
I HAMMARÖ KOMMUN

VÅRDNADSHAVARE FÖR 
ENSAMKOMMANDE FLYKTINGBARNVad gör en särskild förordnad vårdnadshavare?

Som nämnt bor barnet/ungdomen vanligtvis på en av 
kommunens särskilda boenden för flyktingbarn. Vård-
nadshavaren ansvarar för de formella kontakterna med 
myndigheter, exempelvis socialförvaltningen, skolan, CSN, 
migrationsverket eller skatteverket. Vårdnadshavaren an-
svarar även för dennes ekonomi, med det menas att man 
till exempel hjälper barnet/ungdomen med att söka bidrag 
eller annan ekonomisk stöttning. Dock har den särskilt 
förordnade vårdnadshavaren inget försörjningsansvar mot 
barnet/ungdomen. 

Vilket ansvar har personalen på boendet?
Personalen sköter det praktiska och ansvarar för dagliga 
rutiner med allt vad det innebär, exempelvis matlagning, 
skola, läxhjälp och fritid. 

Vill du göra en insats? Välkommen att höra av dig till 
individ- och familjeomsorgen inom Hammarö kommuns 
socialförvaltning.

        054-51 50 00

        Individ och familjeomsorgen

        Mörmovägen 8

        663 21 Skoghall



När tillsätts en särskild förordnad vårdnadshavare?
När ett ensamkommande asylsökande barn/ungdom 
anländer till Sverige får barnet en god man. När barnet 
sedan får ett permanent uppehållstillstånd ska en eller två 
särskild förordnad vårdnadshavare utses till barnet. Den 
goda mannen - som när barnet kom till Sverige ansvarade 
för att barnet fick en trygg uppfostran - ersätts alltså av en 
särskild vårdnadshavare. Detta sker när barnets föräldrar 
har avlidit alternativt är varaktigt förhindrade att vara en 
god vårdnadshavare.

Vad krävs för att bli vårdnadshavare?
Den som utses till särskild förordnad vårdnadshavare 
ansvarar för att barnet får en omvårdande och trygg upp-
fostran. Vanligtvis bor inte vårdnadshavaren tillsammans 
med barnet då de flesta bor i Hammarö kommuns särskilda 
boenden. Det är av yttersta vikt att vårdnadshavaren som 
föreslås är lämplig och har kunskap om vad uppdraget 
innebär.

Hur går det till när man vill bli vårdnadshavare?
Individ- och familjeomsorgen i Hammarö kommun kallar 
till ett möte och där får man information och en beskrivi-
ning av vad uppdraget innebär - ett perfekt tillfälle att ställa 
frågor och få svar på funderingar. Därefter träffar en av 
kommunens socialsekreterare den eventuellt blivande sär-
skilt förordnade vårdnadshavaren för ett personligt möte. 
Syftet med det samtalet är att se hur personens sociala 
situation ser ut; familjeförhållanden och fritidsintressen för 
att nämna ett par exempel. Detta gör man för att säkerställa 
att den eventuellt blivande vårdnadshavaren kan tillgodose 
barnets/ungdomens behov av omvårdande trygghet och 
kontakt med exempelvis myndigheter. Därefter görs även 
en kontroll av polis-, social- och kronofogderegister.

Vad händer sedan?
När kartläggningen är klar presenterades vårdnadshava-
ren och barnet för varandra. Barnet/ungdomen får skriva 
under ett accepterande av vårdnadshavare och vårdnadsha-
varen får skriva på ett åtagande av uppdrag. Därefter är det 
Tingsrätten som fattar det slutgiltiga beslutet på förslag av    

socialnämnden. Särskild 
förordnad vårdnadshavare 
får ersättning utbetald av 
Överförmyndarnämnden.


