
REMISSVAR 1 (1) 
Datum Vår beteckning 

2021-10-22 FK 2021/011590 

Justitiedepartementet 

103 33 Stockholm 

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

(Ju2021/02514) 

Försäkringskassan begränsar yttrandet till de delar som berör vår verksamhet. 

7 Föräldraskap för barn som tillkommit efter surrogatarrangemang när de 
tilltänkta föräldrarna har sin huvudsakliga anknytning till Sverige 

Försäkringskassan noterar att en konsekvens av att barnets båda föräldrar inte har 
erkänts i Sverige är att underhållsstöd kan lämnas när ett sammanboende par lever 
tillsammans med ett gemensamt barn.    

10.2 Förslaget till lag om ändring i lag (1985:367) om internationella 
faderskapsfrågor 

Försäkringskassan noterar att flera ställen i betänkandet, t.ex. i avsnitt 3.3.2 
Faderskapspresumtion i utländsk lag och i avsnitt 10.2 Förslaget till lag om ändring i lag 
(1985:367) om internationella faderskapsfrågor, utgår från att båda föräldrarna invandrar 
tillsammans med barnet och att registrering om förälder görs i folkbokföringen. I det 
sammanhanget vill Försäkringskassan lyfta att Skatteverket inte registrerar barnets 
förälder som bor i utlandet och som inte är vårdnadshavare (se Skatteverkets 
ställningstagande Behov av att behandla personuppgifter i folkbokföringsdatabasen om 
personer som aldrig har varit folkbokförda i Sverige, dnr 8-909874). Det får till följd att 
det ankommer på Försäkringskassan att pröva föräldra- och faderskapserkännande i 
samband med utredning av socialförsäkringsförmåner.  

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Alexandra Wallin i närvaro av 
rättschef Mikael Westberg och verksamhetsutvecklare Linda-marie Danell, den senare 
som föredragande. 

Alexandra Wallin 

Linda-marie Danell 
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