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YTTRANDE   
 

Dnr Ju2017/01226/L2   
 

 
Regeringskansliet 
Justitiedepartementet 
103 33 Stockholm 

 
Stockholm den 29 maj 2017 

 
 
Se barnet! (SOU 2017:6) Betänkande av 2014 års vårdnadsutredning 
 
 
Sammanfattning 
 
SPF Seniorerna föreslår att regleringen av barns rätt till umgänge med mor- och 
farföräldrar samt andra som står barnet nära ses över. 
 
SPF Seniorerna delar utredningens bedömning att endast socialnämnden bör vara 
behörig att föra talan om barnets umgänge med någon annan än en förälder. 
 
 

8.6 Barns umgänge med någon annan än en förälder  
 
SPF Seniorerna delar utredningens bedömning att endast socialnämnden bör vara 
behörig att föra talan om barnets umgänge med någon annan än en förälder. 

 
Genom 2006 års vårdnadsreform föreskriver föräldrabalken att socialnämnden 
särskilt ska beakta barnets behov av umgänge med sina mor- och farföräldrar 
samt andra som står barnet särskilt nära (6 kap. 15 a § andra stycket FB).  
 
I dag har ett barns mor- och farföräldrar inte rätt att föra talan på egen hand om 
umgänge med ett barnbarn, eller överklagande av socialnämndens beslut om 
umgänge. Utredningen uppger att allt fler verkar höra av sig till familjerätten med 
önskemål om att socialnämnden ska föra en talan om barnets rätt till umgänge 
med någon annan än en förälder, samt att detta också förekommer, även om det 
är ovanligt.  
 
Sammantaget medför detta att SPF Seniorerna anser att det kan vara lämpligt att 
se över regleringen av barns rätt till umgänge med mor- och farföräldrar samt 
andra som står barnet nära.  
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I detta ärende har SPF Seniorernas arbetsutskott beslutat. Martin Engman, 
samhällspolitisk chef, har varit föredragande.  
 

 
Christina Rogestam  
Förbundsordförande 
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