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Förord
Året som gått har till största delen präglats av omlokaliseringen av MFoF från Stockholm till
Skellefteå. De genomgripande personalförändringarna tillsammans med den stora mängden praktiska frågor har tagit tid och kraft från verksamheten. Samtidigt har MFoF fått flera nya regeringsuppdrag, centrala delar av lagstiftningen på området har ändrats och uppgifter om oegentligheter kring internationella adoptioner under 1970–90-talen har inneburit ett omfattande arbete.
Nu är omlokaliseringen genomförd. Sedan slutet av juli 2018 finns MFoF i centralt belägna lokaler i Skellefteå. De flesta av medarbetarna i MFoF har inte haft möjlighet att följa med myndigheten till Skellefteå men har på olika sätt bidragit till att genomföra omlokaliseringen på bästa
sätt. MFoF har också blivit väl mottaget i Skellefteå och det har underlättat arbetet med omlokaliseringen.
I dag har MFoF 14 medarbetare, varav tolv är anställda sedan mars förra året. MFoF har haft
möjlighet att rekrytera de yrkeskompetenser som behövs för verksamheten och flera som rekryterats har sin bakgrund i näraliggande verksamhetsområden. Den juridiska kunskapen och erfarenheten medför att rättssäkerheten i myndigheten kan upprätthållas. Samtidigt behöver medarbetarna få sätta sig in i sakfrågorna och bygga upp de kompetenser som krävs för att utföra
myndighetens olika uppdrag. Tack vare goda kunskaper och engagerat arbete är vi på god väg,
men verksamheten kommer att påverkas ännu en tid framöver.

Kristina Svartz
Generaldirektör
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Myndighetens
årsredovisning 2018
Myndighetens uppdrag
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) är kunskapsmyndighet för föräldraskapsstöd, familjerådgivning och den familjerätt som ligger under kommunernas socialnämnder.
Myndigheten arbetar också för att internationella adoptioner av barn till Sverige ska ske enligt
lag och på ett etiskt godtagbart sätt. Det gör MFoF genom auktorisation och tillsyn.
Myndighetens viktigaste målgrupper är yrkesverksamma och beslutsfattare i kommuner, landsting och det civila samhället. I all myndighetens verksamhet ska barnets rättigheter främjas som
de uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter. Myndigheten arbetar också för ett jämlikt
och jämställt föräldraskap.

Myndighetens instruktion
Enligt förordningen (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska MFoF bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete och ansvara för kunskaps
förmedling i frågor som rör socialnämndernas familjerättsliga ärenden om barns vårdnad, boende
och umgänge, fastställande av faderskap och föräldraskap, samarbetssamtal som sker på uppdrag
av domstol samt föräldraförberedelse, medgivandeutredning och stöd till barn och föräldrar vid
internationell adoption. Myndigheten ska också bedriva och främja ett kunskapsbaserat arbete
och ansvara för kunskapsförmedling av förebyggande insatser inom områdena samarbetssamtal
som inte sker på uppdrag av domstol, familjerådgivning och stöd till föräldrar i föräldraskapet
för att främja barnets utveckling och hälsa (föräldraskapsstöd).
Vad gäller internationella adoptioner ska MFoF särskilt övervaka att de svenska auktoriserade
sammanslutningarnas arbete med internationell adoptionsförmedling sker i enlighet med lag och
Haagkonventionen om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner samt på ett i
övrigt etiskt godtagbart sätt. MFoF ska vidare följa den internationella utvecklingen och samla
information i frågor som rör adoption av utländska barn, och följa utvecklingen av kostnaderna
för adoption av utländska barn. MFoF:s uppgift är att auktorisera och utöva tillsyn över adoptionsorganisationerna och är centralmyndighet enligt Haagkonventionen. Vidare betalar MFoF ut
statsbidrag till auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisationer för adopterade.
Sedan juni 2017 ansvarar MFoF för den officiella statistiken om familjerätt och familjeråd
givning, utfärdar föreskrifter och allmänna råd och fastställer formulär till protokoll som socialnämnd ska föra vid fastställande av faderskap och föräldraskap.
I all sin verksamhet ska MFoF främja barnets rättigheter med utgångspunkt i FN:s konvention
om barnets rättigheter. Myndigheten ska även främja jämställdhet och ett jämställt föräldraskap.
Myndigheten ska samråda med andra myndigheter och organisationer inom sitt område. Slut
ligen ska myndigheten i sin årsredovisning rapportera om utvecklingen inom sitt verksamhetsområde, belysa aktuella problem samt redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit.
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Regeringsuppdrag med mera
Omlokalisering av MFoF till Skellefteå

Den 15 juni 2017 gav regeringen MFoF i uppdrag att genomföra en omlokalisering av myndigheten från Stockholm till Skellefteå till senast den 1 september 2018. MFoF har fört en löpande
dialog med Socialdepartementet om hur arbetet fortskridit.
I februari redovisade MFoF de verksamhetsmässiga, ekonomiska och personella konsekvenserna av uppdraget och redogjorde för vidtagna åtgärder så långt. Den 1 oktober lämnade MFoF
sin slutrapport (dnr 1.1.1:534/17). Frågor kring omlokaliseringen återkommer nedan under en
särskild rubrik.

Kunskapslyftet för barnets rättigheter

I regleringsbrevet för 2017 fick MFoF i uppdrag att analysera om det finns behov av att utveckla den praktiska tillämpningen av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen)
inom sina verksamhetsområden och senast den 30 mars 2018 redovisa hur identifierade utvecklingsområden kan tas tillvara i myndighetens verksamhet (det s.k. kunskapslyftet för barnets
rättigheter). I regleringsbrevet för 2018 har MFoF även i uppdrag att återrapportera hur arbetet
fortskridit med att ta om hand de identifierade utvecklingsområdena i verksamheten. I återrapporteringen ingår också att redovisa de eventuellt nya utvecklingsområden som identifierats.
Den 29 mars 2018 lämnade MFoF sin redovisning av regeringsuppdraget Barnrätt i praktiken
(dnr 4.2.2:1168/17). I redovisningen till regeringen (Socialdepartementet) har utgångspunkten
varit att analysera beslutsprocesser och styrdokument ur ett barnrättsperspektiv. Vidare har MFoF
kartlagt utvecklingsområden på myndighetens ansvarsområden. Rapporten är uppdelad efter
myndighetens verksamhetsområden med identifierade utvecklingsområden, analys och slutsatser av hur barnets rättigheter bättre kan tas tillvara samt vilka åtgärder som MFoF vidtagit och
planerar att vidta med anledning av uppdraget.
Under 2018 har MFoF deltagit i de möten som Barnombudsmannen hållit med anledning av
uppdraget. Vidare har MFoF bland annat deltagit i Barnkonventionsutredningens hearing i syfte
att identifiera brister i svensk lagstiftning i relation till barnkonventionen.

Jämställdhetsintegrering

Under 2016 redovisade MFoF en handlingsplan till regeringen för hur myndigheten avser att
utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering för att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. I årsredovisningarna för 2017 och 2018 ska MFoF redovisa aktiviteter
och resultat.
MFoF:s främsta fokus för arbetet under åren 2017-2018 har varit kartläggning och strategisk
planering. I handlingsplanen finns effektmål, resultatmål och aktiviteter på tre områden för de
närmaste åren:
• Myndighetens styrprocesser ska genomsyras av jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.
• Stöd till föräldrar ska främja jämställdhet och jämlikhet.
• Diskriminering av adopterade ska synliggöras.
Under 2017 gick myndigheten igenom de dåvarande styrdokumenten och kunde konstatera att
myndigheten har många perspektiv att beakta och att myndigheten i en framtida översyn även
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behöver ha ett intersektionellt perspektiv. Efter omlokaliseringen och den omorganisation som
myndigheten samtidigt genomgått kommer nya styrdokument att tas fram. Vidare har MFoF
skaffat ett analysverktyg för lönesättning som möjliggör analys av löneskillnader mellan män och
kvinnor.
I Stockholm var myndighetens samtliga medarbetare kvinnor och antalet manliga sökande till
nya tjänster var i högsta grad begränsat. I samband med omlokaliseringen har MFoF arbetat
strategiskt med den framtida kompetensförsörjningen och med utformningen av kravprofiler för
att uppnå en jämnare könsfördelning i myndigheten. I dagsläget är tio av myndighetens anställda
kvinnor och fyra män.
Enligt den nya nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd ska bland annat ett jämställt
föräldraskap och jämlikhet i hälsa genomsyra allt arbete. I avsnittet om föräldraskapsstöd redogör MFoF för de åtgärder myndigheten vidtagit under 2018 med anledning av strategin och i
den plan som MFoF lämnat till regeringen för hur uppdraget att stödja genomförandet kommer
att genomföras (S2018/04675/FST, delvis). Här kan också nämnas att MFoF tagit initiativ till
samarbete med Jämställdhetsmyndigheten, främst kring områdena jämställt föräldraskap och
jämställdhetsintegrering, samt fortsatt dialogen med föreningen MÄN.

Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor

I regleringsbrevet för 2017 fick MFoF i uppdrag att redovisa en plan för hur myndigheten avser
att bidra till att uppfylla målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor (skr. 2016/17:10, bet. AU5, rskr. 150). Den 30 oktober 2017 redovisade
MFoF en handlingsplan i vilken myndigheten identifierat utvecklingsbehov i förhållande till målsättningarna i strategin samt vilka aktiviteter myndigheten avsåg att genomföra för att bidra till
att de uppfylls (dnr 1.1.:979/17). Redovisning av aktiviteter och resultat ska ske i myndighetens
årsredovisning för 2018.
Ett jämställt föräldraskap kan förebygga våld. Myndigheten ska enligt sin instruktion främja
jämställdhet och ett jämställt föräldraskap, och det ska också genomsyra den nya nationella strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd som MFoF ska stödja genomförandet av. Utvecklingen och
spridningen av MFoF:s arbete med såväl förebyggande arbete som kunskapsförmedling i övrigt
får i sig anses strategiskt viktigt för att uppfylla målsättningarna i strategin.
I handlingsplanens avsnitt om ett utökat och verkningsfullt förebyggande arbete mot våld genom
förbättrad kunskap och metodutveckling ligger tyngdpunkten på aktiviteter inom ramen för
föräldraskapsstödet som nu omfattas av arbetet med strategin. Den lagstiftning om modernare
regler för faderskap och föräldraskap som MFoF tog upp i handlingsplanen har trätt i kraft, som
– med utgångspunkt i principen om barnets bästa – syftar till att åstadkomma en mer ändamåls
enlig, jämlik och modern reglering. MFoF tar för närvarande fram föreskrifter, allmänna råd och
informationsmaterial med anledning av den nya lagstiftningen. Vidare har MFoF inom ramen för
förbättrad kunskap och metodutveckling tagit fram ett handläggningsstöd för socialnämndernas
arbete med riskbedömningar i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Arbetet med riskbedömningar ger också möjlighet att upptäcka om det förekommer våld i en relation och kan därför
även bidra till förbättrad upptäckt av våld och starkare skydd och stöd för våldsutsatta kvinnor
och barn genom förbättrad kunskap och metodutveckling.

Ta fram och utveckla indikatorer på myndighetens områden

MFoF fick i regleringsbrevet 2017 i uppdrag att inom sina verksamhetsområden i samråd med
Socialdepartementet ta fram och utveckla indikatorer som gör det möjligt att följa upp och se
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utvecklingen över tid i förhållande till målsättningar inom områdena familjerätt, familjeråd
givning, internationella adoptioner och föräldraskapsstöd. Uppdraget ska redovisas senast den 1
juni 2020 till Socialdepartementet.

Genomförandet av den nationella strategin för ett stärkt
föräldraskapsstöd

I augusti fick MFoF i uppdrag att stödja genomförandet och följa upp den nationella strategin
för ett stärkt föräldraskapsstöd som regeringen samtidigt fattade beslut om (S2018/04675/FST,
delvis). Inom ramen för uppdraget ska MFoF ta initiativ utifrån de prioriteringar som myndigheten bedömer som angelägna för att uppnå strategins mål och inriktningen i strategin. MFoF ska
även följa upp föräldraskapsstödet, strategins målsättning och målområden och i det arbetet ta
hänsyn till regeringens uppdrag till myndigheten att utveckla indikatorer inom sina verksamhets
områden. Arbetet med uppdraget ska genomsyras av ett barnrätts- respektive jämställdhets
perspektiv samt jämlikhet i hälsa och genomföras i nära dialog med länsstyrelserna samt i
samverkan med övriga relevanta myndigheter och aktörer inom föräldraskapsstödsområdet.
Uppdraget ska delredovisas senast den 1 april 2020 och slutredovisas senast den 1 april 2022.
I november redovisade MFoF en plan för genomförandet av uppdraget. De närmare åtgärderna
som har vidtagits under hösten 2018 redovisas i det följande under rubriken Föräldraskapsstöd.

Stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden

I samband med att regeringen beslutade om den nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd och att MFoF ska stödja genomförandet av den fick myndigheten i uppdrag att analysera kommuners behov av stöd och förutsättningar för samverkan i familjerättsliga ärenden
(S2014/03297/FST och S2018/04676/FST, delvis). MFoF ska identifiera framgångsfaktorer och
den kunskap som analysen genererar ska sammanställas och göras tillgänglig för kommunala
huvudmän och professionen. Uppdraget ska genomföras i samråd med Barnombudsmannen,
Socialstyrelsen, Stiftelsen Allmänna Barnhuset och Sveriges Kommuner och Landsting. I uppdraget ska ett barnrätts- och jämställdhetsperspektiv beaktas. Uppdraget ska slutredovisas till
Socialdepartementet senast den 31 mars 2021.

Handläggningsstöd om riskbedömningar

I regleringsbrevet för 2017 fick MFoF i uppdrag att ta fram ett handläggningsstöd för socialnämndernas arbete med riskbedömningar i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Upp
draget redovisades till Socialdepartementet i maj 2018 och handläggningsstödet Riskbedömningar i utredningar om vårdnad, boende och umgänge finns nu tillgängligt i MFoF:s webbshop
att ladda ner eller beställa i tryckt format. Handläggningsstödet är i första hand till för personer
som arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar i kommunen, men kan även vara
användbart för domstolar och andra som kommer i kontakt med ämnet. Innehållet är ett komplement till MFoF:s allmänna råd (HSLF-FS 2017:51) och beskrivningen om riskbedömningar i
handboken Vårdnad, boende och umgänge.

Ökad kunskap i frågor som rör surrogatarrangemang i utlandet

I ett regeringsbeslut från juni 2018 fick MFoF i uppdrag att ta fram och sprida ett kunskapsstöd
som ger vägledning till de myndigheter som kan komma att hantera frågor som rör surrogat
arrangemang i utlandet (Ju2018/03399/L2). I uppdraget ingår också att överväga om det finns
behov av särskild information avsedd för myndigheternas kontakter med enskilda. Uppdraget ska
utföras med bistånd av relevanta aktörer, såsom Migrationsverket, Skatteverket och ett urval av
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socialtjänster och redovisas till Justitiedepartementet (med kopia till Socialdepartementet) senast
den 16 december 2019.

Praktik och beredskapsjobb

MFoF har haft i uppdrag att ta emot dels nyanlända arbetssökande, dels personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik under åren 2016-2018. MFoF är också
en av de myndigheter som i regleringsbrevet för 2017 fått i uppdrag att anställa personer som står
långt ifrån arbetsmarknaden i moderna beredskapsjobb.
MFoF har inte haft praktiska möjligheter att genomföra uppdragen.

Upphandlingar som överstiger gällande tröskelvärde

Enligt regleringsbrevet för 2018 ska MFoF redovisa hur myndigheten vid upphandlingar som
överstiger gällande tröskelvärden har arbetat med att uppfylla de nya kraven på kollektiv
avtalsenliga villkor som följer av 17 kap. 2–5 §§ lagen (2016:1145) om offentlig upphandling.
MFoF har inte genomfört någon upphandling som överstiger tröskelvärdet.

Agenda 2030

Av Agenda 2030:s 17 mål och 169 delmål för hållbar utveckling har MFoF identifierat sju mål
och 26 delmål där myndighetens verksamhet har möjlighet att påverka utvecklingen. Målen har
innehåll som berör hälsa, jämställdhet, social välfärd och jämlikhet. Målen redovisades till regeringen i augusti 2016 och MFoF ingår i Svenska myndigheter i samverkan för Agenda 2030.

ANDT-strategin

I regeringsuppdrag som gavs i februari 2016 fick MFoF i uppdrag att stödja genomförandet av en
samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016–2020 (ANDT-strategin). MFoF har under året deltagit i det myndighetsgemensamma arbete som leds av Folk
hälsomyndigheten.

Remisser

Antalet remisser till MFoF har ökat i takt med kännedomen om myndighetens uppdrag. Under
året har MFoF besvarat ett femtontal remisser, bland andra:
• Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter när
stående för våld (SOU 2018:37).
• Transpersoner i Sverige – Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor
(SOU 2017:92).
• Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – en ny modell för föräldraför
säkringen (SOU 2017:101).
• Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
(SOU 2017:117).

Deltagande i statliga utredningar

En medarbetare från MFoF har under året deltagit som expert i utredningen om faderskap och
föräldraskap (Ju 2017:07).
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Samråd

MFoF har ett stort antal samrådsuppdrag med andra myndigheter, främst på områdena föräldraskapsstöd och familjerätt. Vidare ingår MFoF i en rad olika referensgrupper. Samråden redovisas
under respektive sakområde.

Myndighetssamverkan

Fram till den 1 september ingick MFoF i en myndighetssamverkan med Statskontoret med flera
myndigheter i gemensamma lokaler på Torsgatan i Stockholm. Genom myndighetssamverkan
förvaltade myndigheterna gemensamt de stödfunktioner som krävs för driften av en myndighet
såsom posthantering, telefonväxel, städning och bevakning. Myndigheterna delade samman
trädeslokaler och gemensamhetsutrymmen.
I och med omlokaliseringen upplöstes myndighetssamverkan med Statskontoret förutom vad
gäller växeltelefonin och förutsättningarna för MFoF att hyra s.k. touch down-arbetsplatser
undersöks för närvarande. I Skellefteå hade MFoF samverkan med Arbetsförmedlingen om
tillfälliga lokaler under tiden då flytten praktiskt genomfördes. MFoF deltar i regelbundna möten
med statliga myndigheter som finns representerade i Skellefteå och i länet. Vidare har MFoF och
Försäkringskassan undertecknat en avsiktsförklaring om it-drift inom ramen för Försäkrings
kassans uppdrag att 2017-2020 erbjuda samordnad och säker statlig it-drift för vissa myndigheter
(Fi 2017/03257/DF).

Digitalisering

I samband med omlokaliseringen har MFoF införskaffat egen teknisk utrustning för att kunna
hålla skypemöten och delta i webbsända föreläsningar, möten m.m. framförallt för att undvika
resor i så stor utsträckning som det är möjligt.
I slutet av 2018 upphandlade MFoF en ny webbplattform. Utgångspunkten kommer att vara att
kunskapsspridningen i än större utsträckning ska ske digitalt via den nya webbsida som kommer
att byggas upp under 2019.
Slutligen ska här nämnas att MFoF inlett ett arbete med att införa e-diarium och e-arkiv. En
administratör har anställts under ett år för att avlasta registrator/arkivarie som i huvudsak kommer att arbeta med digitaliseringen.

Tillitsbaserad styrning i statliga myndigheter

MFoF ingår i ett av de två tillitsnätverk som Tillitsdelegationen startat. MFoF deltar i nätverket eftersom myndigheten efter omlokaliseringen står inför interna utmaningar i arbetet med en
tillitsbaserad styrning och ledning; ett stöd och erfarenhetsutbyte med andra myndigheter är av
stort värde. Vidare syftar MFoF:s medverkan i nätverket till att ge myndigheten stöd i att arbeta
mer strategiskt med tillitsbaserad styrning och ledning i uppdraget med kunskapsstyrning.
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Omlokaliseringen av
myndigheten
Omlokaliseringen är genomförd. Sedan slutet av juli finns MFoF i centralt belägna lokaler i Skellefteå.
De flesta av medarbetarna i MFoF har inte haft möjlighet att följa med myndigheten till Skellefteå men har på olika sätt bidragit till att genomföra omlokaliseringen på bästa sätt. MFoF har
också blivit väl mottaget i Skellefteå vilket underlättat arbetet med omlokaliseringen.
MFoF har i dag 14 anställda, varav tolv är anställda sedan mars 2018. Myndigheten har haft
möjlighet att rekrytera de yrkeskompetenser som behövs för att bedriva verksamheten. Flertalet av de som rekryterats till myndigheten har sin bakgrund i statlig förvaltning och/eller nära
liggande verksamhetsområden. Den juridiska kunskapen och erfarenheten i myndigheten medför
att rättssäkerheten i myndighetsutövningen kan upprätthållas. Medarbetarna behöver emellertid
sätta sig in i sakfrågorna och bygga upp de kompetenser som behövs för att utföra myndighetens
olika uppdrag. Eftersom myndigheten burit kostnaderna för omlokaliseringen på 2018 års anslag
har MFoF haft begränsade möjligheter till kompetensöverföring och myndigheten har i dagsläget
färre medarbetare än innan omlokaliseringen. Det innebär en för närvarande hög belastning på
medarbetarna. Under 2019 kommer ytterligare rekryteringar att genomföras.
I november 2017 genomförde myndigheten en organisationsförändring och utlyste två chefstjänster; kanslichefen började i mars och chefsjuristen i maj. Generaldirektören tillsammans
med cheferna och kommunikationsstrategen utgör den nyinrättade ledningsgruppen. Under årets
andra halva har ledningsgruppen arbetat med att bygga upp myndighetens struktur och beslut om
ny arbetsordning fattades i oktober.
Under 2018 har verksamheten till stor del präglats av beslutet om omlokalisering. De omfattande
personalförändringarna och den stora mängd beslut och åtgärder som följer med en omlokaliser
ing har inneburit begränsade möjligheter framför allt att bedriva utvecklingsarbete. Myndighetsutövning och övriga reglerade prioriterade uppgifter – däribland auktorisation, tillsyn och handläggning av internationella adoptioner samt föreskriftsrätt och statistik – har genomförts även
om den samlade arbetssituationen inneburit en ökad belastning på de medarbetare som haft dessa
uppgifter. Ett regeringsuppdrag om riskbedömningar rapporterades i maj. Frågor om oegentlig
heter kring internationella adoptioner under 1970-90-talen liksom ett arbete med kunskapsstöd
för stöd till adopterade och adopterades familjer har prioriterats och inneburit ett omfattande
arbete.
Samtidigt med omlokaliseringen ändrades lagstiftning som är central för myndighetens
kunskapsuppdrag. Vidare fick MFoF tre nya regeringsuppdrag.
MFoF väckte redan innan beslutet om omlokalisering frågan i budgetunderlaget om myndig
hetens dimensionering i förhållande till hur uppdraget utvecklats under senare år. Den frågan
kvarstår. Myndigheten gör bedömningen att den även fortsättningsvis kommer att behöva
begränsa arbetet med olika uppdrag och handlingsplaner som inte innebär myndighetsutövning
eller i övrigt reglerad verksamhet till några enstaka åtgärder.

10

Årsredovisning 2018, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Sakområden
Föräldraskapsstöd
MFoF har under 2018 fortsatt arbetet med att utveckla verksamheten inom området föräldraskapsstöd. Den 30 augusti fattade regeringen beslut om en ny nationell strategi för ett stärkt
föräldraskapsstöd som styrt inriktningen på arbetet under hösten. Regeringen har i strategin
utvecklat definitionen av föräldraskapsstöd, betonat att barns rättigheter, jämställt föräldraskap
och jämlikhet i hälsa ska genomsyra allt arbete samt utökat strategin till att omfatta såväl universellt som riktat föräldraskapsstöd.
Myndigheten ser att stöd i föräldraskapet efterfrågas som förebyggande insats inom flera
problemområden som psykisk och fysisk ohälsa, alkohol- och drogkonsumtion, skolproblem,
våld och brott. Insatser som främjar en trygg anknytning mellan barn och föräldrar och som
stärker varma relationer och god kommunikation i familjen har stora möjligheter att samtidigt
förebygga olika problemutfall och motverka de kostnader, mänskliga såväl som samhälls
ekonomiska, som är knutna till dessa. Idag sker satsningar separat inom de olika problem
områdena och med olika budgetar. För att motverka dubbelarbete och minska behovet av stöd
som riktas mot specifika problemutfall (riktat stöd) skulle en del av dessa offentliga medel kunna
förvaltas effektivare genom att samordna arbetet och satsa på ett brett universellt stöd som bygger på kunskap om skydds- och riskfaktorer.
Det finns ett stort intresse hos de olika professionerna för att arbeta kunskapsbaserat med
föräldraskapsstöd, men det upplevs svårt att få en överblick över exempelvis nya forsknings
resultat. Vidare saknas det ofta utbildning i kunskapsbaserade metoder, och mer stöd efterfrågas
kring kvalitetssäkring, uppföljning, utvärdering och implementering. Arbetet har inte sällan
präglats av tidsbegränsade projekt och det har ofta saknats en plan för att ta hand om de kun
skaper och erfarenheter som genererats. På flera håll i landet finns kluster av kompetens kring
och resurser för föräldraskapsstödjande arbete, medan det på andra platser nästan helt saknas. I
den nya nationella strategin har såväl MFoF som länsstyrelserna fått förstärkta uppdrag att stödja
genomförandet av arbetet på regional och lokal nivå. Samtidigt krävs att det skapas förutsättningar i kommuner och regioner för att arbeta med föräldraskapsstöd.
Vad det gäller förvaltning av den kunskap som finns och fortsatt vidareutveckling av metoder och
arbetssätt saknas idag en nationell struktur. Det är en utmaning inte enbart inom föräldraskapsstödsområdet utan även inom andra närliggande kunskapsområden inom det preventiva fältet. Då
MFoF inte ensamt kan axla denna utmaning har myndigheten tagit initiativ till att samla berörda
myndigheter för att gemensamt diskutera hur frågan kan tas vidare.

Verksamhet under året

Under våren och sommaren har MFoF fört dialog med Socialdepartementet om den nya nationella strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd. Efter beslutet har myndigheten inriktat verksamheten på att dels presentera strategin ute i landet, dels att föra dialog med lokala och regionala
aktörer kring styrkor och utmaningar i de olika länen samt vilken typ av stöd man efterfrågar i
genomförandet av strategin. Dialogen har genomförts i samarbete med länsstyrelserna. Elva län
har besökts under hösten och över 1 000 yrkesverksamma och beslutsfattare har deltagit från
länsstyrelser, regioner och regionförbund, kommuner och civil sektor. Resultatet av dialogen har
utgjort ett viktigt underlag för den plan för uppdraget att stödja genomförandet av den nationella
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strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd som MFoF lämnade till Socialdepartementet den 30
november 2018 (dnr 1.1.1:902/18).
MFoF har påbörjat arbetet med uppdraget i regleringsbrevet för 2017 om att ta fram och utveckla
indikatorer inom föräldraskapsstödsområdet. MFoF har fört dialog med länsstyrelserna och SKL.
Vidare har MFoF bjudit in övriga relevanta myndigheter och aktörer till ett möte för att samla
kunskap och ta del av erfarenheter kring utveckling av indikatorer inom närliggande områden.
För att säkerställa att de indikatorer som tas fram blir relevanta för lokala och regionala föräldra
skapsstödjande aktörer har en kartläggning av föräldraskapsstöd i tio kommuner påbörjats.
Resultatet kommer att utgöra ett underlag för det fortsatta arbetet med indikatorer.
Under hösten bjöd MFoF tillsammans med länsstyrelserna in till ett forskarmöte på temat föräldraskapsstöd. Syftet var att påbörja ett samtal om hur myndigheter, forskningsfinansiärer och
lärosäten kan stärka varandra, hitta gemensamma utvecklingsområden och skapa en arena för
utbyten lärosäten emellan. Det diskuterades även hur stödet till de yrkesverksamma i att arbeta
kunskapsbaserat kan förbättras. Utvärderingen av dagen var positiv och gav MFoF värdefulla
inspel till sitt fortsatta arbete.
MFoF har påbörjat arbetet med att bygga upp sin hemsida för att tillgängliggöra kunskap om
föräldraskapsstöd. Informationen på hemsidan kommer att bygga vidare på den vägledning om
regionalt och lokalt föräldrastödsarbete som överfördes till MFoF från Folkhälsomyndigheten.
Det digitala formatet kommer att förenkla uppdateringar och revideringar av bästa tillgängliga
kunskap och då många söker information via internet idag kommer hemsidan fungera som en
plattform för detta. Arbetet med hemsidan kommer att fortsätta under 2019.
På konferensen Drogfokus arrangerade MFoF ett seminarium tillsammans med Länsstyrelsen i
Örebro län och Botkyrka kommun under rubriken ”Hur kan vi möta föräldrars olika behov? Är
föräldraskapsstöd viktigt för att uppnå jämlik hälsa?”. MFoF medverkade också i ett frukost
seminarium om spädbarns utveckling och behov av en trygg bas som Forte arrangerade, seminariet ”Tillsammans når vi längre” om samverkan med civilsamhället och i ett seminarium om
familjecentralen som en arena i arbetet för en jämlik hälsa.

Samråd

MFoF har fört en nära dialog med länsstyrelsernas nationella samordnare och det arbetsutskott
som samordnaren har som stöd i sitt uppdrag. Myndigheten har också deltagit i länsstyrelsernas
nationella nätverksträffar. Förutom de regionala konferenserna om föräldraskapsstöd som MFoF
deltagit på har myndigheten samverkat kring kontakter med andra myndigheter och idéburna
organisationer.
MFoF har samrått med Socialstyrelsen med anledning av uppdraget om en gemensam kunskapsgrund och samsyn bland verksamhetsföreträdare och personal på HVB-hem om gränssättande
åtgärder. MFoF har också fört dialog med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i uppdraget
att följa och stödja statens överenskommelse med SKL om en tillgänglig barnhälsovård samt
kring späda barns hälsa och utveckling.
MFoF har deltagit i den nationella myndighetssamverkan inom ANDT-området som leds av
Folkhälsomyndigheten. Vidare har MFoF deltagit i Länsstyrelsen Östergötlands myndighetsnätverk kring hedersrelaterat våld och förtryck och samrått med samordnaren om uppdraget att
utveckla ett våldsförebyggande program för arbete med föräldrar i hederskontext.
MFoF har tagit initiativ till samarbete med Jämställdhetsmyndigheten, främst kring områdena
jämställt föräldraskap och jämställdhetsintegrering men även kring exempelvis kvalitetssäkring
av projekt som finansieras av statliga projektmedel.
12
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Under våren deltog MFoF, tillsammans med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten samt
yrkesföreningarna inom mödra- och barnhälsovården, i ett möte om ANDT-förebyggande arbete
inom MVC och BVC samt det tidiga föräldraskapsstödet.
MFoF har deltagit i referensgruppsmöten om Strategi för hälsa arrangerade av SKL. Vidare
har MFoF utbytt information med SKL och fått synpunkter på utvecklingen av föräldraskapsstödsverksamheten.
Myndigheten har fortsatt dialogen med styrelsen för Föreningen för familjecentralers främjande
(FFFF). MFoF deltog bland annat på ett möte som FFFF initierat tillsammans med Folkhälso
myndigheten och utvalda forskare där det diskuterades hur en utvärdering av effekter av familjecentralernas verksamhet kan struktureras och genomföras.
MFoF har också haft dialog med föreningen MÄN om jämställt föräldraskap och fört samtal
med såväl Bris som med Rädda Barnens nationella föräldraskapsstödssamordnare. MFoF har
även träffat IQ som bland annat arbetar med stöd till tonårsföräldrar gällande alkohol och stöd till
idrottsföräldrar.
Under verksamhetsåret har MFoF haft kontinuerligt informations- och erfarenhetsutbyte med
Duvnäs föräldrastöd och Spira öppen förskola för adopterade.

Familjerådgivning
Familjerådgivningen vänder sig till par, föräldrar och familjer. År 2017 pågick drygt 37 000
ärenden i den kommunala familjerådgivningen, vilket är en ökning jämfört med 2016. Av de
ärenden som avslutades under 2017 handlade nästan hälften om att lösa problem i parrelationer
och att kunna fortsätta leva tillsammans. Uppgifterna grundar sig på den familjerättsstatistik som
MFoF i november 2018 för första gången gav ut sedan den nationella officiella statistiken fördes
över från Socialstyrelsen till MFoF.
MFoF har deltagit i Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivares (KFR:s) studiedagar,
vilket har skapat tillfällen att samtala med familjerådgivare från hela landet.
För att få aktuell kunskap om hur det ser ut i landet och om det råder stora variationer har MFoF
färdigställt en enkät om familjerådgivning som kommer att skickas ut till kommunerna under
våren 2019. Frågorna gäller samtalsavgifter, väntetider, bemanning med mera. Utifrån enkät
svaren planerar MFoF att uppdatera det meddelandeblad som Socialstyrelsen tidigare utgivit.
MFoF planerar även att se över den officiella statistiken om familjerådgivning.

Familjerätt
Utvecklingen av behandlingsmetoder vid ofrivillig barnlöshet har fått stor betydelse för männi
skors möjlighet att bilda familj. Den kan till och med sägas ha ändrat eller utvidgat själva
begreppet familj genom att ett föräldraskap kan definieras på flera olika sätt: genetiskt, biologiskt, rättsligt och socialt. Regleringen ser olika ut i olika länder. Då barn kommer till på sätt som
är möjliga i andra länder men som inte är reglerade eller tillåtna i Sverige uppstår komplicerade
rättsliga situationer och väcker frågor om hur barnets intressen och rättigheter ställs i relation till
föräldrarnas. Exempel på sådana förfaranden är surrogatarrangemang och assisterad befruktning
med en anonym donator. Nya vägar till föräldraskap medför att kommuner och andra myndigheter måste anpassa sin handläggning efter omständigheterna i varje enskilt fall. Kommunerna
efterfrågar MFoF:s vägledning i hur de ska handlägga dessa ärenden.

Årsredovisning 2018, Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

13

Antalet faderskapsärenden har ökat i kommunerna till följd av att många människor befinner
sig i asylprocess. Kommunerna efterfrågar vägledning i hur de ska bedöma barnets hemvist i de
fall barnet saknar uppehållstillstånd men föräldrarna önskar att faderskapet fastställs. I flera fall
saknar föräldrarna godkänd legitimationshandling, vilket komplicerar handläggningen både vad
gäller provtagning för DNA och fastställandet av faderskapet som då måste avgöras i domstol.
Faderskapsutredningar för ensamkommande barn är förenade med särskilda svårigheter då
föräldrarna inte finns i Sverige och informanten i utredningen därför oftast blir barnet. Det är i
princip omöjligt att få kontakt med föräldrar som befinner sig på flykt eller i ett krigsdrabbat land
och många av dessa utredningar måste därför läggas ner. Kommunerna önskar vägledning om
hur de ska hantera dessa utredningar.
Sedan hösten 2017 har det skett en ökning av frågor från kommunerna om det är möjligt för
socialnämnden att godkänna avtal om ensam vårdnad under bestående äktenskap eller för sambor
som har gemensam vårdnad. Frågor gällande handläggningsförfarandet i ärendet när en förälder
har skyddade personuppgifter har också ökat.
Den problematiska situationen inom socialtjänsten märks också bland familjerättssekreterare.
Familjerättssocionomernas riksförening tillhandahåller utbildningar för yrkesverksamma i bland
annat vårdnadsutredningar. Utbildningen i vårdnadsutredningar har vid flera tillfällen ställts in
på grund av för få anmälda och den har inte någon gång startat med fullt antal deltagare. Arr
angören antar att kommunernas ekonomi är en del av orsakerna till det låga deltagarantalet. Detta
är allvarligt med tanke på mängden komplicerade ärenden som ställer stora krav på kompetens,
erfarenhet och flexibilitet.

Verksamhet under året

Under året har MFoF svarat på ett stort antal frågor både på telefon och via mejl från framför
allt yrkesverksamma inom socialtjänsten, andra statliga myndigheter men även från allmänheten
och media. Det kan röra innehållet i lagstiftningen, metoder, riktlinjer, myndighetens ställnings
taganden, statistik, med mera. Många av frågorna är komplexa och rör bland annat utredning och
fastställande av faderskap och föräldraskap, fastställande av rättsligt föräldraskap efter surrogat
arrangemang, avtal om vårdnad, boende och umgänge, handläggningsförfarandet avseendet
särskilt förordnad vårdnadshavare, offentlighet och sekretess samt handläggning och dokumentation. Frågor om socialnämndens ansvar för att fastställa faderskap för barn som är i asylprocess
och för ensamkommande barn har fortsatt vara återkommande under året. En förutsättning för att
socialnämnden ska vara behörig att utreda faderskapet för ett barn är – förutom den i vissa fall
utökade möjligheten att fastställa faderskap – att barnet har hemvist i Sverige (2 kap. 1 § föräldrabalken). Den definition av hemvistbegreppet som finns i 7 kap. 2 § lagen (1904:26 s. 1) om
vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap ska vara utgångspunkt även för hur man tillämpar bestämmelsen i föräldrabalken. Definitionen i 1904 års lag
är emellertid allmänt hållen och ger utrymme för skönsmässiga bedömningar. Bristen på klara
kriterier för hemvistanknytningen innebär i vissa fall svårigheter för handläggarna att bedöma
barnets hemvist och bedömningarna blir olika i kommunerna. Detta medför att det är svårt att
förutse resultatet av hemvistbedömningen för de personer som berörs. Vidare aktualiseras även
ofta gränsdragningsfrågor till Migrationsverkets och Skatteverkets regelverk. MFoF har fram
hållit behovet av en översyn av lagstiftningen till Regeringskansliet och frågan bereds där.
MFoF har också i andra sammanhang pekat på behovet av översyn av lagstiftning på områdena
avtal om ensam vårdnad inom bestående äktenskap/sambos som har gemensam vårdnad, handläggning av ärenden där en person har skyddade personuppgifter och surrogatarrangemang.
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Sedan början av 2017 publicerar MFoF vanliga frågor från handläggare och MFoF:s svar på
hemsidan, vilket är uppskattat och väl använt. Samtidigt har det inte inneburit ett minskat antal
frågor per telefon och mejl. Komplexiteten i frågorna ökar alltjämt, ny lagstiftning har trätt i
kraft och ett generationsskifte bland familjerättssekreterare innebär att mängden frågor fortsatt
är sådant att det begränsar MFoF:s möjligheter att ta fram och utveckla sammanhållet och mer
omfattande kunskapsstöd. Det bör här dock nämnas att frågorna och mejlen ger myndigheten en
god bild av vilka svårigheter som föreligger vid tillämpningen av lagstiftningen i kommunernas
socialnämnder.
Regeringsuppdraget om att kartlägga samarbetssamtal, som MFoF tog över från Socialstyrelsen
i samband med verksamhetsövergången, redovisades i juni 2016. MFoF har utifrån resultaten
åtagit sig att ta fram ett kunskapsbaserat och i den mån det är möjligt evidensbaserat utbildnings
material som alla samtalsledare bör genomgå innan de självständigt leder samarbetssamtal.
Materialet ska även innehålla metoder och modeller för att samtala med de barn som samtalen
rör. MFoF anser också att kunskaperna om effekterna av samarbetssamtal på nationell nivå behöver utvecklas. Det kan ske genom utveckling av den familjerättsliga statistiken men också genom
att ett instrument/enkät för uppföljning tas fram. I det sammanhanget har MFoF inlett en kontakt
med universitet och högskola.
MFoF deltog under 2018 i Utredningen om faderskap och föräldraskap (Ju 2017:07) med en
expert.
MFoF avslutade ett regeringsuppdrag att ta fram ett handläggningsstöd för socialnämndernas
arbete med riskbedömningar i ärenden om vårdnad, boende och umgänge. Uppdraget redovisades till Socialdepartementet och handläggningsstödet Riskbedömningar i utredningar om
vårdnad, boende och umgänge finns nu tillgängligt i MFoF:s webbshop. Handläggningsstödet
är i första hand till för personer som arbetar med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar i
kommunen, men kan även vara användbart för domstolar och andra som kommer i kontakt med
ämnet. Innehållet är ett komplement till MFoF:s allmänna råd (HSLF-FS 2017:51) och beskrivningen om riskbedömningar i handboken Vårdnad, boende och umgänge.

Föreskrifter och allmänna råd

I juni 2018 beslutades ny lagstiftning med anledning av propositionen Modernare regler om
assisterad befruktning och föräldraskap (prop. 2017/18:155, bet. SoU20, rskr. 368). De nya
bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2019 och med anledning av det har MFoF påbörjat
revideringen av nedanstående föreskrifter och allmänna råd som gäller socialnämndens
• utredning och fastställande av faderskap (HSLF-FS 2017:49).
• utredning och fastställande av föräldraskap (HSLF-FS 2017:50).
• utredning när barn har kommit till genom assisterad befruktning av en ensamstående kvinna
(HSLF-FS 2017:66).

Samråd

MFoF medverkar på olika sätt och i olika sammanhang på det familjerättsliga området. Som
ansvarig för frågor kring särskilt förordnade vårdnadshavare har MFoF deltagit i Socialstyrelsens
nationella kunskapscentrum för ensamkommande barn inför nya SBU-rapporten Ensamkommande barn och unga – insatser och upplevelser. Vidare har MFoF deltagit i Socialstyrelsens
referensgrupp till uppdraget om att ta fram ett kunskapsstöd för socialtjänsten i HBTQ-frågor.
MFoF deltog i Socialstyrelsens analysgrupp i arbetet med dödsfallsutredningar.
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Myndigheten deltar i både styrgrupp och projektgrupp om enklare faderskap/föräldraskaps
bekräftelse som leds av SKL. MFoF har också medverkat vid utbildningar och föreläst på konferenser, bland annat på Familjerättssocionomernas Riksförening (FSR) familjerättsdagar, nätverk
för domare i Gävle och Ystad samt vid Domstolsakademien.

Internationella adoptioner
MFoF:s arbete med internationella adoptioner omfattar bland annat prövning av adoptionsorganisationers ansökningar om auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige, respektive i annat land. I MFoF:s arbete ingår tillsyn över de auktoriserade organisationerna.
Myndigheten prövar också ärenden om enskild adoption, utfärdar artikel 23-intyg, godkänner
adoptioner med mera.
Under 2018 har arbetet med internationella adoptioner präglats av uppgifter om oegentligheter
kring internationella adoptioner under 1970–90-talen. Uppgifterna har främst avsett Chile, där en
brottsutredning inletts, men även andra länder har aktualiserats. MFoF:s arbete har i huvudsak
varit inriktat på att adopterade i Sverige ska få så mycket information som möjligt. Vad gäller
Chile har informationen främst avsett utredningen där och information om ursprungssökning.
MFoF har också tagit emot ett stort antal samtal från adopterade och adopterades föräldrar i Sverige, hållit möten med adopterade och rest till och haft kontakter med myndigheterna i Chile.
Det ingår inte i MFoF:s uppdrag att i Sverige utreda uppgifter om oegentligheter kring internationella adoptioner under 1970–90-talen. MFoF anser dock att det i Sverige bör utredas vilka
åtgärder staten bör vidta när uppgifter framkommer om oegentligheter kring internationella
adoptioner. Det har MFoF framfört till Socialdepartementet.

Förändringar i lagstiftningen

Den 1 september 2018 förändrades lagstiftningen gällande adoptioner (se prop. 2017/18:121
Modernare adoptionsregler, bet. CU14, rskr. 372). I och med förändringarna har det införts ett
flertal bestämmelser som syftar till att barnets bästa ska ges största vikt vid alla frågor som rör
adoption av barn. Bland annat innebär förändringarna att barnets rätt till delaktighet stärkts. Om
det vid socialnämndens medgivandeprövning är känt vilket barn sökanden vill adoptera, ska
sökandens lämplighet numera prövas i förhållande till det enskilda barnet. Fler personer har även
getts möjlighet att adoptera. Ett medgivande från socialnämnden gäller i och med förändringarna
nu i tre år istället för två år. I avsaknad av övergångsbestämmelser gäller denna förändring även
redan beviljade medgivanden.
MFoF har under året informerat om förändringarna genom att lägga ut information på sin hemsida. Vidare har MFoF besvarat ett stort antal frågor gällande förändringarna via e-post och telefon
och i början av 2019 håller MFoF en utbildning för familjerättssocionomer på fyra orter i landet.
Förändringarna har även inneburit att det funnits skäl att uppdatera de blanketter som MFoF tillhandahåller och arbetet med att uppdatera MFoF:s allmänna råd om socialnämndens handläggning av ärenden om adoption (HSLF-FS 2017:48) har påbörjats.

Adoptionsförmedling

De internationella adoptionerna minskar över hela världen samtidigt som de nationella adoptionerna i ursprungsländerna ökar. I Sverige fortsätter de internationella adoptionerna att minska i
antal. Under 2018 genomfördes 185 adoptioner till Sverige via de svenska adoptionsorganisa
tionerna. Året innan förmedlades 240 adoptioner och 2016 genomfördes 259.
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Eftersom adoptionsorganisationerna främst är avgiftsfinansierade innebär färre adoptioner minskade intäkter. Det är tydligt att de minskade intäkterna påverkar adoptionsorganisationerna som
vidtagit kostnadssänkande åtgärder både såvitt avser personal som lokaler. Samtidigt ökar kraven
på förmedlingsverksamheten både vad gäller kompetens och tidsåtgång. Varje förmedlingsärende
tar mer tid och kräver mer kvalificerade bedömningar, eftersom de barn som kan adopteras är
äldre och med få undantag har sjukdomar, funktionsnedsättningar och svår social bakgrund.
Vidare har adoptionsorganisationerna samarbetskontakter i lika många länder som tidigare även
om antalet adoptioner minskat. I kontakterna med adoptionsorganisationerna har framkommit en
oro över den långsiktiga finansieringen av deras verksamheter.
För kommunerna innebär det minskade antalet adoptioner svårigheter att upprätthålla adoptionskompetensen och för de blivande adoptivföräldrarna långa väntetider till föräldrautbildning och
bristande stöd efter adoptionen.
Utvecklingen innebär att bedömningen av barnets bästa vid auktorisation och tillsyn har blivit
alltmer komplex. Arbetet kräver en fördjupad granskning av förmedlingsarbetet i Sverige och i
ursprungsländerna. Vidare behöver MFoF ha ett mer aktivt utbyte med myndigheter och andra
aktörer i både ursprungs- och mottagarländer.
Genom det arbete som MFoF utfört under året har myndigheten fortsatt att bidra till hög kvalitet
i den internationella adoptionsverksamheten i Sverige. Som i årsredovisningarna för 2016 och
2017 måste dock framhållas att de ändrade förutsättningarna innebär en utmaning i att upprätthålla den höga kvalitet som arbetet med internationella adoptioner kräver. Det finns ett fortsatt
stort behov av att, som i flera andra länder, se över hur verksamheten kan anpassas till dagens
förhållanden.
I budgetpropositionen för 2017 anförde regeringen att det finns behov av att anpassa dagens
organisering av adoptionsförmedlingsverksamheten och det stöd som lämnas i samband med
internationell adoption till nya förhållanden. Även barnrättsperspektivet behöver förstärkas i
detta hänseende (prop. 2016/17:1, utgiftsområde 9, s.164).

Enskild adoption

Den eller de som vill adoptera ett barn från utlandet ska enligt huvudregeln anlita en auktoriserad adoptionsorganisation. Undantag kan göras i enstaka fall av adoption som avser släktingbarn
eller där det annars finns särskilda skäl att adoptera utan förmedling av en organisation. MFoF
ska i dessa fall, innan barnet lämnar landet, pröva om förfarandet är godtagbart. Detta kallas
enskild adoption.
I MFoF:s prövning ingår att bedöma om de särskilda skälen är uppfyllda och om det kan befaras
att förmedlingssättet inte är tillförlitligt. Samma krav på medgivande från socialnämnden och
genomgången föräldrautbildning gäller som vid adoptioner förmedlade av adoptionsorganisation.

Stöd till adoptivfamiljer

Adopterade har enligt svensk lag och internationella konventioner rätt till stöd efter adoptionen.
Att bli adopterad och att adoptera ett barn är påfrestande livserfarenheter och särskilt stöd kan
behövas. De barn som adopteras idag är generellt äldre och/eller har mer krävande hälsotillstånd.
Att barnen är äldre medför ofta att de har utsatts för fler separationer och otillräcklig omsorg
under längre tid. Forskning visar att relativt små tidiga insatser kan stimulera en god utveckling och förebygga framtida problem. I Danmark har det blivit obligatoriskt med rådgivning till
adoptivfamiljer både före och efter adoptionen. Även Finland och Norge har etablerat former för
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stöd efter adoption. MFoF arbetar nu med att ta fram en plan för hur stöd efter adoption skulle
kunna ske i Sverige.
Adoptivföräldrar i Sverige uppmuntras under föräldraförberedelsen att söka råd och stöd efter
adoptionen men få kommuner har ett adoptionskompetent stöd att erbjuda. Även om de flesta
adopterade förefaller att må bra, finns kraftiga överrisker för allvarlig psykisk ohälsa och suicid
för adopterade som grupp. Mot bakgrund av detta behövs ett generellt stöd som kan erbjudas alla
adopterade och deras föräldrar, liksom ett riktat stöd för de som behöver hjälp.

Stöd till adopterade

Den som är adopterad kan behöva psykosocialt stöd vid olika skeenden under hela livet. Teman
avseende adoptionen kan aktualiseras i olika åldrar och utvecklingsfaser. Förutsättningarna att få
stöd varierar över landet.
Det finns också ett stort behov av stöd till adopterade som söker sitt ursprung. MFoF kan bistå
med information om vart man kan vända sig för att få tillgång till sina handlingar. Vidare kan
MFoF lämna kontaktuppgifter till de myndigheter i utlandet som har ansvaret för ursprungs
frågor där. Den här typen av generell information är dock inte tillräcklig. Det behövs även
praktisk hjälp med att söka information både här i Sverige och i ursprungslandet och det kan
behövas psykosocialt stöd för att hantera informationen och stöd för att sätta den i sitt historiska
och kulturella sammanhang. Den uppgiften har inte MFoF. Mot den bakgrunden lämnade MFoF
2013 ett förslag till Socialdepartementet om att det bör införas ett statligt stöd till adopterade som
söker sitt ursprung.
Det är kommunernas socialtjänst som har ansvaret för råd och stöd i samband med att de lämnar
ut adoptionshandlingar, men i många kommuner saknas helt tillgång till stöd efter adoption. Det
behövs också stöd när adopterade eftersöks av biologiska familjer i ursprungslandet eller biologiska syskon som adopterats till andra familjer. Frågan om stöd efter adoption, både generellt
stöd och riktat stöd, såsom ursprungssökning, behöver utvecklas och implementeras.

Uppgifter om oegentligheter

Under året har det framkommit uppgifter om oegentligheter i samband med adoptioner under
1970-90-talen. Det är främst Chile som uppmärksammats men det finns även oro att historiska
adoptioner inte gått rätt till i länder som Sri Lanka, Etiopien, Kina m.fl. länder.
För att inhämta mer information kring uppgifter om oegentligheter i Sri Lanka träffade MFoF
tillsammans med andra europeiska centralmyndigheter och ISS (International Social Service) den
lankesiska centralmyndigheten i början av 2018. De europeiska centralmyndigheterna framhöll
bland annat behovet av information till adopterade om ursprungssökning.
När det gäller uppgifter om oegentligheter i Chile har MFoF haft kontakt med ett stort antal oroade personer, både adopterade, adoptivföräldrar och även biologiska föräldrar. För att kunna bistå
dessa att få svar angående den egna adoptionen besökte MFoF Chile i maj 2018 och har därefter
haft kontakt med brottsutredningen, centralmyndigheten SENAME, Chileadoption.se (förening
för adopterade) och Adoptionscentrum (den adoptionsorganisation som förmedlade adoptioner
från Chile under denna tidsperiod). MFoF har också skickat adoptionshandlingar för de som så
önskat till utredningen i Chile. Utredningen är omfattande och förväntas pågå i minst två år till.
Det är förfaringssätten inför beslut i domstol som är av särskilt intresse. Barnen adopterades
sedan till Sverige och ytterligare ett tiotal andra länder. Misstankarna avseende förfarandena i
Chile har uppmärksammats i svensk och internationell media och MFoF har hållit sig informerad
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om vad som framkommit och bistått de som sökt information. Vidare har MFoF publicerat information på sin webbplats.
MFoF deltar aktivt vid internationella möten och konferenser där bland annat misstänkta
oegentligheter, tillvägagångssätt för att minska risken för illegala adoptioner och stöd efter adoption diskuteras. Många som hört av sig till MFoF angående oro för oegentligheter har på egen
hand försökt hitta sitt ursprung och beskrivit att detta varit svårt, både känslomässigt och praktiskt. När svåra situationer uppstått, exempelvis att den biologiska modern inte vill ha kontakt,
har de stått ensamma. MFoF har noterat att många länder har etablerade former för stöd efter
adoption, vilket har underlättat på flera sätt, bland annat finns en klar struktur som kan ge stöd
vid frågor om ursprung.
Det ingår inte i MFoF:s uppdrag att i Sverige utreda uppgifter om oegentligheter kring internationella adoptioner under 1970–90-talen. MFoF anser dock att det i Sverige bör utredas vilka
åtgärder staten bör vidta när uppgifter framkommer om oegentligheter kring internationella
adoptioner. Det har MFoF framfört till Socialdepartementet.

Auktorisationer

Under 2018 har tre ideella organisationer ‒ Adoptionscentrum, Barnen framför allt Adoptioner
(BFA-A) och Barnens vänner internationell adoptionsförening (BV) ‒ haft auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i Sverige. För samtliga organisationer gäller auktorisationen för tiden den 1 januari 2018 – den 31 december 2021.
Vad gäller ursprungsländer så fanns under året auktorisation att arbeta med internationell adoptionsförmedling i 25 ursprungsländer. Samtliga länder är anslutna till FN:s barnkonvention (BK i
tabellen Auktorisationer 2018). 23 är anslutna till 1993 års Haagkonvention (HK i samma tabell).
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Auktorisationer 2018
BK

HK

Burkina Faso

Ja

Ja

Chile

Ja

Ja



Colombia

Ja

Ja



Estland

Ja

Ja



Filippinerna

Ja

Ja



Indien

Ja

Ja





Kenya

Ja

Ja





Kina

Ja

Ja



Kroatien

Ja

Ja



Lesotho

Ja

Ja



Litauen

Ja

Ja

Madagaskar

Ja

Ja



Makedonien

Ja

Ja



Montenegro

Ja

Ja



Panama

Ja

Ja



Polen

Ja

Ja

Serbien

Ja

Ja



Sydafrika

Ja

Ja



Sydkorea

Ja

Nej



Taiwan

Ja

Nej





Thailand

Ja

Ja





Tjeckien

Ja

Ja



Ungern

Ja

Ja



Vietnam

Ja

Ja



Zambia

Ja

Ja
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Antal förmedlade adoptioner

2018 anlände totalt 185 barn genom adoptionsorganisationerna. Flest barn kom från Taiwan (32
barn), Sydkorea (26 barn) och Thailand (16 barn).
Organisation

Flickor

Pojkar

Alla

Adoptionscentrum

32

75

107

Barnen Framför Allt - Adoptioner

26

38

64

Barnens Vänner

8

6

14

Totalt

66

119

185

Tillsyn över adoptionsorganisationerna

Myndigheten har utarbetat och följt tillsynsplanen för 2018. Planen omfattar vissa årligen
återkommande aktiviteter som granskning av årsredovisning, verksamhetsberättelse, styrelse
protokoll och olika rapporter från de auktoriserade adoptionsorganisationerna. Vidare omfattas utredning, bevakning och uppföljning av olika förhållanden rörande organisationernas
förmedlingsarbete samt uppföljning av omständigheter som uppmärksammats i samband med
auktorisation och tillsyn. Planen omfattar också utredning av och tillsynsresor till prioriterade
länder.
Myndigheten har haft löpande kontakt med adoptionsorganisationerna och granskat handlingar
som de har gett in. Genom möten och erfarenhetsutbyten med organisationerna har myndigheten
medverkat till diskussion mellan organisationerna i adoptionsfrågor, bland annat i samband med
en organisationsträff. Myndigheten har också gjort tillsynsbesök till adoptionsorganisationerna.
Frågor som varit aktuella under 2018 är bland annat organisationernas hantering av dokumentation och utlämnande av handlingar samt utvecklingen i vissa ursprungsländer.

Kostnadsutvecklingen för adoption genom en organisation

Eftersom adoptionsverksamheten i huvudsak är avgiftsfinansierad innebär nedgången i antalet
förmedlade adoptioner att adoptionsorganisationernas intäkter minskat, samtidigt som handläggningstiden per ärende ökat, bland annat på grund av mer komplicerade adoptionsprocesser. Färre
antal adoptioner men med en längre handläggningstid per ärende har under senare år lett till
högre kostnader i Sverige, vilket i sin tur lett till högre adoptionsavgifter.
Avgiften till organisationen kan delas upp i två delar: en Sverigedel och en utlandsdel. Sverigedelen avser kostnader för organisationens arbete i Sverige, medan utlandsdelen hänför sig till
kostnader i utlandet. Kostnadsutvecklingen de senaste fem åren redovisas i tabellen.
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Belopp i tkr

2013

2014

2015

2016

2017

1. kostnader i Sverige

84

89

94

100

97

2. kostnader i ursprungslandet

60

66

70

67

66

144

155

164

167

163

3. Översättning, legaliseringar med mera

19

20

21

23

24

4. Resa och uppehälle

60

55

59

52

54

Summa

79

75

80

75

78

Totalt – genomsnittlig kostnad för familjen

223

230

244

242

241

Organisationernas avgifter för …

Summa
Övriga kostnader som familjen betalar

Källa: De auktoriserade adoptionsorganisationerna i villkorsbilaga 2. Uppgifterna bygger på samtliga adoptioner
respektive år. Organisationerna har redovisat sina avgifter per land (1 och 2) och beräknade övriga kostnader per
land (3 och 4). Genomsnittskostnaden är ett vägt medelvärde.

Arbetet för ökad enhetlighet och transparens om kostnader

MFoF har under många år arbetat med att få organisationerna att redovisa sina kostnader mer
enhetligt, för att underlätta jämförelser. MFoF arbetar också för ökad transparens kring avgifter
och kostnader i utlandet. Det arbetet kommer att fortsätta i dialog med adoptionsorganisationerna.
Enligt 6 a § lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling (LIA) får annan verksamhet som adoptionsorganisationer bedriver inte äventyra förtroendet för adoptionsverksamheten.
Det innebär att annan verksamhet måste hållas ekonomiskt skild från adoptionsverksamheten
och redovisas separat. Adoptionsorganisationerna ska i sina årsredovisningar (som ges in till
MFoF) specificera resultaträkningen i en resultatredovisning uppdelad på verksamhetsgrenarna
förmedlingsverksamhet, medlemsverksamhet och stöd/biståndsverksamhet. MFoF ser löpande
över biståndsprojektens relation till förmedlingsverksamheten och att adoptionsorganisationerna
håller verksamheterna ekonomiskt och personellt åtskilda så långt det är möjligt.

Myndighetsuppgifter kopplade till internationella adoptioner
Godkännanden av förfarandet vid enskilda adoptioner
MFoF har under 2018 prövat 26 ärenden om enskild adoption. Under 2017 var motsvarande
antal 21. MFoF prövar om det finns särskilda skäl att adoptera utan anlitande av en auktoriserad
adoptionsorganisation samt om det förfarande som de sökande beskriver är godtagbart. Myndigheten lägger en inte obetydlig tid av resurserna för enskild adoption på att informera enskilda om
förutsättningarna för enskild adoption, utan att detta för den skull leder till någon ansökan. Antal
ärenden har tidigare varierat mellan 30 och 50 per år.
I ärenden om enskild adoption där barnets hemvistland är anslutet till 1993 års Haagkonvention
ska konventionens bestämmelser följas. MFoF är centralmyndighet enligt konventionen och har
under 2018 förmedlat de handlingar som enligt konventionen ska lämnas till det andra landet.

Artikel 23-intyg
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En adoption som, enligt intyg av den behöriga myndigheten i den stat där adoptionen har ägt
rum, har genomförts i enlighet med Haagkonventionen erkänns automatiskt i de övriga fördragsslutande staterna. MFoF utfärdar dessa så kallade artikel 23-intyg eller Haagintyg när adoptionen
har ägt rum i Sverige. Under 2018 utfärdades 23 artikel 23-intyg.

Godkännanden av utländska adoptionsbeslut
MFoF har under 2018 även handlagt ärenden om godkännande av utländska adoptionsbeslut.
Lagregleringen avseende detta förfarande har förändrats genom lagen (2018:1289) om adoption i
internationella situationer som trädde ikraft den 1 september 2018.
Utländska adoptionsbeslut erkänns enligt lagen automatiskt i Sverige om beslutet har meddelats
eller annars gäller i den stat där den som adopterats hade sin hemvist när adoptionsförfarandet
inleddes eller den stat där adoptivföräldern eller någon av adoptivföräldrarna hade sin hemvist
när beslutet meddelades. Om lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling (LIA) var
tillämplig på adoptionen, krävs dock dessutom att adoptionen har genomförts i enlighet med den
lagen för att ett sådant beslut ska gälla i Sverige.
Om det finns synnerliga skäl, får MFoF godkänna att beslutet ska gälla i Sverige trots att adoptionen inte har genomförts i enlighet med LIA. Om den som har adopterats var svensk medborgare eller hade sin hemvist i Sverige när adoptionsförfarandet inleddes, gäller ett beslut enligt
ovan endast om MFoF godkänner detta.
MFoF får även i vissa fall godkänna att ett utländskt beslut om adoption som har meddelats av
en domstol eller någon annan myndighet och som har vunnit laga kraft ska gälla i Sverige om det
fanns skälig anledning till att saken prövades i den andra staten.

Statsbidrag till organisationer på adoptionsområdet
Enligt regleringsbrevet för 2018 fick MFoF betala ut statsbidrag om högst 1 800 tkr till de auktoriserade adoptionsorganisationerna och riksorganisationer för adopterade.
MFoF har fördelat statsbidraget till de auktoriserade adoptionsorganisationerna och till riksorganisationer för adopterade enligt den reglering som följer av förordningen (2008:1239) om
statsbidrag till auktoriserade adoptionsorganisationerna och till riksorganisationer för adopterade
(statsbidragsförordningen).
För 2018 har det inneburit att hälften av statsbidraget som avsatts till de auktoriserade adoptionsorganisationerna har fördelats med lika stort belopp till varje organisation och den andra hälften
har fördelats efter genomsnittligt antal förmedlade adoptioner under de två senaste kalenderåren.
Ingen adoptionsorganisation har fått mer än 10 tkr i statsbidrag per genomsnittligt antal förmedlade adoptioner under en tvåårsperiod.
När det gäller riksorganisationer för adopterade har MFoF för 2018 i enlighet med statsbidragsförordningen beslutat ge ett verksamhetsstöd till de organisationer som uppfyllde vissa kriterier.
Fyra organisationer ansökte om bidrag. Organisationen för vuxna Adopterade och Fosterbarn
(AFO) beviljades ett stöd om 50 000 kr, Adopterade Koreaners Förening (AKF) 50 000 kr och
Adopterade Koreaners Förening (AKF) Göteborg 30 000 kr. Adopterade Etiopiers och Eritreaners förening (AEF) beviljades 10 000 kr.
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Statsbidrag per förmedlad adoption 2018
Statsbidrag

Adoptionscentrum

815 987

Adoptioner årligen,
genomsnitt
2016‒2017
150

Barnen Framför Allt ‒ Adoptioner
Barnens vänner ‒ internationell adoptionsförening
Totalt

554 018

71

7 803

289 996

29

10 000

1 660 000

250

6 653

(SEK)

Per adoption

5 458

Internationellt samarbete

De nordiska centralmyndigheterna möts en gång per år. Under 2018 arrangerades mötet i
Oslo. Vidare deltar MFoF i ett europeiskt nätverk mellan centralmyndigheter, den så kallade
ICAN-gruppen (Intercountry Adoption Network). Gruppen träffades i Bryssel under våren och
Brno under hösten. Vid de nordiska mötena och ICAN-mötena diskuteras aktuella frågor inom
det internationella adoptionsområdet.
MFoF och den norska centralmyndigheten för internationella adoptionsfrågor, Bufdir, har identifierat flera samarbetsområden och påbörjat ett samarbete i syfte att utbyta erfarenheter och
diskutera gemensamma frågor.

Samråd med mera

MFoF har under året haft erfarenhets- och informationsutbyte med bland andra Socialstyrelsen, SKL, Migrationsverket, Barnombudsmannen, Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet,
Familjerättssocionomernas riksförening (FSR) samt Haagkonferensen för internationell privaträtt
och ISS/IRC.
Myndigheten tar emot delegationer, bland annat från adoptionsmyndigheter och företrädare för
institutioner för barn från ursprungsländer, när dessa besöker Sverige. Myndigheten har under
året tagit emot besök från Makedonien. Den fråga som särskilt belystes var barns rätt till sitt
ursprung.
Dessutom hämtar MFoF löpande in information om ursprungsländerna i form av rapporter från
Utrikesdepartementet och olika internationella FN-organ samt organisationer, bland annat ISS/
IRC.
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Kommunikation
Webbplatsen www.mfof.se, nyhetsutskick per mejl och tryckt informationsmaterial har liksom
tidigare varit myndighetens primära egna kanaler för kommunikation med MFoF:s målgrupper
under 2018.
Vid sidan av rutinmässig och mer verksamhetsbaserad kommunikation har MFoF:s kommunikationsarbete 2018 i hög grad präglats av dels omlokaliseringen från Stockholm till Skellefteå, dels
uppgifter om oegentligheter gällande internationella adoptioner – i synnerhet adoptioner från
Chile – under 1970–90-talen.
Myndigheten har, framför allt inom området föräldraskapsstöd, anordnat och medverkat vid ett
flertal evenemang. Den klart övervägande delen av MFoF:s press- och mediaarbete har rört frågan om oegentligheter kring internationella adoptioner från Chile.

Utveckling
Under hösten 2018 har MFoF påbörjat ett arbete med myndighetens identitet och varumärke.
Arbetet ska genomföras och slutföras under 2019 och resultera i grafisk profil, övergripande
kommunikationsstrategi, målgrupps- och kanalplanering etc. Inom detta arbete blir frågan om
MFoF:s representation i sociala mediekanaler en av flera viktiga frågor.
En ny webbplattform upphandlades mot slutet av 2018. Efter implementering och driftsättning
under 2019 blir resultatet en helt ny webbplats för MFoF. Det viktigaste skälet till beslutet om
en nyare och mer modern webbplattform är en stärkt förmåga att agera som kunskapsmyndighet
och möta informationsbehovet hos myndighetens målgrupper. MFoF avvärjer också de risker en
föråldrad webbplattform kan innebära i en snabbt föränderlig digital kommunikationsvärld.

Utbildningar och konferenser
MFoF har både arrangerat egna konferenser och utbildningar och deltagit i flera evenemang som
andra aktörer har arrangerat under året.
Inom verksamhetsområdet föräldraskapsstöd har MFoF under 2018 bland annat arrangerat
• möte med forskare inom föräldraskapsstöd utifrån uppdraget att vara en kunskapsstödjande
myndighet samt för att bilda en referensgrupp med forskare
• möte med berörda aktörer inom föräldraskapsstöd utifrån uppdraget att ta fram och utveckla
indikatorer som gör det möjligt att följa upp och se utvecklingen över tid
• (och även deltagit i) möten med andra myndigheter förutom länsstyrelserna utifrån uppdraget att arbetet ska genomföras i nära dialog med länsstyrelserna samt i samverkan med andra
relevanta myndigheter och aktörer. Exempel på detta är dialoger med Brå, Socialstyrelsen,
Folkhälsomyndigheten (FOHM), Jämställdhetsmyndigheten (JÄMY), skolverket samt SKL
och idéburen sektor. Här har även dialog förts med SBU och RISE.
Medarbetare inom föräldraskapsstödet har även deltagit i en stor mängd sammanhang, däribland
12 regionala konferenser där den ny nationella strategin har presenterats för regionala och lokala aktörer. Målgruppen har oftast bestått i regionala nätverk samordnade av länsstyrelser och
regionförbund, företrädare från kommunal sektor, i första hand från socialtjänst och skola men
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även andra berörda enheter. Civil/idéburen sektor från regional och lokal nivå har också deltagit.
Politiska företrädare från regional och lokal nivå har också deltagit på de flesta konferenserna.
Länsstyrelsernas samordnare inom föräldraskapsstöd har varit ansvariga och bjudit in till konferenserna tillsammans med sina regionala nätverk.
Familjerättsverksamheten har bland annat deltagit vid Familjerättsdagarna i april 2018 samt vid
nätverk för domare i Gävle och Ystad och vid Domstolsakademien. MFoF deltog i Barnrätts
torget under Almedalsveckan och presenterade då det handläggningsstöd för riskbedömningar
som myndigheten tagit fram. Myndigheten har också anordnat filmutbildningar för föräldrautbildare om filmen ”Se mig som jag är”.

Publicerat
Statistik

MFoF har tagit över ansvaret för att ta fram och publicera statistik om familjerätt och familjerådgivning, vilket tidigare var Socialstyrelsens uppdrag. Statistik för familjerådgivningen har publicerats under 2018, och motsvarande för familjerätten kommer att publiceras under 2019.

Internationella adoptioner

Den 1 september 2018 trädde nya adoptionsregler i kraft. På www.mfof.se har MFoF publicerat
sammanfattad information om de nya reglerna samt nya intyg uppdaterade utifrån de nya reglerna.
På grund av stor uppmärksamhet gällande oegentligheter inom internationell adoption, framför allt från Chile, publicerade MFoF ett informationsmaterial om detta under hösten 2018.
Informationsmaterialet uppdateras fortlöpande.

Föräldraskapsstöd

Under 2018 beslutade regeringen om en ny strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd. MFoF har
en uttalad roll att stödja genomförandet av strategin, vilket till stor del innebär omfattande
kommunikationsinsatser. Därför har MFoF påbörjat en långsiktig kommunikationsplanering
som ska gå hand i hand med den genomförandeplan som tagits fram för föräldraskapsstödet.
Verksamhetsområdet föräldraskapsstöd är en bidragande orsak till att MFoF införskaffat ett nytt
webbpubliceringssystem, som implementeras under 2019.

Frågor och svar på webben i familjerättsliga frågor

Arbetet med frågor och svar på webben som inleddes 2016 har utvecklats och är nu en kanal för
löpande publicering på familjerättens områden. Det är ett resurseffektivt sätt att snabbt nå ut med
information i vanligt förekommande frågor från kommunernas handläggare, vilket också minskar belastningen under MFoF:s telefontider. De publicerade frågorna rör främst olika former av
faderskapsutredningar samt kommunernas arbete med internationella adoptioner.

Press och media
Under hela 2018 har oegentligheter inom internationella adoptioner, framför allt från Chile,
aktualiserats i media. För MFoF är det viktigt att möta journalister med transparens, fakta och
största möjliga tydlighet. Frågan om oegentligheter inom internationell adoption under 70-, 80och 90-talet är delvis komplicerad och mångbottnad, inte minst eftersom regler, auktorisation
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och tillsynsverksamhet genomgått stora förändringar sedan dess. Att bemöta och informera
media utifrån dessa förutsättningar har periodvis krävt omfattande insatser och planering under
2018. Trots kontinuerlig planering hör det till sakens natur att detta arbete till vissa delar behöver
genomföras med kort varsel vilket påverkar kommunikationsinsatser inom myndighetens andra
verksamheter.
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Kompetensförsörjning
Vid årsskiftet hade MFoF 14 anställda, 4 män och 10 kvinnor. Medelåldern för de anställda är
45,9 år. Tolv medarbetare har anställts under omlokaliseringen, från mars 2018 till i dag. Myndigheten har haft möjlighet att rekrytera de yrkeskompetenser som behövs för att bedriva verksamheten. Flertalet av de som rekryterats till myndigheten har sin bakgrund i statlig förvaltning
och/eller näraliggande verksamhetsområden. Den juridiska kunskapen och erfarenheten i myndigheten medför att rättssäkerheten i myndighetsutövningen kan upprätthållas. Medarbetarna
behöver emellertid sätta sig in i sakfrågorna och bygga upp de kompetenser som behövs för att
utföra myndighetens olika uppdrag.
Det är en förutsättning för ett väl genomfört arbete att personalen har en humanistisk och demokratisk grundsyn samt att värdegrundsfrågor diskuteras. En introduktion till den statliga värdegrunden hölls i december med hjälp av Statskontoret och ett värdegrundsarbete för myndigheten
planeras fortgå under 2019.
Myndighetens personal har fått en grundutbildning kring barnrättsfrågor av Barnombudsmannen
hösten 2018. Andra utbildningar har hållits om GDPR samt diarieföringssystemet Acta.
Ett rättsligt råd i familjerätt finns knutet till myndigheten. Vidare har Statens servicecenter anlitats för tjänster och rådgivning inom ekonomi- och löneadministration, systemstöd samt upp
rättande av bokslut. MFoF har under året ingått i Tillsynsforums nätverk för statliga myndigheter
och länsstyrelser med tillsynsuppgifter. Slutligen har myndigheten under året lämnat ett bidrag
om 155 000 kr till ISS/IRC. Härigenom får myndigheten tillgång till ISS/IRC:s omvärldsanalyser
på adoptionsområdet.

Kompetensförsörjning 2019-2021
Kostnaderna under 2018 för omlokaliseringen motsvarar ungefär tre tjänster som kommer att
tillsättas först under 2019. MFoF ser det som angeläget att fortsätta att verka för att anställa välutbildade personer samt att en hög kompetens bibehålls inom myndigheten. Kompetensutvecklingen kommer att behöva anpassas till medarbetarnas kompetens och tidigare erfarenheter och
i första hand inriktas på att lära sig myndighetens verksamhet. Myndigheten kommer också att
fortsätta sträva efter att åstadkomma en jämnare könsfördelning.

Aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen
Från och med den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser om aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetsgivare ska också göra årliga
lönekartläggningar för att förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män. Arbets
givare med minst tio anställda ska dessutom dokumentera arbetet med lönekartläggningen.
MFoF har påbörjat arbetet med lönekartläggningen i samband med nyanställningar och nytill
satta löner. Vidare har MFoF skaffat ett analysverktyg för löner för analys av löneskillnader
mellan kvinnor och män. Arbetet med lönekartläggning kommer att fortsätta i kommande lönerevision.

Sjukfrånvaro
Sjukfrånvaron vid myndigheten har under 2018 varit 3,6 procent.
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Kostnader och intäkter
fördelade på verksamhet
Verksamhetsindelade kostnader
Internationella
adoptioner

Familjerätt

5 175

3 220

2 502

Lokaler

750

476

Övrigt

1 877

Summa verksamhetskostnader

7 802

(tkr)
Personalkostnader

Uppdrag Ökad kunskap i frågor som rör
surrogatarrangemang
i utlandet

Föräldra- Familjerådskapsstöd
givning

Omlokalisering

Totalt

Jmf 2017

93

2 012

13 002

15 258

363

14

292

1 895

1 650

1 138

700

115

2 608

6 438

5 764

4 834

3 565

222

4 912

21 335

22 672

70

70

Uppdrag Stödja
genomförandet
av den nationella
strategin för ett stärkt
föräldraskapsstöd

405

Lämnade bidrag

1 800

Summa kostnader

9 602

405

1 800

1 800

222

4 912

23 610

24 472

Föräldra- Familjerådskapsstöd
givning

Omlokalisering

Totalt

Jmf 2017

4 912

20 754

22 535

581

138

4 904

3 970

Verksamhetsindelade intäkter
Internationella adoptioner

Familjerätt

Intäkter av anslag

7 452

4 603

Intäkter av avgifter
och ersättningar

350

231

(tkr)

Intäkter av bidrag

70

Erhållna anslagsmedel för lämnade
bidrag

1 800

Summa intäkter

9 602

4 904

3 565

222

405

3 970
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222

4 912

1 800

1 800

23 610

24 472
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Finansiell redovisning
Resultaträkning
(tkr)

Not

2018

2017

Intäkter av anslag

1

20 754

22 535

Intäkter av avgifter och andra ersättningar

2

579

137

Intäkter av bidrag

3

475

0

Finansiella intäkter

4

2

1

21 810

22 672

-13 066

-15 258

-1 923

-1 650

Verksamhetens intäkter

Summa
Verksamhetens kostnader
5

Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader

6

-6 557

-5 592

Finansiella kostnader

7

-18

-26

-246

-146

-21 810

-22 672

0

0

1 800

1 800

-1 800

-1 800

Saldo

0

0

Årets kapitalförändring

0

0

Avskrivningar och nedskrivningar
Summa
Verksamhetsutfall

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag
Lämnade bidrag

30
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Balansräkning
(tkr)

2018-12-31

2017-12-31

9

852
852

500
500

10

157
0
157

155
10
165

Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Summa

11

169
169

532
532

Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

12

-2 098
-2 098

-320
-320

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Summa

5 413
5 413

2 409
2 409

SUMMA TILLGÅNGAR

4 493

3 287

0
0
0

0
0
0

14
15

312
115
426

334
843
1 177

16
17

852
526
534
261
2 174

100
349
414
215
1 077

918
975
1 893

1 033
0
1 033

4 493

3 287

TILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Summa
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen
Summa
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Övriga avsättningar
Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Kortfristiga skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag
Summa
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER
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Not

13

18

19
20

31

Anslagsredovisning
Anslag
(tkr)

Not

Uo 9 4:10 Ramanslag
ap.1 Myndigheten för
familjerätt och föräldra-skapsstöd

21

Summa

32

Årets tillIng. överfö- delning enl.
ringsbelopp
regl.brev

456

24 333

456

24 333

Indragning

0

Totalt
disponibelt
belopp

Utgående
överföUtgifter ringsbelopp

24 789

-22 691

2 098

24 789

-22 691

2 098
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Tilläggsupplysningar
Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser förekomma.			

Redovisningsprinciper		
Tillämpade redovisningsprinciper			
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds (MFoF) bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till denna förordning. Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen
(2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till
denna förordning. 					
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) til�lämpar myndigheten brytdagen den 4 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 15 tkr
bokförts som periodavgränsningsposter. 			

Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr. o. m. år 2009 anslaget först vid uttaget
enligt undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2017, 137 tkr, har år 2018 minskat med 137
tkr.			

Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar
Som anläggningstillgångar redovisas förvärvade licenser samt maskiner och inventarier som har
ett anskaffningsvärde som överstiger ett halvt prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring (helt prisbasbelopp = 45,5 tkr år 2018) och en beräknad ekonomisk livslängd som
uppgår till lägst tre år.						
Bärbara datorer kostnadsförs vid anskaffning. Avskrivning sker enligt linjär avskrivningsmetod.
Avskrivning under anskaffningsåret sker från den månad tillgången tas i bruk.
Tillämpade avräkningstider
3 år Datorer och kringutrustning inklusive licenser
Maskiner och andra tekniska anläggningar
5 år Inredningsinventarier

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda.

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp.
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Ersättningar och andra förmåner
Rådsledamöter / andra styrelseuppdrag
Annika M. Eriksson

Ersättning
2

Migrationsrättsexpert, Migrationsverket
Elisabeth Dahlin

0

T.o.m september 2018
Generalsekreterare i Rädda Barnen
Ordförande i Världens Barn
Ledamot i styrelsen för Radiohjälpen
Ledamot av Utrikespolitiska samfundet
Ledamot i koncernstyrelsen för New Wave Group
Pia Risholm Mothander

2

T.o.m. september 2018
Docent, leg. Psykolog och psykoterapeut, Stockholms Universitet
Henrik Mungenast

2

Policyspecialist, UNDP
Anders Nyström

2

Departementsråd, Utrikesdepartementet
Anna Sarkadi
Fr.o.m. maj 2018
Professor i socialmedicin, Uppsala universitet
Ersättningar för 2017 utbetalda i januari 2018.
Ledande befattningshavare / styrelseuppdrag
Kristina Svartz, generaldirektör
Reseförmån

Lön
1 082
29

Ledamot i Arbetsgivarverkets styrelse
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Anställdas sjukfrånvaro

I tabellen redovisas anställdas totala sjukfrånvaro i förhållande till den sammanlagda ordinarie
arbetstiden. Vidare redovisas andel av totala sjukfrånvaron under en sammanhängande tid av 60
dagar eller mer. Sjukfrånvaron redovisas i procent.
Sjukfrånvaro

2018

2017

3,6
1,3
Andel 60 dagar eller mer
39,3
49,3
Uppgifter om sjukfrånvaro fördelat på kön och ålder lämnas inte eftersom antalet anställda i
grupperna är under tio personer alternativt att uppgiften kan hänföras till enskild individ.
Totalt

Noter
Resultaträkning (tkr)
Not 1

2018

2017

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag

20 754

22 535

Summa

20 754

22 535

556

137

23

0

579

137

405

0

Summa "Intäkter av anslag" (20 754 tkr) skiljer sig från
summa "Utgifter" (22 691 tkr) på anslaget Uo 9 4:1 ap
1. Av skillnaden (1 937 tkr) är 1 800 tkr bokfört under
transfereringsavsnittet som Erhållna medel från statens
budget för finansiering av bidrag. Resten av skillnaden
beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats
före år 2009 (-137 tkr). Denna post har belastat anslaget
men inte bokförts som "intäkter av anslag" i resultaträkningen. Denna semesterskuld är vid utgången av 2018
helt reglerad.
Not 2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen
Reavinst maskiner och inventarier
Summa
Intäkter av avgifter enligt 4§ avgiftsförordningen avser
försäljning av informationsmaterial och avgifter för konferensen Världens viktigaste uppdrag.

Not 3

Intäkter av bidrag
Från Kammarkollegiet erhållna bidrag:
Uppdrag att stödja genomförandet av den nationella
strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd
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Resultaträkning (tkr)

2018

2017

70

0

0

0

475

0

Ränteintäkter på lån i Riksgäldskontoret

2

1

Summa

2

1

8 276

9 331

8

8

4 472

5 756

318

171

13 066

15 258

Konsulttjänster

3 058

2 959

Datatjänster

1 032

436

Resekostnader

1 246

411

Köp av varor

225

368

Övrigt

997

1 419

6 557

5 592

17

23

Uppdrag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd om ökad kunskap i frågor som rör surrogatarrangemang i utlandet
Uppdrag om stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden

Not 4

Finansiella intäkter

Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden
har sedan 2015-02-18 varit negativ.
Not 5

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl arbetsgivaravgifter, pensionspremier
och andra avgifter enligt lag och avtal)
Varav lönekostnader ej anställd personal (Insynsråd)
Sociala avgifter
Övriga kostnader för personal
Summa
De sänkta lönekostnaderna (inkl soc avg) beror huvudsakligen på vakanser med anledning av omlokaliseringen
och de ökade övriga kostnaderna beror bl.a. kostnader
för personalrekrytering.

Not 6

Övriga driftkostnader

Summa
De ökade kostnaderna för övriga driftskostnader beror
huvudsakligen på köpta konsulttjänster med anledning av
omlokaliseringen.
Not 7

Finansiella kostnader
Räntekostnader på räntekonto i Riksgäldskontoret
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Resultaträkning (tkr)

2018

2017

1

3

18

26

1 800

1 800

1 800

1 800

2018-12-31

2017-12-31

1 155

793

801

552

-760

-189

1 196

1 155

Ingående ackumulerade avskrivningar

-655

-694

Årets avskrivningar

-246

-146

Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar

556

186

-344

-655

852

500

Fordran ingående mervärdesskatt

157

155

Summa

157

155

Förutbetalda hyreskostnader

169

532

Summa

169

532

-456

-3 561

22 691

24 352

-24 333

-24 096

0

2 849

-2 098

-456

Övriga finansiella kostnader
Summa
Räntesatsen för ränte- och avistakonton hos Riksgälden
har sedan 2015-02-18 varit negativ.
Not 8

Lämnade bidrag
Lämnade bidrag till organisationer och ideella föreningar

Balansräkning
Not 9

Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde

Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde
Not 10 Fordringar hos andra myndigheter

Not 11 Förutbetalda kostnader

Not 12 Avräkning med statsverket
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Återbetalning av anslagsmedel
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
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Balansräkning
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Summa Avräkning med statsverket

2018-12-31

2017-12-31

137

154

-137

-17

0

137

-2 098

-320

334

123

Not 13 Myndighetskapital
Myndighetskapital saknas och därför redovisas inte
någon specifikationstabell.
Not 14 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Ingående avsättning
Årets pensionskostnad

-3

Årets pensionsutbetalningar

-33

-120

11

334

312

334

Ingående balans

843

61

Årets förändring

26

27

-755

755

115

843

100

98

1 202

55

Årets amorteringar

-449

-54

Utgående balans

852

100

Årets nya avsättning
Utgående avsättning
Not 15 Övriga avsättningar
Avsättning för lokalt omställningsarbete

Avsättning för omstruktureringsåtgärder mm
Utgående balans
Avsättningen för omstruktureringsåtgärder mm avsåg
kostnader för myndighetens omlokalisering har utnyttjats
och återförts.
Not 16 Lån i Riksgäldskontoret
Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
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Balansräkning

2018-12-31

2017-12-31

1 500

1 300

Arbetsgivaravgifter

235

198

Leverantörsskulder andra myndigheter

288

147

4

4

526

349

Personalens källskatt

261

215

Summa

261

215

Upplupna semesterlöner inklusive sociala avgifter

621

610

Övriga upplupna löner inklusive sociala avgifter

15

86

Övriga upplupna kostnader

282

337

Summa

918

1 033

595

0

130

0

250

0

975

0

975

0

mer än tre månader till ett år

0

0

mer än ett år till tre år

0

0

mer än tre år

0

0

975

0

Samtliga anläggningstillgångar hade inte vid utgången
av 2017 finansierats med lån i Riksgäldskontoret. Lån
(400 tkr) för dessa upptogs i mars 2018.
Beviljad låneram enligt regleringsbrev
Not 17 Kortfristiga skulder till andra myndigheter

Utgående mervärdesskatt
Summa
Not 18 Övriga kortfristiga skulder

Not 19 Upplupna kostnader

Not 20 Oförbrukade bidrag
Uppdrag att stödja genomförandet av den nationella
strategin för ett stärkt föräldraskapsstöd
Uppdrag till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd om ökad kunskap i frågor som rör surrogatarrangemang i utlandet
Uppdrag om stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden

varav bidrag från statlig myndighet som förväntas tas i
anspråk:
inom tre månader

Summa
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Anslagsredovisning
Not 21 Uo 9 4:10 Ramanslag
ap.1 Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
(ram)
Anslaget är räntebärande.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd får disponera hela
det ingående överföringsbeloppet på 456 tkr enligt regleringsbrevet.
Enligt regleringsbrevet disponerar Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd en anslagskredit på 729 tkr. Krediten har inte utnyttjats
under 2018.
Det utgående överföringsbeloppet påverkas av att en ändring av
IT-driften till följd av omlokaliseringen har försenats. MFoF har därför
enligt 7 § andra stycket Anslagsförordningen (2011:223) begärt att
få spara 750 tkr av 2018 års anslag. Vidare har det, i avsaknad av
särskilda medel för omlokaliseringen, inte varit möjligt att ersättningsrekrytera i samma takt som medarbetare slutat, vilket påverkat överföringsbeloppet.
Enligt villkor i regleringsbrevet får högst 1 800 tkr fördelas som statsbidrag i enlighet med förordningen (2008:1239) om statsbidrag till
auktoriserade adoptionssammanslutningar och till riksorganisat-ioner
för adopterade.
Utfall 2018
Bidrag till de auktoriserade adoptionssammanslutningarna
Bidrag till de adopterades organisationer
Summa
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tkr
1 660
140
1 800
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Sammanställning över väsentliga uppgifter
(tkr)

2018

2017

2016

2015

2014

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

1500
852

1300
100

500
98

300
79

300
23

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

1000
0

1000
0

1 000
0

600
0

600
0

0
17

0
23

0
19

0
3

6
0

Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Övriga avgiftsintäkter

579

137

114

10

1

Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

729
0

1 446
0

712
0

457
0

455
0

2098

456

3 561

890

658

18
14

15
16

13
14

11
13

11
13

1 197

1 500

1 456

1 412

1 223

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
Bemyndiganden - ej tillämpligt
Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)*
Driftkostnad per årsarbetskraft
Kapitalförändring
Årets
Balanserad
* I beräkningen av medelantalet anställda 2015 är
tjänstledig personal eventuellt inte frånräknad.
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Årsredovisningens undertecknande
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
Skellefteå den 22 februari 2019.

Kristina Svartz
Generaldirektör
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