
 
 

  

Anmälan om byte av god man för 
ensamkommande barn 
 

 
 
 
 

Namn på den som har god man  Född ÅR/MÅNAD/DAG  

Dossiernummer 

Namn på god man  

 

Uppgifter om anmälaren 
Namn Personnummer 

Gatuadress Postnummer Postadress 

Telefon Mobiltelefon E-postadress 

□ Jag är barnet som har god man 

□ Min relation till barnet 
 

 Villkor för att en god man ska kunna bli entledigad 
För att en god man för ensamkommande barn ska kunna bli entledigad mot sin vilja måste 
den gode mannen anses vara olämplig, t.ex. ha misskött uppdraget. Den gode mannens 
uppdrag är att i vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga 
förhållanden och sköta dess angelägenheter. I listan nedan finns ett antal åtgärder som kan 
ingå i uppdraget.  

 

 
Kryssa i vilken eller vilka delar av uppdraget du anser att den gode mannen har misskött. På 
nästa sida får du möjlighet att med egna ord beskriva varför du vill byta god man. 

 

 
Åtgärder som vanligtvis ingår i den gode mannens uppdrag 

• Ansöka om uppehållstillstånd 
• Biträda vid utredning hos Migrationsverket 
• Söka aktuella bidrag hos Migrationsverket och 

socialtjänsten 
• Medverka vid utvecklingssamtal 
• Företräda barnet vid kontakt med hälso-, sjuk- 

och tandvård 
• Se till så att barnet har en fungerande skolgång 
• Förvalta barnets tillgångar 
• Företräda barnet vid köp av varor och tjänster 

• Samtycka till placering av barnets 
boende 

• Företräda barnet om det utsätts för brott 
eller begår brott 

• Kontrollera att barnets tillgångar 
kommer barnet till godo

Överförmyndarförvaltningen 
Postadress: Box 41, 162 11 Vällingby 

Kontakt: 08-508 297 00 
 



 
 
 
 
 

Beskriv varför du vill att den gode mannen ska bytas ut. Använd lösa blad om utrymmet på 
denna blankett inte räcker till. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift Namnförtydligande 
 
 

Ort Datum 

 
Vad händer med din begäran 
Överförmyndarnämnden kommer att utreda om det finns skäl för att byta god man. Det 
innebär bland annat att nämnden hämtar in ett yttrande från den gode mannen, barnets 
boende, barnet självt och från barnets skola.  

 
När nämnden har fattat ett beslut får både barnet och den gode mannen ett skriftligt beslut 
där det framgår om den gode mannen ska bli utbytt eller inte. Beslutet går att överklaga 
till tingsrätten. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden. Om den gode 
mannen själv begär satt bli entledigad är det istället en handläggare på 
överförmyndarförvaltningen som fattar beslutet om byte.  

 

 

Överförmyndarförvaltningen 
Postadress: Box 41, 162 11 Vällingby 

Kontakt: 08-508 297 00 
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