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Nya regler för adoption – ny
delegering
Förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden delegerar till förvaltningschefen att enligt
4 kap 14 § föräldrabalken på uppdrag av rätten utse utredare i
adoptionsärenden.
2. Under förutsättning av nämndens beslut enligt punkt 1 ovan
anmäler förvaltningschefen att hon vidaredelegerar beslut att
utse utredare i adoptionsärenden till (lägst) enhetschef.

Kerstin Sandström
stadsdelsdirektör

André Isaksson
avdelningschef

Sammanfattning
Sedan den 1 september i år gäller ny lagstiftning om adoptioner.
Detta har medfört förändringar i bland annat socialtjänstlagen och
föräldrabalken. Förändringen i socialtjänstlagen innebär att ett
medgivande att ta emot ett barn för kommande adoption ska gälla i
tre år istället för två. Förändringen i föräldrabalken innebär att
tingsrätten i adoptionsärenden uppdrar åt stadsdelsnämnden att utse
en utredare som ska se om förutsättningarna för adoption är
uppfyllda. Adoptionsyttranden kommer därmed inte längre att
behandlas vid stadsdelsnämndens sammanträden.
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Förvaltningen föreslår delegering av beslut att utse utredare i
adoptionsärenden enligt ovan. Under förutsättning av nämndens
beslut anmäler förvaltningschefen sin vidaredelegering.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för HR (personal) och
kansli.
Ärendet
Sedan den 1 september i år gäller ny lagstiftning om adoptioner.
Syftet är att stärka barnrättsperspektivet och skapa bättre
förutsättningar för ett effektivt förfarande som uppfyller högt
ställda krav på rättssäkerhet. Det nya regelverket har medfört
förändringar i bland annat socialtjänstlagen och föräldrabalken.
Förändringen i socialtjänstlagen innebär att ett medgivande att ta
emot ett barn för kommande adoption ska gälla i tre år. Tidigare
var tidsgränsen två år. Beslut om sådant medgivande kan liksom
tidigare delegeras till ett utskott – i stadsdelsnämndens fall den
sociala delegationen. Ingen förändring behövs således i den
delegering som nämnden sedan tidigare har fattat beslut om.
Förändringen i föräldrabalken innebär att när tingsrätten har inlett
ett adoptionsärende ska rätten ge socialnämnden – i Stockholms
fall stadsdelsnämnderna – i uppdrag att utse en utredare på
liknande sätt som i vårdnadsärenden. Den som utses att
genomföra en adoptionsutredning ska utreda om förutsättningarna
för adoption är uppfyllda. Utredaren ska alltid försöka klarlägga
barnets och föräldrarnas inställning. Utredaren ska redovisa det
som har framkommit för rätten och lämna ett förslag till beslut.
Förändringen medför att det yttrande som överlämnas till tingsrätten
i adoptionsärenden inte längre behandlas vid stadsdelsnämndens
sammanträde, eftersom den tidigare bestämmelsen i 4 kap 10 §
föräldrabalken om detta har upphört att gälla. Den nya bestämmelsen
om att nämnden istället, på uppdrag från rätten, ska utse en utredare
återfinns i 14 § i ett helt nytt fjärde kapitel.
Förvaltningens förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden delegerar till förvaltningschefen
att enligt 4 kap 14 § föräldrabalken på uppdrag av rätten utse
utredare i adoptionsärenden. Under förutsättning av nämndens
beslut om detta anmäler förvaltningschefen att hon vidaredelegerar
beslut att utse utredare i adoptionsärenden till (lägst) enhetschef.
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