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Till gode män för 
ensamkommande barn 

Förändrade regler för arvode för gode män till 
ensamkommande barn med permanent 
uppehållstillstånd 

Under 2015 kom över 2 000 ensamkommande flyktingbarn till 

Stockholms stad. Alla dessa har fått eller kommer att få en god man. 

Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.  

 

Till följd av det stora antalet barn har överförmyndarnämnden be-

slutat att göra ett antal förändringar gällande arvoderingen. Över-

förmyndarnämnden är den politiska nämnd som beslutar kring över-

förmyndarfrågor i Stockholms stad.  

 

Följande förändringar är beslutade: 

 Arvodet för gode män till barn med permanent uppehållstill-

stånd sänks från 2 000 kronor per månad till 1 000 kronor 

per månad. 

 Redovisningstiderna för gode män till barn med permanent 

uppehållstillstånd förändras. Det betyder att du redovisar en 

gång per år, istället för fyra gånger per år.  

 Du får ditt arvode utbetalat en gång per år, i stället för varje 

kvartal. 

 Schablonbeloppet för kostnadsersättningen för gode män till 

barn med permanent uppehållstillstånd ändras från 100 kro-

nor per månad till 2 procent av prisbasbeloppet per år. För 

2016 innebär det att kostnadsersättningen är 886 kronor per 

år.  

 

För gode män till barn som ännu inte fått besked om uppehållstill-

stånd, samt för särskilt förordnade vårdnadshavare, kvarstår arvodet 

på 2 000 kronor i månaden.  

 

Många gode män för ensamkommande barn blir särskilt förordnade 

vårdnadshavare när barnet fått uppehållstillstånd. 

Arvode till gode män för barn som beviljats 
uppehållstillstånd 

Uppdraget som god man till barn som har fått permanent uppehålls-

tillstånd bedöms ha något annan karaktär, exempelvis i form av 

färre myndighetskontakter och färre kontakter med juridiska ombud 
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för barnet. Målsättningen är att godmanskapet ska ersättas med en 

särskilt förordnad vårdnadshavare så snabbt som möjligt efter beslut 

om permanent uppehållstillstånd. 

 

Överförmyndarnämnden har därför beslutat att sänka arvodet för 

gode män till barn som fått uppehållstillstånd, från dagens 2 000 

kronor per månad till 1 000 kronor per månad. 

Om du vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare 

I takt med att barn får uppehållstillstånd ökar behovet av särskilt 

förordnade vårdnadshavare. Oftast väljer den gode mannen att bli 

särskilt förordnad vårdnadshavare. 

 

Särskilt förordnad vårdnadshavare i Stockholms stad tillsätts genom 

att: 

 Socialtjänsten utreder och fattar beslut om att barnet ska ha 

en särskilt förordnad vårdnadshavare. 

 Du som är god man får en fråga från överförmyndarförvalt-

ningen om du vill bli särskilt förordnad vårdnadshavare för 

det barn du varit god man åt. 

 Om du tackar ja föreslår socialtjänsten dig i underlaget som 

skickas till tingsrätten. Tingsrätten avgör sedan om det finns 

behov av särskilt förordnad vårdnadshavare och fattar beslut 

om att du kan fortsätta i den nya rollen. 

 

Vi arbetar tillsammans med socialtjänsten i Stockholms stad på att 

denna process ska gå snabbare än idag. 

 

Förändrade redovisningstider för gode män till barn med 
permanent uppehållstillstånd 

Från och med den 1 januari i år ska du redovisa ditt uppdrag som 

god man för ensamkommande barn som fått permanent uppehålls-

tillstånd per kalenderår och inte som tidigare, varje kvartal.  

 

Nästa gång du ska redovisa ditt uppdrag är före den 1 mars 2017, 

eller tidigare om du avslutar ditt uppdrag. Du behöver alltså inte 

lämna in någon redovisning för första kvartalet 2016 utan kan 

lämna redovisning först efter årsskiftet 2017. 

 

Du som har lämnat in en redovisning för sista kvartalet 2015 kom-

mer att få din utbetalning den 24 mars. 

 

Vi kommer att skicka material till dig när det är dags för dig att 

lämna redogörelse och begära ditt arvode. 
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Kostnadsersättningen för gode män till barn med 
permanent uppehållstillstånd 

Från och med den 1 januari i år får du kostnadsersättning motsva-

rande 2 procent av prisbasbeloppet. Utifrån 2016 års prisbasbelopp 

motsvarar det 886 kronor per år. 

 

Vi vill understryka att kostnadsersättningen är ett schablonbelopp, 

som du inte behöver skicka in några underlag för. Om du har haft 

större utgifter kan du få ersättning för dessa. För att få ersättning 

ska du kunna visa att du haft utgifterna. Vi ska också bedöma att 

utgifterna var nödvändiga för att du skulle kunna utföra ditt upp-

drag. Du ska redovisa detta i samband med årsredogörelsen och vårt 

beslut fattas i efterhand.  

 

Detta gäller för gode män till barn som ännu inte fått 
beslut om uppehållstillstånd 

För gode män till barn som ännu inte fått beslut om uppehållstill-

stånd gäller samma principer för arvodering som innan. 

 

Utvärdering av beslutet 

Beslutet om förändrade arvodesregler kommer att utvärderas under 

året. Överförmyndarnämnden följer noggrant utvecklingen. 

 


