
 
 

 

Checklista för gode män för ensamkommande barn 

(Reservation för att checklistan inte är fullständig, 2014-07-22) 

 

Att göra omgående (innan beslut)  

 Träffa barnet för ett första samtal (med tolk) 

 Efter träffen: Om föreslagen god man vill åta 

sig uppdraget och barnet samtycker till 

detsamma skriver gode mannen under en 

åtagandeförklaring och barnet skriver under 

en samtyckesförklaring. Den föreslagne 

gode mannen ombesörjer att handlingarna 

omgående skickas in till 

överförmyndarkansliet. Blanketter finns att 

hämta på www.hedemora.se – stöd & 

omsorg - överförmyndare – blanketter. 

 Att göra omgående (efter beslut) 

 Kontakta barnets offentliga biträde och 

biträda vid utredning hos denne 

 Ge offentligt biträde i uppgift (genom 

fullmakt) att ansöka om uppehållstillstånd alt. 

i förekommande fall bekräfta barnets 

asylansökan 

 Ansöka om dagersättning hos 

Migrationsverket 

 Ansöka hos Migrationsverket om klädbidrag 

och lokalt busskort vid behov (särskilda 

bidrag) 

 Ta reda på HVB-boendets/familjehemmets 

rutiner och hur ni kan samverka 

 Utredningssamtal hos Migrationsverket – 

biträda vid utredningen 

 Asylutredning hos Migrationsverket – biträda 

vid utredningen 

 Ansöka om och utkvittera LMA-kort 

 Ansökan om och utkvittera ICA-

kort/bankkort, där Migrationsverket sätter in 

dagersättning och eventuella särskilda 

bidrag  



 
 

 Beställa tid för/medverka vid en första 

hälsoundersökning och eventuellt 

vaccinationer. Meddela sjukvården att det är 

Du som är barnets gode man 

Att göra snarast 

 Medverka till ett första tandläkarbesök 

 Kontakta socialförvaltningens handläggare 

 Skriva in barnet i skola och lämna Dina 

kontaktuppgifter 

 Medverka till att barnet anmäls till 

fritidsaktiviteter 

 Tid för genomgång av asylprocessen med 

barnet. Prata med barnet om rätten att 

överklaga beslut och huruvida barnet vill 

återvända till sitt hemland eller stanna i 

Sverige 

 Lämna förteckning till överförmyndaren 

(inom två månader från förordnandedagen) 

 Berätta vem barnet kan vända sig till för att 

få hjälp med att läsa sin post (Obs! post ställt 

till barnet får endast öppnas av barnet självt, 

såvida inte barnet givit fullmakt till någon annan 

att öppna posten) 

Att göra vid behov 

 Kontakta psykiatriska barn- och 

ungdomsvården 

 Ansöka om social kontaktperson eller 

kontaktfamilj 

 Ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen 

och LSS 

 Om barnet utsatts för brott - medverka till att 

målsägarbiträde utses och bistå vid anmälan 

och utredning  

 Om barnet begått brott - biträda vid 

eventuellt polisförhör och bistå vid domstol 

samt se till att barnet får ett ombud 

 Teckna hyresavtal 

 I undantagsfall begära hjälp av 

förvaltningsdomstol för att hämta barn i 

olämplig miljö eller olämpligt boende 



 
 

 Anmäla till socialtjänsten om det skulle 

finnas behov av omhändertagande i enlighet 

med lagen om vård av unga (LVU) 

 Meddela överförmyndaren om barnet flyttar 

till annan kommun  

 Ansök hos överförmyndaren om befrielse 

från att lämna årsräkning om ungdomen 

saknar tillgångar  

Att göra fortlöpande 

 Hålla fortlöpande kontakt med barnet 

 Bevaka att barnet får det stöd och den hjälp 

som barnet är i behov av, ex vis 

kontaktperson, kontaktfamilj eller familjehem 

 Se till att barnet får den tillsyn som behövs 

 Hålla regelbunden kontakt med och delta i 

utvecklingssamtal, elevvårdssamtal, 

utredningar hos skola och socialtjänst  

 Medverka vid upprättande av 

socialförvaltningens vårdplan och 

planeringssamtal i boendet 

 Bevaka socialförvaltningens utredning och 

vårdplan samt boendets genomförandeplan 

 Tala med boendet gällande sjuk- och 

tandvård. Företräda barnet i frågor kring 

hälso- och sjukvård, förmedla kontakter 

mellan barnet och hälso- och sjukvården 

 Hålla kontakt med boendet och det offentliga 

ombudet 

 Bevaka utredning hos offentligt biträde 

 Handleda barnet i ekonomiska frågor och 

förvalta barnets egendom – även 

dagersättningen. Den gode mannen 

bestämmer hur barnets pengar ska 

användas 

 Medverka till kontakt med föräldrar och 

släktingar 

 Medverka vid beslut om boende 

 Planera och medverka vid beslut i frågor om 

skola, förskola och fritidsverksamhet 

 Företräda barnet vid inköp och fatta beslut 

vid större inköp 



 
 

 Närvara vid möten med Migrationsverket, 

socialtjänsten, offentligt biträde, skola och 

boendet 

 Ta tillvara barnets rättigheter 

 Ta hänsyn till barnets synpunkter utifrån 

barnets bästa 

 Skaffa kunskap om barnets utveckling 

 Bevaka barnets försörjning och utbildning 

 Rätt och skyldighet att bestämma i alla 

frågor som rör barnets angelägenheter, 

personliga såväl som ekonomiska och 

rättsliga. Undantag: Gode mannen har inte 

ansvar för den dagliga omvårdnaden och 

tillsynen samt har inte någon försörjningsplikt 

 Ingripa om barnet riskerar att komma till 

skada 

 Inkomma med årsräkning före 1 mars varje 

år till överförmyndaren, såvida man inte fått 

beslut om att vara befriad från att lämna 

årsräkning. Gode mannen måste vid behov 

själv ansöka om befrielse från att lämna 

årsräkning 

 Varje kvartal eller månatligen inlämna 

arvodes- och reseräkning för uppdraget som 

god man till överförmyndaren 

Vid uppehållstillstånd  

 Meddela överförmyndaren, 

socialförvaltningen, boendet, skolan och 

andra berörda om att barnet fått permanent 

uppehållstillstånd (PUT) 

 Folkbokföra barnet vid ett personligt besök 

hos Skatteverket. Kopia av beslut ska 

omgående skickas till överförmyndarkansliet. 

 Skriva in barnet vid Försäkringskassan 

 Återlämna bankkort och LMA-kort till 

Migrationsverket. OBS! Töm Migrationsverkets 

kontokort (senast en månad efter beslut) och sätt 

in på barnets konto 

 Öppna bankkonto och ordna med bankkort 

 Ansök om främlingspass vid önskemål 

 Ansök vid behov om försörjningsstöd (under 

16 år) 



 
 

 Bevaka att socialtjänsten ansöker om 

barnbidrag (under 16 år) 

 Ansöka om studiebidrag/studiemedel (CSN)  

(över 16 år)  

 Påminna socialtjänsten om deras skyldighet 

att ansöka om särskilt förordnad 

vårdnadshavare 

 Ordna med ID-kort för barnet hos 

Skatteverket 

 Ordna med UT-kort hos Migrationsverket 

 Gå igenom beslutet om uppehållstillstånd 

och vid behov överklaga beslutet om 

uppehållstillstånd via offentligt biträde 

 Du kvarstår som god man tills särskild 

förordnad vårdnadshavare är tillsatt.  

Vid avslag 

 Medverka vid planering för eventuell 

”hemresa” 

 Prata med barnet om rätten att överklaga 

beslut samt möjligheten att förklara sig nöjd 

med beslutet och konsekvenserna därav 

 Gå igenom avslagsbeslutet och via offentligt 

biträde eventuellt överklaga beslutet 

 Ansök om verkställighetshinder om nya 

omständigheter framkommit efter det att 

Migrationsdomstolen fastställt 

Migrationsverkets beslut och 

Migrationsöverdomstolen inte beviljat 

prövningstillstånd 

Vid avslut och/eller inför att barnet fyller 18 år 

 Informera barnet om när uppdraget avslutas 

(upphör automatiskt vid barnets 18-årsdag) 

 Samtala om framtiden 

 Om behov finns, hjälp barnet att ansöka om 

fortsatt vård efter 18 årsdagen 

 Meddela överförmyndaren om barnet 

varaktigt lämnar Sverige 

 Meddela överförmyndaren om barnet avviker 

 Meddela överförmyndaren om barnets 

föräldrar eller någon annan vuxen person 

som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe 



 
 

anländer till Sverige och är i stånd att utöva 

förmyndarskapet och vårdnaden 

 Meddela överförmyndaren om en särskilt 

förordnad vårdnadshavare enligt 

föräldrabalken utses för barnet 

 Avrapportera ärendet till en särskilt 

förordnad vårdnadshavare 

 Upprätta en slutredovisning när uppdraget 

avslutas 

 

 

                  

   

 


