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Ensamkommande barn
För dig som är god man eller arbetar med ensamkommande barn inom
tex boende, familjehem och socialtjänst
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God man för ensamkommande barn
Denna skrivelse riktar sig till dig som arbetar med eller runt ensamkommande
barn tex på boenden, familjehem eller socialtjänst.
En god man för ett ensamkommande barn träder in i barnets föräldrars ställe
och är därmed behörig att fatta alla beslut som rör barnet. Gode mannen blir
både förmyndare och vårdnadshavare för barnet. Det ligger inte på gode
mannen att faktiskt sörja för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet
och gode mannen har inte heller försörjningsskyldighet mot barnet.

Uppdragets början
När ett ensamkommande barn kommer till Sverige utan vårdnadshavare
måste det ha en god man. Barnet anvisas av Migrationsverket till Nyköpingeller Oxelösunds kommun och Socialtjänsten placerar barnet på lämpligt
boende. God man anordnas i den kommun där barnet vistas.
Nyköping- Oxelösunds Överförmyndarnämnd tar emot ansökan från
Migrationsverket eller via Socialtjänsten gällande god man för det
ensamkommande barnet. Överförmyndarnämnden tillfrågar en god man som
tar kontakt med boendet och/eller socialtjänsten och bokar tolk för ett första
samtal. Vid besöket ska gode mannen träffa barnet och förklara för barnet vad
gode mannens roll kommer att bli. Barnet har rätt att yttra sig kring valet av
god man. Barnet kan dock inte tacka nej till att en god man förordnas.
Efter mötet beslutar Överförmyndarnämnden om att barnet får en god man.
Beslutet skickas till barnet, gode mannen, Migrationsverket, offentligt biträde
och Socialtjänsten för den kommun som placerat barnet.
Om barnet tidigare vistats i en annan kommun kan en god man redan ha blivit
utsedd av den kommunen. Gode mannens uppdrag upphör inte på grund av
att barnet flyttar utan han/hon kan då be att få bli utbytt. Det är då
Överförmyndarnämnden i Nyköping- Oxelösunds kommun som ombesörjer
bytet.

Uppdraget som god man
Gode mannen har som uppgift att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansvara för barnet i vårdnadshavares ställe
Hålla kontinuerlig kontakt med barnet
Ansvara för barnets ekonomi
Boka tolk till möten som gode mannen initierat
Kontakta barnets offentliga biträde som hanterar asylprocessen
Delta vid samtal hos Migrationsverket
Ansöka om LMA- och bankkort
Ansöka om dagersättning, klädbidrag, glasögonbidrag & busskort
Boka hälsoundersökningar och tandläkarbesök
Delta vid första läkarbesöket/hälsoundersökningen – därefter vid
behov och/eller om barnet önskar att gode mannen är med.
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•
•
•
•
•
•

Skriva in barnet i skola
Vid behov kontakta psykiatriska barn- och ungdomsvården
Medverka i planeringssamtal i boendet
Medverka i utvecklingssamtal på skolan
Informera boendepersonal om ev medicinering och barnets
hälsotillstånd
Godkänna barnets boende (Socialtjänsten får inte flytta barnet utan
gode mannens tillstånd)

Gode mannens uppgift är inte att:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sörja för barnets dagliga omvårdnad
Skjutsa barnet till t.ex. skolan eller fritidsaktiviteter
Skjutsa barnet till möten på Migrationsverket
Sköta den vardagliga kontakten med skolan t.ex. sjukanmälan
Göra klädinköp
Tillhandahålla matsäck eller matpengar vid besök på Migrationsverket
Boka tolk till möten som gode mannen inte har initierat, t.ex.
skolan/boende kallar till möte
Följa med barnet till skolan, läkare eller fritidsaktiviteter. I enskilda
sammanhang kan dock detta vara aktuellt. Önskar barnet att tex gode
mannen eller personal från boendet följer med ska hänsyn tas till detta.
Boendepersonal får dock inte följa med in på läkarbesök utan barnets
samtycke.

Om barnet avviker
Det händer att barnet avviker från boendet eller skolan. Människosmuggling
men också människohandel kan vara aktuella brott i samband med
avvikelsen. Om ett barn avviker ska boendet/skolan omgående kontakta gode
mannen så att en polisanmälan görs. Vid misstanke om att barnet skulle
kunna avvika kan gode mannen förbjuda barnet att lämna boendet. Likaså kan
gode mannen lämna anvisningar till boendepersonal om att barnet inte får
lämna detta tillsammans med okända personer eller att barnet måste uppge
var den ska. Personalen ska alltid ta kontakt med gode mannen om man
misstänker att något inte står rätt till.

Om barnet är missnöjd med sin gode man
Om barnet inte är nöjd med sin gode man ska barnet försöka samtala med
gode mannen om vad det är som inte fungerar. Förslagsvis kan personal från
boendet medverka vid samtalet. Det är viktigt att barnet har förtroende för
gode mannen. Barnet och boendepersonalen kan dock ej kräva ett byte.
Däremot kan Överförmyndarnämnden besluta om byte om det framkommer
att gode mannen misskött sitt uppdrag eller om barnet och gode mannen är
överens om att ett byte ska ske. Så länge barnet är omyndigt och befinner sig
i Sverige får det inte vara utan god man.
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Klagomål på gode mannen bör inlämnas skriftligt till Överförmyndarnämnden.
Gode mannen ges därefter möjlighet att yttra sig kring de klagomål som
framkommit. Överförmyndarnämnden utreder därefter om gode mannen ska
kvarstå eller om ett byte ska ske. Detta beslut meddelas till barnet.

Sekretess
God man lyder inte under sekretesslagen och har därför inte tystnadsplikt.
Gode mannen ska dock inte utan vidare utlämna uppgifter som rör barnet till
obehöriga tex vänner eller familj och inte heller till personal på institutioner
eller myndigheter.

När godmanskapet upphör
Godmanskapet för barnet upphör när:
•
•
•
•

Barnet fyller 18 år
Barnets föräldrar kommer till Sverige
Barnet varaktigt har lämnat Sverige
Barnet får särskild förordnad vårdnadshavare

Kontaktuppgifter
Kontaktpersoner: Jenny Jonsson, Carl-Hampus Sandén & Maritha Aggeroth
Överförmyndarkontoret Nyköpings Kommun
0155-24 87 00 telefontid:måndag – fredag 10-12
overformyndaren@nykoping.se

