
INTYG OM TILLHANDAHÅLLANDE 
AV ADOPTIONSRÅDGIVNING

Ärendets nummerSocialimyndighet/adoptionsbyrå Datum

Adoptionsrådgivning har tillhandahållits -

BARNET

På socialmyndighetens/adopt ionsbyråns vägnar:

Personbeteckning/födelsedatumSläktnamn och (om barnet införts i befolkningsdatasystemet) samtliga förnamn

Födelsehemkommun

Är barnet i sökandens/sökandenas vård 

Ja Nej

Släktnamn och samtliga förnamn Personbeteckning

Efter adoptionsrådgivning gjord utvärdering av sökandens/sökandenas möjligheter och förmåga att kunna uppfylla alla de förpliktelser som ankommer på föräldrar 
till ett minderårigt barn (utsaga och uppgift om vad uppfattningen grundar sig på)

Yrke Religionssamfund och dess församling eller lokalsamfund

Adoptionsrådgivaren har inte
personligen träffat barnet

Barnet har varit i sökandens/
sökandenas vård räknat från

DATERING
OCH UNDER-
SKRIFT

DEN SOM 
FÅTT 
ADOPTIONS-
RÅDGIVNING

Utredning om ett under 12 år gammalt barns inställning till adoptionen (redogörelse om personligt möte, barnets utvecklingsstadium, i vilken mån barnets åsikt 
kan beaktas, vilken åsikt barnet har, hur fast åsikten är)

Efter uppföljning, utvärdering av att ett föräldra- och barnförhållande kan uppstå/ har redan uppstått mellan barnet och sökanden/sökandena

Adoptionsrådgivaren har
personligen träffat barnet

Datum

INTYG

Adopt ionsrådgivarens helhetsbedömning om adoptionen med hänsyn till barnets bästa

Datering (ort och tid)

TILL SÖKANDEN FÖR ATT FOGAS TILL DEN ANSÖKAN OM 
FASTSTÄLLANDE AV ADOPTIONS SOM TILLSTÄLLES DOM-
STOLEN

Släktnamn och samtliga förnamn

Yrke Religionssamfund och dess församling eller lokalsamfund

Personbeteckning

O922014
ohje
Anvisningar av detta slag kan öppnas/stängas. De stängs via lådan i övre hörnet. Öppna anvisningen genom att klicka på anvisningsikonen. Ikonen matas inte ut på handlingen om det inte finns ett kryss i rutan ”Annotations” i punkten ”Print Range” på utskriftsmenyn. Använd helst tabulatortangenten för att gå vidare till nästa ifyllnadsfält (du kan också flytta dig mellan fälten genom att flytta markören med hjälp av musen); till det föregående fältet kommer du med tangentkombinationen alt-tab. För att få ett kryss i den ruta du valt trycker du på Enter eller knapp 1 på musen. För att få bort krysset går du till rutan och trycker på musknap- pen. I ett fält med flera rader används Enter för radbyte. Innan du flyttar dig till nästa ifyllnadsfält kan du godkänna en text/ett kryss som du skrivit i ett tidigare ifyllnadsfält (=ändring av fältet) genom att trycka på Enter på högra sidan av tangentbordet bredvid siffertangenterna. Skriv inte mera text i ett fält än vad som syns på en gång. Använd blankettens egen tangent när blanketten är klar och du vill mata ut den. Blanketten kan tömmas med hjälp av knappen ”Töm blanketten”. 
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