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§ 48  
Närvaro samt anmälan om jäv  

Socialnämndens beslut 
Närvaron är kontrollerad och ingen anmälan om jäv har lämnats. 
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§ 49  
Ansökan från  xx och xx om medgivande till 
adoption av xx 
  

Socialnämndens beslut 
xx och xx ges medgivande enligt 6 kap 6,12 §§ Socialtjänstlagen till att ta emot xx 
för adoption.  

Sammanfattning 
xx har ansökt om medgivande för att ta emot xx för adoption. 
Svenljunga kommuns familjerättsärenden handläggs av Borås stad och 
familjerätten där. Medgivandeutredningen har färdigställts av 
familjerättssekreterarna Annika Arvidsson och Sofia Exner och därefter lämnats till 
Svenljunga kommun och socialnämnden för beslut i ärendet. 

Utredarnas förslag till beslut är att socialnämnden ger xx och xx medgivande till att 
ta emot xx för adoption. 

Beslutsunderlag 
Medgivandeutredning inledd 2021-10-19. 

Föredragande 
Ärendet föredrogs av Liselott Johansson, nämndsekreterare  

Beslutet expedieras till 
Individ och familjeomsorgsförvaltningen/Familjerätten Borås stad  
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