I dina uppgifter som god man ingår dock inte att fysisk sörja för
barnets dagliga omvårdnad och tillsyn. Du ska alltså inte handla
mat, tvätta kläder, skjutsa barnet till skolan etc. Inte heller har du
som god man någon försörjningsplikt gentemot barnet.

Personliga angelägenheter kan exempelvis innebära att du som god
man beslutar i frågor som rör barnets boende, skolgång och i hälsooch sjukvårdsfrågor. Du kan ansöka om stöd och insatser enligt
socialtjänstlagen eller LSS. Till personliga angelägenheter räknas
även att ansöka om uppehållstillstånd, att biträda barnet i
polisförhör och vid samtal hos Migrationsverket eller andra
myndigheter. Du ska även stötta barnet om hen vill återförenas
med sin familj.

Ekonomiska angelägenheter innebär att du som god man förvaltar
barnets tillgångar, ansöker om ekonomiskt bistånd, tecknar
hyreskontrakt etc.

Tanken är att godmanskapet ska vara kortvarigt och att du som är
god man ska vara aktiv. Det innebär att du ska ha regelbunden
kontakt med barnet, med familjehemmet barnet bor i,
socialtjänsten och det offentliga biträdet. Du ska aktivt verka för
att dessa kontakter fungerar. Som god man ska du alltid ha barnets
bästa för ögonen och fatta nödvändiga beslut, om möjligt i samråd
med barnet. Du som är god man har rätt att få ta del av information
om barnet och att närvara vid t.ex. förhör med barnet.
Gode män omfattas inte av någon tystnadsplikt. Som god man bör
du dock vara varsam med information om barnet och inte föra
vidare uppgifter som är känsliga eller kan skada barnet.

Uppdraget har dock ett stort inslag av ideellt arbete. Du som är god
man har rätt till ett skäligt arvode vilket beslutas av
överförmyndaren. Du kan även få kostnadsersättning för vissa
utgifter som du inte behöver styrka, som exempelvis
kopieringskostnader och parkeringsavgifter. Kostnadsersättningen
uppgår till 2 %. Arvode och kostnadsersättning betalas ut efter att
din redogörelse har granskats.
OBS! Om barnet får permanent uppehållstillstånd, utvisas,
varaktigt lämnar Sverige eller om barnets föräldrar kommer till
Sverige måste du omgående informera överförmyndaren om
detta. Du kvarstår dock som god man till annat beslut fattas av
Överförmyndarförvaltningen.

Att vara god man är ett givande och roligt uppdrag men kan också
vara tungt periodvis. Du är mycket viktig för barnet och kan göra
en stor insats. För att kunna utföra ditt uppdrag på ett bra sätt
behöver du ha insikt om hur det svenska samhället fungerar. Det är
bra om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i
utsatta situationer. En viktig del är också att redovisa uppdraget till
överförmyndarförvaltningen på våra avsedda blanketter.

