Motion till iksdagen
M029
av /u/Viliot (DG)

Om möjlighet för fler med vårdnad

Förslag till iksdagsbeslut
Iksdagen tillkännager för regeringen vad som anförs i motionen om
1. att i Föräldrabalken lägga till 6 kap. 6b § med följande lydelse:
Om en eller båda vårdnadshavare vill ge extra vårdnadshavare till
ett barn ska Socialnämnden i kommunen där barnet är folkbokfört
ta beslut om det är lämpligt eller inte. Har alla vårdnadshavare och
eventuella andra extra vårdnadshavare godkänt den nya extra vårdnadshavaren ska socialnämnden godkänna förfrågan om det inte är
uppenbart att det är olämpligt med hänsyn till barnets bästa.
2. att i Föräldrabalken lägga till 6 kap. 23 § med följande lydelse:
Extra vårdnadshavare är en titel som har samma rättigheter och skyldigheter som en vårdnadshavare förutom när det kommer till rättigheterna i 6b § och 24§. En extra vårdnadshavare får inte ha ensam
vårdnad över ett barn.
3. att i Föräldrabalken lägga till 6 kap. 24 § med följande lydelse:
Om vårdnadshavare vill kan ett vårdnadsavtal skrivas där en extra
vårdnadshavare får sin vårdnad definierad och när den är över. Det
kan också skrivas att en extra vårdnadshavare får vårdnaden över
barnet om en specifik vårdnadshavare inte kan fullfölja sitt uppdrag.

Motivering
Sverige är ett land i framkant och många familjer ser inte ut som de familjer som lagarna
som Sverige har idag är skapade efter. Det inte är många denna hjälper men de få den
hjälper slipper mycket mycket byråkrati och kan ofta vara i barnets bästa. Exempel på
tillfällen när det underlättat med fler vårdnadshavare kan vara att föräldrarna är skilda och
barnet ser på sin förälders partner som en förälder och om alla parter godkänner bör det
gå att de hen vårdnad om något händer med föräldern. Ett annat scenario är en polygona
familjekonstellationer eller att en förälder med ensam vårdnad har exempelvis jobb eller
annan aktivitet som gör att denna inte kan ta hand om barnen på vardagar och de bor hos
far- eller morföräldrar. Då kan det vara klokt att de får vårdnad över barnen åtminstone i
den tid som behövs. RFSU har länge förespråkat detta och tidigare regeringar har gillat
idéen men aldrig gjort något åt det.
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