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Vad är en god man?
Barnets juridiska ställföreträdare i 
föräldrars ställe men inte en mamma 
eller pappa.

Förutsättningar för att barnet ska 
få god man:
• barnet är under 18 år
•  barnet är utländskt eller statslöst
•  barnets föräldrar eller annan ansvarig 
 vuxen medföljer inte barnet vid 
 ankomsten till Sverige
•  barnet har inte fått uppehållstillstånd
•  barnet har övergivits i Sverige av   
 medföljande föräldrar eller annan  
 ansvarig vuxen innan uppehållstill- 
 stånd beviljats.

Vilka krav ställs på en god man?
•  ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt
 lämplig för uppdraget
•  särskilt lämplig för arbete med barn
 som befinner sig i en utsatt situation
•  ska ha goda kunskaper om det   
 svenska samhället
•  ska behärska svenska språket i tal och
 skrift
•  ska ha kunskap om barns och ung- 
 domars behov i olika åldrar
•  ska vara fri från olika myndigheter
 och instanser för att undvika  
 intressekonflikt

•  ska vara lyhörd och ha förståelse för
 barnets utsatthet
•  ska ha kunskap om gången i  
 utlänningsärenden.

Vad innebär uppdraget?
Ansvar för barnets personliga ange-
lägenheter som exempelvis
•  besluta om skolgång och eventuella
 skolresor samt delta i utvecklings-  
 samtal
•  se till att barnet får de kontakter inom
 hälso-, sjuk- och tandvård som   
 behövs
•  besluta i frågor om barnets boende
•  ansöka om eventuellt bistånd från
 socialtjänsten samt ha nära kontakt
 med socialtjänsten
•  på alla sätt hjälpa barnet att få   
 kontakt med familj och släktingar.

Ansvar för barnets ekonomiska
angelägenheter som exempelvis
•  förvalta barnets tillgångar – även
 dagsersättning och andra bidrag
•  företräda barnet vid köp av varor  
 och tjänster
•  ansöka om olika bidrag.

Ansvar för barnets rättsliga  
angelägenheter
• ansöka om uppehållstillstånd för   
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 barnet om inte det offentliga biträdet  
 har gjort det
•  närvara vid varje tillfälle Migrations- 
 verket eller annan myndighet ska   
 träffa barnet. 
• ta emot delgivningar
• överväga om beslut ska överklagas
• se till att barnet blir folkbokfört efter  
 uppehållstillstånd, ansöka om pass  
 och visum
• representera barnet om det blir utsatt  
 för eller begår brott

Vad ingår inte i uppdraget?
•  försörjningsplikt ingår inte
•  inte daglig omvårdnad och tillsyn
•  inte följa med till olika fritids- 
 aktiviteter, läkarbesök och liknande

•  om barnet ska resa hem- inget ansvar
 för resan eller mottagandet i hem- 
 landet.

Kontaktuppgifter:
Telefontider Måndag-torsdag kl 10-12
Telefon 016-710 50 80
E-post 
overformyndarkontoret@eskilstuna.se
Besöksadress
Värjan 
Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna
Postadress 
Eskilstuna kommun 
Överförmyndarkontoret 
631 86 Eskilstuna




