
 

 

 

 

 

 

 

Det är socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört  

som ska ordna detta. När de har ett förslag ansöker de till 

tingsrätten som även fattar beslut om vem som ska utses. Den som 

utses kan till exempel vara du som tidigare varit barnets gode man. 

Om barnet fyller 18 år inom ett halvår brukar vanligen du som är 

god man fortsätta som det tills barnet blivit myndigt, eftersom 

tingsrätten troligen inte kommer hinna utreda och förordna en 

person.  

 

Du som är god man har alltså kvar ditt uppdrag tills en särskilt 

förordnad vårdnadshavare utses. 

 

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare skiljer sig inte 

nämnvärt från uppdraget som god man för ensamkommande barn. 

En särskilt förordnad vårdnadshavare träder in när barnet fått ett 

permanent uppehållstillstånd. Rollen som särskilt förordnad 

vårdnadshavare är liksom rollen som god man att vara 

vårdnadshavare för barnet men utan att ha försörjningsplikt eller  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

krav på att barnet ska bo hos dem, förutsatt att man inte är 

familjehem för barnet. Fokus ligger i stället på andra frågor, att i 

samråd med barnet planera för framtiden, inför sin myndighetsdag. 

Om barnet är placerat i familjehem kan en eller båda av 

familjehemsföräldrarna utses till särskilt förordnade 

vårdnadshavare om de samtycker till detta. 

Några av de uppgifter som ingår i uppdraget som särskilt förordnad 

vårdnadshavare är att 

• ansvara för barnets ekonomi  

• ansöka om barnbidrag/studiebidrag och övrigt bistånd enligt 

socialtjänstlagen  

• hjälpa barnet vid kontakter med hälso- och sjukvård  

• medverka vid utvecklingssamtal, elevvårdsamtal, utredningar hos 

skola och socialtjänst, delta vid upprättande av vårdplan  

• bistå barnet hos polis och domstol om barnet begått eller utsatts 

för brott  

• hålla kontakt med barnet och boendet. 

I uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare ingår inte att 

• försörja barnet  

• ansvara för den dagliga omvårdnaden.  

 

Personalen på barnets boende har det praktiska, dagliga ansvaret 

för barnet enligt de regler som finns på boendet. De är tillsammans 

med barnet ansvariga för hur hen sköter skola och fritid. 

Du som blir särskilt förordnad vårdnadshavare ska till att börja 

med lämna in en tillgångsförteckning till 

överförmyndarförvaltningen. Det måste du göra inom två månader 

från att du har fått uppdraget och även om du tidigare var god man 

till barnet. I förteckningen tar du upp barnets samtliga kända 

tillgångar och skulder samt om hen har några inkomster. Du ska 

bifoga saldobesked från banken per den dag du utsågs till 

ställföreträdare. Om barnet har skulder behöver du lämna uppgift 

om fordringsägare och skuldens ungefärliga storlek. Du gör även 

en plan för barnets försörjning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Du som är särskilt förordnad vårdnadshavare ska redovisa ditt 

uppdrag en gång per år. Det gör du i en redogörelse som du 

skickar in till oss på överförmyndarförvaltningen så att vi har den 

senast den 28 februari varje år. Detta ska du göra även om du 

inte begär arvode. Det är viktigt att du använder rätt blankett. 

Blanketten hittar du på vår webbplats: 

stockholm.se/godman/ensamkommandebarn  

 

Exempel: Om du börjar ditt uppdrag i mitten av april ska du 

redovisa för perioden från att du fått ditt uppdrag till den 31 

december. Redogörelsen lämnar du till in till 

överförmyndarförvaltningen senast den 28 februari året därpå. 

Därefter redovisar du per kalenderår. 

 

Du ska även lämna in en årsräkning varje år om du inte har blivit 

befriad att göra detta av överförmyndarförvaltningen. Beslut om 

befrielse från att lämna in årsräkning kan fattas efter att du lämnat 

in en förteckning och om det visar sig att barnet inte har något 

kapital för dig att förvalta. Skulle förhållandena ändras är du 

skyldig att meddela Överförmyndarförvaltning om detta. 

Uppdraget som särskilt förordnad vårdnadshavare är i princip 

ideellt. Du får dock ett arvode på 1 000 kronor per månad. 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 en gång om året efter att din 

redogörelse har granskats. 

Förordnandet upphör när barnet fyller 18 år. Om en särskilt 

förordnad vårdnadshavare behöver avsluta uppdraget tidigare ska 

begäran skickas in till tingsrätten som sedan beslutar om 

entledigande. 

 


