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God man för ensamkommande barn  
Godmanskap för ensamkommande barn regleras i en särskild lag, Lag (2005:429) 

om god man för ensamkommande barn (LEB). Enligt LEB är 

överförmyndarnämnden skyldig att så snart det är möjligt utse en god man för de 

barn som är ensamkommande och kommer till kommunen. År 2004 kom det ca 400 

barn till Sverige; år 2014 var antalet ensamkommande barn ca 7 000 och redan i 

början av september 2015 hade fler än 10 000 barn sökt asyl i Sverige under året 

(enligt uppgift från Migrationsverket).  

 

Ett ensamkommande barn är en asylsökande person under 18 år som är utländsk 

medborgare eller statslös och som kommer utan medföljande föräldrar eller någon 

annan vuxen som kan anses ha trätt i föräldrarnas ställe. Det är Migrationsverket som 

gör åldersbedömningen samt avgör om barnet är ensamkommande eller inte. Ett 

ensamkommande barn/ungdom kan inte själv vidta rättshandlingar, såsom ansöka 

om bidrag m.m. Eftersom de är omyndiga och befinner sig i en utsatt situation 

behövs gode män som med kort varsel kan ta sig an uppdraget som ställföreträdare 

för dessa personer. 

 

Vem kan bli god man?  
En god man ska enligt lag vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. 

Överförmyndarnämnden gör en lämplighetsbedömning, i vilken det ingår en 

registerkontroll hos Kronofogdemyndigheten och socialnämnden samt i polisens 

belastningsregister. En god man ska obehindrat kunna göra sig förstådd på svenska 

samt ha goda kunskaper om hur det svenska samhället fungerar. Vidare ska alla 

intresserade delta vid ett informationstillfälle, där överförmyndarenheten 

övergripande beskriver den gode mannens roll och vad uppdraget kan innebära. 

Lämplighetsbedömningen avslutas med ett personligt möte hos 

överförmyndarenheten. Som god man för ett ensamkommande barn/ungdom är det 

bra att ha förståelse för barnets/ungdomens behov i den utsatta situationen och det 

kan även vara värdefullt med erfarenhet från andra kulturer. Den gode mannen ska 

stötta barnet i asylprocessen vilket innebär att man måste ha möjlighet att följa med 

barnet till Migrationsverket vid flera tillfällen, vilket kan ta heldagar i anspråk. 

  

Uppdraget som god man för ensamkommande barn  
Uppdraget som god man är ett frivilligt lekmannauppdrag. Den gode mannen 

förordnas för att i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ansvara för barnets 

personliga förhållanden och sköta alla dess angelägenheter. Han/hon är en juridisk 

ställföreträdare och inte barnets förälder. Den gode mannen har ett övergripande 

ansvar för att t.ex. barnets boende (familjehem eller särskilda boenden) och andra 

aktörer runt barnet sköter sina respektive uppgifter. Däremot är gode mannen inte 

den som ska ombesörja den dagliga omvårdnaden och har inte heller 

försörjningsplikt gentemot barnet.   
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Barnet kommer att få träffa många personer i olika myndighetsfunktioner vid de 

utredningar som görs av olika myndigheter. Den gode mannen ska vara "spindeln i 

nätet" kring barnet och ha en koordinerande roll samt se till att barnets personliga 

situation tillgodoses på bästa möjliga sätt.   

Här följer några exempel på vad som kan ingå i uppdraget:  

• Stötta barnet i asylprocessen. Oftast utses ett offentligt biträde av 

Migrationsverket, som ansöker om uppehållstillstånd för barnet samt 

företräder barnet i asylprocessen. Om det inte finns något offentligt biträde 

utsett, är det gode mannens sak att ansöka om uppehållstillståndet.  

  

• Delta i möten med socialtjänsten. Varje barn har en socialsekreterare som 

utreder barnets behov vad gäller bl.a. boende och utbildning.  

  

• Se till att barnet får hjälp till den sjuk- och tandvård som det behöver. Det är 

den gode mannen som samtycker till vårdplaner för barnet.  

  

• Frågor som rör barnets utbildning och skolgång faller under den gode 

mannens ansvar. Han/hon ska hjälpa barnet i beslut och kontakter med 

skolan, och t.ex. delta i utvecklingssamtal. Om barnet bor i familjehem kan 

hemmet eventuellt ta över det mer praktiska ansvaret kring skolgången. I så 

fall får gode mannen och familjehemmet komma överens om hur de ska 

lägga upp ansvaret mellan sig.   

  

• Gode mannen ska se till att barnets boende fungerar. Oftast bor barnet i något 

av socialtjänstens boenden för ensamkommande barn eller i ett familjehem. 

Om boendet av någon anledning inte fungerar ska gode mannen agera så att 

barnet får byta boende. Strax innan barnet blir myndigt kan det bli aktuellt att 

hjälpa barnet att hitta en egen lägenhet.  

  

• Om barnet får uppehållstillstånd ska god man bl.a. folkbokföra barnet, skaffa 

id-kort, öppna eget konto för barnet och söka andra bidrag. Dessutom ska god 

man driva frågan om att en särskilt förordnad vårdnadshavare utses (se 

nedan), så att en långsiktig planering för barnets/ungdomens framtida 

integration kan påbörjas. 

   

• Om barnet har tillgångar eller annan form av egendom är det gode mannen 

som ska förvalta den. Han/hon ska också ansöka om de bidrag och eventuella 

övriga stöd som barnet har rätt till. Alla gode män ska i början av uppdraget 

lämna in förteckning över barnets tillgångar och skulder. Därefter fattar 

överförmyndaren beslut angående fortsatt redovisning. 
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Vardagspraktiska aktiviteter såsom att handla kläder, följa med barnet till 

fritidsaktiviteter och liknande ligger utanför gode mannens uppdrag. Det är boendet 

och/eller barnets kontaktperson som ska sköta detta.   

  

Överförmyndaren  
Det är överförmyndaren i den kommun där barnet vistas som är behörig 

överförmyndare. Överförmyndarens främsta uppgift är att utöva tillsyn över gode 

männen och se till att de sköter sina uppdrag. Det är överförmyndaren som fattar 

beslut om god man, gör lämplighetsprövning och beslutar vem som ska förordnas i 

ett visst uppdrag. Överförmyndaren är också den som beslutar om entledigande av en 

god man om denne skulle begära sitt entledigande eller om överförmyndaren tycker 

att personen inte längre är lämplig som god man. Vidare fattar överförmyndaren 

beslut om arvode.   

  

Om barnet flyttar till en annan kommun, t.ex. genom att det omplaceras av 

Migrationsverket, placeras på ett boende i en annan kommun av socialtjänsten eller 

av någon annan anledning flyttar, är det den nya kommunens överförmyndare som 

enligt lag blir behörig att fatta beslut. Det är därför viktigt att gode mannen så snart 

som möjligt meddelar överförmyndarenheten om barnet flyttat så att ärendet/akten 

kan flyttas över till behörig överförmyndare.  

  

När uppdraget upphör  
Uppdraget upphör efter beslut av överförmyndarnämnden. Sådant beslut ska tas 

om…  

  

• någon av barnets föräldrar eller annan person i deras ställe kommer till 

Sverige och kan utöva förmynderskapet och vårdnaden  

• barnet lämnar Sverige  

• en särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten (se nedan)  

• det är uppenbart att god man inte längre behövs  

  

Uppdraget upphör annars automatiskt när barnet fyller 18 år.  

  

En god man kan på egen begäran entledigas från uppdraget men är dock skyldig att 

kvarstå i uppdraget tills en ny god man kan förordnas. Detta gäller även om barnet 

flyttar till en annan kommun.  

  

Särskilt förordnad vårdnadshavare  
Efter att barnet har fått permanent uppehållstillstånd och får stanna i Sverige ska en 

särskild förordnad vårdnadshavare (sfv) förordnas. Det är socialnämnden som 

ansöker om sfv och det är tingsrätten som fattar beslutet. En sfv är som en förälder 

men utan underhållsskyldighet. Uppdraget är inriktat på den dagliga omsorgen och 

den långsiktiga planeringen för barnet.   

   

 



 

[4]  
  

 

 

 

 

Oavsett om vårdnadshavaren är förälder eller av domstol särskilt förordnad, har 

denne ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov 

av omvårdnad, trygghet och god fostran blir tillgodosedda enligt 6 kap. 1 § 

Föräldrabalken (FB). 

  

Barnets vårdnadshavare har också ett ansvar för att barnet får den tillsyn som behövs 

med hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. Vårdnadshavaren 

ska vidare se till att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning, 6 kap 2 § 

FB.  Som vårdnadshavare är man också förmyndare för barnet, om inte annat sägs i 

domslutet. Detta innebär att vårdnadshavaren ansvarar för och bestämmer över 

barnets ekonomiska angelägenheter, vilket redovisas till överförmyndaren. 

  

I många fall tillfrågas och förordnas tidigare god man till att bli sfv. En särskilt 

förordnad vårdnadshavare får ersättning för sitt uppdrag av socialnämnden.   

  

Arvode m.m. 
En god man har enligt 12 kap. 16 § FB rätt till ett skäligt arvode för nödvändiga 

insatser som görs inom ramen för uppdraget. Det finns också möjlighet till ersättning 

i form av skattefri milersättning samt för vissa andra kostnader som uppstår i 

uppdraget.  

 

God man redovisar sitt uppdrag på en särskild blankett till överförmyndarenheten. 

Redovisningen är underlag för överförmyndarens tillsyn och ligger även till grund 

för eventuellt arvode.  

 

Vid första uppdraget får god man praktiskt information, bl.a. om tillvägagångssätt 

vid bokning av tolktjänster och resor till Migrationsverket. 

  

Är du intresserad?  
Fyll i och skicka in en intresseanmälan till Överförmyndarenheten i Linköping. 

Blanketten heter LK 2369, och den finns i blankettarkivet på vår hemsida, se 

kontaktuppgifter nedan:   

  

Postadress:     Besöksadress: (besök efter ö.k.)  

Linköpings kommun    Överförmyndarenheten  

Överförmyndarenheten    S:t Larsgatan 41    

581 81 LINKÖPING     LINKÖPING    

Telefon- och expeditionstid:  tel. 013 – 20 69 99,   

månd-torsd kl 10.00-11.30  

Fax:       tel. 013 – 20 59 61  

Hemsida:       www.linkoping.se/godmanochforvaltare  

E-post:       overformyndarenheten@linkoping.se  
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