LULEÅ KOMMUN
Överförmyndarnämnden

Checklista för gode män ensamkommande barn- asyl


Överförmyndarnämnden tillfrågar dig om ett uppdrag samt ger dig
kontaktuppgifter till boendet och åtagandeblankett.



Ring till ungdomens boende för information om när ungdomen
kommer samt för att boka tid för ett första möte. Dubbelkolla med
boendet att de bokar tolk.



Ta med åtagandeblankett och blankett Kortfattad information om god
man för ensamkommande barn till det första mötet med ungdomen.



Skriv tillsammans med ungdomen under
åtagande/samtyckesblankett. Ni bör också boka in tid för ert nästa
möte.



Gå igenom med kontaktpersonerna vad ungdomen behöver för
kläder (detta inför ansökan om särskilt bidrag till Migrationsverket)



Lämna omgående in åtagande/samtycke till
överförmyndarnämnden



Skriv ut blanketter för ansökan om särskilt bidrag från
Migrationsverkets hemsida OBS att du måste avvakta
överförmyndarnämndens förordnande innan du skickar in dem.

Överförmyndarnämnden fattar beslut om förordnande. Du får hemskickat ett
registerutdrag, beslut om ditt förordnande och begäran om förteckning.
Migrationsverket, socialförvaltningen, skolan och boendet informeras av
överförmyndarnämnden om ditt förordnande.





Skicka in ansökan om särskilt bidrag till Migrationsverket i Boden.
OBS att ett specifikt belopp måste yrkas och det ska tydligt framgå
vad ungdomen behöver köpa samt vad detta kostar.
Ansök om dagersättning från Migrationsverket.
Ta kontakt med ungdomens offentliga biträde. Uppgift framgår av
Migrationsverkets ansökan om god man som skickas till dig senast i
samband beslutet. Framgår inte uppgiften av ansökan så ring
Migrationsverket för information. Stäm av med offentliga biträdet att
ansökan om asyl är gjord.
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Se till att ungdomen skrivs in i skolan (boendet ordnar).



Se till att barnet får tid för hälsoundersökning (boendet ordnar)



Migrationsverket kontaktar dig för asylsamtal.



Socialförvaltningen kallar dig och ungdomen till möte.



Lämna in förteckning till överförmyndarnämnden. Nämnden
kommer då troligen att bevilja dig redovisningsbefrielse för asyltiden.

Att göra övrigt

Träffa ungdomen så ofta det behövs för att du ska kunna bedöma att
skolan och boendet fungerar.

Lämna över pengar till ungdomen mot kvittens. OBS att detta inte är
fickpengar utan ska användas till inköp av kläder, hygienartiklar och
eventuell medicin.

För dagbok över de åtgärder du vidtar (telefon, besök, möten).

Delta vid möten på Migrationsverket, soc och skolan.

Ha löpande kontakt med offentliga biträdet.

Meddela skolan och boendet om barnet kommer att vara
frånvarande på grund av möten på Migrationsverket,
socialförvaltningen eller liknande. Frånvaro på grund av sjukdom
eller annat bör boendets personal informera skolan om.

 Om ungdomen blir myndig under asylärendets gång ska du se till att avslutande
samtal hålls med ungdomen på socialtjänsten. Ungdomen ska där informeras om
vad som händer vidare. Det kan t.ex. bli aktuellt att ansöka om kontaktperson för
ungdomen.
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