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Överförmyndarnämnden

Checklista för gode män ensamkommande barn (PUT eller TUT)
Efter det att ungdomens får beslut om permanent uppehållstillstånd (PUT) eller
tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) upphör den redovisningsbefrielse som nämnden
tidigare gett dig och du kommer att redovisa din förvaltning av ungdomens ekonomi
till överförmyndarnämnden.


Underrätta alla berörda parter (överförmyndarnämnden, socialförvaltningen, skolan,
boendet) om beslutet om uppehållstillstånd genom att lämna in en kopia på
Migrationsverkets beslut



Avsluta ICA kortet. Ta ut kontoutdrag och redovisa fr. o m nu hur medlen används. Ta
kvittenser från ungdomen när du lämnar över kontanter.



Återlämna ungdomens LMA-kort till Migrationsverket och säkerställ att ungdomen får sitt
UT-kort.



Diskutera med ungdomen och ansök ev. om stöd för efterforskning och familjeåterförening



Ansök hos Skatteverket om fullständigt personnummer (fyra sista siffrorna). Folkbokför
ungdomen på den adressen han bor på, antingen gruppbostaden eller eget boende. Ansök
även om ID kort, kostnad tillkommer på 400 kr. Du kan läsa mer om detta på Skatteverkets
hemsida.



När fullständigt personnummer har erhållits begär du ut personbevis och skicka in detta
till överförmyndarnämnden.



När ungdomen har ett fullständigt personnummer så ska du vända dig till en bank för
öppnande av bankkonton i ungdomens namn; ett ungdomskonto och ett spärrat konto.



Meddela Lise-Lotte Salander (administratör på gymnasieskolan) om att det är ett
personnummerbyte. Skolan kommer att meddela CSN om att ungdomen går i skolan och
utbetalningar kommer att påbörjas.



Ansök om barnbidrag via socialförvaltningen (om ungdomen är under 16 år) eller ansök
om extra bidrag via CSN. Blanketter finns att hämta på CSN:s hemsida.

CSN bidragen betalas till gode mannen, se därför till att öppna ett bankkonto i ditt namn som endast avser
inbetalning av dessa medel för ungdomen. Från detta konto görs sedan två överföringar i samband med
insättningen av CSN bidraget. En på 855 kr till det spärrade kontot och en på 1 050 kr till ungdomens konto.
OBS att om ungdomen inte deltar i skolundervisningen kan du bli återbetalningsskyldig till CSN. Tänk på
detta när du betalar ut medel till ungdomen och stäm av närvaro men skolan.
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Överförmyndarnämnden

Barnbidraget betalas ut alla årets månader och rekommendationen är att 700 kr sätts in på ungdomens konto
och 350 kr sparas på det spärrade kontot.
Observera att det är du som god man/särskilt förordnad vårdnadshavare som utifrån ungdomens mognad
och behov bestämmer hur mycket och hur ofta ungdomen ska få utbetalt egna medel samt vad dessa ska
räcka till. Summorna ovan är bara rekommendationer från oss.

 Överförmyndarnämnden anmäler till socialförvaltningen om behovet av en särskilt förordnad
vårdnadshavare (vhv) tillika förmyndare. Du ska stå kvar till dess att tingsrätten fattat beslut om
särskilt förordnad vårdnadshavare. Tidigare god man kan bli vårdnadshavare. Utredning om
särskilt förordnad vårdnadshavare görs av socialförvaltningen.

