
 
 

Rutiner vid beslut om uppehållstillstånd (UT) 

God mans ansvar 

• Meddela beslutet till överförmyndarenheten och socialtjänsten. 

• Planera boendet tillsammans med socialsekreteraren. 

• Ordna med folkbokföring och svenskt personnummer, läs mer om folkbokföring 

och att flytta till Sverige på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.  

• Meddela barnets personnummer till Överförmyndarenheten och begär ett nytt 

registerutdrag för att kunna ansöka om id-kort och öppna bankkonto. 

• När personnumret har kommit - ansök om id-kort. 

• Registrering hos Försäkringskassan. Blanketten skickas ut automatiskt men ska 

fyllas i och skickas till Försäkringskassans inläsningscentral. Blanketten kan 

även laddas ned, www.forsakringskassan.se blankett 5456. 

• Öppna bankkonto där barnet är kontoinnehavare.  

• ICA banken-kortet upphör att gälla en månad efter UT och måste tömmas på 

pengar innan dess. 

• Lämna tillbaka LMA-kort till Migrationsverket. 

• Ansöka om extra tillägg till CSN (barn som är i gymnasieålder) eller 

försörjningsstöd från socialtjänst (barn i grundskoleålder). 

• Kontakta Pensionsmyndigheten för att få mer information om 

barnpension/efterlevandestöd om barnet kan ha rätt till det ekonomiska stödet. 

• När barnet har fått UT ska uppdraget som god man avslutas och en särskilt 

förordnad vårdnadshavare, sfv, ska utses för barnet i stället. Socialsekreterare 

gör en utredning om sfv, som senare lämnas till tingsrätten för beslut. God man 

kvarstår tills tingsrätten har fattat beslut.  

• Det är mycket viktigt att ungdomens bevis om permanent uppehållstillstånd 

följer med henne/honom, ex. vid byte av god man eller om en särskilt förordnad 

vårdnadshavare förordnas. 

  

http://www.forsakringskassan.se/


 
 

God mans ansvar vid en eventuell familjeåterförening: 

• Barnet ska få information om möjligheten till familjeåterförening efter beslut 

om UT. Detta är något som socialsekreteraren ska ta upp med barnet. 

• Ta kontakt med överförmyndarenheten och begär att få en checklista för god 

mans ansvar vid återförening. Checklistan finns också på vår hemsida. 

• Bevaka att barnet har fått information om familjeåterföreningsprocessen och 

vad en familjeåterförening innebär.  

• Delta vid möten som berör familjeåterföreningen.  

• Gode mannen är den som måste hjälpa barnet att ansöka om bistånd, ex. 

resebidrag från socialförvaltningen och Röda Korset. Ensamkommande barn 

som har fått flyktingstatus kan ansöka om resebidrag till anhörigs resa från 

Migrationsverket. Migrationsverket beviljar dock bara resebidrag fram till 

barnets 18-årsdag.  

• Gode mannens uppdrag är också att bevaka att de myndigheter som är 

involverade i familjeåterföreningsprocessen gör sitt jobb.  

• Gode mannens ska inte driva förälderns familjeåterförening. Det ansvaret ligger 

på föräldern. Gode mannen ska alltså inte ta på sig att företräda föräldrar med 

fullmakt eller skriva överklagan vid avslag på ansökan om uppehållstillstånd. 

• Röda Korset kan vara ett stöd i familjeåterföreningsprocessen, ex. genom att 

lämna information och råd. Mer information finns på Röda Korsets hemsida, 

https://www.rodakorset.se/vad-vi-gor/folkratt-och-skydd/  
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