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Till dig som är ensamkommande barn och 
som har fått en god man 
 
I Sverige är du barn om du är under 18 år och det betyder att du inte själv kan 
bestämma om sådant som rör dig på samma sätt som en vuxen person. Om du 
kommer till Sverige utan någon förälder får du en god man. När du är i Sverige 
måste du följa svenska lagar och regler. 

Vad är en God man? 
En god man är en vuxen person som ska representera dig som asylsökande barn, när 
dina föräldrar inte kan göra det. Din gode man bestämmer sådant som du är för ung 
för att bestämma själv och bestämmer vad som är bäst för dig. En god man kan vara 
en man eller en kvinna. Det är överförmyndaren i kommunen där du bor som utser en 
god man.  
 
Du har en god man tills: 
 

• Du är 18 år 
• Dina föräldrar eller någon annan vuxen person som kan företräda dig 

kommer till Sverige 
• Du lämnar Sverige 
• Du får en särskilt förordnad vårdnadshavare vilket sker om du får 

uppehållstillstånd 
 
Att vara god man är inget arbete. Det är något en privatperson gör för att hjälpa dig. 
Den gode mannen representerar inte någon myndighet utan företräder bara dig. En 
god man har inte tystnadsplikt men bör tala om dig med andra på ett omdömesfullt 
och respektfullt sätt. 

Vad gör en god man? 
Den gode mannen ska till exempel hjälpa dig med din ansökan om asyl, vara med på 
möten på skolan och hos socialtjänsten samt ta hand om din ekonomi. Gode mannen 
har ansvar för frågor som handlar om dig, dina pengar samt bevakar dina rättigheter 
och skyldigheter i Sverige. Din gode man ska agera för att du får den hjälp och det 
stöd du behöver och bestämmer vad som behöver göras. 
 
Gode mannen har en central roll i kontakterna kring dig. De tillfällen då du och din 
gode man träffas är t ex när god man ska lämna pengar till dig, vid möten med 
Migrationsverket, vid olika planeringsmöten och när något som gäller dig ska 
godkännas av en vuxen. 
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Här är exempel på vad din gode man ska hjälpa dig med: 
 

• Informera dig om viktiga händelser som berör dig 
• Stötta dig i ansökan om asyl och vara med vid utredningen på 

migrationsverket 
• Bestämma över din ekonomi och t ex ansöka om olika bidrag 
• Skriva in dig i skolan och vara med på utvecklingssamtal 
• Se till att du får hälso- och sjukvård efter behov 
• Vara med när du har kontakt med myndigheter 
• Bevaka att ditt boende fungerar 

 
Här är exempel på uppgifter en god man inte har: 
 

• Du bor inte hos din gode man 
• Gode mannen försörjer dig inte 
• Gode mannen tar inte hand om din dagliga omvårdnad, d.v.s. hen hjälper dig 

inte med att köpa och laga mat, handla kläder, skjutsa dig till olika aktiviteter 
eller möten 

Vad är en överförmyndare? 
I varje kommun i Sverige finns en överförmyndare. Det är en myndighet som ska se 
till att gode mannen sköter sitt uppdrag att representera dig. Överförmyndaren styrs 
av de lagar och regler som finns i Sverige. Överförmyndaren får inte berätta om 
uppgifter som handlar om dig för någon som inte enligt lag har rätt att få veta. Alla 
som arbetar på överförmyndarenheten har tystnadsplikt. 

Vad gör överförmyndaren? 
Gode mannen berättar för överförmyndaren vad hen gör och på så sätt kontrollerar 
överförmyndaren att gode mannen sköter uppdraget att representera dig. 
Överförmyndaren kan också fråga andra vuxna i din närhet om den gode mannen 
fungerar i sitt uppdrag. Om överförmyndaren inte tycker att den gode mannen är 
lämplig längre, får du en annan god man. Det kan också hända att gode mannen inte 
längre har möjlighet att hjälpa dig och då ser överförmyndaren till att du får en ny 
god man. 

Vad händer om du får uppehållstillstånd? 
Om du får uppehållstillstånd kommer överförmyndaren att tala om detta för 
socialtjänsten. De ska då se till att du får en vårdnadshavare, istället för en god man. 
Innan gode mannen slutar ska han/hon ordna så att du får en identitetshandling och 
ett bankkonto i ditt namn. Överförmyndaren kommer sedan att kontrollera att 
vårdnadshavaren tar hand om din ekonomi på ett lämpligt sätt. 
 
Om du har frågor är du välkommen att kontakta Överförmyndarenheten i Linköping,  
tel.013 – 20 69 99 alt. overformyndarenheten@linkoping.se. Det går också bra att 
skicka brev till Överförmyndarenheten, Linköpings kommun, 581 81 Linköping. 
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