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Information om hur du som god man för ensamkommande barn ska 

lämna in redogörelse- och arvodesräkning 
  

 

Redovisning  
När uppdraget startar ska god man lämna in en tillgångsförtekning där samtliga kända 

tillgångar ska tas upp. Här skriver gode mannen också upp om barnet har några inkomster och 

hur försörjningsfrågan väntas lösas. 

 

Gode mannen träder i både förmyndares och vårdnadshavares ställe men har ingen 

försörjningsplikt för barnet. Det ligger dock i gode mannens uppdrag att se till att barnet har 

sin försörjning tryggad. Så länge barnet är asylsökande har barnet normal rätt till 

dagersättning från Migrationsverket. Det upp till gode mannen att komma överens med 

boendet om vem som har hand om pengar för barnets uppehälle. 

 

Redogörelse 
Redogörelse ska lämnas till överförmyndarnämnden en gång per kvartal.  

 

Redovisningen ska lämnas till överförmyndarnämnden enligt nedan: 

 

Januari-mars ska redovisnigen lämnas före 22 april.  

April-juni ska redovisningen lämnas före 22 juli. 

Juli-september ska redovisning lämnas före 21 oktober. 

Oktober-december ska redovisning lämnas före 20 januari. 

 

Exempel: Påbörjar du ditt uppdrag i mitten av april ska du redovisa för perioden från 

förordnandedagen till den 30 juni. Denna redovisning ska lämnas till överförmyndarnämnden 

före den 22 juli. 

 

Danderyds överförmyndarnämnd godtar inte att redovisning inlämnas på annan blankett än 

den som nämnden skickar ut. 

 

Du är skyldig att alltid lämna in redogörelseblanketten, även om du inte begär arvode för 

aktuell period. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANDERYDS KOMMUN 
Överförmyndarnämnden 

 

Överförmyndarnämnden    

Djursholms slott Tel 08/568 910 15 Tfntider: Mån – ons  9.00 – 11.00,   To 13.00-15.00 

Box 66 Tel 08/568 910 00 Hemsida: www.danderyd.se 

182 05 Djursholm Fax 08/568 910 19 E-post/Mail: overformyndaren@danderyd.se 

 

 

Arvode 
 

Arvode utbetalas enligt schablon: 

 

Arvode till god man när barnet är asylsökanden: 

 
Arvodet är 2000 kr per månad de första tre månaderna efter att godmanskap beslutats och därefter 

1000 kronor per månad fram till dess att uppdraget upphör.  

Nämnden förbehåller sig dock rätten att göra en individuell skälighetsbedömning av arvodesnivån 

i ärendena. 

För del av månad arvoderas och ersätts för antal dagar som uppdraget varat. Redogörelse och 

begäran om arvode ska lämnas in kvartalsvis. 

 

 

Arvode till god man när barnet har fått uppehållstillstånd: 

Arvodet är 1000 kr per månad. Redogörelse och begäran om arvode ska lämnas in kvartalsvis. 

 

 

Kostnadsersättning utbetalas enligt schablon: 

 

Kostnadsersättningen kan begäras såväl innan som efter uppehållstillstånd. Kostnadsersättning 

medges med 75 kr per månad. Om god man haft större kostnader ska begärt belopp redovisas med 

underlag från första krona.  

Kostnadsersättning avser kostnader som god man har haft för exempelvis telefonsamtal och 

porto. 

 

 

Milersättning: 

 

Ersättning för resa med egen bil kan begäras såväl innan som efter uppehållstillstånd. 

Milersättningen medges i enlighet med Skatteverkets riktlinjer och mot uppvisande av körjournal 

och utbetalas för närvarande med 18,50 kr/mil. Ersättning för restid medges inte.  
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