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Föräldrarnas ålder vid ansökan om medgivande till adoption
Flera omständigheter ska enligt lagstiftningen särskilt beaktas vid socialnämndernas
bedömning om att ge medgivande till adoption. En faktor som nämnderna ska väga in i
lämplighetsbedömningen är de sökandes ålder.
Det finns ingen lagstadgad övre åldersgräns för adoptioner i Sverige. För ca två år sedan ville
dock en statlig utredning införa en åldersgräns på 42 år och menade att den som avser att
adoptera inte får vara över denna ålder då den ansöker om medgivande hos socialnämnden.
Utredaren hänvisade bl.a. till hälsoproblematiken (risken för sjukdomar och att hälsan sviktar
ökar med stigande ålder)och att man måste ha ett långsiktigt perspektiv (20 år) när man
bedömer lämpligheten hos föräldrarna (är de tillräckligt vitala och flexibla när barnet kommer
upp i tonåren?). Därtill ansåg utredaren att det med hänsyn till rättssäkerheten var nödvändigt
att få en mer enhetlig syn på detta med övre åldersgräns bland de myndigheter och domstolar
som avgör dessa ärenden.
Någon lagstadgad övre åldersgräns infördes aldrig. Istället uttalades i propositionen som
följde att åldern skulle ges större hänsyn än tidigare vid lämplighetsbedömningen av de
sökande. I författningskommentaren till kap. 6 § 12 SOL anges därför att som riktpunkt bör
vara att den eller de som vill adoptera får vara högst 42 år då ansökan hos socialnämnden
görs. Direkt efter den raden står det dock att det i varje enskilt fall alltid måste göras en
sammanvägning av samtliga omständigheter i just det fallet!
Stockholms stad och Socialstyrelsen utgår från författningstexten i sina riktlinjer för
handläggningen av adoptionsärenden och rekommenderar att 42 år ska vara en riktpunkt i
bedömningarna men att undantag kan göras i det enskilda fallet.
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) rekommenderar att föräldrarna inte är
över 45 år vid adoption. MIA anser att vid 45 års ålder går gränsen för att det ska kunna
utvecklas ett naturligt åldersband mellan föräldrar och barn. MIA tillägger dock att undantag
måste kunna göras i det enskilda fallet!!
Länsrätter och Kammarrätter, som avgör de adoptionsärenden som överklagas, dömer enligt
praxis från en prejudicerande dom av Regeringsrätten(RR)1995. Detta ärende gällde en 46
årig ensamstående kvinna och rätten ansåg visserligen att den sökande generellt inte ska vara
över 45 år när den ansöker om medgivande men att undantag måste kunna ske i det enskilda
fallet om det finns andra omständigheter som uppväger den höga åldern. I detta fall ansåg
rätten att det fanns personliga egenskaper hos kvinnan i kombination med en stabil ekonomisk
och social situation som kompenserade hennes i sammanhanget höga ålder.
Ett flertal social och stadsdelsnämnder, däribland Maria Gamla stans och Bromma
stadsdelsnämnder, har för att få fram ett tydligare prejudikat i frågan om åldersgräns, drivit
flera fall vidare. Dock har RR inte gett prövningstillstånd i något av dessa fall. I de fall som
behandlats av Kammarrätterna har rätten funnit omständigheter som kompenserat den höga
åldern. Det har inneburit att bl.a. en 56 åring fått medgivande att adoptera. I ett fall som
nyligen avgjordes ansåg dock domstolen att det saknades sådana omständigheter som
kompenserande hög ålder. Fallet gällde en 48 årig kvinna och rätten bedömde att hon hade en
för osäker ekonomisk situation och ett svagt socialt nätverk.

Detta är kortfattat vad lagstiftare, myndigheter och organisationer som arbetar med adoptioner
anser i frågan om ålder samt hur domstolarna hittills hanterat frågan. Konstateras kan att
någon klar och tydlig övre åldersgräns inte existerar för få medgivande till adoption. Enbart
generella riktlinjer och allmänna rekommendationer förekommer och hög ålder hos de
sökande ska inte ses isolerat utan måste alltid vägas emot andra faktorer i det enskilda fallet.
Under rådande förhållanden vill förvaltningen trots allt hänvisa till de riktlinjer som
kommunstyrelsen i Stockholms stad har antagit 2001-10-17 (uppdaterades efter lagändringar
2005) när det gäller adoptionsärenden. I dessa riktlinjer fastslås att riktpunkten vid
bedömningar om att ge medgivande till adoption ska vara att de sökande inte är över 42 år och
att avsteg från detta enbart ska kunna ske i undantagsfall. Som exempel på sådana undantag är
när det handlar om
- adoption av ett syskon
- adoption av känt barn -släktingbarn eller sommarbarn
- ett sökande par och en av parterna är något äldre än 42 år!!
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