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Allmänt

Den som har förordnats till god man för ensamkommande barn, särskilt
förordnad vårdnadshavare eller förmyndare (nedan kallad ställföreträdare)
har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga
utgifter för uppdraget (12 kap. 16 § föräldrabalken).
Uppdraget är ett i lag reglerat frivilliguppdrag. Arvodet kan därmed inte
jämställas med lön.
Det är överförmyndaren som beslutar om arvodets storlek och vem som ska
betala arvodet. Överförmyndarens beslut kan överklagas till tingsrätten.
1.1 Uppdraget som god man för ensamkommande barn
Ett ensamkommande utländskt eller statslöst barn som kommer till Sverige
har enligt gällande bestämmelser rätt att få en god man, 2 § lagen (2005:429)
om god man för ensamkommande barn.
Gode mannen ska företräda barnet, juridiskt sett, i vårdnadshavare och
förmyndares ställe. Det bör understrykas att gode mannen inte är en förälder
och att den dagliga omvårdnaden och tillsynen ligger utanför gode mannens
uppdrag. Det är viktigt att gode mannen har klart för sig att denne inte ska
agera som en förälder utan enbart som den tillfällige juridiska
ställföreträdare som hon eller han faktiskt är. Gode mannen måste här visa
sin professionella sida genom att företräda barnet på ett korrekt, lagenligt
och opartiskt sätt, dock med stor förståelse och respekt utan att låta det
känslomässiga ta över.
Ansvaret för att se till att allt kring barnet fungerar väl ligger dock på gode
mannen. Man kan säga att gode mannen ska vara ”spindeln i nätet” och
därmed se till barnets angelägenheter och att samordningen kring barnet
fungerar. Regelbunden kontakt med barnet är därför nödvändig men också
ett nära samarbete med exempelvis boendet, socialsekreterare, skolpersonal
med flera.
När ett ensamkommande barn beviljas uppehållstillstånd kan en särskilt
förordnad vårdnadshavare utses. Gode mannens uppdrag avslutas därmed.
1.2 Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare
Som särskilt förordnad vårdnadshavare är du, i enlighet med
föräldrabalkens bestämmelser, också förordnad förmyndare för den
underårige. Uppdraget som förordnad vårdnadshavare följs upp av
socialnämnden. Det är också socialnämnden som ansvarar för att göra
personliga besök i det hem barnet är placerat i.
Som förordnad förmyndare har du ansvar för den underåriges ekonomi.
Tillsyn över förordnad förmyndare utövas av överförmyndaren.
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1.3 Uppdraget som förordnad förmyndare
I de flesta fall har ett barn förälder/föräldrar (legala förmyndare) som kan
företräda denne dels som vårdnadshavare och dels som förmyndare. Finns
ingen vårdnadshavare eller förmyndare ska tingsrätten förordna en sådan
företrädare, det vill säga en förordnad förmyndare (10 kap. föräldrabalken).
En förordnad förmyndares uppdrag är att förvalta den omyndiges tillgångar
och företräda dem i angelägenheter som rör tillgångarna (12 kap. 1 §
föräldrabalken). Det betyder att en förmyndare inte företräder barnet i
personliga angelägenheter utan endast i ekonomiska och bevakar barnets rätt
i frågor som hör ihop med dess tillgångar.
En medförmyndare har inom sitt uppdrag samma skyldigheter och
rättigheter som en förordnad förmyndare.
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Arvode

2.1 Arvode till god man för ensamkommande barn
Arvodet till gode män för barn under asyl är 2 000 kronor per månad.
Arvodet baseras på 15 timmars insats per månad.
Arvodet till gode män för barn som får uppehållstillstånd och skrivs ut i
kommunen är 1 500 kronor per månad. Arvodet baseras på 10 timmars insats
per månad.
Utbetalning sker kvartalsvis i efterskott efter inkommen och granskad
redogörelse.
I de fall uppdraget innebär lägre insats än den tid som ett ärende vanligtvis
omfattar eller om det finns brister i utövandet kan arvodet reduceras.
Gode mannen kan hos överförmyndaren ansöka om


extra arvode om uppdraget har krävt mer tid än vad som fastställts enligt
ovan. Det innebär att man måste fylla sin kvot på 15 respektive 10
timmar per månad innan man kan ansöka om extra arvode för särskilda
insatser.
Ersättningen är 200 kronor per timme.



ersättning för tidsspillan, till exempel restid och övernattning vid möte i
annan kommun.
Ersättningen är 100 kronor per timme.



bilersättning (kilometerersättning enligt Skatteverkets regler)



omkostnadsersättning (utlägg för tåg, hotell m m.)



ersättning för lönebortfall om denne behövt vara ledig från anställning
och att detta har orsakat löneavdrag.

2.2 Arvode till särskilt förordnad vårdnadshavare
Arvode för den del som avser just förmynderskapet kommer att utbetalas av
överförmyndaren. Utbetalning sker en gång per år efter inkommen och
granskad redovisning.
Arvodet är 2 500 kronor per år.
Om det finns brister i utövandet av uppdraget kan arvodet reduceras.
Utlägg för omkostnader som tillkommer ansöks hos överförmyndaren.
2.3 Arvode till förordnad förmyndare
Utbetalning sker en gång per år efter inkommen och granskad redovisning.
Arvodet är 2 500 kronor per år.
Om det finns brister i utövandet av uppdraget kan arvodet reduceras.
Utlägg för omkostnader som tillkommer ansöks hos överförmyndaren.

