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Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns 

familjeliv (SOU 2022:38) 

(Ju2022/02331) 

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål 

att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över 

samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila 

samhället. 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ser positivt på utredningens 

förslag, eftersom förslagen utgår från barnets bästa och avser att stärka barns rätt till en 

trygg barndom oavsett hur familjekonstellationen ser ut.  

13. Utökade möjligheter till adoption 

MUCF tillstyrker förslagen. Det är positivt att möjligheterna till adoption breddas så att 

barn som är eller har varit familjehemsplacerade kan bli adopterade av båda 

familjehemsföräldrar även om dessa har skilt sig. MUCF ser även positivt på förslaget att 

barn ska kunna bli adopterade av en enda vuxen som barnet är eller har varit 

familjehemsplacerad hos, utan att begränsas av att den vuxnas nya partner ska behöva bli 

delaktig i adoptionen.  

14.9 Föräldrafullmakt 

Det är positivt att utredningens förslag även omfattar barn som växer upp i en familj med 

andra eller fler vuxna än två rättsliga föräldrar, och stärker deras rätt till sina sociala 

föräldrar genom en föräldrafullmakt. Det är viktigt att stärka barnets rätt till de vuxna som 

barnet betraktar som sina föräldrar när han eller hon växer upp i en familjekonstellation 

där det inte råder full överensstämmelse mellan rättsligt och socialt föräldraskap. 

Att barn som har fyllt 12 år enligt förslagen har rätt att genom en anmälan återkalla en 

föräldrafullmakt är också positivt. MUCF vill här särskilt anmärka att förslagets 

konsekvenser för barn som är under 12 år inte har utvecklats fullt ut av utredningen. Det 

är därför viktigt att förslaget kan modifieras om det visar sig att det strider mot yngre 

barns rättigheter och trygghet. 
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14.10.4 Avtal om umgänge med en särskild umgängesperson 

MUCF ser även positivt på förslaget om att barnets vårdnadshavare ska ha möjlighet att 

ingå avtal med en särskild umgängesperson om barnets umgänge med honom eller henne. 

Det är dock viktigt att barn som har fyllt 12 år har rätt att bestämma om den vill ha en 

särskild umgängesperson eller inte. MUCF vill också här särskilt anmärka att förslagets 

konsekvenser för barn som är under 12 år inte har utvecklats fullt ut av utredningen. Det 

är därför viktigt att förslaget kan modifieras om det visar sig att det strider mot yngre 

barns rättigheter och trygghet. 

 

 

 

I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Senioranalytiker Tiina Ekman 

har varit föredragande.  
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