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Verksamhetsuppdrag LeanLink, råd och stöd
utbildning föräldrar i adoption - FIA
Bakgrund
Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska socialnämnden, innan medgivande om adoption ges,
tillhandahålla en obligatorisk föräldrautbildning för blivande adoptivföräldrar.
I samband med internationell adoption har samhället 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.
För blivande adoptionsföräldrar i Linköpings kommun har Leanlink, Råd och stöd sedan flera
år uppdraget att genomföra och anordna utbildningar. De sista åren med ett minskat antal
adoptioner har utbildningen anordnas vid ett till två tillfällen per år.
Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) har uppdraget att samordna den
obligatoriska föräldrautbildningen inför internationell adoption (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 FIA-utbildare som ingår i
samordningen. Nätverket kommer också att utgöra referensgrupp för kommande
uppdateringar av utbildningsmaterialet.

Tid för uppdraget
Verksamhetsuppdraget gäller from 2022-01-01 och tillsvidare med en ömsesidig möjlighet
om uppsägning eller översyn av uppdraget från båda parter. Omförhandling eller uppsägning
av uppdraget ska ske med sex månader varsel.

Kompetens, utbildningsnivå:
Socionomutbildning eller motsvarande högskoleutbildning. Gruppledarna ska ha kompetens
i att leda grupper och en god pedagogisk förmåga, samt genomgå och delta i MFoFs
fortbildning för FIA-utbildare.

Tillgänglighet
Det ska framgå på utförarens hemsida hur och när utbildningstillfällen planeras genomföras.
Samt en beskrivning av utbildningens upplägg, innehåll och hur man kan få mer information.

Det ska finnas möjlighet att anmäla sig digitalt samt möjlighet att inom ett dygn (närmaste
vardag) få svar på eventuella frågor.
Föräldrautbildningen ska erbjudas på ett sätt som underlättar föräldrars deltagande. Detta
kan innebära att uppdraget genomförs kvällstid.
Utföraren ska planera för minimum två utbildningar per år, fördelat på höst och vårtermin.

Uppföljning av utbildningen och verksamhetsuppdrag
Med syfte att förbättra kvaliteten och få underlag till att kontinuerligt utveckla utbildningen
ska utvärdering av genomförandet av utbildningen ske.

Ersättning
Ersättning i 2021 års prisnivå, ersättning för hel verksamhet 58 000:- årligen.
Från 2022-01-01 justeras ersättningen årsvis med omsorgsprisindex (OPI) som publiceras
av Sveriges Kommuner och Landsting.

Fakturering
Ersättning utbetalas i efterskott för överenskomna och fullgjorda prestationer.

Målgrupp och uppdragets innehåll
Målgruppen är blivande adoptivföräldrar i Linköpings kommun samt även en möjlighet för
blivande adoptionsföräldrar i länets övriga tolv kommuner att delta i de utbildningen.
Utbildningen ska genomföras i Linköping. Innehållet i utbildningen är en av MFoF
standardiserad och för adoptionsföräldrarna obligatorisk föräldrautbildning inför adoption.
Målsättningen med utbildningen är att säkerställa att de som önskar adoptera barn har
tillfredsställande kunskaper om adoptivbarn och deras behov. Utgångspunkten för
utbildningen är att öka förutsättningarna för att eventuella problem som kan uppstå efter
adoptionen kan lösas.
Utbildningen erbjuds gruppvis med maximalt 15 deltagare. För att en kurs ska startas krävs
minimum 7 deltagare. De deltagande adoptivföräldrarna betalar en kostnad för sitt
deltagande. Avgiften för denna fastställs årligen av social-och omsorgsnämnden. För 2021
är avgiften 1700:-/person. Social- och omsorgsförvaltningen fakturerar avgiften innan
utbildningen startar. Avgiften tillfaller beställaren, Social- och omsorgsförvaltningen.
Verksamhetsuppdraget innebär att utföraren ska vara länets representant i MFoF
nätverksmöten och fortbildning till de FIA-utbildare. Utföraren ska vara en del av i
samordningen, och i det nätverk MFoF startat upp. Utföraren kommer genom nätverket
också att utgöra referensgrupp för kommande uppdateringar av utbildningsmaterial.

Lokaler
Utföraren ansvarar för att verksamheten bedrivs i lämpliga lokaler i Linköpings tätort.
Lokaler skall uppfylla vid varje tid gällande myndighetskrav, ha en god tillgänglighet samt
vara ändamålsenliga och anpassade efter den berörda målgruppens behov.
Vid eventuellt byte av lokaler under uppdragstiden skall omsorgskontoret meddelas.

