GOD MAN FÖR ENSAMKOMMANDE BARN
EN VIKTIG LATHUND
TA VÄL VARA PÅ ALLA PAPPER - FÖR GÄRNA DAGBOK!
Det är viktigt att du som god man alltid följer med barnet/ungdomen till alla möten med
myndigheter så att du vet vad som blivit sagt och inga missförstånd uppstår. Det är viktigt att
du återkopplar till ditt barns/ungdoms kontaktperson/familjehem.
Migrationsverket informerar Överförmyndarkontoret om att barn/ungdom utan
vårdnadshavare finns i Sverige och är i behov av god man. Detta innebär att en god man så snart
som möjligt ska utses. Migrationsverket kommer att kalla barnet/ungdomen till ett
utredningssamtal. Det är väldigt viktigt att du som god man tillsammans med barnet/ungdomen
deltar vid samtliga möten hos Migrationsverket. Det offentliga biträdet kommer också att ges
möjlighet att delta.
Innehållet i utredningssamtalet har betydelse för den efterföljande asylutredningen,
efterforskningsarbetet mm. Om utredningssamtalet måste ställas in av någon anledning leder
detta till fördröjning av beslutet.
LMA-kort (Lagen om Mottagande av Asylsökande) är ett ID-kort som Migrationsverket ska ha
lämnat då barnet/ungdomen första gången vände sig till Migrationsverket för att söka asyl.
OM de har missat det, försök att få kortet per post och inte genom personlig inställelse i Flen.
LMA-kortet är giltigt i 6 månader. Det är du som god man som ska bevaka när det är dags att
förnya LMA-kortet. Ta då kontakt med handläggaren på Migrationsverket.
Om ditt barn/ungdom bor på ett HVB-hem ska du som god man se till att dagersättningen
betalas ut till barnet/ungdomen. Så snart du blivit förordnad ska du omgående se till att ansöka
om dagersättning hos Migrationsverket. Ibland kan barnet/ungdomen själv ha gjort denna
ansökan (gäller barn/ungdomar över 16 år), men kontrollera med handläggaren på
Migrationsverket så att barnet/ungdomen inte går miste om dagersättning. Pengarna sätter
Migrationsverket in på ett ICA-kort.
Pengarna som ditt barn/ungdom erhåller ska räcka till mycket.
Det är du som god man som ska ansvara för att pengarna går till barnet/ungdomen och ingen
annan. Det innebär att det är du som god man som ska ansvara för barnets/ungdomens
ICA-kort. (Här ska du ta hänsyn till barnets/ungdomens ålder).
Du ska också försöka lägga undan pengar för framtida behov, exempelvis till körkort, flytt från
boendet/familjehemmet etc.
LÅT INTE DIN UNGDOM FRITT FÖRFOGA ÖVER PENGARNA!
Om ditt barn/ungdom bor i ett familjehem, nätverkshem eller jourhem tar
familjehemssekreteraren hand om detta. Var observant på att barnet får del av den
omkostnadsersättning som kommunen betalar till hemmet.
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MIGRATIONSVERKET FLEN – Handläggaren kallar till möte.
Vid möten på Migrationsverket ska du närvara vid utredningssamtal samt asylutredning.
Migrationsverket kan även kalla till språktest och/eller åldersbedömning.
Hur resor till och från Migrationsverket ska ske kommer du överens om med
kontaktpersonen/familjehemmet. Du ska inte agera chaufför. Väljer du att du och
barnet/ungdomen ska resa med tåg kan du beställa tågbiljetter för barnet/ungdomen. Ring
Migrationsverket 010-485 31 96 en tid innan och be om tågbiljetter för barnet/ungdomen. Du
får då en kod för uthämtning av biljett på tågstationen. Din egen biljett får du själv betala.
Offentligt biträde kan medfölja. Samtalet spelas in på band. Utskriften skickas till offentligt
biträde för godkännande av alla berörda. Ändring och tillägg kan göras innan den går tillbaka.
Boendet betalar eventuell lunch för barnet/ungdomen de gånger ni ska till Migrationsverket och
blir borta en längre tid, mot uppvisande av kvitto.
Om ditt barn/ungdom bor på HVB-hem och är i behov av exempelvis kläder, glasögon mm, kan
du vända dig till barnets socialsekreterare. Har din ungdom beviljats pengar för inköp av kläder,
se då till att de pengarna används till de kläder som behövs. Det innebär att du tillsammans med
barnet gör dessa inköp.
Om ditt barn/ungdom bor i familjehem, närverkshem eller jourhem kan du istället vända dig till
familjehemssekreteraren.

BESLUT FRÅN MIGRATIONSVERKET
Handläggaren på Migrationsverket kallar till möte för delgivning av beslut. Överlåt till
Migrationsverket att lämna beslutet vare sig det är negativt eller positivt.
Om BESLUTET är negativt: Offentliga biträdet skriver en överklagan till Migrationsverket. Om
Migrationsverket inte ändrar beslutet skickas överklagan vidare till Migrationsdomstolen. Om
Migrationsdomstolen avslår överklagan kan beslutet överklagas till Migrationsöverdomstolen.
Här gäller det att få prövningstillstånd, vilket innebär att inte alla domar tas upp i
Migrationsöverdomstolen. Den tar bara upp domar om det finns mycket starka skäl eller om en
viktig laglig fråga måste prövas.
Om BESLUTET är positivt: Från beslutsdatum har barnet/ungdomen UT = Uppehållstillstånd,
eller PUT = Permanent Uppehållstillstånd. Migrationsverket tar hela ansvaret för
barnet/ungdomen 1 månad efter beslutsdatum.
OBS! Var noga med att se efter vilken beslutsklass/klassningskod barnet fått i sitt beslut om
UT/PUT. För att föräldern/föräldrarna ska ha rätt till uppehållstillstånd krävs det att barnet har
bedömts vara skyddsbehövande. I Migrationsverkets beslut framgår det att barnet är
skyddsbehövande om beslutsklassen börjar med A – AC, AF, AS, AT, AV eller AM.
OBS! Meddela Överförmyndarkontoret Migrationsverkets beslut och skicka in en kopia av
beslutet snarast möjligt.
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EFTER UT/PUT
God man ska kontakta Skatteverket för att få ett personbevis med de fyra sista siffrorna. Detta
kan ta 1-3 veckor. Ordna med personbevis och ordna med legitimation.
Så snart de fyra sista siffrorna är klara är det fritt fram att ordna med bankkonto, och även
ansöka om studiebidrag och tilläggsbidrag hos CSN.
Mer information finns på:
http://www.csn.se/om-csn/flykting/1.16833 och http://www.csn.se/om-csn/flykting
Så fort de fyra sista siffrorna är klara ska du som god man meddela skolan, så att skolan kan
rapportera in till CSN.
Obs! – I bestämmelserna om studiebidrag finns reglerat att om den unge inte går till skolan blir
vårdnadshavaren skyldig att återbetala utbetalat studiebidrag till CSN. Bakgrunden är att
pengarna inte är barnets utan de ska tillfalla vårdnadshavaren. Det finns alltså stor risk för att
en särskilt förordnad vårdnadshavare blir skyldig att betala tillbaka pengar från CSN om den
unge inte går till skolan. Överförmyndarkontoret vill därför informera om att ni måste ”hålla i”
dessa pengar och att det finns risk för krav från CSN om återbetalning ifall den unge inte går till
skolan.
Observera att vid familjehemsplacering räknas studiebidraget och tilläggsbidraget in i den
ersättning familjehemmet får. Det innebär att ditt barn/ungdom inte kan räkna med att få
pengarna för eget bruk. Kontakta din familjehemssekreterare för mer information.
De pengar som finns på ICA-kortet ska tas ut inom en månad efter UT/PUT-datum och sättas in
på bankkonto i barnets/ungdomens namn. Om beslutet exempelvis fattas 2016-09-23 ska god
man se till att ICA-kortet är tömt senast 2016-10-22.
När barnet/ungdomen beviljats UT/PUT ska familjerätten/socialtjänsten, i den kommun där
barnet/ungdomen vistas, hos rätten väcka talan om eller anmäla behov av en särskilt förordnad
vårdnadshavare. Det är Överförmyndarkontoret som ska underrätta familjerätten/socialtjänsten
om att behovet finns.
När en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV), tillika förmyndare, ska utses eller har utsetts av
tingsrätten är det mycket viktigt att god man medverkar till att så mycket information som
möjligt lämnas till SFV.

Försäkringskassan
Försäkringskassan betalar inte ut barnbidrag till god man, så tänk på att om barnet är under 16
år ska god man bevaka att socialtjänsten har begärt in barnbidrag från Försäkringskassan.
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SKOLA OCH SJUKVÅRD
Skola - Eskilstuna
God man kontaktar Välkomsten (tfn. 070-089 38 78) och, beroende på barnets ålder, avtalar tid
för registrering med berörd pedagog.
Mia West heter pedagogen som har barn mellan 1 – 5 år
Leena Sandberg har hand om eleverna mellan 6 – 11 år
Arja Carlsson har hand om elevgruppen mellan 12 – 18 år
Lena Hallander (tfn. 016-710 14 99 / 073- 950 64 69) är rektor för Interkulturella enheten, och
ansvarar bland annat för skolplaceringen till grundskolorna. Introduktionsklasser (IN-klasser) är
förberedelseklasser. Dessa finns inte på alla grundskolor, det är upp till varje rektor att besluta
om det.
Goce Dabeski (tfn. 016-710 10 71 / 070-167 23 48) är biträdande rektor, och har ansvar för
undervisning och elever i Sprint efter deras tid på Välkomsten. Från och med höstterminen 2014
har inte Sprint några elever som är yngre än 16 år. De ungdomar med kort skolgång och som
kommit till Eskilstuna under den senare delen av grundskolan är hänvisade till IN-klasserna.
Pia Malmgren (tfn. 016-710 10 76 / 070-648 02 97) är också biträdande rektor och ansvarar för
de yngsta nyanlända barnen.
Sprint är numera placerad i samma byggnad som Välkomsten. Välkomsten finns sedan april
2016 på Smedjegatan 41.

Skolsjukvård och hälsoundersökning - Eskilstuna
Eva-Maria Racutanu (tfn. 016-710 51 91 / 016-710 38 87), som är skolsköterska för Välkomsten
och Sprint, erbjuder alla elever som är inskrivna på Välkomsten/Sprint ett hälsobesök. Där går
man igenom elevens hälsa, sociala bakgrund, vaccinationer mm. Det görs även kontroller av syn,
hörsel, längd, vikt, samt kontroll av ryggen. Till besöket hör också smittskyddsprover.
Det är viktigt att du som god man följer med på hälsoundersökningen.
Därefter följs elevens hälsa upp då de kommer ut på sina respektive skolor. Alla skolor har en
skolsköterska, se kommunens hemsida under respektive skola.
https://www.eskilstuna.se/utbildning-och-barnomsorg.html

Fri tandvård: Behöver ditt barn tandvård – samverka med barnets/ungdomens kontaktperson/
familjehem. Det är viktigt att du följer med första gången till tandläkaren, sedan bör
kontaktpersonen/familjehemmet ta över.
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SKOLA OCH SJUKVÅRD
Skola - Strängnäs
Grundskola: Kontakta rektor på Paulinska skolan, tfn. 0152-291 00 vx.
Gymnasiet: Kontakta Språkcentrum för att fylla i en gymnasieansökan. Språkcentrum skickar
sen vidare ansökan till Gabriella Kardestad, SYV (Studie- och yrkesvägledare) på
Thomasgymnasiet, Campus Strängnäs. Därefter bokar hon in ett första planeringssamtal.
Telefontolk används vid första mötet. God man ska närvara vid mötet. Därefter börjar eleven på
skolan.
Språkcentrums kontaktuppgifter:
Besöksadress:
Kaserntorget 1
Thomasgymnasiet Hus C, plan 2
645 35 Strängnäs

Gabriella Moberg-Santana
Tel. 0152 - 294 74 eller 0152- 294 71
E-post: Sprakcentrum@strangnas.se

Mer information om Språkcentrum finns på: www.strangnas.se/sv/Utbildning--barnomsorg/Sprakcentrum/

Skolsjukvård och hälsoundersökning - Strängnäs
Michael Martinsson är verksamhetschef för Elevhälsans medicinska insats (EMI, tidigare
skolhälsovården). Han finns på utbildningskontoret (tfn. 0152-297 52).
Kontakta Vårdcentralen Unicare Strängnäs för hälsoundersökning/samtal (tfn. 0152-262 87),
Seminarievägen 10, 645 33, Strängnäs.
Skolsköterskan för EMI på Thomasgymnasiet heter Anette Rydelius Sandberg.
Före skolstart blir eleven kallad till ett planeringssamtal hos skolans SYV, Gabriella Kardestad.
Till detta möte lämnar skolsköterskan in förslag på tider till ett kommande skolsköterskebesök.
Vid planeringssamtalet deltar god man och oftast tolk. Efter avslutat samtal bokas en tid för
skolsköterskebesöket (inom några dagar). Skolsköterskan informeras av SYV och tolk beställs.
Besöket hos skolsköterskan är främst till för att:
* Bedöma om eleven är frisk och kan börja skolan utan ytterligare undersökning och/eller
provtagning
* Kontrollera syn, hörsel och tillväxt
* Ta vaccinationsanamnes och informera om skolhälsovårdens vaccinationsuppdrag
* Bedöma behov av ytterligare vårdkontakt (t.ex. skolläkare, primärvård, optiker, BUP)
Besöket hos skolsköterskan ska inte förväxlas med vårdcentralens hälsosamtal.
Om eleven bedöms frisk sker skolstart enligt SYVs planering. Journalkopia på hälsosamtal och
provtagning från vårdcentral inväntas och bifogas därefter journalen.
Om eleven inte hinner träffa skolsköterska före skolstart börjar skolgången ändå som planerat.
All hälsokontroll i gymnasieskolan är frivillig.
Tandvård: kontakta Folktandvården (tfn. 0152-133 33), Finningevägen 40, 645 40, Strängnäs.
5

SOCIALTJÄNSTEN
God man och barnet/ungdomen kallas till besök hos socialsekreterare. Socialtjänsten utreder
och bedömer vilka behov barnet har, fattar beslut om boende och om vilka insatser som
eventuellt behöver sättas in. Upprättar även vård- och genomförandeplaner.

OFFENTLIGT BITRÄDE
Advokat/jurist utsedd av Migrationsverket, som vill lära känna barnet/ungdomen och god man.
Är du inte nöjd med det offentliga biträdet, kontakta Migrationsverket och försök att få till ett
byte.

ANNAT ATT TÄNKA PÅ SOM GOD MAN
Om din ungdom vill träffa en kamrat och sova över ska du som god man godkänna detta. Du
måste också återkoppla till kontaktpersonen/familjehemmet att du lämnat godkännande till
detta.
Om en ungdom avviker från boendet ska god man omgående anmäla detta till polisen, samt till
ansvarig handläggare hos Migrationsverket. Glöm inte att ringa till socialtjänsten och
Överförmyndarkontoret och informera. Godmanskapet kommer att kvarstå några månader
eftersom barnet/ungdomen eventuellt kan dyka upp senare.
En god man är en juridisk företrädare för barnet/ungdomen. Det är inte alltid som den gode
mannen ska följa med barnet/ungdomen vid olika tillfällen. För att barnet/ungdomen ska få
sällskap till exempelvis läkare, tandläkare, idrottsevenemang o.s.v. ska gode mannen
tillsammans med barnets/ungdomens kontaktperson eller familjehem se till att detta fungerar.
Den gode mannen har rätt att och bör alltid närvara vid möten hos Migrationsverket,
socialtjänsten eller polisen.
Den som skriver under kallelser ansvarar för beställning av tolk. Ska du ensam träffa ditt barn på
något av boendena – läs i din pärm hur du ska göra för att boka tolk.
Har du bokat tolk ska du skriva under tolkrekvisitionen och omgående lämna den till
Överförmyndarkontoret i Eskilstuna.
Glöm inte att ange barnets/ungdomens dossiernr, 8 siffror, på rekvisitionen.
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Återförening med föräldrar och andra släktingar
Enligt FN:s barnkonvention är det en rättighet för ett barn att återförenas med sina föräldrar.
Därför försöker Migrationsverket finna barnets föräldrar under tiden som asylskälen utreds. När
det inte föreligger någon risk för förföljelse eller andra behov av skydd är huvudinriktningen att
ett ensamt barn så snabbt som möjligt ska återvända till hemlandet. Om barnet får
uppehållstillstånd på en annan grund än skyddsskäl menar Migrationsverket oftast att en
återförening kan ske i hemlandet. Man kan söka om återförening med föräldrarna, men
föräldrarna får oftast avslag.
Om föräldrarna kommer till Sverige under tiden som barnet är asylsökande handläggs familjens
ärende om asyl tillsammans. Har familjen skäl nog för att få stanna enligt
utlänningslagen beviljas de uppehållstillstånd.
Obs! Vid kontakter med barnets/ungdomens föräldrar får du aldrig uppge barnets/ungdomens
hemadress/folkbokföringsadress.

Mer information om ensamkommande barn finns på www.skl.se och www.migrationsverket.se

Förkortningar:
LMA
UT
PUT
SFV
SYV

– Lagen om Mottagande av Asylsökande
– Uppehållstillstånd
– Permanent Uppehållstillstånd
– Särskilt Förordnad Vårdnadshavare
– Studie- och Yrkesvägledare
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