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Kommunstyrelseförvaltningen
Överförmyndarenheten
Vx: 0611 34 80 00

INFORMATIONSMATERIAL för god man och särskild förordnad
vårdnadshavare till ensamkommande barn.

Den gode mannen eller särskilda vårdnadshavaren (nedan kallad ställföreträdaren) sätts i både
förmyndares och vårdnadshavarens ställe och är därmed behörig att fatta alla beslut som rör
barnet. Det betyder att ställföreträdaren skall förvalta barnets tillgångar och tillse att barnet får den
omvårdnad, trygghet och fostran som det åligger en vanlig förälder till ett barn. Den faktiska
omvårdnaden och tillsynen får barnet på det särskilda boendet på Semret, Selam eller Tellus.
Då det gäller skolarbetet skall ställföreträdaren tillse att skolarbetet fungerar och hålla nödvändig
kontakt med lärarna och gå på kvartssamtal. Däremot är det inte ställföreträdarens uppgift att
hjälpa barnet med läxläsning. Detta ingår i den faktiska omvårdnaden och skyldigheten att hjälpa
till åvilar personalen på boendet. Även andra rent praktiska åtgärder skall ske med personalens
hjälp såsom att följa med till tandläkaren, doktorn osv.
Det är naturligtvis fritt fram för ställföreträdaren att ställa upp för barnet utöver sin skyldighet.
Men man får då vara beredd att man kanske inte får någon ersättning för arbetet.
Är man villrådig hur man skall göra och om man kan få ersättning för sitt arbete och sina utgifter
kan man rådgöra med personalen på Överförmyndarenheten. Man bör dock vara medveten om att
Överförmyndarenheten inte kan ge några bindande löften i förväg om ersättning kan utgå. Alla
beslut rörande barnet tas ju av ställföreträdaren och Överförmyndarens uppgift är att i efterhand
granska om dessa beslut och förvaltningen var riktiga.
Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren. Enligt lag har en
ställföreträdare rätt till skäligt arvode och ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade
för uppdragets fullgörande.
Av den ovan lämnade redogörelsen är det sålunda tveksamt om ersättning kan utgå för faktisk
omvårdnad. Överförmyndaren är medveten om att det i speciella fall kan behövas arbetsinsatser
från ställföreträdarens sida utöver vad som kan utgå enligt Överförmyndarens normer. I dessa fall
kan ställföreträdaren begära särskilt bistånd avseende barnet från socialtjänsten.
Slutligen bör framhållas att Överförmyndaren är en myndighet och alla beslut som går en emot
kan överklagas till Ångermanlands tingsrätt. (Undantag för beslut rörande sekretess som
överklagas till Kammarrätten i Sundsvall.)
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