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Historik – information om ändringar i vägledning 
2002:12 Adoptionsbidrag 

Denna bilaga beskriver de sakliga ändringar som gjorts i vägledningens olika versioner. 
Versionerna presenteras i fallande kronologisk ordning, det vill säga den senaste 
ändringen redovisas först. 

Version Beslutsdatum Kapitel, avsnitt eller bilagor som ändrats 

6 2022-04-20 3.3, 3.4 och 3.5 

5 2020-03-04 Förkortningar, sammanfattning, 2, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.4, 3, 3.2, 3.3, 
källförteckning 

4 2016-12-19 Förkortningar, sammanfattning, 1, 2, 2.3, 2.3.2, 2.6, 3.3, 5.1, 5.1.1, 
5.3.1, källförteckning, historikbilaga 

3 2010-11-02 Ändringar i berörda avsnitt med anledning av införandet av SFB 

2 2009-03-03 1, 2, 2.2, 2.5, 3.3, 3.3.1, 4.2.1, 5, 5.2, 5.3.1, 6.4. I övrigt har hela 
vägledningen omstrukturerats och uppdaterats 

1 2002-10-18  

 

Version 6 

3.3 Adoptionen 

Förtydligande kring att det inte finns rätt till adoptionsbidrag vid enskild adoption.  

3.4 Ansökan 

Revidering så begreppet ”stryker” inte längre används. 

3.5 Utbetalning 

Borttag av bestämmelser innan 2017.  

Version 5 

Hela vägledningen har omdisponerats så att det ska vara lättare att hitta och ta till sig 
information. En del rubriker har ändrats eller tagits bort. Lagtext har förtydligats och 
återges på en del ställen i sin helhet i särskilda rutor. Metodstöden har flyttats till 
dokumentet Adoptionsbidrag Metodstöd som finns under Instruktioner på Fia. Avsnitten 
om Utredningsåtgärder, Uppgiftsskyldighet, Ändring, omprövning och överklagande 
samt Återkrav har tagits bort, liksom stycket om övergångsbestämmelsen enligt 3 kap. 9 
§ SFBP som gällde då SFB trädde i kraft och inte längre behövs. 

Vägledningen har uppdaterats med ändringarna med anledning av att  

– lagen (1971:796) om internationella rättsförhållande rörande adoption har upphävts 
genom lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer.  

– förordningen (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption har upphävts 
genom förordningen (2018:1296) om adoption i internationella situationer. 

Förkortningar 

– AKBL - Lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn har tagits bort. 

– SofL- Socialförsäkringslagen (1999:799) har tagits bort. 
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– SFBP - Lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har tagits bort.  

Sammanfattning 

– Stycket om att bestämmelserna om adoptionsbidrag tidigare fanns i lagen om bidrag 
vid adoption av utländska barn har tagits bort. 

2. Adoption   

– Huvudregeln att den som adopterar måste ha fyllt 25 år har ändrats till 18 år. Att 
makar och registrerade partner måste adoptera gemensamt har kompletterats med att 
även sambor måste adoptera gemensamt. Att både en make eller sambo kan adoptera 
sin makes eller sambos barn har lagts till. 

2.1.1 Svenska adoptionsbeslut 

– Att en ansökan om adoption tas upp av en svensk domstol bland annat om de 
blivande adoptivföräldrarna har ett svenskt medborgarskap eller bor i Sverige, har 
ändrats till att en ansökan om adoption tas upp av en svensk domstol bland annat om 
de blivande adoptivföräldrarna har sin hemvist i Sverige.  

2.1.2 Utländska adoptionsbeslut 

– Att utländska adoptionsbeslut gäller automatiskt i Sverige om adoptanterna var 
medborgare eller bodde i det landet när beslutet meddelades, har ändrats till att 
utländska adoptionsbeslut gäller automatiskt i Sverige om beslutet meddelades i det 
land där den som har adopterats bodde när adoptionsförfarandet inleddes eller i det 
land där adoptivföräldern/någon av adoptivföräldrarna bodde när beslutet meddelades. 
Att om lagen om internationell adoptionsförmedling var tillämplig på adoptionen krävs, 
som huvudregel, att adoptionen har genomförts i enlighet med den lagen för att 
adoptionsbeslutet ska gälla i Sverige, har lagts till. 

2.2 Medgivande från socialnämnden 

– Att medgivande från socialnämnden om att ta emot ett barn för stadigvarande vård 
och fostran i ett enskilt hem som inte tillhör någon annan som har vårdnaden om barnet, 
upphör att gälla om barnet inte har tagits emot i hemmet inom två år från det att man fick 
medgivandet, har ändrats till tre år.  

Hänvisning till 12 a § socialtjänstlagen (2001:453) har lagts till. 

2.4 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 

– Att MFoF:s beslut kan överklagas till regeringen, har ändrats till att MFoF:s beslut kan 
överklagas till allmän förvaltningsdomstol. 

3 Villkor för adoptionsbidrag 

– Rubriken har ändrats från Adoptionsbidrag till Villkor för adoptionsbidrag. 

3.2 Blivande adoptivföräldrar 

– Hänvisningen till Vägledning 2000:2 Försäkrad i Sverige genom bosättning eller 
arbete har ändrats till Vägledning 2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, 
unionsrätten och internationella avtal. 

3.3 Adoptionen 

– Att man kan få adoptionsbidrag om MFoF har godkänt det utländska beslutet om 
adoption, har ändrats till att man kan få adoptionsbidrag om det finns ett utländskt beslut 
om adoption som gäller i Sverige enligt lagen om adoption i internationella situationer. 

Källförteckning 

– Lagen (2018:1289) om adoption i internationella situationer har lagts till.  
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– Lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken har tagits bort. 

– Socialförsäkringslagen (1999:799) har tagits bort. 

– Lagen (1971:796) om internationella rättsförhållande rörande adoption har tagits bort. 

– Förordning (2018:1296) om adoption i internationella situationer har lagts till. 

– Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption har tagits bort.  

– Försäkringskassans föreskrifter (2010:4) om sättet och tiden för utbetalning av vissa 
socialförsäkringsförmåner m.m. har tagits bort.  

– Försäkringskassans riktlinjer (2008:14) för delegation och attest av förvaltnings-
kostnader och försäkringsutbetalningar har tagits bort.  

– Vägledning 2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och 
internationella avtal har lagts till. 

– Vägledning 2005:3 Återkrav har tagits bort. 

– Vägledning 2001:7 Omprövning, ändring och överklagande av Försäkringskassans 
beslut har tagits bort. 

– Vägledning 2000:2 Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete har tagits bort. 

www.fk.se har tagits bort. 

Version 4 

Vägledningen har reviderats med anledning av regeländring från och med den 1 januari 
2017. I sammanfattningen har texten om det som var nytt i samband med införandet av 
socialförsäkringsbalken tagits bort. Övriga ändringar avser t ex att myndigheten under 
socialdepartementet som har ett övergripande ansvar för adoptioner från andra länder 
har bytt namn samt att PlusGiro för privatpersoner har upphört. Historikinformationen är 
skild från vägledningen. 

Förkortningar 

– Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) har ändrats till Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). 

Sammanfattning 

– Beloppet 40 000 kronor har ändrats till 75 000 kronor. 

Texten om det som var nytt i samband med socialförsäkringsbalkens införande har 
tagits bort. 

1 Inledning 

– Beloppet 40 000 kronor har ändrats till 75 000 kronor. 

2 Adoption 

– Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) har ändrats till Myndigheten för 
familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). 

2.3 Regler om adoption av barn från utlandet  

– www.mia.se har ändrats till www.mfof.se 

MIA har ändrats till MFoF. 

http://www.fk.se/
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2.3.2 Utländska adoptionsbeslut  

– MIA har ändrats till MFoF. 

2.6 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) 

– Rubriken har ändrats från Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) till 
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF). 

MIA har ändrats till MFoF. 

www.mia.se har ändrats till www.mfof.se 

3.3 Adoption 

– MIA har ändrats till MFoF. 

www.mia.se har ändrats till www.mfof.se 

5.1 Belopp 

– Beloppet 40 000 kronor har ändrats till 75 000 kronor. 

5.1.1 Övergångsbestämmelser 

– Avsnittet är nytt och beskriver övergångsbestämmelserna till föreskriften som har trätt i 
kraft den 1 januari 2017. 

5.3.1 Metodstöd - utbetalning 

– Försäkringskassans föreskrifter (2008:14) för delegation och attest av 
förvaltningskostnader och försäkringsutbetalningar har ändrats till om sättet för 
utbetalning av vissa förmåner, ersättningar och bidrag har ändrats till 
Försäkringskassans föreskrifter (2017:9) för delegation och attest av 
förvaltningskostnader. 

Källförteckning 

– Lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling har ändrats till Lagen 
(2015:972) om adoptionsförmedling. 

Förordning (1976:834) om prövning av utländskt beslut om adoption har ändrats till 
förordning (2018:1296) om adoption i internationella situationer. 

Riktlinjer (2008:14) för delegation och attest av förvaltningskostnader och 
försäkringsutbetalningar har tagits bort. 

Riktlinjer (2017:09) för delegation och attest av förvaltningskostnader har lagts till. 

Vägledning 2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella 
avtal har lagts till. 

Vägledning 2001:17 Omprövning, ändring och överklagande av Försäkringskassans 
beslut har ändrats till Vägledning 2001:7 Omprövning och överklagande av 
Försäkringskassans beslut. 

Vägledning 2000:2 Försäkrad i Sverige genom bosättning eller arbete har tagits bort. 

www.mia.se har ändrats till www.mfof.se  

Historikbilaga 

– Bilagan har flyttats till ett separat dokument. 
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Version 3 

Vägledningen har omarbetats med anledning av att SFB trätt i kraft den 1 januari 2011. 
Avsnitt med språkliga ändringar har gråmarkerats men inte avsnitt med enbart ändringar 
av laghänvisningar. 

Version 2 

1 Inledning 

– Texten har ändrats på grund av att lagen (1988:1464) om bidrag vid adoption av 
utländska barn (AKBL) har upphört. Fjärde stycket har ändrats på grund av att det från 
och med den 1 januari 2005 är Försäkringskassan som administrerar 
adoptionskostnadsbidraget. 

2 Adoption 

– Avsnittet har skrivits om med anledning av att NIA (Nämnden för internationella 
adoptionsfrågor) har ersatts av MIA (Myndigheten för internationella adoptionsfrågor). 

2.2 Regler om adoption 

– I tredje stycket förtydligas att makar och registrerade parter måste adoptera 
gemensamt, att sambor inte får adoptera gemensamt och att ensamstående får 
adoptera. I fjärde stycket har hänvisning till lagen om registrerat partnerskap lagts till. 

2.5 Haagkonventionen 

– Den del av avsnittet som gäller adoptionskostnadsbidrag har flyttats till avsnitt 3.3.1. 

3.3 Adoptionen 

– Sista avsnittet förtydligar innehållet i 6 § AKBL. 

3.3.1 Haagkonventionen 

– Den del av avsnittet som gäller adoptionskostnadsbidrag har flyttats från avsnitt 2.5 till 
detta avsnitt. 

4.2.1 Metodstöd – beslutsmeddelande 

– Metodstödet är nytt och beskriver hur ett beslutsmeddelande ska skickas till två 
adoptivföräldrar. 

5 Utbetalning 

– Detta avsnitt är nytt och handlar om adoptionskostnadsbidraget storlek, till vem det 
betalas ut, när och hur det betalas ut. 

5.2 Betalningsmottagare 

– Avsnittet är nytt och handlar om till vem och hur adoptionskostnadsbidraget betalas ut. 

Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2005:3) har upphört och ersätts av 
Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2008:24) från och med den 1 januari 2009. 

5.3.1 Metodstöd – utbetalning 

– Metodstödet är nytt och beskriver hur utbetalningen ska göras samt att utbetalningen 
måste attesteras. 

6.4 Indragning och nedsättning 

– Avsnitt har tagits bort. Adoptionskostnadsbidrag kan endast betalas ut med ett 
fastställt engångsbelopp varför det inte är aktuellt med indragning eller nedsättning. 
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