en dator med internetuppkoppling samt 
högtalare eller ett headset för att kunna lyssna.  
Fler instruktioner, inklusive webblänken, kommer mejlas ut till deltagarna några dagar 
före remisskonferensen. 

För frågor om remisskonferensens innehåll kontakta Ylva Lindblom 
ylva.lindblom@skl.se  

 

http://www.skl.se/kalender
mailto:ylva.lindblom@skl.se

