Överförmyndarnämnden

Informationsblad till gode män för ensamkommande
flyktingbarn.

När du blivit förordnad som god man finns det några viktiga punkter som du bör
känna till. Nedan beskrivs vad som ingår i startpaketet.
Medföljer i startpaket:
 Informationsblad till gode män för ensamkommande flyktingbarn
 Gode Mannens uppgifter
 Förteckning; som du ska fylla i och skicka tillbaka till
överförmyndarnämnden.
 Registerutdrag; som är din behörighetshandling
 Beslut på att du har förordnats som god man
 Blanketter, 3 st Begäran om arvode
Arvode/ersättning:
Överförmyndarnämnden tillämpar en schablon om 2000 kronor per månad i arvode
samt 100 kronor per månad i kostnadsersättning. Kostnader såsom porto, restid m.m.
ersätts inte utan ingår i schablonen. Resor utanför Stockholms län ersätts dock mot
kvitto och eller redovisade kilometer.
Överförmyndarnämnden betalar ut arvode kvartalsvis, d.v.s. var tredje månad.
Kvartal är januari-mars, april-juni, juli-september, oktober-december Exempel:
Om du har blivit förordnad som god man 8 maj avses månaderna maj och juni.
Du skickar in din begäran om arvode i början av juli. Observera att om Begäran
om arvode inte är korrekt ifylld kommer denna att skickas tillbaka till dig för
komplettering vilket medför att utbetalningen av arvodet försenas.
Hur man fyller i Begäran om arvode:
Det är viktigt att alla markerade fält fylls i. Du fyller i en blankett för varje månad.
Först fyller du i barnets uppgifter. Det är viktigt att migrationsverkets beteckning
finns med. Därefter är det den gode mannens personuppgifter. För statistik ska även
insatserna och den tid de tagit fyllas i. Det går även att fylla i på sidan 2.
Om det inträffar något som kan ändra förutsättningarna för godmanskapet, t.ex. att
barnet flyttar till en annan kommun, får permanent uppehållstillstånd eller att barnet
återförenas med sin familj måste du underrätta nämnden snarast.
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