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Yttrande Alla tiders föräldraskap SOU 2022:38 

Dnr Ju2022/02331 

Sammanfattning 

Skolverket ser positivt på att alla barn och elever får det kontinuerliga och 

långsiktiga stöd och den omsorg de behöver av sina vårdnadshavare och som i 

förslaget sociala föräldrar under sin skolgång. Skolverket yttrar sig över de 

förslag som har anknytning till myndighetens verksamhetsområde och som vi 

bedömer har påverkan på barn och elevers skolsituation.  

Skolverkets synpunkter 

14.9.3 Föräldrafullmaktens innebörd 

Skolverket instämmer i förslaget men befarar att det kan uppstå missförstånd i 

skolan och förskolan vad en fullmakt innebär och sociala föräldrars förhoppning 

av vad de får göra. För att föräldrafullmakten ska vara ett adekvat stöd för skolan 

och förskolan behöver dess innebörd vara tydlig och dess rättsverkan klar för 

berörda parter, vilket inte i tillräcklig utsträckning tydliggörs i betänkandet. 

Eftersom det är frivilligt för kommuner och huvudmän att använda sig av dessa 

föräldrafullmakter kan det bli svårt för vårdnadshavare och elever som i skolvalet 

vill söka sig till huvudmän och skolenheter som tillåter föräldrafullmakter. Det 

kan även bli otydligt för vårdnadshavare om en kommun accepterar 

föräldrafullmakten men de enskilda huvudmännen som verkar i kommunen fattar 

olika beslut kring detta eller tvärtom. Ur likvärdighetsperspektiv är det olyckligt 

att huvudmän kan välja på vilket sätt de förhåller sig till fullmakten. 

14.9.4 Närmare om föräldrafullmaktshavarens behörighet 

Skolverket motsätter sig till förslaget eftersom det förefaller vara oklart var 

gränserna mellan de uppräknade kategorierna går. Skolverket befarar att förslaget 

kan skapa osäkerhet i fråga om vad den sociala föräldern får besluta om. 
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14.9.5 Barnets folkbokföring och vissa krav i fråga om vem som kan vara 

föräldrafullmaktshavare 

Skolverket motsätter sig till förslaget i den del som gäller att 

föräldrafullmaktshavaren inte behöver vara folkbokförd i Sverige under 

fullmaktstiden. Enligt Skolverkets bedömning överensstämmer inte detta med 

intentionen om att föräldrafullmaktshavaren ska ta en aktiv del av barnets liv och 

omsorg. 

 

14.9.7 Hur en föräldrafullmakt upphör 

Skolverket instämmer i förslaget men saknar en beskrivning av på vilket sätt 

barnet ska få stöd vid återkallande av föräldrafullmakt. Skolverket anser att 

eftersom barnet är i en beroendeställning är det viktigt att barnet har möjlighet att 

få information och stöd i ett eventuellt återkallande. 

 

Avslutningsvis saknar Skolverket även en beskrivning av konsekvenserna kring 

om ett barn får upprepade nya fullmaktsinnehavare, detta utifrån barnets bästa och 

de fortlöpande kontakterna med förskola och skola som en vårdnadshavare har. 

 

På Skolverkets vägnar 

Lena Jenee 

Avdelningschef 

Yvonne Hoffmann 

Jurist 

Handlingen är beslutad i Skolverkets 

elektroniska ärende- och 

dokumenthanteringssystem av:  

Lena Jenee (avdelningschef) den 2023-

01-10 

Yvonne Hoffmann (Signerare) den 

2023-01-10. 
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I ärendets slutliga handläggning har även Ulrika Jonasson, enhetschef deltagit. 


