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Riktlinje för adoption
Fastställd av socialnämnden 2022-05-23 § 37.

Adoption
Allmänt om adoption

Beslut om adoption innebär att barnet anses som adoptantens barn och inte som barn till sina
biologiska föräldrar. Ett krav är att inga andra intressen får gå före barnets bästa när beslut om
adoption fattas. En adoption går inte att häva.
Barnets rätt i samband med adoptioner
Adoption handlar om barnets rätt till föräldrar och innebär att en eller två vuxna genomgår en
rättslig process för att bli juridiska föräldrar till ett barn som den/de från början inte har någon
juridisk koppling till. Genom lagregleringen av adoptioner har samhället tagit på sig ett särskilt
ansvar gentemot dessa barn och principen om barnets bästa är alltid överordnad de sökandes
önskemål. Barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör
adoptionen. Inställningen ska beaktas med hänsyn taget till barnets ålder och mognad. Ett barn
som är adopterat har rätt att få veta det. Föräldrarna ska så snart som det är lämpligt upplysa
barnet om att hen är adopterad.
Vem får adoptera?
Den som har fyllt 18 år får adoptera. Det finns ingen övre åldersgräns. Makar och sambor får
endast adoptera gemensamt. En make/sambo får dock med sin makes eller sambos samtycke
adoptera hens barn. Make/sambo får även i annat fall adoptera ensam om den andra
maken/sambon vistas på okänd ort eller är varaktigt förhindrad att adoptera till följd av en psykisk
sjukdom eller något annat liknande förhållande. Andra än makar/sambor får inte adoptera
gemensamt.
Samtycke
Barn som har fyllt 12 år måste själva samtycka till adoptionen och ett barn får inte adopteras utan
samtycke från vårdnadshavare. Undantag för kravet på samtycke gäller i båda fallen om
vårdnadshavaren/barnet är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller
liknande förhållande. Det kan också göras undantag om vårdnadshavaren vistas på okänd ort eller
om det finns synnerliga skäl. Innan ett samtycke lämnas ska föräldern och barn som fyllt 12 år få
information om innebörden av en adoption och ett samtycke. Ovanstående gäller även en särskilt
förordnad vårdnadshavare eller annan som på grund av lag eller sedvänja i en annan stat får anses
ha trätt i föräldrarnas ställe. Ett samtycke från den som har fött barnet får lämnas först sedan den
föräldern har återhämtat sig tillräckligt efter barnets födelse.
Förbud mot ersättning
En adoptionsansökan får inte bifallas om det från någon sida har getts eller utlovats ersättning eller
om det har avtalats om bidrag till barnets underhåll.
Se även: Socialstyrelsens Handbok för socialtjänstens handläggning av internationella och
nationella adoptioner, kapitel ”Allmänt om internationell adoption” samt ” Internationella
konventioner om barns rättigheter”.
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Handläggning av adoptionsärenden
Förutsättningar för handläggning av adoptionsärenden
En utredare som handlägger medgivandeutredningar ska ha ingående kunskaper om
adoptionsfrågor och föräldrautbildningsmaterialet.
Internationella adoptioner
Inledning
Vid internationella adoptioner förmedlas kontakten med givarlandet genom en av Myndigheten för
Familjerätt och föräldraskapsstöds (MFoF) auktoriserad adoptionsorganisation. De barn som blir
aktuella för internationell adoption är barn som av känd eller okänd anledning inte vårdas av sina
föräldrar. Ett adoptionsärende vid nämnden/styrelsen inleds när sökande begär medgivande att få
adoptera ett barn och avslutas i och med att adoptionen beslutats av tingsrätt och begärda
uppföljningsrapporter har avlämnats. Den nämnd/styrelse som genomför medgivandeutredningen
ska även ansvara för utredningen gällande samtycke till fortsatt adoptionsförfarande.

Schematiskt kan processen beskrivas enligt följande:
1.
2.

Sökanden kontaktar socialförvaltningen för att hen vill adoptera.
Sökanden bjuds in till ett personligt informationssamtal och får information om
adoptionsprocessen, kravet på föräldrautbildning, innehållet i hemutredningen,
adoptionsorganisationernas väntetider och krav, utdelning av informationsmaterial, kontakt
för anmälan till utbildningen och blankett för ansökan om medgivande med mera.
3. Sökande anmäler sig själv till och deltar i anvisad föräldrautbildning.
4. Efter avslutad föräldrautbildning lämnar sökanden in ansökan om medgivande till
socialtjänsten. Kopia av kursintyget bifogas.
5. Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inleds senast inom tre månader, genom att ansökan om
medgivande registreras i kommunens digitala system.
6. Utredningen genomförs. Dokumentation görs i samhällets digitala system.
7. Nämnden/styrelsen fattar beslut om medgivande enligt 6 kap 12 § SoL, eller avslår ansökan.
Medgivandeutredningen avslutas. Parterna har rätt att överklaga ett beslut om avslag.
8. Ny utredning inleds enligt 11 kap. 1 § SoL avseende samtycke till fortsatt adoptionsförfarande.
Den avslutas när tilldelad utredare har fattat beslut.
9. Uppföljningsrapport genomförs grundad på utredning enligt 11 kap. 1 § SoL.
10. Ärendet avslutas när domstol fattat beslut i adoptionsfrågan, och uppföljningsrapport
avlämnats. I syfte att förstärka grundsatsen att beslutet att gå vidare i processen alltid är den
sökandes ansvar, och för att ingen hemutredning ska påbörjas i onödan, är huvudregeln i
Arvidsjaur att den sökande själv ska anmäla sig till föräldrautbildningen och först efter
avslutad utbildning lämna in ansökan om medgivande. Om den sökande efter det första
informationssamtalet inte accepterar detta utan kräver att utredning ska påbörjas innan
avslutad föräldrautbildning har sökande dock laglig rätt till det.
Personligt informationssamtal
Den som vill adoptera börjar med att kontakta sin socialförvaltning och får då komma på ett
personligt informationssamtal. I samband med det personliga informationssamtalet ska den
sökande få med sig dels en anmälningsblankett till anvisad föräldrautbildning inför adoption, dels
en blankett för ansökan om medgivande till adoption.
Läs mer i: Socialstyrelsens Adoption - Handbok för socialtjänstens handläggning av
internationella och nationella adoptioner, kapitlet ”Information till sökande”
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Obligatorisk föräldrautbildning
Den obligatoriska föräldrautbildningen och kraven på kompetens hos utbildaren beskrivs i

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om socialnämndens
handläggning av ärenden om adoption.
Se även Socialstyrelsens Föräldraskap genom adoption - handledning för föräldrautbildare

och samtalsledare.

Föräldrautbildningen anordnas i Luleå av socialförvaltningen. Kursledarna utgår från
Socialstyrelsens och MFoF:s utbildningsmaterial. Efter avslutad utbildning, som är avgiftsbelagd,
erhåller den sökande ett kursintyg. För att få kursintyg ska sökanden ha deltagit på minst fem av sju
kurstillfällen.

Ansökan om medgivande och inledning av utredning

Den sökande ska bifoga kopia av intyget från föräldrautbildningen till ansökan om medgivande
och överlämna papperna till socialförvaltningens familjerätt. Ansökan registreras i kommunens
digitala system och utredning inleds. Ansökningstillfället är det datum då ansökan om medgivande
inkommer till nämnden/styrelsen.

Medgivandeutredningen

Utredning genomförs utifrån Socialstyrelsens Adoption – handbok för socialtjänstens

handläggning av internationella och nationella adoptioner.

Medgivandeutredningens innehåll och utredningsprocessen finns ingående beskriven i
Socialstyrelsens Adoption - Handbok för socialtjänstens handläggning av internationella
och nationella adoptioner, kapitlet ”Medgivandeutredningen”. I kapitlet beskrivs bland annat
utredningens innehåll, utredarens roll och hänsyn, ansökan om medgivande, syften, utredningsplan,
metoder, utredningsområden, analys och bedömning, utredningsrapport och beslut.
Se även Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds allmänna råd om

socialnämndens handläggning av ärenden om adoption
Samtycke till fortsatt adoptionsförfarande

De/den som fått ett medgivande enligt 6 kap. 12 § SoL att ta emot barn för adoption ska anmäla
till nämnden/styrelsen när de fått besked om att de utsetts som blivande adoptivföräldrar till ett
visst barn. Anmälan bör innehålla personuppgifter om barnet, uppgifter om hur de sökande
kommit i förbindelse med barnet samt andra uppgifter som är nödvändiga för att
nämnden/styrelsen ska kunna ge samtycke till att adoptionsförfarandet kan fortsätta. Av de
auktoriserade adoptionsorganisationerna får de sökande alla nödvändiga handlingar på barnet,
juridiska såväl som medicinska.
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Beslut om samtycke till fortsatt adoptionsförfarande får delegeras till enskild tjänsteman. Den som
har delegation ska skyndsamt och senast inom två veckor från det att anmälan inkom pröva om
samtycke ska ges till att adoptionsförfarandet får fortsätta (6 kap. 14 § SoL). Endast om det finns
synnerliga skäl får den tiden förlängas. Om flyttning skett till annan kommun är det den nuvarande
hemkommunen som får göra utredning för samtycke till fortsatt adoptionsförfarande. Eftersom
tingsrätten skickar remissen till den kommun där familjen är folkbokförd ska remissen omedelbart
översändas till rätt kommun och tingsrätten underrättas om var utredning kommer att ske. Om
samtycke till fortsatt adoptionsförfarande inte ges måste nämnden/styrelsen eller
delegation/utskott fatta beslut om detta. Beslut att avslå medgivande till adoption kan överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.
Läs även Socialstyrelsens Adoption - handbok för socialtjänstens handläggning av
internationella och nationella adoptioner, kapitlet ”Samtycke till att adoptionsförfarandet får
fortsätta”.

Återkallelse av medgivande

Ett medgivande är alltid tidsbegränsat till tre år. Om ett barn inte har föreslagits för adoption inom
två år från det att medgivandet lämnades, ska nämnden/styrelsen, om det inte är obehövligt,
kontrollera om omständigheterna har ändrats. De nya reglerna gäller också för de medgivanden
som givits före den nya lagens ikraftträdande.
Den eller de som vill adoptera är också skyldiga att anmäla om deras omständigheter ändras
väsentligt. Om en anmälan om ändrade förhållanden inkommer måste handläggaren skyndsamt
genomföra en utredning som underlag för att bedöma om förändringen är av betydelse eller inte
för det redan lämnade medgivandet. Visar det sig att de sökandes förhållanden väsentligen
förändrats och det därigenom bedöms att ett fortsatt adoptionsförfarande inte är förenligt med
barnets bästa, är det nämndens/styrelsens utskott som fattar beslut att återkalla det redan lämnade
medgivandet (6 kap. 13 § SoL).
Det kan också sedan ett barn tagits emot visa sig att en fortsatt vistelse i det blivande
adoptivhemmet inte är till barnets bästa. I sådana fall får adoptionsförfarandet inte fortsätta och
medgivandet ska återkallas (6 kap. 13 § SoL).
Läs även Socialstyrelsens Adoption - Handbok för socialtjänstens handläggning av
internationella och nationella adoptioner, kapitlet ”Återkallelse av medgivande”

Socialtjänstens fortsatta ansvar
Information om praktiska frågor
Den finns flera praktiska frågor som socialtjänsten kan behöva informera blivande adoptivföräldrar
om. Dessa finns beskrivna i Socialstyrelsens Adoption - Handbok för socialtjänstens
handläggning av internationella och nationella adoptioner, kapitlet ”Information om
praktiska frågor”
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Barnet anländer – nämnden/styrelsens tillsynsskyldighet

Den som har fått samtycke till att adoptionsförfarandet får fortsätta ska uppmanas att omedelbart
anmäla till nämnden/styrelsen när barnet anlänt till Sverige. När barnet anlänt ska sökanden lämna
in sin ansökan om adoption till tingsrätten där sökanden är folkbokförd eller till MFOF för
godkännande.
Adoptioner beslutade i ett land som har anslutit sig till Haagkonventionen gäller i Sverige utan
ytterligare beslut. Om adoptionsbeslutet kommer från ett land som inte är anslutet till
Haagkonventionen men om adoptionsbeslutet från barnets ursprungsland har samma
rättsverkningar som en svensk adoption d.v.s. en stark adoption, är det tillräckligt att MFOF
godkänner adoptionen (Lagen om internationella rättsförhållanden rörande adoption, IRA). I vissa
fall kan ett adoptionsbeslut som fattats i ett annat land också bli gällande i Sverige när MFoF har
godkänt det. Vid ”svaga” adoptioner sker som regel en omadoption vid svensk domstol. MFoF:s
praxis är i dessa fall att hänvisa sökanden till domstol för ansökan om ett svenskt adoptionsbeslut.
Detta är nödvändigt för att adoptionen ska bli en stark adoption i Sverige. Om det saknas
adoptionsbeslut från barnets ursprungsland ska de sökande vända sig till tingsrätten.
När det gäller adoptioner som inte beslutats i ett land som anslutit sig till Haagkonventionen måste
nämnden/styrelsen aktivt bevaka att barnet blir adopterat. Så länge adoptionsprocessen inte är
avslutad, saknar barnet familjerättslig anknytning till de blivande adoptivföräldrarna. Den aktiva
bevakningen består bland annat i att handläggaren tar reda på vilka handlingar som finns om
adoptionen, bistår de sökande med information om hur man går vidare till tingsrätten och bevakar
att så sker, alternativt hänvisa sökanden till MFOF för ett godkännande.
Fram till dess att tingsrätten beslutat om adoption är barnet att betrakta som familjehemsplacerat
hos de tilltänkta föräldrarna. Det innebär att nämnden/styrelsen har tillsynsansvar över barnet. För
att uppfylla sina skyldigheter ska den kommun som lämnat medgivande eller samtycke genom
personliga besök hålla sig väl förtrogen med förhållandena i hemmet och ge de blivande
adoptivföräldrarna behövligt stöd.
Läs mer i Socialstyrelsens Adoption - Handbok för socialtjänstens handläggning av
internationella och nationella adoptioner, kapitlet ”Vad gäller innan adoptionen är klar?” och
”Socialnämndens bevakning av att adoptionen fullföljs”.
Läs om Socialnämndens yttrande till tingsrätten i Socialstyrelsens Adoption - Handbok för
socialtjänstens handläggning av internationella och nationella adoptioner, kapitlet
”Socialnämndens yttrande till tingsrätten”. Det finns olika sätt att åstadkomma ett formellt
adoptionsbeslut vid internationella adoptioner. Läs därför även kapitlet ”Olika sätt att fatta
adoptionsbeslut”.

Medborgarskap

Om någon av adoptivföräldrarna är svensk medborgare och barnet är under 12 år, blir barnet
automatiskt svensk medborgare när den svenska adoptionen är beslutad.
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Uppföljning

Ett par månader efter det att barnet anlänt ska handläggaren besöka familjen för en första
uppföljning och vid behov erbjuda råd och stöd.
De flesta länder kräver en uppföljningsrapport angående barnets nya livssituation efter sex
månader. Vissa länder har dock krav på flera uppföljningsrapporter. Uppföljningen är avsedd för
barnets företrädare i ursprungslandet och ska ge en fyllig bild av barnets utveckling och anpassning
i sitt nya hem.
Uppföljningsansvaret tillkommer den kommun där barnet är folkbokfört. Rapporten ska
överlämnas till föräldrarna som ansvarar för överskickande till den organisation som förmedlat
barnet eller till utlandskontakten. Rapporten bygger på att en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL har
inletts och registrerats i kommunens digitala system. Uppföljningsansvaret gäller till och med
barnet fyllt 18 år.
Nämnden/styrelsen ska tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan finnas sedan ett
mål eller ärende om adoption avgjorts (5 kap. 1 § SoL). Skyldigheten är inte tidsbegränsad utan
finns till dess adoptivbarnet uppnått vuxen ålder. Stöd kan ske genom allmän rådgivning eller som
bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL.
Läs mer i Socialstyrelsens Adoption - handbok för socialtjänstens handläggning av
internationella och nationella adoptioner, kapitlet ” Socialtjänstens uppföljning av barnets
situation” och ”Stöd till adopterade och deras familjer”.

Enskilda adoptioner

Utrymmet för enskilda adoptioner är begränsat till släktadoptioner och andra adoptioner där
tilltänkta adoptivföräldrar och barn har en särskild relation redan före adoptionen. Enskild
adoption kan också ske om de sökande har särskild anknytning till ett visst land och därmed
speciella skäl för att vilja adoptera därifrån. MFOF ska avge yttrande om avsett förmedlingssätt är
tillförlitligt när det är fråga om adoption av ett barn från utlandet utan medverkan av en
auktoriserad organisation, vid så kallad enskild adoption.

Ansökan om att få adoptera ett visst barn

Med ett visst barn menas till exempel ett barn som är fött i Sverige, ett barn som kommit till
Sverige från utlandet, ett släktingbarn bosatt i Sverige eller utomlands, ett styvbarn eller ett
familjehemsplacerat barn. Ansökan om adoption görs till tingsrätten i den ort där den som
sökanden vill adoptera har sin hemvist. Om den som sökanden vill adoptera inte har sin hemvist i
Sverige görs ansökan till tingsrätten i den ort där sökanden eller någon av sökandena har sin
hemvist.
Efter att tingsrätten fått in en ansökan om adoption av ett visst barn ska rätten ge
nämnden/styrelsen i uppdrag att utse någon att genomföra en adoptionsutredning.
Adoptionsutredningen ska innehålla samma uppgifter som en medgivandeutredning enligt 6 kap.
12 § SoL. Om det finns skäl för att inte följa den ordning som stadgas för en medgivandeutredning
ska skälen redovisas i adoptionsutredningen. Rätten har möjlighet att rikta sin begäran till en enda
kommun, även om sökanden och barnets vårdnadshavare är folkbokförda i olika kommuner.
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Nämnden/styrelsen i den kommun som får uppdraget har då möjlighet att inhämta information
från den andra berörda kommunen.
Läs mer i Socialstyrelsens Adoption - handbok för socialtjänstens handläggning av
internationella och nationella adoptioner, kapitlet ” Socialnämndens medgivande eller yttrande
vid enskild adoption”.

Barnets egen inställning

I lagstiftningen framhålls särskilt att barnets egen inställning måste klargöras. Barn som fyllt 12 år
får inte adopteras utan eget samtycke, om hen inte är varaktigt förhindrad på grund av psykisk
störning eller på grund av annat liknande förhållande.
I de fall där barnet inte vistas i Sverige bör barnets livssituation och åsikt redovisas av lokal
myndighet i barnets hemland. Om svårigheter uppstår med att finna en lokal myndighet kan
handläggaren vända sig till svensk ambassad eller till någon internationell hjälporganisation för
konsultation. Utrikesdepartementets avdelning för rättsinformation kan också ge vägledning. Den
enskilde får själv stå för eventuella utredningskostnader.

Styvbarnsadoption/närståendeadoption

Med styvbarnsadoption menas det fall där ena maken/sambon önskar adoptera den andre
makens/sambons barn. En styvbarnsadoption skiljer sig från andra adoptioner i det avseendet att
barnet som ska adopteras, redan lever tillsammans med sin vårdnadshavare och i de flesta fall, även
med den som önskar adoptera det.
Läs mer om handläggning av styvbarnsadoptioner i Socialstyrelsens Adoption - Handbok för
socialtjänstens handläggning av internationella och nationella adoptioner, kapitlet ”
Adoption av ett barn som sökanden har en relation till”.

Adoption av släktingbarn bosatta utomlands

Sökande som önskar adoptera en nära släkting från sitt ursprungsland ska söka medgivande hos
nämnden/styrelsen för ett visst barn enligt 6 kap. 12 § SoL. Om barnet har sin hemvist utomlands
ska sökanden genomgå anvisad föräldrautbildning och medgivandeutredningen ska göras lika
grundlig och med iakttagande av barnperspektivet som beskrivits ovan för internationella
adoptioner. Om sökande har adopterat barn från utlandet tidigare får medgivande lämnas även om
sökande inte deltagit i föräldrautbildning. Även vid dessa adoptioner krävs dokument från barnets
ursprungsland som visar att barnet är tillgängligt för adoption. Sökanden som erhållit ett
medgivande uppmanas kontakta MFoF för att få prövat att förutsättningar föreligger att
adoptionen kan genomföras med hänsyn till handlingar och förmedlingssätt (§ 4 Lag om
internationell adoptionsförmedling). I vissa fall vänder sig sökande direkt till tingsrätten som
remitterar ärendet för yttrande till den kommun där sökanden är folkbokförd.

Adoption av spädbarn födda i Sverige

I det fall ett spädbarn fötts i Sverige och lämnas för adoption, genomför socialtjänsten en
utredning av barnets och moderns förhållanden enligt 11 kap. 1 och 2 §§ SoL (se kommunens
riktlinjer för utredning och dokumentation i barn- och ungdomsutredningar). Det händer att
modern har kontakt med socialtjänsten redan innan barnet är fött. I båda dessa fall är det
vistelsebegreppet som gäller och utredningen genomförs av den kommun där modern och barnet
vistas. Faderns inställning till att barnet lämnas för adoption måste inhämtas oavsett om han är
vårdnadshavare eller ej.
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För att ge modern skälig betänketid inför adoptionsbeslutet bör hon inte lämna sitt slutliga
samtycke till adoption förrän tidigast sex veckor efter nedkomsten. Modern har också möjlighet att
återkalla sitt samtycke till adoption när som helst till dess tingsrättens beslut om adoption vunnit
laga kraft.

Faderskap

Nämnden/styrelsen kan lägga ned påbörjad utredning om faderskapet om modern eller särskilt
förordnad vårdnadshavare samtyckt till adoption av barnet. Det är den kommun där barnet är
folkbokfört som ansvarar för genomförandet av faderskapsutredningen.
Läs även Socialstyrelsens Adoption - Handbok för socialtjänstens handläggning av
internationella och nationella adoptioner, kapitlet ” Adoption av ett spädbarn”.

Adoption av familjehemsplacerat barn

Familjehemsföräldrarna lämnar in ansökan om adoption till tingsrätten i den ort där familjen är
bosatt och folkbokförd. Tingsrätten ger då nämnden/styrelsen i uppdrag att genomföra en
adoptionsutredning. Rätten har möjlighet att rikta sin begäran till en enda kommun, även om
sökanden och barnets vårdnadshavare är folkbokförda i olika kommuner. Nämnden/styrelsen i
den kommun som får uppdraget har då möjlighet att inhämta information från den andra berörda
kommunen.

Efterforskningar

I de fall en biologisk förälder, som lämnat sitt barn för adoption, vänder sig till nämnden/styrelsen
för att få veta hur barnet har det eller vill komma i kontakt med barnet, ska handläggaren alltid
samråda med adoptivföräldrarna om barnet är omyndigt. Det är adoptivföräldrarna och den
adopterade själv, beroende på ålder och mognad, som avgör om en kontakt ska komma till stånd
eller inte.
Läs även Socialstyrelsens Adoption - Handbok för socialtjänstens handläggning av
internationella och nationella adoptioner, kapitlet ” Stöd och hjälp att söka sitt ursprung” och
”biologiska släktingar som söker kontakt”.

Styrdokument och relaterad information

Socialtjänstlag (SoL) (2001:453) kap. 5 och 6.
Myndigheten för Familjerätt och föräldraskapsstöds (MFoF) allmänna råd om socialnämndens

handläggning av ärenden om adoption
Socialstyrelsens Handbok för socialtjänstens handläggning av internationella och nationella
adoptioner
_____

