
 

 

 

  

God man för 
ensamkommande barn 

Vill du hjälpa en ung människa från 
ett annat land tillrätta? 



Kommunens ansvar 
• att utreda behov och (föreslå)beslut om insatser och boendeplacering - inkluderar 

skyldighet att utreda, t.ex. om släkting, är lämplig att ta emot barnet. 
• utse god man (överförmyndaren) 
• tillse att barnet får skolundervisning. 

När en god man skall förordnas 
2§ Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Om barnet vid ankomsten till 
Sverige är skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får anses ha 
trätt i föräldrarnas ställe, skall överförmyndaren förordna en god man att i vårdnadshavares 
och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess 
angelägenheter. 

Uppgifter för god man 
• ansöka om uppehållstillstånd 
• biträda barnet vid utredningar, migrationsverket, socialtjänsten, offentligt biträde etc. 
• besluta i frågor om boende 
• besluta om skolgång, linjeval (beroende på tidigare skolgång  

i hemlandet) 
• företräda barnet inför hälso- och sjukvård 
• ekonomiska angelägenheter 
• förvalta ev. ekonomiska tillgångar 
• företräda barnet vid köp av varor och tjänster 
• ansöka om ekonomiska bidrag 
• ev. bankkontakter etc. 
• representera barnet om det utsätts för brott 
• representera barnet om det begår brott 
• familjeåterföreningsfrågor 

I uppdraget ingår inte: att sköta daglig omvårdnad eller tillsyn. 

Tolk 
Tolkhjälp kommer att finnas för de språk som ungdomarna talar. 

Vem kan bli god man 
• han/hon skall vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig person 

(gäller alla gode män). Därutöver krävs att man har en förmåga att aktivt tillvarata barnets 
intressen i förhållande till bl.a. de myndigheter och organisationer som barnet har 
anledning att komma i kontakt med. 

• ha kunskap om barns och ungdomars behov i olika åldrar samt  
god kännedom om det svenska samhället 

När slutar uppdraget 
• uppdraget upphör om någon av barnets föräldrar anländer  

till Sverige 
• om barnet varaktigt lämnar Sverige 
• om barnet får en särskild vårdnadshavare 
• om det är uppenbart att det inte längre behövs 
• när barnet fyller 18 år 



Redogörelse 
Blankett för redogörelse av nedlagt arbete finns och skall användas  
vid begäran av arvode. 

Arvode 
Arvode betalas av överförmyndaren enligt de riktlinjer som getts av Sveriges Kommuner och 
Landsting. Ersättning per arbetad timme. Kommunen återsöker sedan utgifterna hos 
Migrationsverket. 

Både överförmyndare och även gode mannen ska känna till de lagar som omger uppdraget. 

• lag om god man för ensamkommande barn 
• utlänningslagen 
• lag om mottagande av asylsökande 

 

 

Har du frågor? 
Är det något som är svårt att förstå eller har du frågor som inte besvaras i denna information, 
tveka inte att kontakta oss. 
 

Överförmyndare i samverkan 
Vimmerby kommun 
Stadshuset 
598 81 VIMMERBY 
 
Tel 0492-76 90 00 
Fax: 0492 – 76 92 30 
E-post: ovis@vimmerby.se 
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