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God man för 
ensamkommande barn 
Barn som kommer till Sverige utan sina 
föräldrar har för det mesta behov av någon 
som kan företräda dem, till exempel i 
kontakten med olika myndigheter. En 
anhörig kan inte företräda ett 
”ensamkommande barn” och därför ska en 
god man utses.  
 
En god man för ett så kallat 
ensamkommande barn, företräder barnet 
som både vårdnadshavare och förmyndare. 
Detta betyder att gode mannen ansvarar för 
och bestämmer över barnets både 
personliga och ekonomiska förhållanden. 
Gode mannen ansvarar dock inte för den 
dagliga omvårdnaden av barnet och har inte 
heller någon försörjningsplikt. 
 
Det är viktigt att känna till att en god man 
inte är en myndighetsperson. Detta betyder 
att gode mannen inte representerar någon 
myndighet utan endast företräder barnet. 
Generellt kan man säga att en god man ska 
se till att barnet får det stöd som han eller 
hon behöver sin första tid i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Arbetsuppgifter 
En god man ska bland annat: 
 

- stödja barnet i kontakten med 
Migrationsverket och närvara vid 
asylutredningen. 

- ansöka om aktuella bidrag (till 
exempel studiestöd, barnbidrag, 
försörjningsstöd). 

- se till att barnet har ett fungerande 
boende. 

- se till att barnet får hälso- och 
sjukvård efter behov. 

- se till att barnet får en fungerande 
skolgång. 

- se till att barnet om det är möjligt får 
kontakta sina föräldrar eller sin 
familj i sitt hemland. 

Överförmyndaren 
Det finns en Överförmyndare i Sveriges alla 
kommuner. Överförmyndaren utreder 
behov av god man och beslutar om att utse 
gode män för ensamkommande barn. 
Överförmyndaren utövar också tillsyn över 
gode män och betalar ut deras arvode. 

Kontakt/Frågor 
Om ni har frågor om godmanskap är ni 
välkomna att kontakta oss. 
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