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Bilaga till remissvar för nya allmänna råd om socialnämndens 
handläggning av ärenden om internationell adoption 
Sid 1 – Under avsnittet den obligatoriska föräldrautbildningen. IVO föreslår följande 
tillägg: Utredaren bör informera om kravet på genomgången utbildning innan medgivande 
att adoptera det första barnet får lämnas.  

Sid 3 – Under avsnittet sökande som redan har barn anges att utredaren bör ta reda på 
om barnet eller barnen har en god relation till sina föräldrar och att detta kan göras bl.a. 
genom samtal med barnen, om det är lämpligt med hänsyn till ålder och mognad. IVO 
anser att det bör omformuleras till om det inte är olämpligt. En sådan formulering beaktar 
barns rätt att komma till tals på ett bättre sätt. 

Sid 5 - Under avsnittet ändrade omständigheter står i de befintliga allmänna råden att: 
Om något inträffar som innebär en mer väsentlig förändring i sökandens förhållanden 
under den tid ett beslut om medgivande gäller, bör en kompletterande utredning göras. En 
sådan väsentlig förändring kan t.ex. vara arbetslöshet, sjukdom eller ändrade 
familjeförhållanden. Utredaren bör ta reda på, om det fortfarande finns förutsättningar för 
ett medgivande eller om medgivandet ska återkallas enligt 6 kap. 13 § socialtjänstlagen.  
Det gulmarkerade stycket är bortplockat i revideringen. Detta stycke anser IVO ska finnas 
med i de reviderade allmänna råden för att tydliggöra att denna bedömning bör göras. 

Sid 7 -  Under avsnittet stöd till adopterade som söker information om sitt ursprung 
står i de befintliga allmänna råden att: 
Om en person begär att få ta del av uppgifter om sin adoption, bör socialnämnden erbjuda 
honom eller henne råd och stöd i samband med utlämnandet av uppgifterna. Även om de 
begärda uppgifterna omfattas av sekretess och därför inte kan lämnas ut, bör 
socialnämnden erbjuda råd och stöd. Den person det gäller bör också få information om 
vart han eller hon kan vända sig för att få veta mer om sitt ursprung.  Det gulmarkerade 
stycket är bortplockat i revideringen. Detta stycke anser IVO ska finnas med i de 
reviderade allmänna råden för att tydliggöra att stöd och råd alltid bör erbjudas vid den 
enskildes begäran om uppgifter om sin adoption. 
________________________________ 

Beslut att godkänna detta remissvar har fattats av avdelningschefen Patrick Barringer. 
Enhetschefen Lars Ericsson, avdelningsjuristen Marie Jakobsson Randers och inspektören 
Eva-Maria Ambesjö har deltagit i den slutliga handläggningen. Inspektören Annelie 
Andersson har varit föredragande. 
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