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Sammanfattning
Stockholms stad har från justitiedepartementet på remiss fått betänkandet
Modernare adoptionsregler, SOU 2009:61. Kommunstyrelsen har inför stadens
remissvar begärt yttrande från bl.a. Kungsholmens stadsdelsnämnd. Ytterligare tre
stadsdelsnämnder samt socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har fått begäran
om yttrande.
Förslaget till moderna adoptionsregler är välkommet och förvaltningens
bedömning är att barnperspektivet tydligt genomsyrar hela betänkandet. Man
lyfter fram flera frågor som tidigare skapat osäkerhet och inneburit risk för skilda
bedömningar i olika nämnder.
Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden tillstyrker förslagen i betänkandet.
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Viktiga förändringar i utredningens förslag
Utredningen omfattar i sin helhet mer än 300 sidor plus bilagor. I betänkande
föreslås en ny lag och ändringar i tio redan stiftade lagar. I det följande har
förvaltningen valt att lyfta fram och för nämnden illustrera några delar i förslaget
som innebär tydliga förändringar i lagstiftningen och påverkar stadsdelsnämndens
uppdrag som socialnämnd.
Sambors rätt att prövas som adoptivföräldrar
I kapitel 7:5 föreslås att sambor får rätt att adoptera på samma villkor som gifta
par eller registrerade partners. Det anser vi vara positivt. Det innebär en mer
modern syn på familjen. En sambo ska då kunna adoptera den andra sambons barn
vilket är väl förenligt med barnperspektivet.
Det farhågor som finns kan t.ex. bestå i att sambor har en högre frekvens av
separationer än gifta. Det förklaras med att det finns många samboförhållanden
bland yngre par, med kortare förhållanden. Det som är avgörande ur ett
barnperspektiv är att bedöma stabiliteten i förhållandet på samma sätt som gifta
par eller registrerade partners där man tittar på samboförhållandets varaktighet.
Ett annat argument som har framförts mot att sambor ges möjlighet att prövas
gemensamt som adoptivföräldrar är att det med några få undantag inte finns några
länder som i dag är beredda att lämna barn för adoption till andra än gifta par och
att en lagändring därför inte skulle få något praktiskt genomslag just när det gäller
internationell adoption. Vidare har anförts att ursprungsländernas inställning skulle
kunna påverkas så att de blir misstänksamma mot Sverige som mottagarland.
Liknande argument framfördes mot den reform som genomfördes 2003 där man
gav registrerade partners möjlighet att adoptera. Enligt utredningen har dock inte
denna reform försvårat för genomförande av internationella adoptioner i Sverige.
Föräldrars samtycke
I kapitel 9:4 föreslås att den gällande huvudregeln om att den som är under 18 år
inte får adopteras utan sina föräldrars samtycke bör behållas och att den vetorätt
som en vårdnadshavande förälder normalt har i ett ärende om adoption bör
behållas. Det kan både ur ett vuxen- och ett barnperspektiv vara en viktig
huvudregel då en adoption är ett djupgående och ett livslångt beslut. I förslaget
lyfter man upp frågan om en vårdnadshavande förälders vetorätt kan hindra att
barn som varit placerade länge i familjehem och har en tillhörighet i familjehemmet blir adopterade av sitt familjehem. Flera undersökningar har visat att
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placerade barn har en gynnsammare utveckling om de är adopterade av sitt
familjehem än om de är placerade genom SoL eller LVU. Utredningen menar att
hindret till adoptioner av familjehemsplacerade barn inte i första hand beror på
lagens utformning utan på att kommunen inte arbetar för en sådan utveckling. Man
framhåller istället att det ur ett barnperspektiv är viktigast att man så långt som
möjligt försöker hitta samförståndslösningar kring barnet. Förvaltningen anser att
det är viktigt att man noga analyserar detta och gör en noggrann analys om vad
som är till de placerade barnens bästa. Det är möjligt att man i fall där barnen varit
placerade under lång tid och har en självklar tillhörighet i familjehemmet har skäl
att åsidosätta föräldrarnas rätt till vårdnad och föräldraskap, till gagn för barnens
rätt till stabilitet och tillhörighet i den familj som man lever i.
Barns samtycke
I kapitel 10:3 om krav på barns samtycke föreslår man att ett barn som fyllt 12 år
inte får adopteras utan eget samtycke om det inte finns särskilda skäl. I nuvarande
lagstiftning är åldern 16 år. Detta är också i linje med att barnets röst blir viktig,
vilket är bra.
Socialnämndens roll
I Kap 11.2 föreslås att socialnämnden ej längre ska yttra sig till domstolen utan
istället utse någon att genomföra adoptionsutredningen. Uppdraget att utse en
utredare ska kunna delegeras till en tjänsteman. Detta är ett förfarande på samma
grunder som vårdnadsutredningar enligt Föräldrabalken.
I förslaget skriver man ” Utredningen anser att det finns anledning att införa en
motsvarande ordning även i ärenden om adoption. Liksom i frågor om vårdnad
om barn, barns boende och umgänge med barn är det i ärenden om adoption
domstolen som ska fatta det slutliga beslutet. Kommunens yttrande till domstolen
har betydelse bara som ett beslutsunderlag. För domstolen är det viktigt att
utredaren har vidtagit tillräckliga åtgärder för att få fram ett fullgott
beslutsunderlag, att utredningen redovisas för domstolen och att den också
innehåller en sakkunnig bedömning av de omständigheter som är relevanta för
domstolens ställningstagande. Lika lite som i mål enligt 6 kap. Föräldrabalken
finns det däremot ett behov för domstolen av ett ställningstagande i ärendet från
en politiskt tillsatt nämnd.”
Förvaltningen stöder detta förslag. Det kommer att ge en mer effektiv
handläggning utan att äventyra rättsäkerheten.
Adoptivbarns rätt till kunskap
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I kap 13:3 lyfter man upp barnets rätt till kunskap om sitt ursprung och
adoptivföräldrarnas skyldighet att informera barnet om detta. I förslaget skriver
man ”Den eller de som har adopterat ett barn ska så snart det lämpligen kan ske
upplysa barnet om att barnet är adopterat. Om någon har adopterat sin makes
eller sambos barn, gäller skyldigheten även maken eller sambon.” Detta är
positivt, eftersom det ger en tydlig signal om barnets rätt till kunskap om sitt
ursprung och att lagstiftningen ställer krav på den eller de som adopterar att
tillgodose detta.
Enskild adoption
I kap 14 föreslås att uppgiften att pröva frågor om enskild adoption förs över från
MIA (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor) till socialnämnden. Enligt
förslaget ska enskild adoption endast bli aktuellt om adoptionen avser ett släktingbarn eller om det annars med hänsyn till det personliga förhållandet mellan
sökanden och barnet finns särskild anledning att adoptera utan förmedling av en
auktoriserad adoptionsorganisation. Det ska vidare krävas att det har lämnats ett
medgivande för sökanden att ta emot barnet för adoption och att socialnämnden
gjort bedömningen att den tänkta adoptionen är till barnets bästa.
Det innebär en skillnad mot dagens lagstiftning och ett större ansvar för nämnd
och tjänstemän. Förslaget begränsar samtidigt möjligheten till enskild adoption.
Man ska i normalfallet adoptera via en auktoriserad adoptionsorganisation.
Förvaltningens bedömning är att detta är bra och att det hos socialnämnderna finns
kompetens att göra bedömningarna om enskild adoption och att barnens intressen
kommer fram på ett bättre sätt om en sådan utredning görs enligt 6:12 § SoL av
erfarna utredare. Det är samtidigt bra att adoptionerna som regel administreras av
en auktoriserad adoptionsorganisation. Det kommer att innebära ett mer enhetligt
adoptionsförvarande.
Övre åldersgräns
I kap 15.1 föreslås ”att en bestämmelse införs om att ett medgivande att ta emot
ett barn med hemvist utomlands för adoption enligt 6 kap. 12 § socialtjänstlagen
inte får lämnas om sökanden eller sökandena vid ansökningstillfället har fyllt 43
år. Detta gäller dock inte, om barnet har en personlig anknytning till sökanden
eller det annars finns särskilda skäl.
För det fall medgivande söks av makar eller sambor, betonas i lagtexten att
hänsyn ska tas särskilt till stabiliteten i deras relation. Ett medgivande att i
adoptionssyfte ta emot ett barn med hemvist utomlands ska upphöra att gälla om
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barnet inte har tagits emot i sökandens vård inom tre år. Kravet på medgivande
utvidgas till att gälla även när sökanden är barnets vårdnadshavare.”
Åldersfrågan vid adoptioner har varit ett omdiskuterat ämne under en längre tid
och lämnat alltför stort utrymme till olika tolkningar och bedömningar. Det har
resulterat i att nämnder och tjänstemän haft olika praxis i sina bedömningar till att
ge medgivande till adoption och att adoptionssökande haft olika möjlighet till att
få ett medgivande beroende på var man bor. Socialstyrelsen har i sina riktlinjer
angett 43 år som en övre gräns vid ansökningstillfället men lämnat öppet för
undantag vid särskilda skäl som fortfarande kan tolkas på olika sätt.
I betänkandet argumenteras på följande sätt: ”Ur detta perspektiv är det viktigt att
föräldrarna inte har en alltför hög ålder i förhållande till barnets ålder.
Föräldrarna ska under många år framåt var och en för sig ha styrka och
flexibilitet att möta barnets speciella behov. Det är viktigt att åldersstrukturen i
adoptivfamiljen inte allt för mycket skiljer sig från de flesta andra familjers. Med
stigande ålder ökar risken för att drabbas av en svår sjukdom som i sin tur kan
påverka möjligheten till ett gott föräldraskap. Med äldre adoptivföräldrar ökar
sannolikheten för att föräldrarnas hälsa sviktar och krafterna inte räcker till på
samma sätt som när föräldrarna är yngre. Därtill är risken större för att nätverket
runt familjen också är åldrat. Det finns en risk att barnet därmed inte får tillgång
till nära släktingrelationer med t.ex. mor- eller farföräldrar.”
Riktlinjerna måste ha sin grund i en tydlig lagstiftning. Därför är förslaget av stor
vikt. De undantag som anges i lagförslaget är tydliga och ger en rättssäker grund
för bedömningar och beslut som är lika för alla oavsett var man bor. Åldern 43 år
vid ansökningstillfället anser vi är en bra åldersgräns där man sätter det okända
barnets behov av en trygg och stabil uppväxt i fokus.
Man föreslår vidare att ett medgivande ska gälla i tre år istället för som idag 2 år.
Då det idag är längre väntetider är detta ett också ett bra förslag som effektiviserar
handläggningen av dessa ärenden.
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som sitt remissvar
och rekommenderar kommunstyrelsen att tillstyrka föreslagna lagändringar.
Bilagor
Sammanfattning av betänkandet. Betänkandet i sin helhet finns tillgängligt hos
registratorn eller på www.regeringen.se
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