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Internationella adoptionsfrågor
Riksdagen har den 20 oktober 2004 fattat beslut enligt regeringens proposition
2003/04:131 Internationella adoptionsfrågor. Besluten gäller bl a tydligare
villkor i lagen om internationell adoptionsförmedling för att en sammanslutning ska få auktorisation, ökade tillsynsverktyg för adoptionsmyndigheten
samt att Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (NIA) ersätts av
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA).
I detta cirkulär informeras om den ändring i socialtjänstlagen (2001: 453) som
har särskilt intresse för kommunerna. Lagändringen bifogas. Enskilda som i
fortsättningen ansöker om medgivande för mottagande av barn för internationell adoption ska ha deltagit i en föräldrautbildning anvisad av kommunen. I
det betänkande som bildade underlag för propositionen ansåg utredaren att
kommunen skulle vara skyldiga att anordna föräldrautbildning, men riksdagens beslut innebär att kommunen får en skyldig att anvisa de blivande föräldrarna lämplig utbildning.
I propositionstexten sägs att det är ”rimligt att det blir ett ansvar för kommunen att anvisa de blivande adoptivföräldrarna lämplig utbildning. Detta förutsätter naturligtvis att det finns sådan utbildning tillgänglig. En anordnare av
föräldrautbildning bör dock enligt regeringens mening, inte ha egna intressen i
adoptionsprocessen. Det står naturligtvis varje kommun fritt att själv eller tillsammans med landstinget eller andra kommuner anordna sådan föräldrautbildning … Sådan samverkan ger möjligheter att ta tillvara de erfarenheter av föräldrautbildning som redan gjorts i olika kommuner och landsting samtidigt
som metodutveckling kan främjas ” (sid 63). I enlighet med riksdagens beslut
kan självfallet också t ex studieförbund anordna lämplig utbildning.
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Regeringen avser att ge NIA och Socialstyrelsen ett huvudansvar för att ta
fram ett lämpligt studiematerial inför nyordningen. Ett tillägg i 8 kap 2 § SoL
görs som innebär att kommunerna får ta ut skäliga avgifter för kommunal föräldrautbildning.
Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2005. För frågor kring föräldrautbildning, t ex material och anordnare, hänvisas till NIA, tfn 08-545 556 80.
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