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Så går en
medgivandeutredning till

Medgivande
För att ta emot ett barn för adoption krävs enligt svensk lag
(6 kap. 12§ SoL) ett beslut om medgivande som fattas av
socialnämnden. Som underlag för nämndens beslut görs en
medgivandeutredning som sammanfattas i en rapport.
Denna rapport används även för att presentera de sökande
för berörda myndigheter i givarlandet. Innan ett medgivande kan ges ska den/de sökande ha genomgått en av kommunen anvisad utbildning för blivande adoptivföräldrar.
Utredningens genomförande
Upplägget av en medgivandeutredning kan variera beroende
på den aktuella situationen eller vad som framkommer under arbetets gång. Utredningen inleds med att en tidsplan
upprättas tillsammans med den/de sökande.
De moment som vanligtvis ingår i en medgivandeutredning
är:
•
Samtal med sökanden både tillsammans och enskilt
•
Levnadsberättelse
•
Hembesök där även nätverket kan bjudas in
•
Kontakt med referenspersoner
•
Kontakt med skola eller förskola, om det redan finns
barn i familjen
•
Registerutdrag från polis, socialtjänst, kronofogde och
försäkringskassa
•
Läkarintyg samt hälsodeklaration. I vissa fall även
intyg från specialistläkare

Innan en medgivandeutredning kan påbörjas ska den/de sökande
inkomma med en ansökan till familjerättsbyrån (blankett finns på
Socialstyrelsens hemsida, www.socialstyrelsen.se) samt intyg på
genomgången föräldrautbildning. När en handläggare utsetts
kallas sedan den/de sökande till ett första möte på
familjerättsbyrån.
Handlingar som den/de sökande bes inkomma med när utredningen påbörjats är:
•
Levnadsberättelse där var och en beskriver sin egen livssituation utifrån rubrikerna –uppväxt, nuvarande situation,
hälsa, personlighet och intressen, religion och livsåskådning,
äktenskap/samlevnad, motiv till adoption samt inställning till
och erfarenhet av barn. (Utförligare instruktioner ges i samband med utredningen).
•
Läkarintyg och hälsodeklaration
•
Referentbrev enligt mall.
•
Utdrag från försäkringskassan som visar historik gällande
sjukersättning/annan ersättning de senaste fem åren.
Övriga registerutdrag från polis, socialtjänst och
kronofogde inhämtas av handläggaren.
Gemensamma nämndens beslut
Innan medgivandeutredningen lämnas till gemensamma nämnden
för beslut får den/de sökande tillfälle att läsa utredningen och
lämna eventuella kommentarer. Den/de sökande har rätt att närvara
vid nämndens sammanträde. Nämndens beslut kan överklagas.

