Överförmyndarnämnden

GODE MANNENS UPPGIFTER
En god man som förordnas enligt den nya lagen om god man för
ensamkommande barn, SFS 2005:429, inträder i såväl förmyndares som
vårdnadshavares ställe. Gode mannen kan därmed företräda barnet i alla
sammanhang dvs. företräda barnet i både juridiska, personliga och
ekonomiska angelägenheter.
I den gode mannens uppgifter ingår dock inte att fysisk sörja för den dagliga
omvårdnaden och tillsynen av barnet. Den gode mannen ska således inte
handla mat, tvätta kläder, skjutsa barnet till skolan etc. Inte heller har gode
mannen någon försörjningsplikt gentemot barnet.
Personliga angelägenheter kan exempelvis innebära att gode mannen fattar
beslut i frågor som rör boende, skolgång och i hälso- och sjukvårdsfrågor
samt att ansöka om stöd och insatser enligt socialtjänst-lagen eller LSS. Här
kan även ingå att ansöka om uppehållstillstånd enligt
11 kap. 1 c § utlänningslagen, att biträda barnet i polisförhör och förhör hos
Migrationsverket och att medverka till att barnet får återförenas med sin
familj.
Gode mannen ska också ombesörja barnets ekonomiska angelägenheter
vilket innebär att förvalta barnets tillgångar, ansöka om ekonomiskt bistånd,
teckna hyreskontrakt etc.
Tanken är att godmanskapet enligt ovanstående lagrum skall vara kortvarigt
och att gode mannen under förordnandetiden ska vara aktiv. Den gode
mannen ska ha regelbunden kontakt med barnet, med familjehemmet det
vistas i, socialtjänsten och det offentliga biträdet och aktivt verka för att dessa
kontakter fungerar. Gode mannen ska alltid ha barnets bästa för ögonen och
fatta nödvändiga beslut, om möjligt i samråd med barnet.
Gode mannen har rätt att få ta del av information rörande barnet och att
närvara vid t.ex. förhör med barnet. Gode män omfattas inte av någon
tystnadsplikt. Han/hon bör vara varsam med information om barnet och inte
föra vidare uppgifter som är känsliga eller som kan skada barnet.
Gode mannen har rätt till ett skäligt arvode vilket beslutas av
överförmyndaren. Nämnden vill dock erinra om att alla uppdrag som god
man har ett stort inslag av ideellt arbete.
OBS! Får barnet permanent uppehållstillstånd, utvisas barnet, lämnar
barnet varaktigt Sverige eller kommer föräldrarna till Sverige ska
överförmyndarnämnden omgående underrättas och informeras därom.
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