
 

 

 
God man för ensamkommande barn  
 
I uppdraget som god man till ett ensamkommande barn är man förordnad både i 
vårdnadshavares och i förmyndares ställe.  
En god man ska bevaka att barnet får den personliga omvårdnaden tillgodosedd och den 
professionella hjälp i asylprocessen som det har rätt till.  
God man skall inte själv utföra den personliga omvårdnaden. 
 
God mans uppdrag:  
 
Den gode mannen har både rätt och är skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets 
angelägenheter. Vid varje tillfälle som en myndighet ska träffa barnet har gode mannen både rätt 
och skyldighet att närvara. Ett barn under 18 år är underårigt och ska vid dessa tillfällen alltid ha 
en ställföreträdare vid sin sida. 
 
God man är enligt lag skyldig att ansöka om asyl/uppehållstillstånd hos migrationsverket. Det 
offentliga biträdet ska tas till hjälp. 
 
God man ansvarar för att det offentliga biträdet för barnets talan och skall ansöka om byte av 
biträde om det inte sköter sitt uppdrag. 
 
God man ansvarar för att asylprocessen hanteras på rätt sätt. 
 
Det är god man som har det avgörande inflytandet över frågan gällande barnets boendet när 
barnet har placerats i en anvisningskommun. 
 
God man har rätt att bestämma att barnet inte får lämna boendet efter en viss tid på dygnet och 
skall samtycka till besök utanför boendet/vistelseorten. 
 
God man skall bevaka att plats på skola har ansökts men det är boendet som ansvarar för att söka. 
God man har det avgörande inflytandet gällande vilken skola barnet skall gå i men skall samråda 
med socialtjänsten i dessa frågor. 
 
God man skall bevaka att barnet får den tillsyn och omvårdnad som det har rätt till men skall 
inte själv utföra omvårdnaden utan det ansvaret ligger på boendets personal 
 
God man skall bevaka att barnet får den sjuk- och tandvård som behövs. God man ansvarar 
dock inte för att boka och följa barnet till dessa besök. God man bör följa med på första 
besöket på hälsocentral, tandläkare och eventuellt besök på BUP. Därefter ansvarar boendet 
för att barnet kommer på dessa besök. 
 
 
 
 
 



 

God man bevakar att barnet får tillgång till fritidsaktiviteter men ansvarar inte för att följa 
barnet till dessa. 
 
God man ansvarar för att söka stöd enligt socialtjänstlagen och LSS om behov finns, tex 
kontaktperson. 
 
God man kan anmäla behov av omhändertagande enligt LVU till socialtjänsten. 
 
God man eller boendets personal ansvarar för att göra polisanmälan om barnet avviker från 
boendet. 
 
God man kan begära att förvaltningsrätten beslutar att barnet skall återvända efter avvikelse från 
boende och att det verkställs genom polishämtning. 
 
God man skall bevaka att barnet ej riskerar att komma till skada. 
 
Migrationsverket är skyldiga att efterforska barnets vårdnadshavare och god man skall, om barnet 
önskar det, medverka till att barnet får kontakt med dessa. God man skall även medverka till 
eventuell återförening med barnets närmaste anhöriga, exempelvis genom att ta kontakt med 
Röda korset. 
God man skall meddela överförmyndaren om barnet flyttar, både inom och utom kommunens 
gränser. 
 
God man skall alltid delta: 
 
* i möten med migrationsverket, men det är det offentliga biträdet som för barnets talan vid 
asylutredningen. 
 
*  i möten med det offentliga biträdet. 
 
*  i möten med socialtjänsten, om inte barnet önskar få enskilt samtal med sin 
socialsekreterare. 
 
*  vid eventuella polisförhör, men det är det offentliga biträdet som för barnets talan. Detta 
oavsett om barnet är misstänkt för brott eller har utsatts själv för brott. 
 
* i skolans utvecklingssamtal 
 
* vid föräldramöten på skolan, men detta kan delegeras ut till boendets personal. 
  
God man ansvarar för barnets ekonomi vilket innebär att: 
 
* söka dagersättning (om inte barnet är familjehemsplacerat) 
* söka alla andra bidrag barnet har rätt till såsom exempelvis klädbidrag och resebidrag men 
   ansvarar inte för att göra själva inköpen 
* bevaka att barnets medel går till det som medlen är avsedda för 
* redovisa barnets ekonomi till överförmyndaren 
* bevaka att barnet inte sätter sig i skuld 
 
För vissa av den gode mannens ekonomiska åtgärder krävs överförmyndarens samtycke. Det 
gäller främst köp och försäljning av fast egendom / bostadsrätt, vissa placeringar i 
försäkringar, aktier och utlåning av pengar. Även för vissa lån för den omyndiges räkning 
krävs överförmyndarens samtycke. Får den omyndige arv ska arvskifte upprättas och inges 
till överförmyndaren för granskning och godkännande.  
 
 
 



 

 
 
 
Om nämnda situationer uppkommer bör den gode mannen kontakta överförmyndaren för 
ytterligare upplysningar. 
 
God man har ingen försörjningsplikt/skadeståndsansvar och får heller inte sammanblanda 
Sina egna medel med barnets. 
 
Sekretess 
God man har ingen sekretess men om god man får ett förtroende från barnet som denne 
bedömer att annan aktör bör få vetskap om skall god man föra diskussion med barnet och få 
det att förstå varför det vore bra om god man för saken vidare. Om barnet motsätter sig detta 
bör god man inte gå mot barnets vilja om det inte står helt klart att barnet kan riskera att fara 
illa om inte god man för saken vidare. 
 
Uppdraget som god man upphör vid: 
 
* myndighetsdagen 
* om barnets föräldrar kommer till sverige 
* vid förordnande av en särskild förordnad vårdnadshavare 
* vid byte av god man. God man är skyldig att kvarstå till dess att ny god man är förordnad. 
* vid frånvaro längre än 2-3 veckor skall överförmyndaren kontaktas för då kan det krävas ett 
entledigande av god man. 
 
God man skall tillsammans med det offentliga biträdet gå igenom beslut från 
migrationsverket gällande permanent uppehållstillstånd. 
 
God man skall meddela folkbokföringen och överförmyndaren när beslut om permanent 
uppehållstillstånd har erhållits. 
 
Om barnet har fått permanent uppehållstillstånd ska god man bevaka att socialtjänsten 
skyndsamt förordnar en särskild förordnad vårdnadshavare. Om barnet har mindre än ett 
halvår kvar till myndighetsdagen brukar dock godmanskapet kvarstå till myndighetsdagen.  
 
Under den tid socialnämnden utreder vem som kan vara lämplig som särskilt förordnad 
vårdnadshavare är den gode mannen skyldig att kvarstå som ställföreträdare för barnet. 
Anledningen är naturligtvis att barnet inte får vara utan ställföreträdare. 
Uppdraget som särskild förordnad vårdnadshavare är mer inriktat på den dagliga omsorgen 
och den långsiktiga planeringen för ungdomen. 
 
 
I väntan på att särskild förordnad vårdnadshavare förordnas av socialtjänsten skall god man: 
 
* ansöka om ekonomiska bidrag 
* återlämna LMA och bankkort till migrationsverket 
* ansöka om pass och id-kort 
* öppna bankkonto till barnet 
 


