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Kommunstyrelsen 2023-01-17 

 

 
Justerares sign:  Utdraget bestyrks: 

§ 6 

Diarienr: KS-2022/00718 

Umeå kommuns samlade yttrande SOU 2022:38 

Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för barns 

familjeliv 

Beslut 

Kommunstyrelsens beslutar 

 

att svara på remissen i enlighet med förslag till samlat yttrande 2022-12-

20 

Ärendebeskrivning 

Regeringen beslutade den 10 december 2020 att ge en särskild utredare i 

uppdrag att bland annat göra en översyn av föräldrabalkens regler om 

föräldraskap och överväga om det behöver vidtas åtgärder för att 

underlätta för familjer där fler än två vuxna tar föräldraansvar. Syftet med 

uppdraget har varit att – med utgångspunkt i barnets bästa – 

åstadkomma en mer sammanhållen, könsneutral och jämlik reglering om 

föräldraskap samt regler om föräldraansvar som är anpassade till olika 

familjekonstellationer.  

 

Individ- och familjenämnden samt kommunfullmäktiges 

jämställdhetsutskott har yttrat sig på förslaget och ställer sig 

sammantaget positiva till de förändringar som föreslås och innehållet i sin 

helhet. 

 

Umeå kommuns yttrande i sammanfattning 

Umeå kommun ställer sig sammantaget positiv till förslaget.  

 

Umeå kommun vill särskilt framhålla de förslag som på olika sätt rör 

möjligheten för sociala föräldrar att ta ett utökat formellt föräldraansvar 

(regler kring adoption, rätt till umgänge och föräldrafullmakter). 

 

Umeå kommun ser vissa risker ur barnets perspektiv kring förslaget att en 

vårdnadshavare ska kunna lämna en föräldrafullmakt som registreras i 
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folkbokföringen. Innebörden av föräldrafullmakt är att en ”social 

förälder” med föräldrafullmakt kommer att få en mera generell 

behörighet liknande en vårdnadshavare att hantera frågor som rör barnet 

(tex i kontakter med skolan). Umeå kommun anser att fler beslutsfattare 

kring barnet kan öppna för större risker för att olika uppfattningar kan 

leda till stridigheter, tex umgängestvister. Det är viktigt att det handlar 

om barnets bästa och barnets rätt till umgänge och inte eventuella sociala 

föräldrars rätt till umgänge med barnet. 

Beslutsunderlag 
Missiv Ju2022/02331  
Betänkande – Alla tiders föräldraskap del 1  
Betänkande – Alla tiders föräldraskap del 2 

Förslag till samlat yttrande 2022-12-20 

Individ- och familjenämndens yttrande 2022-10-24 
Individ- och familjenämndens protokollsutdrag från beslut 

Jämställdhetsutskottets protokollsutdrag från beslut 

Beredningsansvariga 

Annika Dalén, utvecklingsstrateg 

 

Näringslivs- och arbetsutskottets beslutsordning 

Näringslivs- och arbetsutskottet beslutar enligt tjänsteskrivelsens förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Justitiedepartementet   
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