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Tjänsteställe Överförmyndarnämnden  
Handläggare   
Datum   
Akt   
Beteckning   

Välkommen som god man för ensamkommande flyktingbarn 
Du ska nu börja ditt uppdrag som god man för ett ensamkommande 
barn, och här följer en del råd och anvisningar som vi ber att du läser 
igenom. 
 
I ditt uppdrag som god man ska du i vårdnadshavarens och förmynda-
rens ställe: en juridisk ställföreträdare, ansvara för barnets personliga 
förhållanden och sköta dess ekonomiska och rättsliga angelägenheter. 
Som god man ska du vara ”spindeln i nätet” och se till att allting fungerar 
som det ska.  
 
Migrationsverket utreder barnets asylskäl. Under asyltiden är det 
Migrationsverket som ansvarar för efterforskningen av familjemedlem-
mar. Under permanent uppehålls tillstånd (PUT) tiden är det socialtjäns-
ten som efterforskar familjemedlemmar. 

Personliga förhållanden 
Här anges några exempel på vad som kan anses ingå i den gode man-
nens uppdrag: 
 

• Hjälpa barnet - och närvara – i samband med utredningar hos Mi-
grationsverket och socialnämnden. Ej vara ”transportör”, det är 
vårdgivarens ansvar i första hand och socialsekreteraren i 
andra hand att följa med barnet till angivet ställe. 

• Närvara vid förhör hos och hålla kontakt med polis och åklagare, 
både då barnet utsatts för brott eller det begått brott. 

• Besluta om och delta i barnets utbildning och skolgång. Delta vid 
”utvecklingssamtal” i skolan, gärna tillsammans med någon från 
familjehemmet/boendet. 

• Närvara vid första besöket hos läkare, tandläkare och vid behov 
barnpsykiatrin. Om det inte är uppenbart obehövligt. Migrations-
verket informerar landstinget för hälsoundersökning mm. 

• Vid behov ansöka om bistånd enligt SoL. 
• Ansöka om kontaktperson enligt socialtjänstlagen. 
• Besluta om var barnet ska bo (i samarbete med socialnämnden). 

Avviker barnet från tex ett institutionsboende kan den gode man-
nen besluta att barnet ska återvända dit. Ytterst kan gode man-
nen begära hjälp via ansökan hos förvaltningsrätten. Vård enligt 
LVU kan också vara en möjlighet som gode mannen kan initiera.  

• Folkbokföra barnet så snart det har fått PUT. 
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Det är inte den gode mannens uppgift att företräda barnet vid den rätts-
liga prövningen av asylfrågan, detta ingår i det offentliga biträdets upp-
gift. Det ingår ej heller att handla mat, tvätta kläder, skjutsa bar-
net till skolan eller liknande. Den gode mannen har ingen tillsyns-
plikt, denna skyldighet har den som har hand om barnets dagliga 
omsorg, tex HVB-personal eller familjehemmet. Om ett barn avvi-
ker är det rimligen vårdgivaren som först upptäcker att barnet är borta, 
som gör en polisanmälan, Migrationsverket ska informeras innan PUT-
datum. 

Ekonomiska angelägenheter under asyltiden 
Den gode mannen är också i förmyndarens ställe. En förmyndare är den 
person som förvaltar barnets pengar och företräder barnet i alla ekono-
miska angelägenheter.  
    Följande åtgärder kan bli aktuella: 
 

• Förvalta barnets tillgångar-även dagersättning och andra bidrag 
• Företräda barnet vid köp av varor och tjänster, tex glasögon 
• Ansöka om olika bidrag 

 
I takt med barnets ålder och mognad ska barnet involveras i sin eko-
nomi, men det är gode mannen som bestämmer hur tillgångarna an-
vänds. Det bör observeras att det är varken familjehemmet eller personal 
på boendet som bestämmer eller ansvarar för barnets ekonomi. Den 
gode mannen bör inte slentrianmässigt lämna över dagersättning eller 
ICA kort till barnet. Dagersättningen ska täcka det som är nödvän-
digt till exempel kläder, skor, livsmedel, läkarbesök, hygienartik-
lar, fritidsaktiviteter, frisör samt eventuellt mat vid utredningar 
hos MIG. Det är inte en slags fickpeng som barnet fritt dispone-
rar. Den gode mannen ska inte medverka till att barnet skickar pengar 
till sin familj i hemlandet. 
 
Meddela Migrationsverket om barnet får pengar från boendet,  
socialtjänsten eller något liknande.  
 
Om barnet är placerat i familjehem betalar socialtjänsten om-
kostnadsersättning till familjehemmet som täcker samma kost-
nader för barnet som dagersättningen täcker.  
 
God man har då inte rätt att ansöka om dagersättning, om ändå 
dagersättning ansökts om, kan god man bli misstänkt för bidrags 
brott enligt bidragsbrottslagen (2007:612). 
 
Vad ingår inte i uppdraget 

1. Att ansvara för den faktiska vården och omsorgen av barnet 
2. Att ha försörjnings-/underhållsskyldighet 
3. Att köra barnet till olika möten 
4. Att efterforska barnets föräldrar/anhöriga 
5. Att företräda barnets föräldrar/anhöriga vid en återförening 

 

Då uppdraget är av tillfällig karaktär ska godemannen inte uppträda som 
en förälder eller syskon.  
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Låneförbindelser 
En god man har inga ekonomiska skyldigheter mot ”sitt” barn. En god 
man för ett ensamkommande barn bör därför inte skriva på låneförbin-
delser, t.ex. vid lån av dator, eller teckna borgensförbindelser. En god 
man bör dock skriva på en handling att barnet mottagit lånekort eller lån 
av t.ex. dator.  

Förteckning 
Efter att en god man förordnats ska denne enligt lag, helst så snart som 
möjligt, inom två månader efter förordnandet till överförmyndarnämnden 
lämna en förteckning över barnets samtliga tillgångar och skulder, i de 
flesta fall har barnet inga tillgångar eller skulder men förteckningen 
måste ändå lämnas in, se bifogad blankett. Om barnet saknar till-
gångar eller omständigheterna i övrigt visar att det finns särskilda skäl, 
kan överförmyndarnämnden besluta om förenklad redovisning. 
 
Gode mannen ska redovisa för överförmyndaren barnets ekonomi, even-
tuellt i förenklad form, det är lämpligt att föra kassabok samt spara kvit-
ton. Kontoutdrag kan fås via nätet. Om kontanta medel lämnas till barnet 
eller HVB hemmet ska Du som god man kunna redovisa detta med en 
kvittens eller liknande. 
 
Sådan redovisning ska göras kvartalsvis (redovisningsperioderna 
blir då januari-mars, april-juni, juli-september samt oktober-
december) och lämnas in senast två veckor efter redovisad period. 
Blankett bifogas. Den finns även att hämta på www.mark.se, under 
självservice , blankettarkiv, god man och förvaltare. 
 
Om barnet fått  permanent uppehållstillstånd, PUT, ska god man redovisa 
på det förenklade sättet till den dag barnet skrivs ut från asylsystemet, 
det vill säga en månad efter PUT. Gode mannen ska sedan varje år redo-
visa barnets ekonomi till överförmyndaren, om gode mannen inte erhål-
ler en befrielse från att lämna årsredovisning. 
 
Den gode mannen bestämmer hur barnets pengar ska användas samt 
ansöker om studiebidrag och om det blir aktuellt med eget boende innan 
18 årsdagen, ska den gode mannen hjälpa barnet att teckna hyreskon-
trakt och öppna 2 bankkonton, varav ett sparkonto. 
 
Tolk 
Just nu har Marks kommun avtal med Semantix Tolkjouren Ab.  
Se separat blad.  
 
Överförmyndarnämnden godkänner 1-2 tolktillfällen vid uppdra-
gets början. Om det uppkommer behov av tolk utöver dessa inledande 
tillfällen måste den gode mannen ansöka hos Överförmyndarnämnden. 
 
Kommunen strävar efter tolkuppdrag via telefon.  
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Boendet 
Ta omgående kontakt med socialsekreteraren därefter familjehemmet 
eller HVB boendet och presentera dig och berätta när du har tänkt 
komma och träffa den underårige. God man ska ha ett nära samarbete 
med socialsekreteraren som ansvarar för barnet. Transporter till och från 
möten med Migrationsverket eller liknande ombesörjer familje-
hem/boendet för den underårige. 
 
Om barnet erhåller pengar av boendet meddela detta till  
Migrationsverket. 

Ingen tystnadsplikt 
Du har som god man trätt in i föräldrarnas ställe. I likhet med en förälder 
har inte en god man någon lagstadgad tystnadsplikt. Det är emellertid 
självklart att den gode mannen inte för några känsliga uppgifter om bar-
net vidare till utomstående. Inte heller får den gode mannen föra något 
vidare som barnet lämnat i förtroende till gode mannen och som kan 
skada barnet. Om överförmyndaren får reda på att den gode mannen i 
onödan sprider känslig information om barnet, kan överförmyndaren 
överväga att entlediga gode mannen. Den omständigheten att en god 
man inte omfattas av någon tystnadsplikt får emellertid inte innebära att 
den gode mannen vägras ta del av information rörande barnet eller att 
vara närvarande vid t ex förhör med den underårige (SOU2003:51s.110). 

 
När upphör godmanskapet? 
Uppdraget som god man ska avslutas när barnet inte längre har behov 
av en ställföreträdande vårdnadshavare. 

- Barnet fyller 18 år. Gode mannen behöver inte begära entledi-
gande, uppdraget upphör automatiskt. Det är viktigt att gode 
mannen informerar barnet om att uppdraget upphör när barnet 
fyller 18 år.  

- Barnets vårdnadshavare kommer till Sverige. Om barnets föräld-
rar kommer till Sverige upphör den gode mannens uppdrag. Gode 
mannen bör kontakta Migrationsverket och meddela överförmyn-
daren att barnets vårdnadshavare kommer till Sverige. 

- Om barnet fått uppehållstillstånd och vårdnadshavaren/na befin-
ner sig i Sverige. När föräldrarna själva har fått uppehållstillstånd, 
folkbokförts och registrerats som vårdnadshavare kan god man-
skapet upphöra. 
Barnet får placering i annan kommun. Om barnet placeras i en 
annan kommun är det viktigt att den gode mannen meddelar 
överförmyndaren om barnets flytt och den nya adressen. Över-
förmyndaren i den nya kommunen utövar tillsynen. 

- Barnet får avslag och lämnar Sverige. Om barnet lämnar Sverige 
upphör uppdraget som god man. Ett barn som lämnar boendet 
betraktas som avviken. Gode mannen meddelar Migrationsverket 
som beslutar i ärendet. Godmanskapet kvarstår i 2-3 månader 
tills beslut om upphörande meddelas från Migrationsverket och 
överförmyndaren. 

-  
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- En särskilt förordnad vårdnadshavare utses. När ett ensamkom-
mande barn beviljas uppehållstillstånd i Sverige ska en särskild 
förordnad vårdnadshavare utses till barnet. Den gode mannen ska 
sammanträffa med vårdnadshavaren och informera om barnet och 
de behov denne har. 

Arvode 
Gode mannen har rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättning för 
de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande, 
12 kap 16 § FB. Det är överförmyndaren som beslutar om arvodet och 
betalar ut det till gode mannen i samband med granskning av redovis-
ningen. Överförmyndarnämnden i Marks kommun har infört schabloner-
sättning med 3 % av ppb t  o m en månad (36% årsbasis) efter PUT och 
2 % av ppb en månad (24 % på årsbasis) efter PUT. Bilersättning utbeta-
las med ersättning per mil enligt inlämnad körjournal för månatliga  
besök. Kallelse till myndigheter ska bifogas. 
 
Överförmyndarnämnden beslutar om lägre arvode om t ex uppdragets 
omfattning har varit mindre än själva förordnandet, t ex har underårige 
själv tagit hand om sina angelägenheter eller att besöken hos den un-
derårige har uteblivit. Normal besöksfrekvens är en gång per månad. 

 
Behörig överförmyndare 
Behörig överförmyndare är överförmyndaren i den kommun där barnet 
vistas. Så snart barnet fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförd (vilket 
gode mannen ska ombesörja) överflyttas ärendet omedelbart till den 
överförmyndare i den kommun där barnet är folkbokfört. 
 
Det är viktigt att du som god man omgående meddelar överförmyndaren 
förändringar som har betydelse för ärendets handläggning. Exempelvis 
gäller det när barnet får uppehållstillstånd, blir folkbokfört/får person-
nummer och flyttar/avviker från boendet. 
 
Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss. Vi har telefontid 
måndag och fredag 10-12 samt torsdag 13-15 eller vår mailadress 
ofn@mark.se. Bra sidor att hitta ytterligare information på 
www.migrationsverket.se informationen är översatt till 40 olika språk 
eller http://ensamkommandebarn.skl.se.  
 
Med vänlig hälsning 
 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I MARKS KOMMUN 
 
  
Överförmyndarsekreterare    
 
 
Bilagor:  Beslut 
 Registerutdrag 
 Åtagandeblankett 
  Tillgångsförteckning 
 Redovisningsblanketter 

http://www.migrationsverket.se/
http://ensamkommandebarn.skl.se/

