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FamiljerFamiljeräätttt

• Adoptionsärenden

• Faderskaps- och föräldraskapsärenden

• Vårdnad, boende och umgängesärenden

• Familjerådgivning



Socialstyrelsens avdelningarSocialstyrelsens avdelningar

• Tillsynsavdelningen

• Avdelningen för regler och tillstånd

• Avdelningen för kunskapsstyrning

• Avdelningen för statistik och 
utvärdering



Statistik Statistik -- familjerfamiljeräätt och tt och 
familjerfamiljeråådgivningdgivning
Familjerätt 2010
Faderskapsutr        61 775

Föräldraskapsutr         131

Adoptionsytt                271

Medgivandeutr          1 483

Snabbupplysningar  9 000

Vå/bo/umg utr 7 240

Samarbetssamtal   19 400

Avtal                           4 300

Familjerådgivning 2010
Familjerådgivning      25 500 

Vårdnad /umgänge       1 200

Antal berörda barn     43 000

Av antalet berörda barn är 9.000

umgänges/växelvis boende barn



Medgivandeutredningar Medgivandeutredningar 
6 kap. 12 6 kap. 12 §§ SoLSoL

Antal utredn Anlända barn Ad.barn enl 

via aukt org SCB

• 2005 2.440 941 1.000
• 2006 2.550 765 900
• 2007 2.400 681 -
• 2008 2.100 610 784
• 2009 1.900 750 -
• 2010 1.500 655 741
• 2011 538



Adoptivbarnen kommer ifrAdoptivbarnen kommer ifråånn

• Kina 107

• Colombia 77

• Korea 60

• Taiwan                        45

• Sydafrika 30



Nationella adoptionerNationella adoptioner

År Styvbarn Fhem 0-1år Totalt

•2005 132 17 23 172
•2006 188 20 24 232
•2007 164 13 15 192
•2008 201 13 24 238
•2009 231 17 27 275
•2010 205 29 37 271



Modernare adoptionsregler 
SOU 2009:61 

FFFFöööörslag till rslag till rslag till rslag till äääändringar i 4 kap fndringar i 4 kap fndringar i 4 kap fndringar i 4 kap föööörrrrääääldrabalken.ldrabalken.ldrabalken.ldrabalken.

Bereds fortfarande pBereds fortfarande pBereds fortfarande pBereds fortfarande påååå JD.JD.JD.JD.

• Barnets bBarnets bBarnets bBarnets bäääästa ska vara avgsta ska vara avgsta ska vara avgsta ska vara avgöööörande rande rande rande 

• En sEn sEn sEn säääärskild bestrskild bestrskild bestrskild bestäääämmelse fmmelse fmmelse fmmelse föööör dem r dem r dem r dem ööööver 18 ver 18 ver 18 ver 18 åååårrrr

• LLLLäääägsta gsta gsta gsta åååålder 25 lder 25 lder 25 lder 25 åååår behr behr behr behåååålls Hlls Hlls Hlls Höööögsta 43 gsta 43 gsta 43 gsta 43 åååår infr infr infr inföööörs.rs.rs.rs.

• Sambo ska kunna prSambo ska kunna prSambo ska kunna prSambo ska kunna pröööövas som adoptantervas som adoptantervas som adoptantervas som adoptanter

• Samtycke frSamtycke frSamtycke frSamtycke fråååån fn fn fn föööörrrrääääldrar. ldrar. ldrar. ldrar. 

• Domstolens beslutsunderlag jfr Domstolens beslutsunderlag jfr Domstolens beslutsunderlag jfr Domstolens beslutsunderlag jfr 
VVVVåååårdnadsrdnadsrdnadsrdnadsäääärendenrendenrendenrenden

• Upplysningsskyldighet om ursprungUpplysningsskyldighet om ursprungUpplysningsskyldighet om ursprungUpplysningsskyldighet om ursprung

• Medgivande gMedgivande gMedgivande gMedgivande gäääällande i 3 llande i 3 llande i 3 llande i 3 åååårrrr



UppfUppfööljningen av 2005 ljningen av 2005 åårs rs 
adoptionslagstiftningadoptionslagstiftning
• Krav på genomgången föräldrautbildning 

innan medgivandeutredningen börjar

• Olika aktörer anordnar föräldrautbildningen -
kommunerna har dålig kunskap om innehåll 
och kompetens

• Deltagande i föräldrautbildningen utan att gå
vidare i adoptionsprocessen.

• Nämnder följer inte alltid rekommendationen 
för övre åldersgräns 



UppfUppfööljningen av 2005 ljningen av 2005 åårs rs 
adoptionslagstiftning fortsadoptionslagstiftning forts
Socialstyrelsens bedömning och förslag

Socialstyrelsen anser att kommunerna brister i 
kontroll och ansvar för innehållet i 
föräldrautbildningarna och kompetensen hos 
utbildarna. Socialstyrelsen bedömer att det är 
möjligt och rimligt att kommunerna samverkar 
på ett mera målmedvetet sätt än hittills för att 
kunna erbjuda föräldrautbildningar med hög 
kvalitet som är likvärdiga över hela landet. De 
stora variationerna i avgifter för att delta i 
föräldrautbildning behöver minskas.



UppfUppfööljningen av 2005 ljningen av 2005 åårs rs 
adoptionslagstiftning fortsadoptionslagstiftning forts
Önskvärt

•att kommunerna 
bygger ut samverkan 
om föräldra-
utbildningen 
ytterligare tex genom 
ett eller flera 
kommunförbund

•att kommunerna i 
avtal eller genom 
upphandling tyd-ligare 
styr innehållet i 
föräldrautbildning-en 
och kompetensen hos 
utbildarna



Plan fPlan föör arbete med r arbete med 
adoptionsfradoptionsfråågorgor
Socialstyrelsen kommer att: 

•Revidera de allmänna råden SOSFS 2008:8 och 
handboken Adoption - handbok för socialtjänsten 
när ny lagstiftning träder i kraft.
•Komplettera och uppdatera 
föräldrautbildningsmaterialet och 
lärarhandledningen. 
•Fortlöpande ge råd till socialtjänstens handläggare 
och chefer i frågor som rör internationella 
adoptioner



Faderskap/FFaderskap/Föörrääldraskap i siffrorldraskap i siffror
FA Bekräftelse  62 000 Dom 302  Nedlagda 1120

•S- protokoll 55.000

•MF- protokoll 6.500

•Ä - protokoll 225

FÖ Bekräftelse 131   Dom   4    Nedlagda  21

Gemensam vårdnad

S 96% MF   51%      Ä 38%    FÖR  95%



Antal barn för vilka faderskap fastställts eller som varit föremål för 
faderskapsutredning 1990-2009.
Riket

År Fastställt 
gm 
bekräftelse

I procent av 
antalet födda

Fastställt gm 
dom

Utredning 
nedlagd Utredning pågick den 

31 december 
Totalt därav 

överlämna
de för
rättslig 
prövning

2010 61775 53 302 1 120 10 262 421
2009 59 717 53 251 982 10 065 346
2008 58 819 54 221 851 9 342 325
2007 58 108 54 218 738 8 760 269
2006 58 670 55 206 597 8 534 312
2005 56 119 56 174 446 8 227 278
2004 56 367 56 183 424 7 584 323
2003 55 060 56 145 385 7 680 329
2002 53 119 55 188 363 7 671 291
2001 49 321 54 172 296 7 147 333
2000 48 354 50 176 303 7 549 338



VVåårdnad, boende och rdnad, boende och 
umgumgäängenge

• Upplysningar   9 000

• Utredningar      7 240

• Samarbetssamtal      19 400

• Avtal 4 300



RegeringskanslietRegeringskansliet

Statens offentliga utredningarStatens offentliga utredningarStatens offentliga utredningarStatens offentliga utredningar

S 2009:04 Utredningen om ekonomi S 2009:04 Utredningen om ekonomi S 2009:04 Utredningen om ekonomi S 2009:04 Utredningen om ekonomi 
och foch foch foch föööörrrrääääldrasamarbete vid sldrasamarbete vid sldrasamarbete vid sldrasamarbete vid säääärlevnad rlevnad rlevnad rlevnad 
dir 2009:56dir 2009:56dir 2009:56dir 2009:56
Särskild utredare: Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS
Sekreterare Tarja Birkoff, Jessica Löfvenholm mfl
1 juni 2011

Översyn av hur ekonomiska stöd till barnfamiljer 
stödjer samarbete mellan särlevande föräldrar 



Utredningen om ekonomi och Utredningen om ekonomi och 
fföörrääldrasamarbete vid ldrasamarbete vid 
ssäärlevnad rlevnad 

Fortsatt föräldrar – om ansvar, 
ekonomi och samarbete för 
barnens skull - SOU 2011:51



FFöörslagrslag

Samarbetssamtal 
• ökade informationsinsatser

• behandla även ekonomiska frågor

Separationsteam
• råd och stödinsatser

• samverkan mellan olika professioner



UmgUmgäängesstngesstööd och d och 
socialtjsocialtjäänstens fnstens föörutsrutsäättningar ttningar 
tala med barntala med barn
Proposition 2009/10:192

•att domstolen i mål om umgänge ska ha 
möjlighet att besluta att en person som 
socialnämnden utser ska medverka vid 
umgänget, s.k. umgängesstöd.

•att det i socialtjänstens barnavårdsutred-ningar 
ska vara möjligt för utredaren att tala med 
barnet utan vårdnadshavarens samtycke och 
utan att vårdnadshavaren är närvarande.



11 kap 10 11 kap 10 §§ socialtjsocialtjäänstlagennstlagen
Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i 
mål och ärenden enligt denna lag. 

Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta 
för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av 
det. 

Vid en sådan utredning som avses i 11 kap. 2 §
SoL om behov av ingripande till ett barns skydd 
eller stöd får barnet höras utan 
vårdnadshavarens samtycke och utan att 
vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma 
gäller vid en utredning på socialnämndens 
initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 
kap. 7 eller 8 §§ FB 



6 kap 15c6 kap 15c§§ fföörrääldrabalkenldrabalken
När rätten beslutar om umgänge med en förälder som 
barnet inte bor tillsammans med, får rätten, om barnet 
har behov av det, besluta att en person som utses av 
socialnämnden ska medverka vid umgänget 
(umgängesstöd). Ett beslut om umgängesstöd ska gälla 
för en viss tid. 
Innan ett beslut om umgängesstöd meddelas ska rätten 
inhämta yttrande från socialnämnden. 
Socialnämnden ska efter rättens beslut om 

umgängesstöd utse en viss person att medverka vid 
umgänget. 
Socialnämnden ska följa upp hur umgänget fungerar 

och verka för att stödet inte består längre än 
nödvändigt. 



Barns mBarns mööjlighet fjlighet fåå vvåårdrd
Prop 2011/12:53Prop 2011/12:53
6 kap 13a § föräldrabalken

•Står barnet under vårdnad av två vårdnadshavare 
och samtycker endast den ena till en åtgärd till stöd 
för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden 
får vidtas utan den andra vårdnadshavarens 
samtycke om det krävs med hänsyn till barnets 
bästa 



Barns mBarns mööjlighet fjlighet fåå vvåårdrd

• 1. psykiatrisk eller 
psykologisk utredning 
eller behandling som 
omfattas av hälso- och 
sjukvårdslagen 
(1982:763) 

• 2. behandling i öppna 
former som ges med 
stöd av 4 kap. 1 §
SoL. 

• 3. utseende av en 
kontaktperson eller en 
familj enligt 3 kap. 6 §
tredje stycket SoL.



Barns mBarns mööjlighet fjlighet fåå vvåårdrd

• 3. en insats enligt 9 §
4–6 lagen om stöd 
och service till vissa 
funktionshindrade. 

• Ett beslut enligt första 
stycket får överklagas 
till allmän förvalt-
ningsdomstol 

• Prövningstillstånd 
krävs vid 
överklagande till 
kammarrätten. 

• Beslut i frågor som 
avses i första stycket 
gäller omedelbart. 



UtvUtväärdering av 2006 rdering av 2006 åårs rs 
lagstiftning lagstiftning 

• Regeringens proposition 2005/06:99 ska 
utvärderas under mandatperioden.



Prop. 2011/12:85 Sveriges Prop. 2011/12:85 Sveriges 
tilltrtillträäde till 1996 de till 1996 åårs rs 
HaagkonventionHaagkonvention
• Från 1 juli 2012 så gäller att det inte längre 

krävs svenskt medborgarskap för anmälan 
om gemensam vårdnad till Skatteverket. Det 
räcker med att barnet är folkbokfört i landet.



KartlKartlääggning ggning ––
UtvUtväärderade metoderrderade metoder
Regeringsuppdrag att sammanställa kunskap 
om metoder för att ge stöd till konfliktlösning 
vid vårdnadstvister och lämna förslag till 
fortsatt arbete inom området.

1.Kartläggning av vetenskapligt publicerat 
underlag när det gäller metoder att förebygga 
tvister eller lösa uppkomna konflikter

2.Mer ingående beskriva de utvärderade 
metoderna. Metodernas relevans för svensk 
kontext, utvärderingarnas tillförlitlighet och 
metodernas effekter.



Interventioner fInterventioner föör att r att 
fföörebygga och hantera rebygga och hantera 
fföörrääldrars konflikter ldrars konflikter 
• angeläget att utvärdera de interventioner som 

redan idag ges inom socialtjänsten, i första 
hand de samarbetssamtal som kommunen 
erbjuder. 

• i dagsläget finns inte någon utvärdering som 
svarar på vilka effekter samtalen har. 

• ett första steg är att kommunerna själva följer 
upp den egna verksamheten



RiskbedRiskbedöömningmning

Regeringsuppdrag
•Kartläggning
•Enkät 
•Att utveckla ett stöd för riskbedömning 
•En initial riskbedömning
•Fortsatt arbete beslutsstöd/checklista



Dokumentation av barns bDokumentation av barns bäästa sta 
inom socialtjinom socialtjäänstennsten
• Vägledning för att dokumentera barns utsagor 

inom socialtjänsten

• Vägledning för hur barns bästa ska beaktas, 
motiveras och dokumenteras vid 
bedömningar av om polisanmälan ska göras 
när barn misstänks ha utsatts för brott



Dokumentation av barnets Dokumentation av barnets 
bbäästa inom socialtjsta inom socialtjäänstennsten
• Hur barnets bästa och barnets berättelse i den 

sociala barnavården och familjerätten kan 
beaktas, motiveras och dokumenteras.

• Rapport till regeringen
• Vägledning kommer under våren 2012



UppfUppfööljning 2006 ljning 2006 åårs rs 
vvåårdnadslagstiftningrdnadslagstiftning
Prop 2005/06:99 Nya vårdnadregler
Barnperspektivet stärktes
•Barnets bästa avgörande
•Barnet kommer till tals 
•Risken för att ett barn far illa
•Föräldrarnas samarbetsförmåga
•Väcka talan om umgänge
•Väcka talan om vårdnadsöverflyttning 



AllmAllmäänna Barnhusetnna Barnhuset

Barnets rättigheter i vårdnadstvister

•Utveckla samarbetet

•Stärka barnets rätt tilldelaktighet

•Anpassa insatser till barn och föräldrar



VVååld ld -- Handbok om Handbok om 
socialnsocialnäämndens ansvar fmndens ansvar föör r 
vvååldsutsatta kvinnor och barn ldsutsatta kvinnor och barn 
som bevittnat vsom bevittnat vååldld



VVåårdnad boende och umgrdnad boende och umgäänge nge 
-- HandbokHandbok

Konferenser
•Stockholm tisdag  den 22 maj

•Malmö tisdag 29 maj

•Göteborg måndag 11 juni



SLUT


