Lathund för god man till Ensamkommande Barn
Förkortningar
LMA – Lagen om Mottagande av Asylsökande
GM – God Man
EB – Ensamkommande Barn
PUT – Permanent Uppehållstillstånd
UT – Uppehållstillstånd

Du får en förfrågan från Överförmyndaren och sen ett förordnande om ställföreträdarskap
(i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe).
LMA kort skickas ut till GM som överlämnar kortet till EB, som alltid ska bära med sig kortet
för att visa att han/hon har rätt att vistas i Sverige.
GM ansöker om dagersättning när barnet bor på HVB-hem, 24 kr/dag utbetalas den 20:e
varje månad. Blankett finns på Migrationsverkets hemsida. GM ansöker om särskilt bidrag
när barnet bor på HVB-hem för kläder, glasögon etc. om detta behövs, hos
socialsekreteraren.

Familjehemssekreteraren ombesörjer ovanstående när barnet bor i
familjehem, nätverkshem eller jourhem.
Dagersättning och särskilt bidrag betalas ut på ett så kallat ICA-kort. Kortet skickas ut till GM,
med instruktioner. Det är lämpligt att GM har hand om kortet, eftersom alla ersättningar
sätts in där. GM kan ge EB ett lämpligt belopp att röra sig med.
EBs Ekonomi: Överförmyndaren vill ha redovisning gällande EBs eventuella tillgångar. Finns
inga tillgångar kan god man ansöka om befrielse från att lämna redovisning.
Ta kontakt med skolan, skriv in EB och följ med till skolan första skoldagen. Följ med till
första skolhälsokontrollen.
EB får från Migrationsverket tilldelat ett offentligt biträde (advokat). Ta kontakt med det
offentliga biträdet och informera om datum för utredningssamtal och presentera dig själv
och lämna telefonnummer och mejladress.
Utredningssamtal på Migrationsverket: Förbered EB inför samtalet. EB förväntas berätta
om varifrån han/hon kommer, hur det ser ut där, familj och släkt, ålder, skolgång etc.
Frågorna kan bli väldigt kniviga.
Det offentliga biträdet kallar till ”förmöte” inför Asylutredningen på Migrationsverket.
Asylutredning: Uppmana EB att hålla sig till sanningen.
Meddelande om PUT eller avslag.

EB ska folkbokföras i Sverige. Ta med Beslut om PUT och ditt godmansförordnande till
Skatteverkets närmaste servicekontor.
Skatteverket skickar ut ett Personbevis, med de 4 sista siffrorna.
Nu kan EB, som fyllt 13 år, ansöka om ID-kort på Skatteverket i Eskilstuna. Betala 400 kr i
förväg till bg 389-0100 eller pg 504062-1. Ta med kvittot, personbevis, godmansförordnande
och din ID-handling för att intyga EBs identitet. Skatteverket meddelar när ID-kortet är klart
för utlämning.
När EB har ett ID-kort kan han/hon öppna bankkonto. Öppna två bankkonton, ett med
dispositionsrätt och ett privat, som EB hanterar själv (om åldern tillåter).
Om EB vill och kan resa ”hem”: Ansök om Främlingspass i god tid (8 mån) på
Migrationsverket, eller Resedokument (10 mån) för den som är statslös. Ett Främlingspass
kostar 750 kr. Bestämmelser och tid för pass ändras ideligen så det är bäst att kontrollera
med Migrationsverkets hemsida.

Håll kontakt med andra GM, träffas regelbundet om ni kan och informera
varandra om förändringar, nya tillvägagångssätt etc. Hjälp varandra!

