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Riktlinje arvode till god man för ensamkommande barn 

1 Rätten till arvode 

Den som har blivit förordnad till god man för ensamkommande barn har rätt 

till ett skäligt arvode för uppdraget samt ersättning för nödvändiga utgifter 

för uppdraget (12 kap 16 § föräldrabalken). Det är överförmyndarnämnden 

som beslutar om arvodets storlek. Arvodesbeslutet kan överklagas hos 

tingsrätten. 

2 God man för asylsökande barn samt för barn som 
fått uppehållstillstånd 

Barnet är asylsökande fram till kommunplacering. Kommunplacering 

innebär beslutsdatum för uppehållstillstånd plus ca 30 dagar. När barnet har 

fått uppehållstillstånd ska socialtjänsten så snart som möjligt ansöka hos 

Ångermanlands tingsrätt om att barnet ska få en särskilt förordnad 

vårdnadshavare (SFV). Godmanskapet kvarstår fram tills att tingsrätten har 

fattat beslut om (SFV) alternativt att barnet uppnår myndighetsålder, lämnar 

landet varaktigt, återförenas med förälder eller om det av annan anledning är 

uppenbart att god man inte längre behövs. 
 

En god man är ”i vårdnadshavares och förmyndares ställe” och ansvarar för 

barnets personliga, ekonomiska och rättsliga förhållanden, det vill säga har 

rätt och skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets angelägenheter, 

personliga såväl som ekonomiska och rättsliga. Det är dock barnets boende 

som ansvarar för den dagliga omvårdnaden. Ytterst handlar uppdraget om att 

tillförsäkra barnet en trygg tillvaro under dess första tid här i landet och är en 

temporär lösning den första tiden. En god man kan ses som ”spindeln i nätet” 

kring barnet och ska se till att allt fungerar som det ska.  
 

En särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) har samma rätt och skyldighet 

som en god man, med skillnaden att uppdraget är mer långsiktigt. 

3 Arvode 

Arvode till gode män för asylsökande barn är 1 000 kronor per månad från 

förordnandedagen. I arvodet ingår restidsersättning till och från barnet.  

Kostnadsersättningen är 2 % av prisbasbeloppet, vilket motsvarar cirka 75 

kronor per månad för 2018. Bilersättning sker mot körjournal med 18.50 

kronor/mil. För utredningssamtal bokade av Migrationsverket under barnets 

asyltid finns möjlighet för god man att få ersättning för förlorad arbetsför-

tjänst. 
 

När asylutredningen påbörjas utgår ett extra arvode om 4 000 kronor i 

engångsbelopp till god man under förutsättning att bevis bifogas på att 

utredningen har påbörjats. Detta gäller endast för god man som förordnats 

för barn anvisade till kommun efter 2017-07-01. 
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Riktlinje arvode till god man för ensamkommande barn 

När barnet fått uppehållstillstånd och blivit kommunplacerad fortsätter 

överförmyndarnämnden att arvodera god man med 1 000 kronor i månaden 

samt kostnadsersättning och bilersättning enligt ovan.  

Arvodering sker kvartalsvis efter att arvodesräkning med redogörelse över 

uppdraget lämnats in för perioden.   

4 Extra arvode 

I speciella fall finns det en möjlighet, på grund av att uppdraget är 

komplicerat, att utöver schablonarvodet få ett arvode med 200 kronor per 

timme, men maximalt 2000 kronor per månad. God man kan ansöka om 

extra arvode och ska noggrant precisera de extraordinära uppgifterna och 

tidsåtgången. God man ska även lämna in bevis i form av kallelse till 

Migrationsverket eller intyg från boende, socialsekreterare eller annan för 

ärendet lämplig person. Ansökan om extra arvode prövas av överförmyndar-

nämnden. 

5 Reducering av arvode 

God man som inte fullföljer uppdraget på tillfredsställande sätt kan få 

arvodesbeloppet reducerat likväl som god man som inkommer sent med sin 

arvodesräkning/redogörelse, vilket försvårar för överförmyndarnämnden att 

utöva tillsyn. 

 

 Reducering av arvodesbelopp kan ske med upp till 75 % om god man 

inte fullföljer uppdraget på tillfredsställande sätt. 

 Reducering av arvodesbelopp kan ske med upp till 50 % om god man 

kommer in med sin arvodesräkning/redogörelse senare än sex 

månader efter avsedd period.  

6 Särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) 

God man entledigas från sitt uppdrag när tingsrätten förordnar en särskilt 

förordnad vårdnadshavare (SFV) för barnet. SFV arvoderas endast för 

förmynderskapet av överförmyndarnämnden, enligt arvodesriktlinje för arvode till 

förordnade förmyndare, vårdnadshavare, god man och förvaltare, beslutad av 

överförmyndarnämnden 2016-12-16, § 24. Arvodet utbetalas efter granskad 

årsräkning/sluträkning, dvs en gång per år. 

Arvode för resterande del av uppdraget ersätts via socialtjänsten. 

7 Tid/giltighet 

 

Riktlinjen tillämpas från och med den 1 januari 2018. 

 


