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FÖRORD 

Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god 
man för ensamkommande flyktingbarn. Du får information om vad som ingår i 
asylproceduren, vad som står i lagen, vad som kan ingå i uppdraget, hur 
redovisningen ska gå till, vad särskilt förordnad vårdnadshavare innebär, om när 
godmanskapet ska upphöra och om överförmyndarens tillsynsuppdrag. 
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1 PROCEDUREN 

Den första instans som prövar barnets ansökan om uppehållstillstånd är 
Migrationsverket. Vid ett avslag kan man överklaga till en migrationsdomstol. Det 
finns tre migrationsdomstolar i Sverige och de ligger i Göteborg, Malmö och 
Stockholm. Den slutliga instansen är Migrationsöverdomstolen, som består av 
Kammarrätten i Stockholm. De beslut som tas här kan inte överklagas. Besluten 
är vägledande för Migrationsverket och migrationsdomstolarna. 

Migrationsverket är den första instans som barnet hänvisas till när det kommer 
till Sverige för att ansöka om asyl. De största ankomstkommunerna finns i 
Malmö, Mölndal, Sigtuna och Solna. Man kan även söka om asyl vid 
Migrationsverkets kontor i Gävle, Skellefteå, Umeå och Örebro.  

Den första kontakten med Migrationsverket innebär att man antecknar att barnet 
vill ansöka om asyl eller något annat uppehållstillstånd. Migrationsverket ordnar 
så att barnet får ett offentligt biträde, som ansöker om uppehållstillstånd om inte 
en god man redan har tillsatts och ansökt om detta.  

Handläggningen av dessa ärenden brukar bli färdig inom fyra månader. Ibland 
kan beslut tas mycket snabbare, då genom en direktanalys. Detta är vanligt när 
det gäller barn från Afghanistan och Somalia. Migrationsverket gör då en 
språkanalys med frågor bland annat gällande barnets geografiska kunskaper. 

Den gode mannen ska alltid kallas till utredningar vid Migrationsverket och får 
inte nekas att vara med då den gode mannen företräder det omyndiga barnet.  
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2 LAGEN (2005:429) OM GOD MAN FÖR 
ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARN 

Överförmyndaren i den kommun där barnet vistas är den som är behörig att fatta 
beslut om god man. Förordnandet som god man till ensamkommande 
flyktingbarn innebär att den gode mannen inträder i vårdnadshavarens och 
förmyndarens ställe med den skillnaden att man inte ombesörjer den dagliga 
omvårdnaden eller har försörjningsplikt för barnet. Den gode mannen ansvarar 
för att allt kring barnet fungerar och måste därför vara aktiv och ha regelbundna 
kontakter med barnet, skolan, socialtjänsten, det offentliga biträdet, 
Migrationsverket, överförmyndaren med mera. Godmanskapet är en tillfällig 
läsning och handlar om att se till att barnet får en trygg tillvaro under sin första 
tid i landet. 

2.1 Vad krävs av en god man till ensamkommande 
flyktingbarn? 

• erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget 

• särskilt lämpad för arbete med barn som befinner sig i en utsatt situation 

• ha goda kunskaper om det svenska samhället (om hur skolan och vården 
fungerar och olika myndigheters ansvarsområden med mera) 

• behärska det svenska språket i tal och skrift då det ofta förekommer 
kontakter med myndigheter och organisationer 

• stå fri från olika myndigheter och andra instanser för att kunna agera 
opartiskt och inte riskera intressekonflikter 

• ha kunskap om barn och ungdomars behov i olika åldrar, vara lyhörd och ha 
förståelse för barnets utsatthet 

• ha kunskap om gången i utlänningsärenden 

2.2 Professionalism 
En god man är en juridisk ställföreträdare för barnet och inte en extraförälder. 
Det är viktigt att den gode mannen har en viss professionalism så att barnet kan 
bli företrätt på ett korrekt och opartiskt sätt, men ändå med medkänsla och 
respekt. Det ingår i den gode mannens uppdrag att berätta för barnet att det 
kanske inte får stanna i landet och därför kanske måste förbereda sig för att 
lämna Sverige. Det ligger inte i uppdragets natur att övertyga barnet om att man 
som god man ska göra vad man kan för att få stanna. Detta kan innebära att 
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barnet får en ökad misstro mot vuxna och för det enskilda barnet kanske det 
bästa är att få återförenas med sina föräldrar i ett annat land. 

2.3 Fullmakt 
Det finns ingen laglig möjlighet för den gode mannen att utfärda en fullmakt till 
någon annan person (t.ex. personal på boendet eller en familjehemsförälder) som 
därigenom övertar ansvaret för ställföreträdarskapet. I enstaka frågor som 
kräver specialistkunskap är detta dock möjligt (t.ex. fullmakten till det offentliga 
biträdet att företräda barnet i asylärendet samt en advokat om barnet blir utsatt 
för brott eller begår brott).  

2.4 Tystnadsplikt 
Precis som föräldrar har inte den gode mannen någon tystnadsplikt. Det ses dock 
som självklart att den gode mannen inte berättar för andra om vad barnet har 
avslöjat, även om vissa uppgifter skulle kunna hjälpa barnet om t.ex. 
Migrationsverket skulle få kännedom om detta. 

2.5 Förståelse 
Det ställs inga krav på att den gode mannen ska kunna samma språk som barnet. 
Detta innebär att tolk ofta är nödvändigt. För att säkerställa att översättningen 
blir så korrekt som möjligt ska alltid en tolkförmedling användas. För att öka 
förståelsen för barnet och dess bakgrund rekommenderas den gode mannen att 
läsa på om det land och den kultur som barnet kommer ifrån. 

2.6 Möten med myndigheter 
När barnet ska höras av en myndighet är det både en rätt och en skyldighet för 
den gode mannen att närvara. Ett barn under 18 år är omyndigt och ska alltid ha 
en företrädare med som stöd. Det är den gode mannens ansvar att hålla reda på 
att det inte sker några möten utan dennes deltagande och vetskap. 

Undantag till detta är de enskilda samtal som sker med socialsekreterare och 
barnet. Den gode mannen måste dock samtycka till detta, men då 
socialsekreteraren har kompetens att prata med barn och det är viktigt för barnet 
att få berätta om sin situation för en erfaren tjänsteman rekommenderas detta. 
Eftersom godmanskapet är en tillfällig lösning är det inte det bästa för barnet att 
känna sig tvingad att berätta om sina erfarenheter för denne. 
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2.7 Boende och skolgång 
Socialnämnden är enligt lag skyldig att utreda barnet och ge förslag på ett 
lämpligt boende. Boendet kan antingen vara ett HVB-hem (hem för vård och 
boende) eller ett familjehem (hemma hos en familj). När socialnämnden har ett 
färdigt förslag på boende ska den gode mannens samtycke efterfrågas (samt 
ungdomens om denne fyllt 15 år) eftersom det är den gode mannen som 
bestämmer vart barnet ska bo. Självklart är det bäst för barnet att den gode 
mannen och socialnämnden samarbetar. Om socialnämnden anser att den gode 
mannen inte arbetar för barnets bästa ska de vända sig till överförmyndaren för 
att skriftligt informera om denna kritik. Överförmyndaren ska då utreda detta 
och eventuellt fatta beslut om byte. 

Den gode mannen är skyldigt att se till att barnet får gå i skolan och ska även i 
denna fråga kontakta socialnämnden. Detta ska göras så snart som möjligt 
eftersom skolan ofta blir en av de viktigaste miljöerna för barnet, men precis som 
med boendet är det den gode mannen som slutligen bestämmer. Den gode 
mannen ska följa upp barnets skolgång genom att delta vid utvecklingssamtal 
(gärna tillsammans med personal från boendet eller familjehemsföräldrarna), 
bestämma om skolresor och andra aktiviteter inom skolan.  

2.8 Hälso- och sjukvård 
Ensamkommande flyktingbarn har samma rätt till samma hälso- och sjukvård 
som andra barn bosatta i landet. Detta inkluderar även psykiatrisk vård och 
tandvård. Den gode mannen ansvarar för att barnet så snart som möjligt ska 
genomgå läkar- och tandläkarundersökning då de ensamkommande 
flyktingbarnen ofta är i dåligt skick både fysiskt och psykiskt. Det är inte lämpligt 
att den gode mannen försöker ta på sig rollen som psykolog och uppmuntra 
barnet att berätta om sina upplevelser. Barnet har rätt till professionell hjälp och 
det är den gode mannens skyldighet att se till att barnet får den hjälp och stöd 
som barnet behöver.  

2.9 Fritidsaktiviteter  
Det ingår inte i uppdraget som god man att följa med på läkarbesök och 
fritidsaktiviteter. Om inte personal på boendet eller familjehemsföräldrarna kan 
följa med på sådant ska den gode mannen ansöka om en kontaktperson enligt 
socialtjänstlagen. Om barnet på grund av handikapp är i behov av särskilt stöd är 
det socialnämnden som ansvarar för att sörja för dessa behov och den gode 
mannen bör därför ha en nära kontakt med socialnämnden i dessa frågor.  
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2.10 Familj och återförening 
Den gode mannen ska arbeta för att barnet får en kontakt med sin familj och 
släktingar. Att upprätthålla en telefonkontakt med nära och kära kan vara av stor 
betydelse för barnet. Den gode mannen bör även ta upp frågan om återförening, 
denna kan ske antingen i hemlandet eller i ett annat land där föräldrar eller 
släktingar vistas. Om barnet utvisas är det Migrationsverket som ansvarar för att 
barnet får ett korrekt mottagande vid sin ankomst. Den gode mannen har inget 
ansvar för resan till eller mottagandet i hemlandet. 

2.11 Barnets tillgångar 
De flesta barn som kommer till Sverige har få eller inga tillgångar. Från 
Migrationsverket har de rätt till en dagersättning som ska täcka kostnader för 
skor, kläder, telefonsamtal och hygienartiklar m.m. Det är den gode mannen som 
ansöker om detta bidrag och som bestämmer hur dessa pengar ska användas. Det 
är viktigt att man tar hänsyn till Migrationsverkets riktlinjer i detta så att inte 
barnet tillåts att köpa dyra märkeskläder och sedan står utan pengar till det 
grundläggande som pengarna ska räcka till. Det kan även sticka i andra barns 
ögon om de ser att de ensamkommande flyktingbarnen har råd att köpa saker 
som de inte har. Något som skapar onödiga problem för barnen. Det är inte heller 
personal på boendet eller familjehemsföräldrarna som ska handha eller 
bestämma över barnets pengar även om ett samarbete med dem 
rekommenderas. Det är den gode mannens skyldighet att ansöka om de bidrag 
barnet kan ha rätt till, samt överklaga eventuella avslag om de anses som 
felaktiga. 

Beroende på ålder och mognad ska barnet själv få mer och mer att säga till om 
gällande sina pengar då det är den gode mannens roll att förbereda barnet inför 
vuxenlivet och dit hör även att handskas med pengar. En underårig som har fyllt 
16 år har dock själv rätt att bestämma över det hon eller han tjänat genom eget 
arbete. Den gode mannen bör även kontrollera att de ersättningar som betalas till 
familjehemmet och ska användas till barnet används på ett korrekt sätt. 

2.12 Om barnet flyttar till en annan kommun 
Det är oftast den gode mannen som först får veta att barnet ska flyttas till en 
annan kommun. Detta ska snarast meddelas till överförmyndaren som då 
överlämnar ärendet till överförmyndaren i den nya kommunen. Om 
överförmyndaren bedömer att den gode mannen bor för långt ifrån barnet för att 
kunna göra ett bra arbete kan beslut om byte av god man tas.  
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3 REDOVISNING AV UPPDRAGET 

3.1 Förteckning 
Inom två månader från den dag då överförmyndaren beslutat om godmanskapet 
ska den gode mannen lämna in en förteckning över barnets tillgångar och skulder 
till överförmyndaren. Det är viktigt att samtliga uppgifter i förteckningen styrks 
genom verifikat, t.ex. genom kontoutdrag, kontoöversikt eller dylikt. Ofta saknar 
barnet helt tillgångar och då får den gode mannen redovisa detta eftersom 
förteckningen måste lämnas in enligt lag. Eftersom man även skriver under på 
”heder och samvete” krävs att redovisningen är sanningsenlig. 

3.2 Årsräkning 
Varje år ska den gode mannen före 1 mars nästkommande år redovisa hur 
barnets tillgångar har använts. Det är viktigt att den gode mannen håller god 
ordning på barnets pengar, antecknar samtliga inkomster/utgifter och kan 
redovisa samtliga transaktioner med verifikat. Pengar som lämnas som 
fickpengar till barnet bör redovisas genom kvittenser, men det barnet handlar för 
dessa pengar ska inte redovisas till överförmyndaren. Om inte barnet har några 
andra tillgångar än de bidrag som barnet har rätt till genom Migrationsverket kan 
den gode mannen ansöka om att bli befriad från årsredovisningen. Även om 
överförmyndaren beslutar i enlighet med ansökan så måste den gode mannen 
fortfarande hålla god ordning, anteckna transaktioner och spara verifikat då den 
enda skillnaden är att redovisning ej krävs årligen till överförmyndaren. Den 
gode mannen är dock skyldig att på begäran från överförmyndaren redovisa med 
verifikat hur barnets tillgångar använts och får aldrig blanda ihop sina tillgångar 
med barnets.  

3.3 Sluträkning 
Inom en månad från att uppdraget avslutats är ställföreträdaren skyldig att 
lämna in en slutredovisning till överförmyndaren. Om den gode mannen varit 
befriad från att lämna in årsräkning kan denne även ansöka om att bli befriad 
från att lämna in sluträkningen.  

3.4 Redogörelse för uppdraget 
För att den gode mannen ska kunna få ett arvode för uppdraget och ersättning för 
sina utlägg krävs att en redogörelse inlämnas. Den ska innehålla de åtgärder som 
den gode mannen vidtagit för barnets räkning. I redogörelsen ska det tydligt 
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framgå vilka kontakter den gode mannen haft med barnet, familjehemmet, olika 
myndigheter osv. Vidare ska den gode mannen redovisa om ansökan om 
uppehållstillstånd gjorts, om kontakt med hälso- och sjukvård tagits, om 
deltagande vid utvecklingssamtal i skolan, om ansökan om dagersättning gjorts 
med mera. Normalt bör redogörelse inlämnas varje månad till och med en månad 
efter barnet fått permanent uppehållstillstånd, då arvoderingen sker årligen. 

3.5 Ersättning 
En god man har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de 
utgifter som krävs för att fullgöra uppdraget. Det är överförmyndaren som fattar 
beslut om arvode och ersättning för utlägg. Det är viktigt att den gode mannen 
lämnar in ett tillräckligt tydligt underlag frö att ett korrekt arvodesbeslut ska 
kunna tas. Om det gode mannen tagit på sig uppgifter som inte ingår i uppdraget 
utgår självklart ingen ersättning för detta. Arvodesbeslutet går att överklaga till 
Tingsrätten. Från och med 1/1 2011 har överförmyndaren tagit beslut om 
schablonersättning för tiden till och med en månad efter barnet fått permanent 
uppehållstillstånd. 
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4 SÄRSKILT FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE 

Direkt när ett ensamkommande flyktingbarn fått uppehållstillstånd ska 
socialnämnden i den kommun där barnet vistas anmäla behov av en särskilt 
förordnad vårdnadshavare till domstol. Ofta är det den gode mannen som först 
vet om att beslut om uppehållstillstånd tagits. Den gode mannen bör då snarast 
möjligt meddela överförmyndaren och socialnämnden att barnet fått tillstånd att 
stanna i landet. Under tiden som socialnämnden utreder frågan om särskilt 
förordnad vårdnadshavare är den gode mannen skyldig att kvarstå som barnets 
ställföreträdare. Ärenden som gäller barn ska alltid utredas skyndsamt! Det gode 
mannen bär därför ha en nära kontakt med socialnämnden och försöka påskynda 
arbetet för att barnet ska få en permanent ställföreträdare. 

4.1 Bör den gode mannen bli särskilt förordnad 
vårdnadshavare? 

Om det bara dröjer några månader tills barnet fyller 18 år kan det vara mest 
praktiskt att den gode mannen samtycker till att bli särskilt förordnad 
vårdnadshavare, om denne blir tillfrågad. Detta är dock ingen huvudregel och bör 
definitivt inte ske om barnet är yngre eftersom detta kräver en långsiktighet som 
få gode män till ensamkommande flyktingbarn är inställda på. Det är 
socialnämndens uppgift att hitta och utreda den som är mest lämplig för detta 
uppdrag. 

4.2 Redovisning 
Den särskilt förordnade vårdnadshavaren blir även förordnad förmyndare om 
inte ett särskilt beslut tas om detta. Den förordnade förmyndaren är skyldig att 
redovisa sin förvaltning av barnets tillgångar till överförmyndaren och inom två 
månader från förordnandedagen ska den särskilt förordnade vårdnadshavaren i 
egenskap av förordnad förmyndare lämna in en förteckning över barnets 
tillgångar och skulder till överförmyndaren. Varje år ska sedan årsräkning 
redovisas med verifikat före 1 mars nästkommande år. När uppdraget avslutas är 
den förordnade förmyndaren skyldig att lämna in en sluträkning. 

Den särskilt förordnade vårdnadshavaren kan ansöka om befrielse att lämna in 
årsräkning och sluträkning i de fall barnet inte har några tillgångar.  
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5 GODMANSKAPET UPPHÖR 

Då godmanskapet upphör blir självklart den gode mannen entledigad. 
Godmanskapet upphör när: 

• barnet fyller 18 år (utan särskilt beslut) 

• om barnet varaktigt lämnat Sverige 

• om barnets föräldrar (eller någon annan vuxen som kan anses ha trätt i 
föräldrarnas ställe) har kommit till Sverige  

• om en särskilt förordnad vårdnadshavare har utsetts av domstol 

• om det är uppenbart att en god man av någon anledning inte längre behövs 

För att beslut om att godmanskapet ska upphöra enligt ovanstående punkter ska 
kunna tas av överförmyndaren krävs att den gode mannen lämnar in en begäran 
om att bli entledigad där skälen till detta framgår. 

5.1 Åldersbestämning 
Det är svårt att avgöra exakt hur gammal en ungdom är och eftersom kriterierna 
för att få uppehållstillstånd i flera fall är hårdare för en myndig än en omyndig 
person är det självklart frestande för ungdomen att ange en lägre ålder. Ibland 
vet inte ens ungdomen om hur gammalt denne är eftersom det inte alltid är 
väsentligt i den kultur där barnet växt upp. Den åldersbestämning som 
Migrationsverket gör är enligt de metoder som för närvarande finns att använda. 
Om Migrationsverket först beslutar att ungdomen är omyndig och en god man 
tillsätts upphör genast godmanskapet om Migrationsverket ändrar sitt beslut till 
att ungdomen är myndig. 

5.2 Ansökan 
Ansökan om upphörande av godmanskap eller entledigande av god man får göras 
av barnets föräldrar (eller någon annan vuxen som kan anses ha trätt i 
föräldrarnas ställe), den gode mannen eller av överförmyndaren. 
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6 ÖVERFÖRMYNDAREN GRANSKAR 

I varje kommun finns det en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I 
Sala kommun finns det en överförmyndare (och ersättare) som är politiskt vald 
och som arbetar deltid samt två handläggare på heltid. Överförmyndarens och 
handläggarnas uppgift är att med stöd av gällande bestämmelser i föräldrabalken 
utöva tillsyn över förmyndare och gode män samt ge tillstånd till olika 
rättshandlingar och andra åtgärder. 

Länsstyrelsen är vår tillsynsmyndighet och därför gör de varje år inspektioner 
hos oss. 

 

 

 





 
 

God man för ensamkommande flyktingbarn 
Kommunfullmäktige 

 
Överförmyndaren 

EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN 
2013-09-06 

 
SALA KOMMUN 

Växel: 0224-74 70 00 | E-post kommun.info@sala.se |  Postadress Box 304, 733 25 Sala 
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