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Tjänsteskrivelse
Social- och omsorgsförvaltningen
Marita Lindblad-Johansson

2021-04-13

Dnr SON 2019-853

Social- och omsorgsnämnden

Obligatorisk föräldrautbildning inför internationell
adoption, (FIA), verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd
och stöd
Förslag till social- och omsorgsnämndens beslut
1. Verksamhetsuppdraget obligatorisk föräldrautbildning inför internationell
adoption (FIA) godkänns enligt social- och omsorgsförvaltningens förslag.
2. Social- och omsorgsdirektören ges rätt att teckna verksamhetsuppdraget.
Ärende
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden tillhandahålla en
obligatorisk föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar innan medgivande
om adoption ges.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att Leanlink, Råd och stöd tilldelas
verksamhetsuppdraget avseende den obligatoriska föräldrautbildningen inför
internationell adoption (FIA). Uppdraget gäller from 220101 och tillsvidare,
med en ömsesidig möjlighet om uppsägning eller översyn av uppdraget från
båda parter.
__________

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Verksamhetsuppdrag till Leanlink Råd och stöd avseende
adoptivföräldrautbildning, FIA, 2021-03-10
Bilaga; Verksamhetsuppdrag
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Bakgrund
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden tillhandahålla en
obligatorisk föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar innan medgivande
om adoption ges.
Samhället har i samband med internationell adoption ett särskilt ansvar för att
barnet kommer till så väl förberedda föräldrar som möjligt. Det är angeläget att
de som ska adoptera är väl införstådda med adoptionens innebörd både för
egen del och för barnet, där en obligatorisk föräldrautbildning är en del i denna
förberedelse.
Genom avtal med Social- och omsorgsnämnden har LeanLink, råd och stöd
sedan flera år i uppdrag att genomföra och anordna utbildningar. Nuvarande
avtal sträcker sig till 2021-12-31. Vid förlängningen av det nuvarande avtalet
som beslutades i december 2018 beskrevs att Råd och Stöd utvärderingar av
genomförda utbildningstillfällen fick övervägande positiva synpunkter efter
avslutade utbildningar, både vad det gäller innehållet och formen. Det som
upplevts negativt från några föräldrar var att de upplevt lång väntan, mellan sex
till åtta månader på en ny utbildningsomgång.
De sista åren med ett minskat antal adoptioner har Linköping anordnat
utbildningar vid ett till två tillfällen per år. Det har enligt det nuvarande avtalet
varit möjligt för andra kommuner i länet att delta i mån av plats.
Nu har myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) i uppdrag att
samordna nämnd föräldrautbildningen (FIA) i Sverige. Myndigheten ansvarar
sedan tidigare för det nationella utbildningsmaterialet till föräldrautbildningen
och utbildar också de som håller i föräldrautbildningar.
Vad gäller FIA har myndigheten till uppdrag att löpande sammanställa var och
när utbildning finns att tillgå i landet. MFoF verkar för tillgång till likvärdig
utbildning för alla, samt för att uppnå en tydlighet för både privatpersoner och
för kommuner.
MFoF erbjuder kontinuerligt nätverksmöten och fortbildning till de FIAutbildare som ingår i samordningen. Nätverket utgör även referensgrupp för
kommande uppdateringar av utbildningsmaterialet.
I aktuellt verksamhetsuppdrag kommer Linköpings kommun via råd och stöd
vara länets kontaktperson i MFoFs FIA nätverk. Råd och stöd ska även planera
för och ombesörja platser för blivande adoptivföräldrar för länets övriga
kommuner.
Social- och omsorgsförvaltningen föreslår att Leanlink, råd och stöd tilldelas
verksamhetsuppdraget avseende den obligatoriska föräldrautbildningen inför
internationell adoption (FIA). Uppdraget gäller from 220101 och tillsvidare,
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med en ömsesidig möjlighet om uppsägning eller översyn av uppdraget från
båda parter. Omförhandling eller uppsägning av uppdraget ska ske med sex
månader varsel.
Ekonomiska konsekvenser
Medel för verksamheten ryms inom social- och omsorgsförvaltningens budget
och är delvis avgiftsfinansierad genom att deltagarna själva betalar sin
utbildning.
Kommunala mål
Relaterar till målområde Medborgare
Välfärdstjänster med hög kvalitet, tillgänglighet och individen i centrum
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
Förhandling enligt 11 § medbestämmandelagen är genomförd den 12 april
2021.
Social- och omsorgsförvaltningen

Linda Ljungqvist

Beslutet skickas till:
Råd och stöd

