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Dokumenthanteringsplan
Kärnprocesser i Mölndals stad
9.6.2 Handlägga adoptioner
Antagen av social- och arbetsmarknadsnämnden 2016-03-22
Gäller från och med 2016-01-01

Verksamhetsområde
9.6 Familjerätt

Process

9.6.2 Handlägga
adoptioner

Beskrivning
Att adoptera är att ta emot ett barn under 18 år som sitt eget. Vid en nationell adoption tar man emot ett barn under
18 år som sitt eget. Dessa är sällsynta adoptioner, och förekommer då mest som styvförälderadoptioner.
Vanligare är en internationell adoption, som betyder att man adopterar ett barn från ett annat land. Det adopterade
barnet får samma rättigheter som ett barn som är fött i Sverige.
Den som är intresserad av att adoptera kontaktar familjerätten för ett informationssamtal. Det är obligatorisk för de
sökande att gå en förberedande utbildning om adoption. Efter utbildningen gör familjerätten en medgivandeutredning om personens lämplighet som adoptivförälder, varpå social- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om
samtycke till att adoptera.
Gifta par kan adoptera den andre makens, makans eller registrerad partners barn. Det är Tingsrätten som beslutar om
detta, men innan Tingsrätten fattar det slutgiltiga beslutet gör familjerätten en utredning för att ta reda på om en
adoption är till barnets bästa.
Rättslig grund: Föräldrabalken (1949:381)
Ansvarig för ärendet är handläggaren. Handläggaren registrerar själv upprättade och utgående handlingar.
Handläggaren ansvarar även för att avsluta ärenden.

Aktivitet
Hantera
medgivandeutredning

Gallring 5 år*: Ansökan och medgivandeutredning som inte leder till adoption gallras efter 5 år med undantag av
personer födda 5-15-25.
Handlingstyp
Gallring
Databärare Sökväg
Anmärkning
Seriesignum
Ansökan om att få påbörja Bevaras/5 år* Viva
MedgivandeMannen är
F8
en medgivandeutredning
Papper
akten
registerledare om inte
ensamstående
kvinna/man
Ansökan och
medgivandeutredning
som inte leder till

adoption gallras efter 5
år.

Hantera samtycke till
adoption

Samtycke till
socialnämnden att hämta
utgifter ur andra register,
sekretesseftergift

Gallras vid
inaktualitet

Viva
Papper

Medgivandeakten

Utdrag ur socialregister
och/eller polisregister
Intyg om utbildning

Bevaras/5 år* Viva
Papper

Medgivandeakten

F8

Bevaras/5 år* Viva
Papper
Journalanteckningar
Bevaras/5 år* Viva
Papper
Utredning med förslag till Bevaras/5 år* Viva
beslut
Papper
Protokollsutdrag sociala
Bevaras/5 år* Viva
utskottet
Papper

Medgivandeakten
Medgivandeakten
Medgivandeakten
Medgivandeakten

F8

Återkallande av
medgivande
Beslutsinformation till
sökande
Meddelande om att
adoption ej genomförts
Begäran om samtycke

Bevaras/5 år* Viva
Papper
Bevaras/5 år* Viva
Papper
5 år
Viva
Papper
Bevaras
Viva
Papper

Handlingar rörande
barnets ursprung

Bevaras

Viva
Papper

Journalanteckningar

Bevaras

Viva

Medgivandeakten
MedgivandeÄven översättningar
akten
till andra språk
Medgivandeakten
Adoptionsakten Barnet är registerledare
Skickas från adoptionsorganisation till
förvaltningen
Adoptionsakten T.ex. läkarintyg och
utredningar från
ursprungsland
Adoptionsakten

Hembesök, kontakter
m.m.

F8
F8

Medgivande gäller 2
år, därefter görs ny
utredning

F8

F8
F8

F4

F4

F4

Beslut om samtycke
Hantera yttrande till
Tingsrätten

Följa upp adoption

Bevaras

Begäran om yttrande från Bevaras
Tingsrätten

Yttrande till Tingsrätten

Bevaras

Domstolsbeslut

Bevaras

Uppföljningsrapport

Bevaras

Papper
Viva
Papper
Viva
Papper

Viva
Papper
Viva
Papper
Viva
Papper

Adoptionsakten

F4

Adoptionsakten Mölndal har
F4
tillsynsskyldighet till
dess adoptionen är klar
om barnet kommer till
Sverige
Adoptionsakten
F4
Adoptionsakten

F4

Adoptionsakten

F4

