HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2002:12

Historik – information om ändringar i vägledningen
2002:12 Adoptionsbidrag
Vägledningen uppdateras fortlöpande. Omtryck görs endast vid större
ändringar eller när antalet ändringar blivit mer omfattande. Smärre
ändringar arbetas in i den elektroniska versionen. I den elektroniska
versionen av vägledningen framgår de senaste ändringarna genom att
texten är markerad med grå bakgrund.
En ny vägledning får ett serienummer (årtal och ordningsnummer) och
versionsnummer 1. När vägledningen ändras första gången får
vägledningen versionsnummer 2.
I denna bilaga lämnas en kort beskrivning av de sakliga ändringar som
gjorts i vägledningens olika versioner. De olika versionerna presenteras i
fallande kronologisk ordning – dvs. den senaste ändringen redovisas först.
Version

Beslutsdatum Ändringar kapitel, avsnitt eller bilaga

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 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.

1 (4)

HISTORIKBILAGA TILL
VÄGLEDNING 2002:12

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.
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
– PlusGiro har tagits bort som utbetalningssätt.
Försäkringskassans föreskrifter (2008:24) om sättet för utbetalning av vissa
förmåner, ersättningar och bidrag har ändrats till Försäkringskassans
föreskrifter (2010:4) om sättet och tiden för utbetalning av vissa socialförsäkringsförmåner m.m.
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Källförteckning
– Försäkringskassans föreskrifter (2008:24) om sättet för utbetalning av
vissa förmåner, ersättningar och bidrag har ändrats till Försäkringskassans
föreskrifter (2010:4) om sättet och tiden för utbetalning av vissa socialförsäkringsförmåner m.m.
www.mia.se har ändrats till www.mfof.se
Historikbilaga
– Bilagan har flyttats till ett separat dokument.
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.
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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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