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Summary 
The aim with this essay is to investigate how Swedish law accommodate 
unaccompanied children with a representative during the asylum process 
and if asylum is approved.  
 
Unaccompanied children are defined as children under 18 years of age who 
have been separated from both parents and are not being cared for by an 
adult who, by law or custom, is responsible for doing so. International 
conventions and legal documents issued by the EU require that 
unaccompanied children who want to apply for asylum, but who not are 
provided legal capacity, are to be given a representative. The representative 
shall help the child to apply for asylum and assist in other concerns 
regarding the child.  
 
Persons who are below the age of 18 years are not provided legal capacity 
by Swedish law, which means that all children are in need of a 
representative. Unaccompanied children are given a custodian, in Swedish 
god man, who acts on a commission. The custodian exercises the custody 
and guardianship of the child. The custodian is an important person for the 
child since the custodian is the person who can make decisions for the child. 
Other actors involved during the asylum process are the Swedish Migration 
Agency, the social services in the municipality that are given the 
responsibility for the child during the asylum process, a public counsel and 
the municipal chief guardian in the municipality where the child is staying. 
The custodian has the responsibility to stay in contact with these actors. The 
commission of the custodian is temporary. If the child is approved asylum 
the custodian’s commission will terminate and the child will have another 
guardian who remains until the child turns 18 years. The custodian’s 
commission does also terminate if the child leaves the country permanently. 
 
The investigation shows that the role of the custodian is as comprehensive 
as for other representatives for children. The current legislation has 
shortages in the aspect of the principle of legal security. The law is vague 
concerning the rules of when the custodian is to be appointed and which 
municipal chief guardian who are to appoint the custodian.  When the 
custodian is appointed the child is assured to have a representative during 
the asylum process, but still there can emerge questions for example 
regarding what happens if the child moves to another municipality.  
 
The essay shows that reasons exist for the legislature to adjust the shortages 
in the legislation. There are also reasons to consider if the current system is 
the best solution to provide the unaccompanied child with a representative 
during the asylum process. 
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Sammanfattning 
Föreliggande uppsats syfte är att undersöka i vad mån svensk rätt tillgodoser 
asylsökande ensamkommande barns rätt till en ställföreträdare under 
asylprocessen och vid ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd. Uppsatsen 
tillämpar rättsdogmatisk metod. Syftet besvaras utifrån frågeställningar som 
ämnar ge svar om vilken rätt som föreligger till en ställföreträdare, vilken 
funktion den gode mannen har i förhållande till andra aktörer samt huruvida 
Sverige har ett system som garanterar att barnet tilldelas en så kallad god 
man.   
 
Ett ensamkommande barn definieras som ett barn som vid ankomsten till ett 
land är skilt från båda sina föräldrar eller annan person som får anses ha trätt 
i föräldrarnas ställe. Internationella konventioner och EU-rätten uppställer 
krav om att ensamkommande barn som vill söka asyl, men som saknar 
rättshandlingsförmåga, ska tilldelas en företrädare. Företrädaren ska hjälpa 
barnet med att söka asyl samt bistå i övriga frågor som rör barnets 
angelägenheter.  
 
Personer under 18 år har enligt svensk rätt begränsad rättshandlingsförmåga, 
varför barnet behöver en ställföreträdare. För ett ensamkommande barn 
förordnas en god man som genom Lgeb tillskrivs rollen som både 
vårdnadshavare och förmyndare. Detta gör den gode mannen till en central 
person då det är denne som ska och kan agera för barnets räkning. Övriga 
aktörer som är involverade under asylprocessen är Migrationsverket, 
socialnämnden i barnets anvisningskommun, ett offentligt biträde samt 
överförmyndaren i kommunen där barnet vistas. Den gode mannens uppgift 
är bland annat att stå i kontakt med dessa aktörer. Får barnet uppehålls-
tillstånd upphör godmanskapet och en särskilt förordnad vårdnadshavare 
förordnas. Godmanskapet upphör även om barnet varaktigt lämnar Sverige. 
 
Undersökningen visar att den gode mannens bestämmanderätt sträcker sig 
lika långt som för andra som är ställföreträdare för barn. I nuvarande 
lagstiftning föreligger brister ur rättssäkerhetssynpunkt framförallt vad 
gäller när en god man ska vara förordnad och vilken överförmyndare som är 
behörig att förordna ställföreträdaren. När en god man är förordnad 
garanterar systemet att en ställföreträdare finns för barnet, men osäkerhet 
föreligger kring hur lagen ska tolkas exempelvis om barnet flyttar till en 
annan kommun.  
 
I uppsatsen framkommer det att skäl föreligger för lagstiftaren att se över 
den lagstiftning som anknyter till frågor om godmanskap för barn och att 
åtgärda föreliggande brister. Vidare argumenterar jag för att anledning finns 
att överväga huruvida godmanskap är den bästa lösningen för att tillgodose 
ensamkommande barns rätt till en ställföreträdare under asylprocessen.  
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Förord 
Under mina studier på juristprogrammet har jag vid påbörjandet av läsning 
av juridisk litteratur ofta fastnat vid författarens förord. Att få ta del av hur 
författaren valt ämne, vilka framgångar och motgångar personen har mött i 
arbetet och stoltheten som lyser igenom över att vara färdig har varit 
inspirerande. Alla dessa förord har även påmint mig om att det finns många 
anledningar till varför man kan välja att studera juridik.  
 
Nu är det min tur att få presentera mitt examensarbete. Med denna uppsats 
sätter jag punkt för den här resan och ser fram emot vad som komma skall.  
 
Jag vill tacka min handledare Titti Mattsson som under hela terminen varit 
engagerad, tillgänglig och konstruktiv i sin handledning. Tack Mathilda 
Rosén, Mamma och Filip för att ni tagit er tid för korrekturläsning. Slutligen 
ett särskilt tack till dig Filip, som hjälper mig till att ha perspektiv på 
tillvaron men framförallt ger mig så mycket glädje och kärlek.  
 
 
Karin Boeryd 
Lund 160527 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Antalet barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller någon annan 
vuxen som har trätt i föräldrarnas ställe för att söka asyl har ökat markant 
under de senaste åren. År 2004 kom knappt 400 ensamkommande barn.1 År 
2015 var antalet ensamkommande barn drygt 35 000.2   
 
Den stora ökningen har kommit att sätta det svenska mottagandesystemet på 
prov. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, framställde i slutet av år 2015 
en skrivelse till regeringen i vilken myndigheten ville uppmärksamma 
regeringen om att situationen i Sveriges kommuner vid tidpunkten nått 
bristningsgränsen. Förutsättningarna att klara av uppdraget att ta hand om de 
ensamkommande barnen ansågs av många kommuner då vara uttömda. IVO 
hade vid tillfället mottagit flera Lex Sarah-anmälningar där kommunerna 
uttryckte att de missförhållanden som rådde inte endast kunde kopplas till 
enstaka fall utan att missförhållandena härleddes till mer generella och 
strukturella omständigheter.3  
 
Vanligtvis ansvarar och agerar föräldrar för att tillgodose sina barns behov. 
Situationen som uppstår när ett barn kommer till Sverige utan en förälder 
eller annan medföljande vuxen skapar därför frågor om vad som händer med 
dessa barn och vem som istället ansvarar för dem. Finns det något system 
som tillser att ensamkommande barns rättigheter tillgodoses och hur är detta 
system i sådant fall utformat? Och klarar detta system av den situation som 
nu har uppstått? Dessa frågor har varit ingångsporten till detta arbete. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vad mån svensk rätt tillgodoser 
asylsökande ensamkommande barns rätt till en ställföreträdare under 
asylprocessen och vid ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd.  
 
För att uppnå syftet uppställs följande frågeställningar:  
 

- Vilka krav uppställer internationella konventioner och EU-rätten på 
att asylsökande ensamkommande barn ska tilldelas en företrädare 
under asylprocessen och vid eventuellt beslut om uppehållstillstånd?  

                                                
1 Migrationsverket, Asylsökande och asylsökande ensamkommande barn 2000–2014 
samtliga medborgarskap. 
2 Migrationsverket, Statistik.  
3 IVO, 2015-12-15 Dnr 10.4–38110/2015. 
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- Hur är det svenska ställföreträdarsystemet för barn, generellt och för 
asylsökande ensamkommande barn, utformat?  

- Vilken funktion har den gode mannen i förhållande till övriga 
aktörer som är involverade under asylprocessen? 

- Garanterar dagens system att ensamkommande barn har en 
ställföreträdare under asylprocessen och vid eventuellt beslut om 
uppehållstillstånd?  

- Ger nuvarande ordning den gode mannen möjlighet att utföra sitt 
uppdrag så som lagstiftaren avsett? 	
	

Utifrån dessa frågeställningar är min ambition att fastställa gällande rätt, 
men också att utreda vilka konsekvenser som följer av nuvarande 
lagstiftning. Utifrån det resultat som ges ämnar jag i den avslutande 
diskussionen i kap. 6 diskutera huruvida det föreligger brister i dagens 
system och vilka orsakerna till dessa brister kan vara. Vidare vill jag 
diskutera eventuella åtgärder som skulle behöva vidtas. Detta är attribut som 
karakteriserar en rättspolitisk argumentation.4  
 

1.3 Metod och material  
Ämnes- och materialval är styrande för vilken metod som kan komma att bli 
användbar för en uppsats.5 För att fastställa gällande rätt används inom 
rättsvetenskapen många gånger rättsdogmatisk metod, så också för denna 
uppsats. Vad rättsdogmatik innebär är enligt Sandgren inte helt klart, men 
han konstaterar att det finns uppfattningar, som till viss del överlappar 
varandra, om vad som karakteriserar den. Här inkluderas bland annat den 
verksamhet som utövas genom tolkning och systematisering av rätten, där 
rättskällorna ska användas enligt rättskälleläran i syfte att fastställa gällande 
rätt.6  
 
Rättskälleläran anger vilka rättskällor som skall, bör och får beaktas vid 
juridisk argumentation. 7 Rättskällor som skall beaktas är lagar, andra 
föreskrifter och sedvanerättsliga regler.8 För uppsatsen har de författningar 
som reglerar och anknyter till frågor om ställföreträdarskap behandlats. 
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, EU, har inneburit en 
utvidgning av rättskälleläran.9 Rättsakter antagna av unionen som reglerar 
ensamkommande barns rätt till en ställföreträdare har därför varit av 
relevans för arbetet.  
  
Rättskällor som bör beaktas är praxis, förarbeten och internationella 
konventioner som ligger till grund för inhemsk lagstiftning samt förarbeten 

                                                
4 Sandgren (2007) s. 62.  
5 Sandgren (2007) s. 45 f.  
6 Sandgren (2009) s. 118. 
7 Sandgren (2007) s. 36; Peczenik (1995) s. 213–218. 
8 Peczenik (1995) s. 213. 
9 Sandgren (2007) s. 36. 
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och andra tolkningsdata som tillhör sådana konventioner.10 Vid sökningar 
av vägledande avgöranden har databaser som exempelvis Infotorg Juridik 
(www.infotorg.se) använts. Vad gäller praxis har inga rättsfall från högsta 
instans påträffats som har behandlat frågor om godmanskap för 
ensamkommande barn. Bestämmelser som reglerar omfattningen av 
ställföreträdarskapsuppdraget för ensamkommande barn skiljer sig från 
ställföreträdarskapsformer för myndiga. Därför har praxis som behandlar 
godmanskap och förvaltarskap för vuxna inte använts för uppsatsen. 
Förarbeten till lagstiftning som aktualiseras har använts i stor utsträckning. 
Uppsatsen behandlar vidare även folkrättsligt material där störst tonvikt 
läggs vid FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. 
Barnkonventionen gäller inte som lag i Sverige men då detta är ett 
instrument som har påverkat utformandet av svensk lagstiftning är 
konventionen och de uttalanden som gjorts av FN:s kommitté för barnets 
rättigheter, barnrättskommittén, material som bör användas.  
 
För att besvara uppsatsens syfte har svar också fått sökas i material som 
enligt rättskälleläran får beaktas. Icke prejudicerande domar och beslut från 
myndigheter får enligt rättskälleläran beaktas.11 Domstolsavgöranden från 
underinstanser som behandlar frågor om godmanskap för ensamkommande 
barn är också få till antalet. Mina sökningar12  har resulterat i ett (1) 
kammarrättsbeslut som har varit av relevans för uppsatsen. Därför har 
istället rekommendationer och riktlinjer från myndigheter, vilket också är 
material som får beaktas, använts i stor utsträckning.13 Även om sådant 
material inte på samma sätt som prejudikat är att betrakta som vägledande 
vid fastställandet av gällande rätt ger det en uppfattning om hur 
lagstiftningen tolkas av olika rättstillämpare.  
 
Sökningar har även gjorts efter för arbetet relevanta JO-beslut. Ambitionen 
har i detta fall varit att undersöka förekomsten av uttalanden från 
justitieombudsmannen, JO, gällande överförmyndares handläggning av 
ärenden avseende ställföreträdarskap för ensamkommande barn. 
Sökningar14 i JO:s databas (www.jo.se/sv/JO-beslut/) har gett en (1) träff 
som rör överförmyndares handläggning av sådana ärenden. En utvidgad 
sökning15 har också gjorts för att se huruvida JO uttalat sig avseende 
överförmyndares handläggning av andra ställföreträdarskap. Då jag har 
kunnat konstatera att handläggning av sådana ställföreträdarskap skiljer sig 
gentemot handläggning av ärenden avseende godmanskap för ensam-
kommande barn har detta material inte varit användbart för arbetet.  
 
Doktrin utgör en rättskälla som också får beaktas. Doktrin som behandlar 
frågor kring ställföreträdarskap för ensamkommande barn finns i begränsad 

                                                
10 Peczenik (1995) s. 215. 
11 Peczenik (1995) s. 215 f. 
12 Sökning den 18 maj 2016, sökord: ensamkommande barn, god man och 
bestämmanderätt. 
13 Peczenik (1995) s. 215 f. 
14 Sökning den 18 maj 2016, sökord: ensamkommande barn, överförmyndare och god man.  
15 Sökning den 18 maj 2016, sökord: överförmyndare.   
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omfattning. Därför har doktrin som behandlar familje- och socialrättsliga 
frågor samt andra typer av ställföreträdarskap använts i tillämpliga delar.  
 
Uppsatsen behandlar även rapporter, undersökningar och uttalanden som 
publicerats av exempelvis barnrättsorganisationer och Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL. För besvarandet av uppställda frågeställningar har 
därmed material som inte hänförs till rättskälleläran använts. Empiriskt 
material kan dock ge ökad tyngd till en rättspolitisk argumentation.16  
 

1.4 Forskningsläge 
Frågor om ensamkommande barns situation och rättigheter vid ankomsten 
till Sverige har uppmärksammats och behandlats i ett flertal tidigare 
framställningar.  
 
Socialstyrelsen och Migrationsverket framlade år 2002, på uppdrag av 
regeringen, redovisningen Förbättringar i mottagandet av barn från annat 
land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k. 
ensamkommande barn), förslag kring hur mottagandet av ensamkommande 
barn kunde bli bättre. År 2015 presenterades en reviderad version av 
skrivelsen Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar 
av Migrationsverket, SKL, Skolverket, Länsstyrelserna och Socialstyrelsen, 
som ska klargöra ansvarsfördelningen mellan olika aktörer under 
mottagandeprocessen. Vidare publicerade Barnombudsmannen i januari år 
2016 rapporten Barn på flykt, barns och ungas röster om mottagande av 
ensamkommande där 450 ensamkommande barn har intervjuats om sina 
erfarenheter av mottagandet i Sverige.   
 
Vad gäller doktrin som behandlar godmanskap för ensamkommande barn 
samt ställföreträdarskap i övrigt är denna relativt knapphändig överlag. Per 
Henning Grauers utgav i början av 1990-talet en bok om samtliga 
godmanskap som då förekom inom rättsområden i svensk rätt. Torbjörn 
Odlöw och Therése Fridström Montoya har i sina avhandlingar analyserat 
frågor angående ställföreträdarskap för vuxna. Övrig doktrin som behandlar 
ställföreträdarskap har ofta karaktär av handböcker och riktar sig till 
praktiserande gode män. Här ska särskilt Eva von Schéele och Ingemar 
Strandbergs bok Ensamkommande barns rätt: en vägledning för den gode 
mannen, kommunen m fl. lyftas fram som specifikt behandlar frågor om 
godmanskapet för ensamkommande barn. 
 
Flera barnrättsorganisationer har kontinuerligt presenterat rapporter som 
kritiskt uppmärksammat frågor kring godmanskap för ensamkommande 
barn, där Rädda Barnens rapport Oklart uppdrag från år 2010 och 
Stockholms Stadsmissions rapport Tema: Ensamkommande barn från år 
2015 kan ges som exempel.   
 
                                                
16 Sandgren (2009) s. 33.  
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Flertalet tidigare framställningar har tagit sikte på att antingen beskriva 
involverade aktörers uppgifter eller att genom empiriska undersökningar 
presentera vilka konsekvenser lagstiftningen har fått i praktiken. 
Diskussionerna förs dock sällan på ett djupare plan angående vilken roll den 
gode mannen har i mottagandeprocessen och vilka orsakerna är till de 
problem som kan uppstå, varför jag anser att mitt arbete är av relevans. 
 

1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen behandlar asylsökande ensamkommande barns rätt till en 
ställföreträdare och innebörden av denna funktion. Utifrån denna 
formulering är några avgränsningar i sig gjorda men bör ändå kommenteras.   
 
Det finns ett flertal rättigheter som tillskrivs barn och därmed också 
ensamkommande barn. Exempelvis föreligger enligt artikel 8 i den 
europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och 
de grundläggande friheterna, EKMR, en rätt för barnet att återförenas med 
sin familj och artikel 28 barnkonventionen tillskriver barn rätt till 
utbildning. Det ska här poängteras att syftet med uppsatsen inte är att 
undersöka samtliga rättigheter som kan aktualiseras för barnet. Uppsatsen 
undersöker vilken lösning lagstiftaren har valt för att kontrollera att dessa 
rättigheter tillvaratas och tillgodoses när barnets föräldrar eller annan person 
som har trätt i föräldrarnas ställe inte har möjlighet att göra det. I den mån 
övriga rättigheter beskrivs fyller dessa en funktion för att kunna utreda 
uppsatsens syfte. Jag vill här särskilt lyfta att barnets rätt att komma till tals 
av utrymmesskäl inte behandlas. 
 
Fokus för uppsatsen är ställföreträdarens roll under asylprocessen. För att 
kunna redogöra för denna krävs emellertid en redogörelse för andra aktörers 
uppgifter under mottagandet. Syftet är dock inte att ingående redogöra för 
dessa aktörers processer, där Migrationsverkets asylprövning kan ges som 
exempel. Aspekter kring övriga aktörers förfaranden behandlas i den mån de 
har betydelse för, eller påverkan på, ställföreträdarens uppdragsutövande.  
 
Under arbetets gång har det visat sig att två typer av förordnade 
ställföreträdarskap kan aktualiseras för ensamkommande barn, ett under 
asylprocessen: godmanskap för ensamkommande barn, och ett om 
uppehållstillstånd meddelas: särskilt förordnad vårdnadshavare. Då jag har 
ansett det vara av intresse att undersöka hur ställföreträdarfunktionen 
påverkas vid asylprocessens slut beskrivs bestämmelser kring den särskilt 
förordnade vårdnadshavaren. Tyngdpunkten av framställningen läggs dock 
vid ställföreträdarskapet som tillämpas under asylprocessen, det vill säga 
godmanskap för ensamkommande barn.  
 
Ensamkommande barn vårdas enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 
(2001:453), SoL. Vid behov kan även vård enligt lag (1990:52) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU, bli aktuell. Vad detta får för 
konsekvenser för den gode mannens legala vårdnad om barnet hade varit 
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intressant att undersöka, men kan av utrymmesskäl inte behandlas. 
Framställningen kommer endast fördjupa sig i vård som ges enligt SoL, 
vård enligt LVU kommer kort kommenteras. Av utrymmesskäl har också 
frågor som uppstår då ensamkommande barn avviker samt vad som gäller 
då barn tas i förvar uteslutits. 
 
En fråga som på senare tid har uppkommit till diskussion är huruvida 
överförmyndarens tillsynsverksamhet över ställföreträdarna sker på ett 
rättssäkert sätt.17 Överförmyndarens tillsynsverksamhet behandlas dock i 
begränsad omfattning i denna framställning. Uppsatsen behandlar 
framförallt frågor som uppstår då överförmyndaren ska förordna god man 
för ensamkommande barn. Slutligen finns av utrymmesskäl inte heller 
utrymme att redogöra för andra länders ställföreträdarsystem. En hänvisning 
görs dock i den avslutande diskussionen till Nederländernas system. Detta 
för att visa på att andra ställföreträdarskapslösningar för ensamkommande 
barn finns.  
   

1.6 Perspektiv och begrepp 
Här presenteras och beskrivs valt perspektiv för uppsatsen samt några 
begrepp som är återkommande i arbetet.  

1.6.1 Rättssäkerhet 
För uppsatsen anläggs ett rättssäkerhetsperspektiv. Innebörden av begreppet 
rättssäkerhet har föranlett diskussion i doktrinen, men visst samförstånd 
föreligger. Begreppet används för att beskriva att ett rättssystems lag-
stiftning är förutsebar för medborgarna samt att individer genom lagstiftning 
ges rättsligt skydd gentemot stat och individer.18 Om den mer specifika 
innebörden av begreppet och dess användning finns flera teorier och 
definitioner.19 Med vetskap om detta har jag för uppsatsen valt att utgå från 
Frändbergs definition om vad som krävs för att rättsäkerhet skall råda. 
Frändberg uppställer tre nödvändiga villkor. För det första krävs att det 
existerar klara och adekvata regler. Därmed utgörs den största 
rättssäkerhetsgarantin av lagen, varför det ställs stora krav på de som 
utformar den. Det andra kriteriet utgörs av att reglerna ska finnas 
lättillgängliga för medborgarna. Slutligen ska medborgarna kunna lita på att 
rättstillämpande organ tillämpar reglerna lojalt och korrekt. I detta villkor 
inkluderas även att myndigheterna måste kunna upprätthålla rättsordningen. 
Av detta framgår att säkerställandet av rättssäkerheten vilar på både 
lagstiftaren och rättstillämparen.20 
 
Denna definition av rättssäkerhetsbegreppet kommer att användas som ett 

                                                
17 Se exempelvis SVT, Fall på fall av kritik – men överförmyndarna är passiva.   
18 Dessa tolkningar av begreppet beskrivs av Frändberg (2000) s. 270; Zila (1990) s. 284. 
19 Se exempelvis Peczenik (1995) s. 89–95, Zila (1990) 284-305.  
20 Frändberg (2000) s. 274–280. 
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analysverktyg i kap. 6. Det svenska rättssystemet ger medborgarna tillgång 
till lagstiftning och det material som tolkar den.21 Villkor två kommer därför 
inte behandlas närmre i den avslutande diskussionen.   

1.6.2 Barnets bästa  
I uppsatsen kommer att hänvisas till principen om barnets bästa. Principen 
är grundläggande inom barnrätten och uppställs i såväl internationell som 
nationell rätt. 22 Principen om barnets bästa framgår av artikel 3 
barnkonventionen (om barnkonventionen, se avsnitt 2.3.1). Artikeln stadgar 
att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig åtgärderna vidtas av offentliga 
eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa 
myndigheter eller lagstiftande organ ska barnets bästa komma i främsta 
rummet. 
 
Barnrättskommittén har angivit att principen består av tre delar: en materiell 
rättighet, en tolkningsprincip och en förfaranderegel. Den materiella 
rättigheten utgörs av att barnets bästa ska bedömas och sättas i främsta 
rummet när olika intressen vägs mot varandra i beslut som rör barnet. Som 
tolkningsprincip används principen för att fatta beslut som är till det bästa 
för barnet. Vid förfaranden där barn kommer påverkas av beslutet måste 
beslutsprocessen innehålla en utvärdering om vilka konsekvenser beslutet 
kommer att få för barnet.23 Principen ska beaktas vid lagstiftningsarbete och 
vid tillämpning av lagstiftning i frågor som rör barn. Vidare ska den tolka 
och ge innehåll till barnkonventionens sakartiklar. Principen kommer i 
svensk lag bland annat till uttryck i 1 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716), 
UtlL, 6 kap. 2 § a föräldrabalken, FB, 1 kap. 2 § SoL och 1 § LVU, där 
principen har givits olika tolkningar.24  
 
Begreppet barnets bästa aktualiseras i ett flertal av de rättsakter som 
behandlas i uppsatsen. Jag kommer att återkomma till principen i diskussion 
kring huruvida lagstiftningens utformning tillser barnets bästa och huruvida 
principen aktualiseras för godmanskapsuppdraget.    

1.6.3 Rättskapacitet och rättshandlingsförmåga 
Alla människor har rättskapacitet vilket innebär en förmåga att vara subjekt 
för rättigheter och skyldigheter, så även barn. Detta innebär exempelvis en 
förmåga att kunna äga egendom. 25 För att kunna tillvarata sina 
angelägenheter och företa handlingar som får rättsliga följder krävs 
rättshandlingsförmåga. Vissa grupper anses på grund av sin omognad eller 
sitt psykiska tillstånd inte ha full rättshandlingsförmåga. Vilken verkan 

                                                
21 Frändberg (2000) s. 278. 
22 Schiratzki (2014) s. 29. 
23 CRC/C/GC/14 p. 6. 
24 Schiratzki (2014) s. 31f. 
25 Saldeen (2013) s. 298 ff.; Bergström (red.) (2002) s. 159.  
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handlingar som företas av personer från sådana grupper får regleras i lag26. 
Inom processrätten benämns en persons rättskapacitet med termen parts-
habilitet och innebär att personen har rätt att vara part i en process i domstol 
eller hos myndighet.27  För att uppnå partsställning, och därmed talerätt, 
krävs att personen berörs av saken i målet. Förmågan att företa rättsliga 
handlingar i processen kallas processhabilitet.28    
 

1.7 Disposition  
I den fortsatta framställningen ges i kap. 2 inledningsvis en redogörelse för 
vem som är ett ensamkommande barn, på vilka grunder asyl kan beviljas 
samt det ensamkommande barnets rätt till en företrädare i asylprocessen. 
Redogörelsen tar sin utgångspunkt i vad internationella konventioner och 
EU-rättsliga bestämmelser föreskriver om detta. Därefter beskrivs i kap. 3 
kortfattat om vad som händer då ett ensamkommande barn kommer till 
Sverige och vilka aktörer som är involverade under asylprocessen. I kap. 4 
fördjupar sig framställningen i frågan om ställföreträdarfunktionen för 
ensamkommande barn i svensk rätt. Kapitlet beskriver inledningsvis allmänt 
om ställföreträdarskap i svensk rätt, hur ställföreträdarskap för barn är 
utformat generellt samt ställföreträdarskapet god man för ensamkommande 
barn. Därefter analyseras i kap. 5 hur detta godmanskapsystem är utformat 
för att tillse att det ensamkommande barnet har en god man under 
asylprocessen samt vilken roll den gode mannen fyller i förhållande till 
andra aktörer. Därpå redogörs kortfattat om upphörandet av godmanskapet. 
I avsnitt 5.3.1 beskrivs den ställföreträdare som förordnas i det fall barnet 
får uppehållstillstånd, den särskilt förordnade vårdnadshavaren. Slutligen 
följer i kap. 6 en avslutande diskussion kring det resultat som framkommit, 
vilket utmynnar i en rättspolitisk argumentation kring de brister som 
föreligger i nuvarande ordning och vilka åtgärder som bör vidtas.  

                                                
26 Se 9 kap. 1 § FB och lag (1924:323) om verkan av avtal som slutits under påverkan av en 
psykisk störning. 
27 Saldeen (2013) s. 298 ff. 
28 Mattsson (2002) s. 168, 172. 
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2 Ensamkommande barn i en 
internationell kontext  

Med ett barn avses enligt artikel 1 barnkonventionen en människa under 18 
år, om inte barnet blir myndigt tidigare enligt nationell lagstiftning.29  Denna 
definition av ett barn kommer att användas för uppsatsen. Föreliggande 
kapitel kommer inledningsvis definiera vem som är ett ensamkommande 
barn. Då uppsatsen utreder förhållanden som behandlar asylsökande 
ensamkommande barn följer ett avsnitt om på vilka grunder asyl kan 
beviljas. Därefter redogörs för vad internationella konventioner och EU-
rätten föreskriver om asylsökande ensamkommande barns rätt till en 
företrädare. 
 

2.1 Definition av ensamkommande barn 
UNHCR30 definierar ensamkommande barn som: (…) ”children under 18 
years of age who have been separated from both parents and are not being 
cared for by an adult who, by law or custom, is responsible for doing so”.31  
 
Enligt artikel 2 l skyddsgrundsdirektivet32 är ett ensamkommande barn en 
underårig som anländer till en medlemsstats territorium utan att vara i 
sällskap med en vuxen som enligt lag eller praxis i medlemsstaten ansvarar 
för honom eller henne. Begreppet omfattar också en underårig som reser in i 
en medlemsstat tillsammans med en medföljande vuxen men därefter 
lämnas ensam.   
  
Att Förenta nationernas, FN, definition har fått genomslag och att 
skyddsgrundsdirektivets definition är implementerat i svensk lagstiftning 
framgår av 1 § 5 st. lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., 
LMA, samt 2 § lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn, 
Lgeb. Lagrummen föreskriver att ett barn som vid ankomsten till Sverige är 
skilt från båda sina föräldrar eller från någon annan vuxen person som får 
anses ha trätt i föräldrarnas ställe är ensamkommande. Också ett barn som 
kommit till Sverige i sällskap med en vuxen men som av någon anledning 

                                                
29 Definitionen överensstämmer med åldern då person enligt svensk rätt, se 9 kap. 1 § FB, 
blir myndig.  
30 United Nations High Commissioner for Refugees, FN:s flyktingkommissarie (sv.). 
Angående UNHCR se avsnitt 2.3.2. 
31 UN Doc. A/56/333 s. 3. 
32 Rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när 
tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt 
skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att 
betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet 
(omarbetning). 
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därefter blivit ensam betraktas som ensamt.33 Barn skall i Sverige betraktas 
som ensamkommande oavsett vilken typ av uppehållstillstånd som söks och 
även i det fall barnet gömmer sig för myndigheterna.34  
 

2.2 Rätten att söka asyl och vilka grunder 
som kan ge asyl  

Artikel 14 i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna35 
stadgar att alla människor har rätt att söka asyl. Det finns flera grunder som 
innebär att asylsökande ska beviljas uppehållstillstånd. I svensk rätt regleras 
dessa i UtlL.  
 
Grunden flykting härleds till FN:s flyktingkonvention36 med tillhörande 
tilläggsprotokoll37. Grunden flykting kommer i svensk rätt till uttryck i 4 
kap. 1 § UtlL som anger att med flykting avses en utlänning som befinner 
sig utanför det land som utlänningen är medborgare i, på grund av att 
personen känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, 
nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell 
läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och inte kan, 
eller på grund av sin fruktan inte vill, begagna sig av det landets skydd. 
Detta gäller även för en statslös person som befinner sig utanför det land där 
han eller hon tidigare haft sin vanliga vistelseort. 

EU:s medlemsstater har tillsammans, utöver FN:s flyktingdefinition, 
kommit överens om ytterligare skyddsskäl som ska ge asyl i unionens 
medlemsstater. Skyddsskälen går i direktivet under beteckningen subsidiärt 
skyddsbehövande och anges i artikel 2 f skyddsgrundsdirektivet. I svensk 
lag har direktivets skyddsskäl implementerats i 4 kap. 2 § UtlL och i 
lagstiftningen används begreppet alternativt skyddsbehövande. En person är 
subsidiärt/alternativt skyddsbehövande om det finns grundad anledning att 
anta att personen vid ett återvändande till hemlandet skulle löpa risk att 
straffas eller skadas på något sätt som uppräknas i bestämmelsen, 
exempelvis genom tortyr.  

Av skäl 12 skyddsgrundsdirektivet följer att rättsakten är ett minimidirektiv. 
Sverige har utöver nu nämnda skyddsgrunder infört en tredje grund som ger 
asyl, vilken benämns övrig skyddsbehövande. Enligt 4 kap. 2 § a UtlL är en 
övrig skyddsbehövande den som i andra fall än som avses i 4 kap. 1 och 2 
§§ UtlL behöver skydd på grund av en yttre eller inre väpnad konflikt eller 
på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner en välgrundad 
                                                
33 Fortsättningsvis kommer här endast hänvisas till ensamkommande barn men här åsyftas 
också ensamma barn. 
34 Prop. 2004/05:136 s. 20. Uppsatsen kommer fortsättningsvis endast redogöra för vad som 
gäller för ensamkommande barn som söker asyl. 
35 FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, antagen den 10 december 
1948.   
36 1951 års konvention om flyktingars rättsliga ställning, antagen den 28 juli 1951.  
37 1967 års protokoll om flyktingars rättsliga ställning, antaget den 31 januari 1967. 
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fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp, eller inte kan återvända till sitt 
hemland på grund av miljökatastrof. 

 

2.3 Ensamkommande barns rätt till en 
företrädare 

Ett barn har således rätt att söka asyl oavsett om det kommer till ett land 
tillsammans med en vuxen eller på egen hand. I följande avsnitt redogörs för 
vad som föreskrivs i internationella konventioner och EU:s rättsakter 
beträffande staters skyldigheter att utforma regelverk som tillser att ensam-
kommande får hjälp med att tillvarata sina rättigheter.  

2.3.1 Barnkonventionen  
Barnkonventionen är en internationell konvention som innebär ett 
fullständigt erkännande av barnet som rättighetsbärare och som förmedlar 
att ett barnperspektiv ska stå i centrum vid beslut eller åtgärder som rör 
barn. 38  Barnkonventionen syftar till att garantera att barns rättigheter 
skyddas och tillgodoses på alla samhällsplan. 39 Sverige ratificerade 
barnkonventionen år 1990. Genom ratificeringen har Sverige förpliktat sig 
att följa konventionens bestämmelser. Två metoder används för att införliva 
internationella konventioner i svensk rätt, inkorporering och transformering. 
Transformering innebär att den nationella lagstiftningen anpassas efter 
konventionens bestämmelser. Inkorporering innebär att det genom lag eller 
förordning föreskrivs att konventionen gäller direkt som lag. Vad gäller 
barnkonventionen har denna transformerats in i befintlig lag (se avsnitt 
1.6.2). Konventionen gäller därmed inte som lag i Sverige, men domstolar 
och myndigheter ska så långt det är möjligt, tolka svensk lagstiftning 
fördragskonformt.40  
 
Fyra grundläggande principer uppställs som ska genomsyra tolkning och 
tillämpning av hela barnkonventionen.41 Artikel 2 barnkonventionen anger 
principen om anti-diskriminering. Konventionsstaterna är skyldiga att 
tillerkänna alla barn som vistas inom konventionsstatens jurisdiktion de 
rättigheter som konventionen uppställer. Artikel 3 barnkonventionen, som 
tidigare nämnts, föreskriver att barnets bästa ska vara styrande i alla 
processer som kan komma att påverka barnet. Artikel 6 barnkonventionen 
föreskriver om barnets rätt till liv och utveckling. Den fjärde grundläggande 
principen anges i artikel 12 barnkonventionen och stadgar att barnet har rätt 
att få komma till tals.  
 

                                                
38 SOU 2016:19 s. 91 f.  
39 Sandesjö (2013) s. 32 f. 
40 SOU 1996:115 s. 22. I SOU 2016:19 föreslås att en lag om inkorporering av 
konventionen i svensk rätt ska införas.   
41 SOU 2016:19 s. 90.  
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För barn på flykt stadgas i artikel 22 p. 1 barnkonventionen att 
konventionsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att barn 
som söker flyktingstatus eller anses vara flykting, erhåller lämpligt skydd 
och humanitärt bistånd vid åtnjutandet av de tillämpliga rättigheter som 
anges i konventionen. Om barnets föräldrar eller andra familjemedlemmar 
inte kan påträffas, skall barnet enligt artikel 22 p. 2 barnkonventionen ges 
samma skydd som varje annat barn som varaktigt eller tillfälligt berövats sin 
familjemiljö av något skäl i enlighet med konventionen. Det skydd som 
åsyftas regleras i artikel 20 barnkonventionen. Ett barn som har berövats sin 
familjemiljö har enligt artikeln rätt till särskilt skydd och bistånd från statens 
sida, så kallad alternativ omvårdnad. Konventionsstaterna skall enligt artikel 
20 p. 2 barnkonventionen säkerställa att alternativ omvårdnad ges i enlighet 
med nationell lagstiftning. Formen för omvårdnaden får anpassas efter 
landets traditioner så länge rättigheterna som uppställs i konventionen 
uppfylls.42 Formuleringen att barnet har en rätt till särskilt skydd och bistånd 
förtydligar samhällets skyldighet att ta hand om barnet.43  
 
Barnkonventionen har inga sanktionsmöjligheter. Enligt artikel 43 
barnkonventionen övervakas efterlevnaden av konventionen istället av 
barnrättskommittén. Barnrättskommittén är ett organ inom FN som består 
av 18 oberoende experter, som väljs av konventionsstaterna. Experterna 
anses ha högt moraliskt anseende och särskild sakkunskap inom mänskliga 
rättigheter. Barnrättskommittén utger kontinuerligt allmänna kommentarer 
om hur konventionen ska tolkas och genomföras. Enligt artikel 44 
barnkonventionen ska samtliga anslutna konventionsstater kontinuerligt 
lämna rapporter till barnrättskommittén. Av rapporterna ska framgå 
huruvida åtagandena gentemot konventionen har uppfyllts samt hur 
konventionsstaten har gått tillväga för att genomföra rättigheterna. Dessa 
rapporter granskas av barnrättskommittén som i enlighet med artikel 45 d 
barnkonventionen därefter lämnar allmänna rekommendationer riktade till 
konventionsstaterna om åtgärder som bör vidtas för att förbättra 
efterlevnaden av konventionen. 44  Det kan ifrågasättas vilken påverkan 
barnkonventionen har för Sverige i praktiken. Ett godkännande av 
konventionen är dock ett uttryck för att staten i fråga vill följa barn-
konventionens intentioner.45   
 
Vad gäller ensamkommande barn har barnrättskommittén i en allmän 
kommentar uttalat att konventionsstaterna är skyldiga att utforma regelverk 
som garanterar att ensamkommande barn får en lämplig företrädare som 
värnar barnets bästa. En rättslig företrädare eller rådgivare bör utses så fort 
barnet konstaterats vara ensamkommande och ska sedan kvarstå i uppdraget 
till dess barnet blir myndigt eller lämnar landet. Den rättsliga företrädaren 
bör konsulteras och informeras om de åtgärder som vidtagits i förhållande 
till barnet. Den rättsliga företrädaren bör ha befogenhet att vara med vid 
planering, beslutsprocesser, förhandlingar, omvårdnadsarrangemang och 
                                                
42 Hodgkin och Newell (2007) s. 277. 
43 Handbok om barnkonventionen (2008) s. 204 f.  
44 Committee On The Rights Of The Child, Committee On The Rights Of The Child. 
45 SOU 1996:115 s. 23. 



 17 

andra försök som inleds för att hitta varaktiga lösningar för barnet. 
Företrädaren ska fungera som en länk mellan barnet och de myndigheter och 
individer som tillhandahåller den kontinuerliga omvårdnaden som barnet 
behöver.46 I asylprocesser eller vid andra administrativa förfaranden bör 
barnet dessutom tilldelas ett juridiskt ombud.47 I storskaliga krissituationer, 
där det är svårt att ordna med rättsliga företrädare individuellt, bör 
konventionsstaterna samt organisationer som arbetar för barn som skilts från 
sina föräldrar, skydda och främja barns rättigheter och deras bästa.48 I den 
allmänna kommentaren anges vidare att den lösning konventionsstaterna 
väljer för att uppfylla artikel 22 barnkonventionen ska garantera dessa barn 
sådan alternativ omvårdnad som anges i artikel 20 barnkonventionen.49  

2.3.2 UNHCR:s riktlinjer 
UNHCR är FN:s flyktingorgan som arbetar för att bereda flyktingar skydd 
men är också pådrivande i arbetet för att upprätthålla skyddet för 
flyktingar.50 UNHCR:s riktlinjer51 anger hur mottagandet av asylsökande 
ensamkommande barn bör genomföras. I p. 5.7 UNHCR:s riktlinjer anförs 
att det i varje land bör inrättas en organisation genom vilken en representant 
för det ensamkommande barnet kan utses. Representanten bör ha nödvändig 
kunskap om barns behov av omsorg och skall kunna bevaka barnets 
intressen. Detta innebär att tillse att barnets rättsliga, sociala, medicinska 
och psykologiska behov tillgodoses under asylutredningen och fram till att 
en mer varaktig lösning finns för barnet. I p. 8.3 UNHCR:s riktlinjer 
föreskrivs att ett ensamkommande barn som vill söka asyl men som inte har 
rättshandlingsförmåga bör representeras av en vuxen person som känner till 
dess bakgrund och som kan försvara barnets intressen. Barnet bör även ges 
tillgång till ett juridiskt ombud i denna process.    

2.3.3 EU-rättsliga bestämmelser  
EU har genom ett flertal rättsakter infört bestämmelser som reglerar 
asylprocessen inom unionen, där det redan nämnda skyddsgrundsdirektivet 
är en av dem.  
 
Asylprocedurdirektivet52 är ett minimidirektiv (se skäl 12) som behandlar 
grundläggande principer som ska gälla för hanteringen av asylansökningar 
inom unionen. 53  I artikel 7 p. 3 asylprocedurdirektivet föreskrivs att 
medlemsstaterna ska se till att barn ska kunna lämna en ansökan om asyl på 
egen hand om barnet enligt medlemsstatens lagstiftning har rättshandlings-
                                                
46 CRC/C/GC/6 p. 33. 
47 CRC/C/GC/6 p. 36. 
48 CRC/C/GC/6 p. 38. 
49 CRC/C/GC/6 p. 40.  
50 UNHCR, About us.  
51 Guidelines on Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking 
Asylum, antagna i februari 1997. 
52 Direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja 
och återkalla internationellt skydd (omarbetning). 
53 Sandesjö (2013) s. 58 f.  
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förmåga. Har barnet inte rättshandlingsförmåga ska barnet få hjälp med att 
lämna ansökan. Den som bistår barnet med detta kan vara barnets föräldrar, 
andra vuxna familjemedlemmar, en vuxen person som enligt lag i 
medlemsstaten har ansvar för barnet eller en annan företrädare. 
Asylprocedurdirektivet stadgar i artikel 22 även att asylsökande ska ges en 
faktisk möjlighet att på egen bekostnad rådgöra med en juridisk rådgivare i 
frågor som berör ansökningar om internationellt skydd i alla skeden av 
förfarandet. Detta också efter ett beslut som gått sökanden emot. 
Medlemsstaterna får också tillåta icke-statliga organisationer att lämna 
kostnadsfritt rättsligt bistånd och/eller biträde till sökande i förfaranden i 
första instans och vid förfaranden gällande återkallande av internationellt 
skydd. Artikel 25 asylprocedurdirektivet uppställer särskilda garantier för 
ensamkommande barn vid asylprövningen. Medlemsstaten ska snarast 
möjligt vidta åtgärder för att säkerställa att en företrädare företräder och 
biträder det ensamkommande barnet, för att möjliggöra för barnet att 
utnyttja de rättigheter och uppfylla de skyldigheter som följer av direktivet. 
Företrädaren ska utföra sitt uppdrag i enlighet med principen om barnets 
bästa och ska ha nödvändiga sakkunskaper för uppdraget. Vidare ska 
företrädaren endast bytas ut om det är nödvändigt. Artikeln föreskriver att 
företrädaren kan vara den företrädare som avses i mottagandedirektivet54.  
 
Mottagandedirektivet anger minimiregler för hur asylsökande ska behandlas 
under den tid deras asylansökan prövas i medlemsstaterna.55 Asylsökande 
ska garanteras sådana levnadsförhållanden som anges i artiklarna 17–18 
mottagandedirektivet. Artiklarna anger bland annat att en levnadsstandard 
ska säkerställas som tillser asylsökandes fysiska och psykiska hälsa samt 
inkvartering på något av de sätt som direktivet anger. Artikel 23 
mottagandedirektivet stadgar att medlemsstaterna ska garantera barn en 
levnadsstandard som tillgodoser de behov barnet har av fysisk, psykisk, 
moralisk och social utveckling. Artikel 24 p. 1 mottagandedirektivet 
föreskriver att medlemsstaterna så snart som möjligt ska vidta åtgärder för 
att se till att ensamkommande barn har en företrädare. Företrädaren ska 
biträda och hjälpa barnet att ta tillvara sina rättigheter och fullgöra sina 
skyldigheter enligt direktivet. Uppgifterna ska fullgöras utifrån principen 
om barnets bästa och företrädaren ska besitta nödvändig kunskap för 
uppdraget. För att kunna säkerställa den underåriges välbefinnande och 
sociala utveckling ska den person som företräder barnet endast bytas ut om 
det är nödvändigt. Vad gäller principen om barnets bästa anges i artikel 23 
mottagandedirektivet bland annat att vederbörlig hänsyn ska tas till den 
underåriges välbefinnande och sociala utveckling.    
 
Dublinförordningen56, Dublin III, är en central del av EU:s asylpolitik. 

                                                
54 Direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som 
ansöker om internationellt skydd (omarbetning).  
55 Se skäl 28 mottagandedirektivet.  
56 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om 
kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en 
ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har 
lämnat in i någon medlemsstat. 
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Förordningen har omarbetats flera gånger och nu gällande förordning trädde 
i kraft den 1 januari år 2014. Förordningens syfte är enligt artikel 1 Dublin 
III att klargöra vilket land som ska ansvara för att pröva en persons ansökan 
om asyl som gjorts i någon av unionens medlemsstater. Också i Dublin III 
uppställs krav om att en företrädare för ensamkommande barn ska utses. 
Enligt artikel 6.2 Dublin III ska barnet tilldelas en företrädare som företräder 
och/eller bistår i samband med samtliga förfaranden som föreskrivs i 
förordningen. Företrädaren som utses ska ha de kvalifikationer och 
kunskaper som krävs för att beakta barnets bästa i ärendet. Artikel 6.2 
Dublin III föreskriver att denna punkt inte ska påverka tillämpningen av 
relevanta bestämmelser i artikel 25 asylprocedurdirektivet. Med en 
företrädare avses enligt artikel 2 k Dublin III en person eller organisation 
som utses för att bistå och företräda barnet i förfaranden enligt förordningen 
för att tillgodose barnets bästa och vid behov företräda barnet rättsligt.  
 
I ovanstående direktiv och förordning föreskrivs således ett flertal 
företrädarfunktioner som ska tilldelas barnet under asylprocessen. 
Företrädaren som anges i asylprocedurdirektivet ska kunna hjälpa barnet 
med asylansökan och att i övrigt utöva de rättigheter och skyldigheter som 
anges i direktivet. Företrädaren i mottagandedirektivet ska kunna hjälpa 
barnet att tillvarata rättigheter som föreskrivs vad gäller levnadsstandarden. 
Funktionerna som företrädaren ska ha anges i dessa direktiv kunna utföras 
av samma person. Asylprocedurdirektivet anger även en rätt till att anlita en 
juridisk rådgivare. En skillnad görs därmed, precis som i barnkonventionen 
och UNHCR:s riktlinjer, mellan en företrädare som har rollen att inträda 
istället för föräldern och en funktion som anförs ska vara juridiskt kunnig. I 
Dublin III föreskrivs krav om en företrädare för ensamkommande barn i de 
förfaranden som anges i förordningen. Denna företrädare ska besitta sådana 
kunskaper som krävs för att tillvarata barnets rättigheter i sådan process. 
Sammanfattningsvis får förstås att krav uppställs på medlemsstaterna om att 
inrätta regelverk som tillser att företrädare som fyller dessa funktioner finns, 
men att medlemsstaterna är fria att välja utformandet av funktionen eller 
funktionerna som ska tillse detta. Vilka överväganden Sverige har gjort 
återkommer jag till i den fortsatta framställningen. Samtliga rättsakter ger 
uttryck för att företrädarna ska fullgöra sina uppdrag utifrån principen om 
barnets bästa.  
 
Slutligen föreskriver skyddsgrundsdirektivet vilken rätt ett ensamkommande 
barn har till en företrädare efter att barnet beviljats skydd i en medlemsstat. 
Artikel 31 skyddsgrundsdirektivet stadgar att för ett ensamkommande barn 
som har beviljats uppehållstillstånd ska medlemsstaterna vidta nödvändiga 
åtgärder för att se till att barnet företräds av en förmyndare eller en 
organisation som är ansvarig för underårigas vård och välbefinnande. 
 

2.4 Sammanfattning 
Ett barn är en människa under 18 år. Ett ensamkommande barn definieras 
som ett barn som vid ankomsten till ett land är skilt från båda sina föräldrar 
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eller från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas 
ställe. Ett ensamkommande barn har, precis som alla människor, rätt att 
söka asyl. Tillskriver inte lagstiftningen i en stat barn rättshandlings-
förmåga kräver internationella konventioner och EU:s rättsakter att 
mottagandestaten utformar regelverk genom vilka barnets rättigheter kan 
tillvaratas. En företrädare ska utses som kan agera för att tillgodose ett 
ensamkommande barns rättigheter. Företrädaren benämns, i de dokument 
som behandlats, på olika sätt (rättslig företrädare, representant och 
företrädare). Samtliga föreskrifter betonar att företrädaren ska ha behörighet 
att bistå barnet rättsligt genom att ansöka om asyl och att utöva rättigheter 
och skyldigheter i övrigt. Vidare stadgar internationella konventioner och 
EU:s rättsakter att en företrädare bör utses som har kunskap om 
asylprocessen och andra förfaranden som kan aktualiseras vid mottagandet. 
Denna företrädare benämns också på olika sätt (juridiskt ombud, juridisk 
rådgivare och i Dublin III som en företrädare). Principen om att barnets 
bästa ska vara vägledande för de funktioner som ska tillgodose barnets 
rättigheter och behov är återkommande. Skyddsgrundsdirektivet stadgar att 
barnet också vid beslut om uppehållstillstånd ska ha en företrädare. Genom 
att Sverige har anslutit sig till barnkonventionen och är medlem i EU 
föreligger en skyldighet att uppfylla kraven som uppställs. 
 
Jag vill här betona att tyngdpunkten i framställningen kommer läggas vid 
vad som gäller för den företrädare som agerar för barnet då föräldrarna, eller 
annan vårdnadshavare, inte kan göra det. Tillsvidare benämner jag denne 
som den rättsliga företrädaren. Jag kommer även att återkomma till den 
företrädare som enligt ovan beskrivna bör utses för att tillvarata barnets rätt i 
asylärendet (det juridiska ombudet, den juridiska rådgivaren och 
företrädaren i Dublin III). Tillsvidare benämner jag denne som den juridiska 
företrädaren.  
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3 Mottagandet av 
ensamkommande barn 

Innan framställningen fördjupar sig i hur svensk rätt tillgodoser ensam-
kommande barns rätt till en rättslig företrädare kommer en övergripande 
redogörelse över vad som sker när ett ensamkommande barn kommer till 
Sverige ges. Med denna förkunskap ämnar jag ge läsaren en bättre förståelse 
för vilket sammanhang den rättsliga företrädaren är en del av. Vid 
mottagandet av ensamkommande barn är flera aktörer involverade. Vilka 
uppgifter dessa aktörer har under mottagandeprocessen kommer här 
beskrivas.  
 

3.1 Migrationsverket utser en anvisnings-
kommun 

Den kommun i vilken ett ensamkommande barn först ger sig till känna när 
det kommer till Sverige kallas ankomstkommun. Detta kan vara någon av 
Sveriges samtliga kommuner, men är i flertalet fall en av de kommuner där 
Migrationsverket har kontor då det är där ansökan om asyl registreras.57 Det 
är också Migrationsverket som har i uppdrag att pröva dessa ansökningar.58 
 
Tanken är att ensamkommande barn inte ska bli kvar i ankomstkommunen 
under en längre tid. Migrationsverket ska enligt 3 § 2 st. LMA utse en 
anvisningskommun för barnet, i vilken barnet placeras under den tid 
ansökan prövas.59 Sedan den 1 januari år 2014 kan Migrationsverket anvisa 
ensamkommande barn till alla kommuner i landet. Att Migrationsverkets 
beslut om anvisning av ensamkommande barn inte får överklagas följer av 
22 § LMA. Tidigare kunde anvisning endast ske till kommuner med vilka 
Migrationsverket hade avtal om mottagande och med det kom att följa att 
många barn blev kvar i ankomstkommunen under längre tid än som avsetts. 
Genom ändringen skulle Migrationsverket ges större möjligheter att anvisa 
ensamkommande barn i omedelbar anslutning till att de gav sig till känna. 
På detta sätt skulle kommunerna i sin tur ges möjlighet att snabbt påbörja 
arbetet med att utreda barnens behov och utse god man (se kap. 4). Ett 
sådant förfarande ansågs vara till barnets bästa.60  
 
Anvisning ska ske så snart det är möjligt. 61 I ett nyligen framtaget 
utskottsbetänkande har Migrationsverket uppgett att myndigheten har som 
målsättning att ge kommunerna minst 48 timmar att ordna en plats innan 

                                                
57 Prop. 2012/13:162 s. 15. 
58 Migrationsverket, Migrationsverkets uppdrag. 
59 Prop. 2012/13:162 s. 15. 
60 Jfr prop. 2012/13:162 s. 18 f. 
61 Prop. 2012/13:162 s. 15 och 21.  



 22 

Migrationsverket vänder sig till en annan kommun.62 Någon tidsangivelse 
för hur lång barnets vistelse i ankomstkommunen som längst får bli anges 
inte i förarbetena. 
 

3.2 Kommunernas praktiska mottagande 
I avsnitt 2.3.1 uppmärksammades att stater som är anslutna till 
barnkonventionen enligt artikel 20 barnkonventionen har en skyldighet att 
bistå ett barn som har berövats sin familjemiljö med alternativ omvårdnad. I 
2 kap. 1 § 1 st. SoL föreskrivs att varje kommun svarar för socialtjänsten 
inom sitt område och att kommunerna har det yttersta ansvaret för att 
enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver.63 Av 2 kap. 4 § SoL 
framgår att kommunens uppgifter inom socialtjänsten fullgörs av den eller 
de nämnder kommunfullmäktige bestämmer. Vad gäller ensamkommande 
barn anges i förarbeten att en normaliseringsprincip ska gälla i Sverige. 
Principen ger uttryck för att samma regler ska gälla för alla barn som vistas i 
Sverige och att alla barn, så långt det är möjligt, ska omfattas av samma 
sociala omvårdnadssystem.64 En kommun ansvarar därmed enligt SoL för 
ensamkommande barn på samma sätt som för alla barn i kommunen. 
 
I föregående avsnitt beskrevs att Migrationsverket enligt 3 § 2 st. LMA ska 
utse en anvisningskommun för barnet. Av samma lagrum följer att barnet 
efter Migrationsverkets anvisning ska anses vistas i anvisningskommunen i 
den mening som avses i 2 a kap. 1 § SoL. Detta lagrum föreskriver i sin tur 
att det är den kommun där den enskilde vistas som ansvarar för stöd och 
hjälp. Genom 3 § 2 st. LMA utser Migrationsverket därmed en vistelse-
kommun för barnet, som kvarstår under hela asylprocessen.65 Ankomst-
kommunens ansvar för det ensamkommande barnet anges inte närmre 
utöver 2 a kap. 1 § SoL. Det kan emellertid konstateras att både ankomst- 
och anvisningskommunen har ett ansvar att utreda barnets behov när barnet 
vistas i kommunen. Ansvaret följer oavsett vistelsetidens längd. 66 
Omfattningen av det bistånd ankomstkommunen har skyldighet att lämna 
kan enligt Socialstyrelsen påverkas.67 På vilket sätt så kan ske anges dock 
inte närmre.  
 
Om barnet efter att det tilldelats en anvisningskommun förflyttar sig till en 
annan kommun är huvudregeln att socialnämnden i anvisningskommunen 
har ansvaret för barnet och har att tillse att barnet kommer tillbaka till 
boendet.68 Överflyttning av ärenden mellan kommuner kan endast ske i 
enlighet med 2 a kap. 10 § SoL.  

                                                
62 2015/16:SoU18 s. 6. 
63 Om förhållandet mellan det privata och det allmänna samt vård enligt SoL, se avsnitt 4.2. 
64 Prop. 2005/06:46 s. 41. 
65 Migrationsverket, anvisning av kommun.  
66 Migrationsverket m.fl., Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar 
(2015) s. 4.  
67 Socialstyrelsen nr 2013-5-2  s. 39 f.  
68 Socialstyrelsen PM 2015-10-28. 
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När det kommer till socialnämndens kännedom att behov finns av insatser 
ska en utredning enligt 11 kap. 1 § SoL inledas utan dröjsmål. I situationer 
som rör ensamkommande barn innebär detta i praktiken att en utredning bör 
inledas så fort socialnämnden får vetskap om att ett ensamkommande barn 
vistas i kommunen.69 Detta då barnet saknar vårdnadshavare och därmed 
betraktas som övergivet och i behov av hjälp och skydd.70 Utredningen ska 
ta sikte på att klargöra barnets behov av boende, skola och vård.71 
 
Av 5 kap. 1 § sjunde strecksatsen SoL följer ett ansvar för socialnämnden 
att sörja för att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får 
det skydd och stöd de behöver. Om det krävs för att värna barnets bästa får 
vård och fostran ges utanför det egna hemmet. Ankomstkommunen ansvarar 
för att ordna med ett tillfälligt boende för barnet i väntan på anvisning. I 
anvisningskommunen görs en större utredning angående vilken boendeform 
som är lämplig för barnet. Vård kan ske i familjehem, jourhem eller HVB-
hem72.73 Precis som för andra barn som placeras enligt SoL ska en vårdplan 
samt en genomförandeplan upprättas, i enlighet med 11 kap. 3 § SoL. Kan 
behövlig vård inte ges med hjälp av insatserna som föreskrivs i SoL kan 
beslut fattas om att vårda barnet enligt bestämmelserna om tvångsvård i 
LVU.74  
 
Kommunernas boenden kan drivas i egen regi, av andra kommuner eller av 
privata företag som anlitas efter upphandling.75 Den stora ökningen av 
ensamkommande barn har inneburit att barn på grund av platsbrist i vissa 
fall inte har tilldelats boende i anvisningskommunen. Anvisningskommunen 
har då ingått avtal om boende med andra kommuner.76 Kommunen där 
barnet kommer att ha sitt boende blir därmed en annan än anvisnings-
kommunen, men anvisningskommunen förblir som tidigare beskrivits 
barnets vistelsekommun.  
 
Socialnämnden ansvarar ytterst för den faktiska vårdnaden, det vill säga den 
dagliga omsorgen om barnet, men denna utövas i praktiken av personalen på 
barnets boende. Den faktiska vårdnaden innebär bland annat att vara 
delaktig i barnets dagliga aktiviteter och exempelvis skjutsa barnet till 
möten hos Migrationsverket eller läkarbesök.77  
 

                                                
69 Socialstyrelsen nr 2013-5-2  s. 39 f.  
70 Rimsten (2006) s. 46 f.  
71 Schéele och Strandberg (2015) s. 57 f.  
72 Hem för vård eller boende. 
73 Migrationsverket m.fl., Ett gemensamt ansvar för ensamkommande barn och ungdomar 
(2015) s. 4.  
74 Socialstyrelsen nr 2013-5-2 s. 59.  
75 Migrationsverket, Ankomstkommun. 
76 Socialstyrelsen nr 2013-5-2 s. 42. 
77 Schéele och Strandberg (2015) s. 59. 
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3.3 Ett offentligt biträde utses  
Av kap. 2 framkom att ett ensamkommande barn bör ges möjlighet att tillgå 
en juridisk företrädare som besitter kunskap om processerna kring 
asylprövningen. Denna möjlighet tillser svensk rätt genom att ett offentligt 
biträde utses för barnet. Offentliga biträden utses i rättsliga processer där 
personer har svårigheter att hävda sina intressen.78 Biträdets uppgift är att 
tillse att den enskildes rätt tillvaratas.79 Processer då detta aktualiseras avser 
ärenden om enskildas personliga rörelsefrihet eller kroppsliga integritet där 
den största gruppen för vilka förordnanden sker är ärenden om avvisning 
eller utvisning enligt UtlL.80  
 
Migrationsverket ska då barnet ansöker om asyl ta ställning till om ett 
offentligt biträde ska förordnas.81 Enligt 18 kap. 1 § UtlL ska ett offentligt 
biträde förordnas för den som åtgärden avser i mål och ärenden om 
avvisning och utvisning, om det inte måste antas att behov av biträde 
saknas. Bestämmelsen utgör därmed en presumtion för att ett offentligt 
biträde ska förordnas. Undantag från presumtionen kan ske om det är 
uppenbart att det inte föreligger någon grund för uppehållstillstånd. 82 
Presumtionen är i princip undantagslös i de fall ärendet avser ensam-
kommande barn, vilket jag kommer att återkomma till i avsnitt 5.2.2.1. 
Förordnande ska ske så snart det är möjligt efter att ärendet har inletts hos 
Migrationsverket.83   
 
I 5 § lag (1996:1620) om offentligt biträdde föreskrivs att 26–29 §§ 
rättshjälpslagen (1996:1619) ska tillämpas i fråga om vem som kan 
förordnas som offentligt biträde. Av 26 § rättshjälpslagen följer att till 
rättshjälpsbiträde får förordnas en advokat, en biträdande jurist på 
advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget. Kostnaderna 
för biträdets arbete bekostas enligt 4 § lag om offentligt biträde av staten.  
 
Det offentliga biträdets uppgift är att biträda det ensamkommande barnet i 
frågan om uppehållstillstånd.84 Detta innebär att det offentliga biträdet ska 
närvara vid alla tillfällen då Migrationsverket träffar barnet.85 Vidare ska 
biträdet presentera grunder och omständigheter för talan, samt se till att 
utredningen i asylärendet blir så fullständig som möjligt. 86 Det ska 
framhållas att en skillnad föreligger mellan att vara offentligt biträde och 
ombud. Ett offentligt biträde kan endast agera i klientens närvaro eller om 
det klart framgår att klienten gett sitt medgivande. Ett ombud har fått en 

                                                
78 Mattsson (2002) s. 177. 
79 Prop. 1972:132 s. 170 f. 
80 Prop. 1996/97:9 s. 181.  
81 Av 2 § lag (1996:1620) om offentligt biträde framgår att den myndighet som handlägger 
ärendet ska förordna biträdet. 
82 Prop. 1977/78:90 s. 67. 
83 Jfr prop. 1988/89:86 s. 132 f.  
84 Sandesjö (2013) s. 138. 
85 Rimsten (2006) s. 56. 
86 Schéele och Strandberg (2015) s. 67.  
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fullmakt av sin klient, vilken ger ombudet behörighet att självständigt agera 
och företräda klienten i ärendet.87   
 

3.4 Överförmyndaren involveras 
I Migrationsverkets handbok föreskrivs att en anmälan ska ske till 
överförmyndaren så snart Migrationsverket har bedömt barnet som ensam-
kommande.88 Överförmyndaren är en kommunal myndighet som enligt 19 
kap. 1 § FB ska finnas i varje kommun. 19 kap. 2 § FB ger kommunerna 
möjlighet att istället inrätta en överförmyndarnämnd89. Överförmyndaren 
utses enligt 19 kap. 5 § FB av kommunfullmäktige. Därmed utgör uppgiften 
ett politiskt förtroendeuppdrag.90  
 
Av 16 kap. 1 § FB följer att överförmyndaren har i uppgift att utöva tillsyn 
över ställföreträdarfunktionerna god man, förvaltare och förmyndare. 
Överförmyndaren utgör därmed inte en social myndighet utan har genom 
sitt tillsynsarbete i uppgift att motverka rättsförluster för den som förordnas 
en ställföreträdare.91 Vidare ansvarar överförmyndaren enligt 19 kap. 18 § 
FB för att ställföreträdare får den utbildning som krävs (se vidare om 
ställföreträdare i kap. 4).   
 
Överförmyndaren har en central funktion vad gäller den företrädarfunktion 
som tillämpas för ensamkommande barn. Bland annat utövar 
överförmyndaren tillsyn över den rättsliga företrädare som utses. Detta 
kommer att framgå när framställningen i kommande två kapitel nu fördjupar 
sig i den företrädarfunktion som tillämpas för ensamkommande barn (se 
särskilt avsnitt 4.3 och 5.1).  
 

3.5 Sammanfattning  
Flera aktörer är involverade i mottagandeprocessen. Migrationsverket har 
framförallt i uppgift att utreda och fatta beslut i frågan om uppehålls-
tillstånd. Då Migrationsverket många gånger är den aktör som först kommer 
i kontakt med det ensamkommande barnet är det ofta Migrationsverket som 
meddelar övriga aktörer om behovet av att inleda processer.    
 
Barnet kommer först till en ankomstkommun men tilldelas sedan en 
anvisningskommun, som utses av Migrationsverket. Anvisningskommunen 
förblir barnets vistelsekommun under asylprocessen. Barnet omfattas av 

                                                
87 Zeteo, kommentaren till 9 § FL; Handbok i migrationsärenden, Offentligt biträde, 
Uppdraget som offentligt biträde, Fullmakt.  
88 Handbok i migrationsärenden, Allmänt om handläggning av barnärenden. 
89 Fortsättningsvis hänvisas endast till överförmyndare men här åsyftas även 
överförmyndarnämnd. 
90 Fälldin (2012) s. 107. 
91 Schéele och Strandberg (2015) s. 19.  
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SoL på samma sätt som andra barn. Socialnämnden i både ankomst- och 
anvisningskommun har därmed det praktiska ansvaret för barnet under 
asylprocessen och en skyldighet att utreda barnets behov. Barnet vårdas i 
enlighet med bestämmelserna i SoL, och vid behov enligt LVU.  
 
Genom att barnet tilldelas ett offentligt biträde får barnet en juridisk 
företrädare som besitter kunskap om asylprövningen. Det offentliga biträdet 
ska ta tillvara barnets rätt i frågan om asyl. Överförmyndaren har bland 
annat i uppgift att utöva tillsyn över barnets rättsliga företrädare. 
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4 Ställföreträdarskap  
I de internationella instrument och EU:s rättsakter som behandlades i kap. 2 
uppställdes krav om en rättslig företrädare för ensamkommande barn som 
inte har rättshandlingsförmåga. I svensk rätt utses, vad som fortsättningsvis 
kommer refereras till som, en ställföreträdare i dessa situationer.  
 
Framställningen kommer nu att fördjupa sig i ställföreträdarfunktioner som 
förekommer i svensk rätt och det godmanskap som specifikt är utformat för 
ensamkommande barn. Kapitlet redogör i avsnitt 4.1 för ställföreträdarskap i 
allmänhet samt ställföreträdarskapsfunktionen god man. Godmanskap 
förekommer inom flera rättsområden vilket inledningsvis kommer 
förtydligas. Den typ av godmanskap framställningen behandlar är alltså 
endast en av flera. I avsnitt 4.2 beskrivs hur ställföreträdarskap för barn 
vanligtvis ser ut, men också hur det allmänna kan påverka ställföreträdar-
skapets omfattning. Slutligen behandlas i avsnitt 4.3 godmanskap för 
ensamkommande barn. Då denna ställföreträdarfunktion utgår från 
godmanskap och förvaltarskap som regleras i FB ges först en beskrivning av 
dessa. Därefter redogörs för bestämmelserna som reglerar godmanskap för 
ensamkommande barn och vilka uppgifter som inkluderas i den gode 
mannens uppdrag.  
 

4.1 Ställföreträdarskap i svensk rätt 
Av 9 kap. 1 § FB framgår att barn har begränsad rättshandlingsförmåga. 
Den som är under 18 år är omyndig och får inte själv råda över sin egendom 
eller åta sig förbindelser i vidare mån än som följer av vad som skall gälla 
på grund av lag eller villkor vid förvärv genom gåva, testamente eller 
förmånstagarförordnande vid försäkring eller pensionssparande enligt lagen 
(1993:931) om individuellt pensionssparande. Motsatsvis följer att myndiga 
personer har rättshandlingsförmåga.  
 
Sverige har under lång tid tillämpat funktioner inom ett flertal rättsområden 
där en person genom uppdrag agerar för annan persons räkning så att 
rättsliga följder inträder för den sistnämnde.92 Ett uppdrag kan ske efter att 
huvudmannen, det vill säga den som blir bunden av handlingen, avgett en 
viljeförklaring genom fullmakt. För en fullmakt finns inte några formella 
krav, men kräver för att bli giltig att utställaren har rättshandlingsförmåga.93  
 
Uppdrag följer även direkt av lag eller efter domstols- eller 
myndighetsbeslut.94 Beteckningen för dessa uppdragsutövare är i doktrinen 
inte helt överensstämmande. Grauers benämner exempelvis den som agerar 

                                                
92 Jfr Grauers (1994) s. 17. 
93 Sjöstedt och Sporrstedt (2011) s. 9.  
94 Grauers (1994) s. 22. 
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genom fullmakt för uppdragstagare, medan Fridström Montoya benämner 
denne ställföreträdare.95 Den som agerar efter lagbud eller efter domstols- 
eller myndighetsbeslut benämner Grauers ställföreträdare, medan Fridström 
Montoya använder begreppet legal ställföreträdare.96 Jag kommer för den 
fortsatta framställningen använda begreppet ställföreträdare på samma sätt 
som Grauers, det vill säga för den som har ett uppdrag till följd av lag, 
domstols- eller myndighetsbeslut.  
 
Ställföreträdarfunktionen god man förekommer inom flera rättsområden. 
Exempelvis kan god man inom successionsrätten enligt 19 kap. 17 § 
ärvdabalken (1958:637) förordnas för att utöva tillsyn över boutrednings-
mans förvaltning av ett dödsbo eller inom förmögenhetsrätten som 
förrättningsman vid fastighetsbildningsförrättning enligt 4 kap. fastighets-
bildningslagen (1970:988).97 
 
För förevarande kapitel är det de ställföreträdarskap som förekommer inom 
familjerätten och förmynderskapsrätten som kommer att beskrivas, vilka 
regleras i FB.98 Dessa ställföreträdarskap skiljer sig från andra typer av 
uppdrag och ställföreträdarskap genom att personen som har en 
ställföreträdare anses ha begränsad förmåga att se sitt behov av en 
ställföreträdare, inte har förmåga att ge instruktioner till ställföreträdaren 
och inte heller kan återkalla en given behörighet.99 
 

4.2 Ställföreträdare för barn 
Att barn har rätt till samt måste ha en ställföreträdare framgår inte explicit 
av 9 kap. 1 § FB. Avsaknaden av rättshandlingsförmåga hos ett barn innebär 
dock att rättshandlingar inte kan företas av barnet och att behov av en 
ställföreträdare föreligger för att beslut ska kunna fattas i frågor som rör 
barnet.100 I svensk rätt regleras ställföreträdarskap för barn i två delar: 
vårdnad och förmynderskap.  

4.2.1 Vårdnad och förmynderskap 
I 6 kap. 1 § FB anges barnets grundläggande rättigheter. Dessa utgörs av rätt 
till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Med omvårdnad avses både 
barnets materiella och psykiska behov. Barnets rätt till trygghet handlar om 
att barnet ska få leva under stabila förhållanden samt att ha någon att lita på. 
En god fostran innebär bland annat att barnet ska få känna samhörighet med 
sin familj och få utvecklas till att senare kunna frigöra sig från sitt beroende 
av vårdnadshavarna.101  
                                                
95 Grauers (1994) s. 17 f.; Fridström Montoya (2015) s. 261. 
96 Grauers (1994) s. 22; Fridström Montoya (2015) s. 262. 
97 Grauers (1994) s. 46, 164. För vidare läsning se Grauers (1994).  
98 Westman (2011) s. 14 f. 
99 Fridström Montoya (2015) s. 262 f. 
100 Zeteo, inledningen till kommentaren till 6 kap. FB.  
101 Prop. 1981/82:168 s. 59. 
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Av 6 kap. 2 § 1 st. FB följer att ett barn står under vårdnad av båda 
föräldrarna eller en av dem, om inte rätten har anförtrott vårdnaden åt en 
eller två särskilt förordnade vårdnadshavare. Vårdnaden kvarstår till barnet 
fyller 18 år. Enligt 6 kap. 2 § 2 st. FB har vårdnadshavaren ett ansvar för 
barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 6 kap. 
1 § FB blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet 
får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och 
övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande 
försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för 
någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under 
uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. 
 
Av 6 kap. 2 § 2 st. FB framgår alltså att vårdnadshavaren ska se till att 
barnets behov blir tillgodosedda. Ofta följer att den som har vårdnaden om 
barnet också utövar den faktiska vårdnaden. Om vårdnaden exempelvis 
innehas av båda föräldrarna men de är separerade, utövas den faktiska 
vårdnaden av en förälder i taget, eller kan komma att utövas av endast en av 
föräldrarna. Den faktiska vårdnaden kan också lämnas att utföras av det 
allmänna (se vidare avsnitt 4.2.2).102   
 
För vårdnadshavaren följer av 6 kap. 11 § FB och 6 kap. 13 § FB skyldighet 
och rättighet att bestämma i alla frågor som rör barnets personliga 
angelägenheter. Att inneha vårdnaden om ett barn innebär därmed att ha det 
rättsliga ansvaret för frågor som avser barnets person.103 Med ett annat 
uttryck har vårdnadshavaren legal vårdnad om barnet.104 
 
I situationer där frågor som rör barnet blir föremål för rättslig prövning kan 
barnet ha partshabilitet och talerätt, men saknar som huvudregel process-
habilitet.105 I 11 kap. 1 § 2 st. rättegångsbalken föreskrivs att om parten inte 
råder över det som tvistas om eller om tvisten rör en rättshandling parten 
inte kan ingå, får talan föras av en ställföreträdare. Motsatsvis framgår att 
den som råder över det som tvistas om har processhabilitet. Här aktualiseras 
reglerna i 9 kap. 1 § FB. Den som är under 18 år kan som huvudregel inte 
föra sin talan i tvistemål.106 I den allmänna förvaltningsprocessen finns inte 
några specifika åldersgränser för när person har processhabilitet. Istället 
tillämpas som huvudregel åldersgränsen i 9 kap. 1 § FB. 107  Också i 
förvaltningsärenden hos myndigheter kan barn vara part samt ha talerätt, 
men måste representeras av en ställföreträdare. 108  Vårdnadshavaren 
företräder som huvudregel barnet i många av de frågor som rör barnets 
person, bland annat i tvistemål och i frågor som rör socialrätt.109     
 
                                                
102 Zeteo, kommentaren till 6 kap. 2 § FB. 
103 Sjösten (2009) s. 111. 
104 Schiratzki (1997) s. 218. 
105 Mattsson (2002) s. 168, 172.  
106 Eklund (2008) s. 69 f. 
107 Mattsson (2002) s. 172. Undantag föreligger exempelvis enligt 36 § LVU som anger att 
barn i LVU-mål har processhabilitet från 15 års ålder. 
108 Eklund (2008) s. 92. 
109 Schiratzki (2014) s. 91.  
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Förmynderskapet är den del av ställföreträdarskapet som handlar om att 
tillse barnets ekonomiska angelägenheter. Det är förmyndaren som är 
barnets ställföreträdare i angelägenheter som rör barnets tillgångar (12 kap. 
1 § FB).110 Av 10 kap. 2 § FB följer att vårdnadshavarna är barnets 
förmyndare om domstol inte fattat beslut om att förordna annan förmyndare. 
Är föräldrarna förmyndare ska de enligt 13 kap. 1 § 1 st. FB förvalta den 
omyndiges egendom och företräda personen i frågor som rör tillgångarna. 
Också denna funktion kvarstår till barnet blir 18 år. Om barnet äger 
tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp sker begränsningar i den fria 
förvaltning som annars tilldelas föräldrar. Överförmyndaren utövar då 
tillsyn över förvaltningen genom att granska en förteckning över barnets 
tillgångar som årligen ska tillställas överförmyndaren (13 kap. 2 § 1 st. 
FB).111  

4.2.2 Förhållandet mellan det privata och det 
allmänna vad gäller vårdnaden  

I artikel 18 barnkonventionen föreskrivs att föräldrar eller, i förekommande 
fall, vårdnadshavare har ett huvudansvar för barnets uppfostran och 
utveckling samt att barnets bästa för dem skall komma i främsta rummet. 
Barnkonventionen är endast bindande för konventionsstaterna.112 Av artikel 
18 p. 2 barnkonventionen följer att konventionsstaterna ska ge lämpligt 
bistånd till föräldrar då de fullgör sitt ansvar.  Artikeln skall förstås som att 
föräldrarna ska ha barnets bästa för ögonen men att konventionen ställer 
krav på konventionsstaterna att utarbeta lösningar som tillser att föräldrar 
eller annan person som är barnets vårdnadshavare kan fullgöra sitt ansvar. 
Om föräldrarna inte förmår fullgöra sitt ansvar ska samhället träda in för att 
säkerställa barnets rättigheter och behov.113 
 
Omgivningen runt ett barn utgörs av det privata och offentliga. Den privata 
sfären består av barnets föräldrar eller andra privatpersoner med eller utan 
släktband till barnet.114 I svensk rätt består det allmänna av olika typer av 
samhällsorgan och representanter för dessa, i frågor om barn, ofta genom 
kommunens socialtjänst eller socialnämnd.115  
 
Av 6 kap. 2 § FB och 10 kap. 2 § FB kan konstateras att det följer av lag att 
barnets föräldrar som huvudregel intar båda delarna av ställföreträdarskapet. 
Med föräldraskapet följer även ett ansvar att försörja barnet. Underhålls-
skyldigheten framgår av 7 kap. 1 § FB. Uppgiften är inte kopplad till 
vårdnaden då även en förälder som inte är vårdnadshavare är skyldig att 
försörja sitt barn.116 
 

                                                
110 Schiratzki (2014) s. 92.  
111 Westman (2011) s. 62. 
112 Schiratzki (2014) s. 30. 
113 Handbok om barnkonventionen (2008) s. 173 f.   
114 Schiratzki (2014) s. 17. 
115 Schiratzki (2014) s. 20; Schiratzki (1997) s. 123. 
116 Schiratzki (2014) s. 137. 
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Vårdnaden som regleras i 6 kap. FB utgör den civilrättsliga vårdnaden om 
barnet. Denna vårdnad utövas i den privata sfären där det allmänna har litet 
inflytande och normalt inte ingriper. 117 Det allmänna har ett ansvar för alla 
barn vilket som tidigare beskrivits regleras i socialrättslig lagstiftning, 
framförallt i SoL men kompletteras av LVU.118 I åtgärder som rör barn ska 
enligt 1 kap. 2 § SoL alltid barnets bästa beaktas. 
 
Användning av insatserna som föreskrivs i SoL bygger på frivillighet och 
samtycke från den åtgärden avser (jfr 1 kap. 1 § SoL och 1 § LVU). 
Åtgärder som rör ett barn får, om barnet är under 15 år, därmed inte vidtas 
utan godkännande från barnets vårdnadshavare.119 Av 11 kap. 10 § 2 st. SoL 
följer att ett barn över 15 år har rätt att föra sin egen talan. Väljer det 
allmänna att ingripa för att stödja barnet innebär detta att den civilrättsliga 
vårdnaden påverkas.120 Genom ett samtycke överlämnas en del av det 
ansvar som annars utövas i den privata sfären till det allmänna.121 Om 
behövlig vård inte kan ges med barnets eller vårdnadshavarens samtycke 
kan enligt 1 § LVU beslut fattas om tvångsvård.   
 
Vid offentligrättsliga ingripanden i den privata sfären påverkas som 
huvudregel inte vårdnadshavarens legala vårdnad utan endast den faktiska 
vårdnaden.122 Vid vård utanför hemmet övertar socialnämnden ansvaret för 
den faktiska vårdnaden under den tid vården pågår, men vårdnadshavaren 
har fortfarande rätt och skyldighet att bestämma i åtgärder kring barnet. 
Socialnämnden och vårdnadshavaren kan därmed förklaras ha ett 
gemensamt legalt ansvar för barnet där vårdnadshavarens rättigheter 
begränsas i den mån vårdnadshavaren tillåter.123   
 

4.3 God man för ensamkommande barn   
Av föregående avsnitt har framgått att ett barns föräldrar som huvudregel är 
barnets ställföreträdare. FB reglerar även ställföreträdarskap som kräver 
förordnande av domstol eller myndighet, vilka kan avse både myndiga och 
omyndiga. Då godmanskapet för ensamkommande barn till stor del bygger 
på de ställföreträdarskap som enligt FB kräver förordnanden ska dessa här 
kort beskrivas.  

                                                
117 Schiratzki (1997) s. 123.  
118 Schiratzki (1997) s. 155.  
119 Schiratzki (1997) s. 155 f.  
120 Schiratzki (1997) s. 123. 
121 Schiratzki (1997) s. 155 f.  
122 Schiratzki (1997) s. 217.  
123 Schiratzki (1997) s. 156 f. För diskussion kring vilka effekter den legala vårdnaden får 
vid ett omhändertagande enligt LVU, se vidare Schiratzki (1997) s. 157–165. 
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4.3.1 Ställföreträdarskap i FB som kräver 
förordnande 

I 11 kap. FB anges de ställföreträdarskap, god man och förvaltare, som kan 
förordnas för myndiga och omyndiga personer med bristande 
rättshandlingsförmåga. Myndiga personer har som huvudregel full 
rättshandlingsförmåga, men kan inskränkas vid behov. God man för myndig 
person kan enligt 11 kap. 4 § FB förordnas av rätten om personen på grund 
av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande 
förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller 
sörja för sin person. Sådant godmanskap förutsätter samtycke från den 
hjälpbehövande, om inte huvudmannens tillstånd hindrar att dennes mening 
inhämtas.124 Vidare utgår lagrummet från principen om minsta ingripande 
åtgärd, vilken innebär att ingripanden i den enskildes personliga integritet 
inte ska ske i större utsträckning än vad som är nödvändigt.125 I de fall 
godmanskap inte är tillräckligt för att tillse behovet hos den hjälpbehövande 
kan enligt 11 kap. 7 § FB en förvaltare förordnas av rätten. Förvaltarskap är 
en tvångsåtgärd där den enskildes åsikter om huruvida denne vill ha 
förvaltare i princip är utan betydelse. Den som har förvaltare har mycket 
begränsad rättshandlingsförmåga.126 För barn kan enligt 11 kap. 1 § FB god 
man förordnas av överförmyndaren i förmyndarens ställe, om förmyndaren 
på grund av sjukdom eller någon annan orsak inte kan utöva sitt 
förmynderskap. I 11 kap. 3 § FB föreskrivs ytterligare situationer då god 
man ska förordnas, exempelvis om en testamentstagare vistas på okänd ort 
(se 11 kap. 3 § p. 3 FB). 
 
Den förordnade ställföreträdarens huvudsakliga uppgift är att tillse att 
huvudmannens rättsliga och ekonomiska angelägenheter tillgodoses. 127 
Uppdraget har ideell karaktär där visst arvode utgår och ersättning lämnas 
för utlägg (12 kap. 16 § FB). I SOU 2004:112 anges att drivkraften hos den 
som åtar sig uppdrag som ställföreträdare därmed framförallt måste bygga 
på en vilja att göra en insats för en behövande människa.128 Formella krav 
på den som kan utses till god man eller förvaltare uppställs i 11 kap. 12 § 
FB och för förmyndare i 10 kap. 6 § FB. Den som utses ska vara rättrådig, 
erfaren och i övrigt lämplig. Kriterierna är generellt utformade och vem som 
är lämplig för uppdraget avgörs utifrån det hjälpbehov som aktualiseras.129 

                                                
124 Westman (2011) s. 46. 
125 Odlöw (2005) s. 167.  
126 Sjöstedt och Sporrstedt (2011) s. 42.  
127 Sjöstedt och Sporrstedt (2011) s. 47.  
128 SOU 2004:112 s. 823. 
129 Zeteo, kommentaren till 11 kap. 12 § FB. 
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4.3.2 Lag (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn 

Barn har inte givits processhabilitet i ärenden och mål enligt UtlL.130 Detta 
innebär att barn, och således ensamkommande barn, bland annat behöver en 
ställföreträdare för att kunna ansöka om och agera i frågan om asyl.  
 
För ensamkommande barn förordnas en god man, för vilken uppdraget 
regleras i Lgeb. Godmanskap för ensamkommande barn reglerades tidigare 
genom bestämmelser i 4 kap. 3 § i lag (1904:26 s. 1) om vissa 
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap, 
1904 års lag, samt i 11 kap. FB. Godmanskapet avsåg då endast 
förmyndarskapet, vilket ansågs utgöra en brist då ingen genom denna 
ordning kunde fatta beslut om barnets personliga angelägenheter. Vidare 
fanns oklarheter kring vem som skulle anmäla behov av ställföreträdare, 
vem som skulle utse ställföreträdaren och förordnandet tog dessutom ofta 
lång tid.131 Regeringen ansåg att en ny ställföreträdarfunktion så långt det 
var möjligt skulle ansluta sig till och hämta inspiration från de befintliga 
ställföreträdarfunktionerna i FB. Då de nya bestämmelserna skulle ha 
karaktär av speciallag, med regleringar som uteslutande tog sikte på de 
ensamkommande barnen, ansågs det dock bättre att utforma en ny lag, men 
där hänvisningar till FB gjordes.132 På grund av det nära släktskapet med 
ställföreträdarskapsformerna i 11 kap. FB ansågs det mest lämpligt att 
ställföreträdaren benämndes god man.133 Här vill jag poängtera att det 
varken i SOU 2003:51 eller i propositionen diskuterades kring andra 
alternativ till ställföreträdarlösning än godmanskap, vilket jag kommer 
återkomma till i kap. 6. 
 
Av 1 § Lgeb föreskrivs att lagen är tillämplig för den som är under 18 år och 
är utländsk medborgare eller statslös. Av 2 § 1 st. Lgeb följer att över-
förmyndaren ska förordna en god man för ett ensamkommande barn att i 
vårdnadshavares och förmyndares ställe ansvara för barnets personliga 
förhållanden och sköta dess angelägenheter. Den gode mannen har genom 
Lgeb därmed tillskrivits båda delarna av ställföreträdarskapet som uppställs 
för barn i FB.   
 
Lgeb syftar till att garantera att inget barn ska stå utan en ställföreträdare, 
oavsett hur länge barnet vistas i Sverige (för situationer då godmanskapet 
upphör, se avsnitt 5.3).134 Lagstiftningen ska vidare särskilt belysa den 
utsatta situation ensamkommande barn befinner sig i.135 Förordnande av god 
man ska enligt 2 § 3 st. Lgeb ske om det inte är uppenbart obehövligt. 
Undantag kan göras om barnet snart fyller 18 år och barnet i övrigt inte har 

                                                
130 MIG 2009:17; Eklund (2008) s. 92. 
131 Prop. 2004/05:136 s. 22. 
132 Prop. 2004/05:136 s. 28.  
133 SOU 2003:51 s. 104. 
134 Prop. 2004/05:136 s. 25.  
135 Prop. 2004/05:136 s. 27.  
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behov av en företrädare. I sådana situationer har det ansetts tillräckligt att 
barnet får ett offentligt biträde.136  
 
Den som utses till god man ska enligt 4 § Lgeb uppfylla kraven i 11 kap. 12 
§ FB, men vid bedömningen av personens lämplighet för uppdraget skall 
särskild vikt fästas vid den utsatta situation som barnet befinner sig i. Den 
som utses måste bland annat kunna ta tillvara barnets intressen i förhållande 
till de myndigheter och organisationer barnet kommer i kontakt med, ha 
kunskap om barns behov i olika åldrar samt ha god kännedom om det 
svenska samhället.137  
 
Genom det ställföreträdarskap som föreskrivs i Lgeb har lagstiftaren ansett 
att asylprocedurdirektivets bestämmelser om ensamkommande barns rätt till 
en rättslig företrädare är uppfyllda.138 

4.3.3 Den gode mannens uppgifter 
Ytterst är den gode mannens uppgift att tillförsäkra att barnet får en trygg 
tillvaro under sin första tid i Sverige och beskrivs som navet kring de 
insatser och åtgärder som samordnas kring barnet.139 Den gode mannen ska 
alltid ha det som är bäst för barnet för ögonen när beslut fattas som rör 
barnet.140 
 
Av förarbetena till Lgeb framgår att flera remissinstanser ansåg att den gode 
mannens uppgifter borde ha angivits i lagen. Regeringen ansåg emellertid 
att detta skulle kunna få motsatt effekt på det sätt att den gode mannen då 
skulle kunna avstå från att handla i situationer som kräver dennes agerande. 
Då en vårdnadshavares uppgifter inte uppräknas i FB ansåg regeringen det 
inte heller nödvändigt att införa en sådan för den gode mannens uppdrag.141 
Också efter lagens införande har kritik framförts. Rädda Barnen har anfört 
att uppdraget är otydligt och att detta gör att överförmyndare i kommunerna 
tolkar uppdraget på olika sätt och därmed inte ger samstämmig information 
om uppdragets innebörd till landets gode män.142  
 
Av propositionen framgår vissa uppgifter som är inkluderade i uppdraget, 
där flertalet faller innanför vårdnadshavarens funktion. Den gode mannen 
ska följa de riktlinjer som uppställs i FB och därmed tillse att rättigheterna i 
6 kap. 1 § FB uppfylls. Detta inkluderar till exempel att tillse försörjnings- 
och utbildningsfrågor och även att ha inflytande över bestämmandet av 
boendet för barnet. Efter att boendet har bestämts är det den gode mannen 
som kan förbjuda barnet att lämna en viss plats. Vidare har den gode 
mannen ett ansvar för att ha regelbunden kontakt med barnet och de som har 

                                                
136 Prop. 2004/05:136 s. 49.  
137 Prop. 2004/05:136 s. 36. 
138 Prop. 2009/10:31 s. 197 f.  
139 Prop. 2004:05/136 s. 29.  
140 SOU 2003:51 s. 107, 110. 
141 Prop. 2004/05:136 s. 29 f. 
142 Rädda Barnen (2010) s. 3.  
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hand om barnets skolgång och boende. Den gode mannen ska stå i kontakt 
med socialnämnden i den kommun barnet bor och lämna uppgifter om 
barnets behov samt ansöka om lämpliga bistånd. I det fall barnet utsätts för, 
eller begår brott har den gode mannen ett ansvar att exempelvis närvara vid 
rättegång. Slutligen anges att den gode mannen ska hålla sig uppdaterad 
kring hur barnets ansökan om uppehållstillstånd fortskrider, i vilket ingår att 
stå i kontakt med barnets offentliga biträde.143   
 
Här ska återigen förtydligas att vårdnadshavaren har att tillse att den 
faktiska vårdnaden utövas på ett sätt som tillgodoser barnets behov. Detta 
gäller också för den gode mannen. Den faktiska vårdnaden sker (som 
tidigare beskrivits i kap. 3) genom socialnämndens försorg. Då den gode 
mannen inte ansvarar för den faktiska vårdnaden har den gode mannen som 
huvudregel inte heller sådan tillsynsplikt som föreskrivs i 6 kap. 2 § FB. 
Tillsynsplikten åligger istället personalen på barnets boende. Får den gode 
mannen kännedom om att barnet riskerar att utsätta någon för skada är den 
gode mannen emellertid skyldig att ingripa.144  
 
I rollen som förmyndare ska den gode mannen sköta barnets ekonomiska 
angelägenheter. Den gode mannen har inte någon försörjningsplikt, men 
ansvarar för den dagersättning145 som betalas ut av Migrationsverket. Har 
barnet andra tillgångar är den gode mannen ansvarig för förvaltningen av 
dessa. Det är vidare den gode mannen som företräder barnet vid inköp och 
som ansöker om eventuella bidrag och tecknar hyreskontrakt om detta blir 
aktuellt.146  
 
Enligt 12 § Lgeb ska 14 kap. FB tillämpas avseende den gode mannens 
redovisning av uppdraget. I 14 kap. 1 § FB föreskrivs att god man senast två 
månader efter att uppdraget har påbörjats ska redovisa till överförmyndaren 
om vilka tillgångar huvudmannen har. Enligt 14 kap. 15 § FB ska därefter 
årligen redovisas hur tillgångarna har använts. För att arvode ska kunna 
utställas måste den gode mannen även lämna en redogörelse för vilka 
åtgärder som har utförts för barnets räkning. Det ska framgå vilken tid den 
gode mannen har lagt ner i ärendet samt vilka kostnader ställföreträdaren 
har haft.147   
 

4.4 Sammanfattning  
Ett uppdrag att rättshandla för annan person kan följa av lag eller efter 
beslut av domstol eller myndighet. Den som utses är då ställföreträdare för 
personen. Ett barn har, på grund av sin bristande rättshandlingsförmåga, 
behov av en ställföreträdare. Ställföreträdarskap för barn är uppdelat i två 
delar: vårdnad och förmynderskap. Föräldrarna är vanligtvis barnets ställ-
                                                
143 Prop. 2004/05:136 s. 30 ff. 
144 SOU 2003:51 s. 107. 
145 Se 5 § förordning (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl. 
146 Schéele och Strandberg (2015) s. 44 ff. 
147 Schéele och Strandberg (2015) s. 49. 
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företrädare och utövar ställföreträdarskapet utan inblandning från det 
allmänna. Vårdnadsfunktionen innebär att vårdnadshavaren har den legala 
vårdnaden om barnet. Ofta utövar ställföreträdaren också den faktiska 
vårdnaden. Samhället kan ingripa i den civilrättsliga vårdnaden med 
offentligrättsliga åtgärder om missförhållanden uppdagas. Vid offentlig-
rättsliga ingripanden påverkas inte den legala vårdnaden utan endast den 
faktiska vårdnaden. Förmyndaren ska tillse barnets ekonomiska 
angelägenheter. 
 
Då ett ensamkommande barns föräldrar inte kan utöva ställföreträdarskapet 
förordnas en god man för barnet. Godmanskap för ensamkommande barn 
regleras i Lgeb men för ställföreträdarskapet tillämpas ett flertal av de 
bestämmelser som reglerar förordnade ställföreträdarskap i FB. Skillnad 
föreligger mellan ställföreträdarskap för vuxna och barn. Vuxna har som 
utgångspunkt full rättshandlingsförmåga, barns rättshandlingsförmåga är 
begränsad. Godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB och förvaltarskap beslutas av 
domstol. Beslut om god man för barn och ensamkommande barn fattas av 
överförmyndaren.   
 
Den gode mannen innehar både vårdnads- och förmynderskapsfunktionen 
om barnet. Skillnad gentemot en förälders ansvar föreligger då den gode 
mannen inte har försörjningsplikt och även har ett begränsat tillsynsansvar. 
Den gode mannen har att tillse att den faktiska vårdnaden som 
socialnämnden ansvarar för utförs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Den som är ställföreträdare för ett barn ska verka för barnets bästa. Det är 
lagstiftaren som ska skapa möjligheter för att så kan ske. Hur detta tillses för 
den som är god man för ensamkommande barn kommer bland annat 
undersökas i följande kapitel.  
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5 Gode mannens roll under 
asylprocessen  

Följande kapitel kommer undersöka hur ställföreträdarsystemet är utformat 
för att tillse att det ensamkommande barnet har en god man under och efter 
asylprocessen, samt vilken roll den gode mannen fyller i förhållande till 
andra aktörer. I avsnitt 5.1 belyses frågor om när förordnandet av god man 
sker, vilken överförmyndare som är ansvarig att förordna god man samt 
frågor som kan uppstå vid förändringar i godmanskapet. I detta 
sammanhang aktualiseras återigen begreppet vistelse som här bedöms och 
blir avgörande på annat sätt. I avsnitt 5.2 undersöks hur den gode mannens 
uppgifter förhåller sig till socialnämndens och det offentliga biträdets 
uppdrag under asylprocessen. Slutligen följer i avsnitt 5.3 en beskrivning av 
godmanskapets upphörande och vem som företräder barnet efter beslut om 
uppehållstillstånd. 
 

5.1 Förordnandet 
Av 3 § 1 st. Lgeb följer att ett förordnande av god man ska ske efter 
anmälan från Migrationsverket, socialnämnden i kommunen där barnet 
vistas eller på eget initiativ av överförmyndaren. Vid införandet av Lgeb 
diskuterades vilken aktör som skulle förordna god man. Godmanskap enligt 
11 kap. 4 § FB och förvaltarskap förordnas genom beslut av rätten. 
Utredningen som föregick Lgeb ansåg dock att även om den som förordnas 
som god man för ett ensamkommande barn ges stora befogenheter skulle 
ställföreträdarens funktion inte komma att innebära en större inskränkning i 
barnets rättigheter än tidigare. Detta eftersom barnet även annars endast kan 
besluta i frågor som rör personliga och ekonomiska angelägenheter i 
begränsad omfattning. Vidare skulle förordnandet av god man för 
ensamkommande barn kunna ske utifrån yttre och relativt fasta kriterier 
varför bedömning och förordnande inte behövde ske av domstol. 
Utredningen diskuterade alternativet att ge Migrationsverket uppgiften att 
utse god man, en lösning som konstaterades mindre lämplig då 
Migrationsverket fattar beslut i frågan om uppehållstillstånd. Skulle 
Migrationsverket utse den gode mannen ansågs risk föreligga för att barnet 
skulle se den gode mannen som en representant för myndigheten. 
Överförmyndaren ansågs istället vara bäst lämpad för uppgiften. 148 Att 
överförmyndaren är den aktör som utser en god man för det 
ensamkommande barnet framgår, som tidigare beskrivits, av 2 § Lgeb.  

                                                
148 SOU 2003:51 s. 105.  
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5.1.1 Tidpunkt för förordnande av god man 
Enligt 3 § 2 st. Lgeb ska god man förordnas så snart det är möjligt. Genom 
denna formulering vill lagstiftaren betona att detta är ärenden av brådskande 
natur.149 I förarbetena diskuterades huruvida en specifik tidsangivelse skulle 
föreskrivas för när förordnandet ska ha skett. 150 Migrationsverket och 
Socialstyrelsen hade i redovisning av ett regeringsuppdrag anfört det vara 
angeläget att ställföreträdaren förordnas inom 24 timmar från tidpunkten då 
myndigheterna får kännedom om barnet.151 Av förarbetena framgår att också 
flera remissinstanser ansåg att en tidsgräns borde införas i lagen. Regeringen 
var av åsikten att förordnandet skulle ske mer eller mindre i direkt 
anslutning till barnets ankomst, men att det var tillräckligt att lagtexten 
föreskrev att ett snabbt förfarande skulle eftersträvas. Detta då en tidsgräns 
inte skulle kunna införas utan undantag och syftet likväl ansågs kunna 
uppfyllas genom en allmänt hållen regel. Andra åtgärder kunde istället 
vidtas för att påskynda förfarandet. Exempelvis skulle regeringens förslag 
om att tilldela överförmyndaren uppdraget att förordna god man, istället för 
att detta gjordes av domstol, bidra till snabba handläggningstider. Vidare 
skulle skyndsam handläggning också kunna ske genom att överförmyndaren 
i förväg upprättade förteckningar över gode män som kunde förordnas vid 
behov.152 Närmre tidsangivelser för när förordnandet ska ske anges alltså 
varken i lagtext eller förarbeten.  
 
Att det inte anges i lag när god man för ensamkommande barn ska förordnas 
fick Sverige motta kritik för i barnrättskommitténs senaste granskning av 
Sveriges efterlevnad av barnkonventionen år 2015. Kommittén anförde att 
den med oro noterar att ingen tidsram anges i lagen, vilket i vissa fall har 
inneburit att ensamkommande barn har fått vänta flera veckor innan god 
man förordnats. Barnrättskommittén rekommenderar att det föreskrivs i lag 
att förordnande av god man ska ske omgående.153 I en undersökning som 
genomfördes av Rädda Barnen år 2010 hade en tredjedel av de tillfrågade 
ensamkommande barnen som intervjuades tilldelats en god man inom en 
vecka efter att de anlänt till Sverige, en tredjedel hade fått vänta i upp till en 
månad och en tredjedel i två till tre månader.154 Rädda Barnen förespråkar 
att det i lag införs en 24-timmarsgräns som startar då barnets ansökan har 
registrerats hos Migrationsverket. Organisationen anser även att ett system 
med jourhavande gode män borde införas som agerar som barnets 
ställföreträdare innan ordinarie god man har utsetts.155  
 
Av det ovan beskrivna kan fastställas att åsikterna fortfarande går isär om 
hur lagstiftningen bäst bör utformas för att tillgodose att barnet ska kunna 
förordnas en god man så fort som möjligt.  

                                                
149 Prop. 2004/05:136 s. 49.  
150 Prop. 2004/05:136 s. 31 f.  
151 Migrationsverket och Socialstyrelsen (2002) s. 44. 
152 Prop. 2004/05:136 s. 31 f.  
153 CRC/C/SWE/CO/5 s. 11.  
154 Rädda Barnen (2010) s. 3. 
155 Rädda Barnen (2010) s. 7. 
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5.1.2 Behörig överförmyndare att förordna god 
man 

Då ett ensamkommande barn i de flesta fall kommer att vistas i minst två 
kommuner (i ankomst- och anvisningskommunen) under asylprocessen 
uppstår frågan om vilken överförmyndare som ska förordna god man för 
barnet. Som beskrivits i kap. 4 är det genom 3 § 2 st. LMA reglerat vilken 
kommuns socialnämnd och socialtjänst som ansvarar för ensamkommande 
barns vistelse under asylprocessen. Överförmyndaren omfattas inte av SoL 
utan myndighetens verksamhet regleras i FB.    
 
Enligt 11 § Lgeb ska 11 kap. 25 § FB tillämpas vid bestämmandet av vilken 
kommuns överförmyndare som är behörig att förordna god man för ett 
ensamkommande barn. 11 kap. 25 § 2 st. FB anger att överförmyndaren är 
behörig att förordna om godmanskap om den enskilde är folkbokförd i 
kommunen. Om den enskilde inte är folkbokförd är överförmyndaren i 
kommunen i vilken den enskilde vistas behörig att förordna god man. 
Folkbokföring sker när uppehållstillstånd beviljas.156 Därför blir i detta fall 
barnets vistelse avgörande.  
 
I förarbeten till lagen som föregick Lgeb (1904 års lag) anfördes att med 
begreppet vistas avsågs i detta sammanhang att det ensamkommande barnet 
uppehåller sig i kommunen. Något krav på folkbokföring eller varaktigt 
boende i kommunen uppställdes inte, istället ansågs det tillräckligt att barnet 
vistades på en flyktingförläggning. Det anfördes även att det i praktiken 
knappast skulle bli aktuellt att ta upp fråga om godmanskap i andra fall än 
när barnets vistelse i kommunen haft en viss varaktighet.157 Anledning att 
avvika från dessa tidigare ställningstaganden ansågs inte föreligga vid 
införandet av Lgeb.158 Resonemanget utvecklades i SOU 2003:51, i vilken 
anfördes att om barnet exempelvis anländer till en hamn eller flygplats och 
vistelsen endast varar över natten för att sedan slussas vidare till en annan 
kommun, är det inte nödvändigtvis överförmyndaren i den kommunen som 
ska utse god man. Skulle ett barn komma att vistas en tid på en 
flyktingförläggning, till exempel i avvaktan på att möjligheterna till 
placering i ett familjehem utreds bör denna kommun utse en god man. I det 
fall barnet inte förordnats en god man under tiden på förläggningen övergår 
uppgiften till överförmyndaren i den kommun där barnet sedan placeras.159   
 
Lagändringen gällande kommunernas mottagande av ensamkommande barn 
som genomfördes år 2014 (se avsnitt 3.1) syftade till att kunna påskynda 
kommunernas arbete med att utreda barnets behov och utse en god man.160 I 
dessa förarbeten bekräftas tidigare förarbetens ställningstaganden men 
begreppen ankomst- och anvisningskommun används. Om Migrationsverket 
snabbt anvisar barnet till en kommun är det överförmyndaren i 
                                                
156 Jfr 4 § folkbokföringslag (1991:481).  
157 Prop. 1996/97:113 s. 22.  
158 Prop. 2004/05:136 s. 33.  
159 SOU 2003:51 s. 124 ff. 
160 Prop. 2012/13:162 s. 18 f. 
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anvisningskommunen som ska förordna god man. I situationer då barnet blir 
kvar i ankomstkommunen en längre tid ska överförmyndaren i den 
kommunen förordna god man.161 Vad som är en längre tid definieras inte. 
Schéele och Strandberg menar att om det kan förväntas ta några dagar eller 
en vecka innan barnet placeras i en anvisningskommun är det mest praktiskt 
om denna kommun förordnar god man.162 Det ska här poängteras att det i 
resonemangen som förs i ovanstående förarbeten inte diskuteras kring 
huruvida föreslagna lösningar är till barnets bästa, vilket jag återkommer till 
i kap. 6. 
 
Sammanfattningsvis förekommer alltså begreppet vistelse i både SoL och 
FB, men har olika innebörd. Socialtjänsten i anvisningskommunen har 
utredningsansvar för barn som är anvisade till kommunen, även om barnet 
inte fysiskt vistas där. Annorlunda är det för överförmyndaren som vid 
förordnandet ska utgå från barnets fysiska vistelse. Huruvida barnet befinner 
sig i ankomst- eller anvisningskommunen är därmed egentligen inte 
avgörande för vilken överförmyndare som ska anse sig behörig. Vistas 
barnet i kommunen ska god man förordnas där. Överförmyndaren ska dock 
göra en bedömning huruvida barnets vistelse kommer att bli någorlunda 
varaktig.  
 
När förordnandet har skett står den gode mannen enligt 16 kap. 1 § FB 
under tillsyn av överförmyndaren. Av 16 kap. 2 § FB följer att tillsynen 
utövas av överförmyndaren i den kommun där barnet vistas. Tillsyns-
utövande överförmyndare är även den som fattar beslut om entledigande av 
god man (5–9 §§ Lgeb).  

5.1.3 Förändringar i ställföreträdarskapet efter 
förordnandet 

Att det är angeläget att ett ensamkommande barn inte ska behöva byta 
rättslig företrädare i större utsträckning än vad som är nödvändigt framgår 
av tidigare behandlade EU-direktiv (se avsnitt 2.3.3). Detta anges också i 
förarbetena till Lgeb, men lagstiftaren anför att skäl för byte av god man kan 
föreligga i vissa fall. 163 Ett byte kan bli nödvändigt om barnet flyttar till en 
kommun på långt geografiskt avstånd från tidigare boendekommun. Det 
föreligger emellertid inga rättsliga hinder för en god man att kvarstå i ett 
uppdrag om barnet flyttar. Avgörande är om det geografiska avstånd som 
uppstår mellan barnet och den gode mannen påverkar den gode mannens 
möjligheter att utöva sitt uppdrag. Förarbetena poängterar vikten av att den 
gode mannen måste kunna upprätthålla en tät kontakt med barnet och att 
stora geografiska avstånd kan medföra svårigheter för detta.164 Situationer 
som föranleder byte bör vara om god man förordnas i ankomstkommunen 
och barnet därefter anvisas till en kommun på långt geografiskt avstånd eller 

                                                
161 Prop. 2012/13:162 s. 15.  
162 Schéele och Strandberg (2015) s. 20.  
163 Prop. 2004/05:136 s. 34. 
164 Prop. 2004/05:136 s. 34. 
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om barnet efter anvisning flyttar från kommunen. Vad som utgör ett stort 
geografiskt avstånd anges varken i lag eller förarbeten. 
 
Enligt SKL är det ofta den gode mannen som först får vetskap om att barnet 
har bytt eller planerar att flytta från en kommun. SKL anser att den gode 
mannen i sådan situation har ett ansvar att meddela överförmyndaren i den 
kommun där barnet senast vistats att så kommer ske eller har skett. 
Överförmyndaren ska därefter meddela överförmyndaren i barnets nya 
kommun att barnet framöver kommer vistas där.165 Överförmyndaren i den 
nya kommunen avgör därefter om den befintlige gode mannen ska kvarstå i 
sitt uppdrag eller om en ny god man ska förordnas. Ska barnet även 
fortsättningsvis ha god man måste den tidigare gode mannen kvarstå i sitt 
uppdrag till dess att en ny förordnats. Detta för att barnet inte ska bli utan 
ställföreträdare.166 Enligt 6 § Lgeb har en god man rätt att på begäran bli 
entledigad från sitt uppdrag. Också i sådan situation måste den gode mannen 
kvarstå till dess en ny god man förordnats. Oavsett om ny god man 
förordnas eller ej förflyttas tillsynsansvaret alltid i det fall barnet flyttar från 
en kommun. Detta innebär att den gode mannen kan komma att stå under 
tillsyn av överförmyndare i olika kommuner.167  
 

5.2 Den gode mannens roll i förhållande 
till andra aktörer  

Av avsnitt 4.3.3 framkom att det i den gode mannens uppdrag ingår att stå i 
kontakt med socialnämnd, socialtjänst samt det offentliga biträdet. Hur 
dessa aktörers uppdrag ska samspela och förhålla sig till varandra undersöks 
i följande avsnitt.  

5.2.1 Förhållandet till socialnämnden 
Socialstyrelsen definierar den gode mannens funktion som en intresse-
företrädare som kritiskt ska granska den vård och omsorg barnet får i 
boendet.168 Genom att barnet är placerat enligt SoL ansvarar det allmänna 
för den faktiska vårdnaden. Den gode mannens synpunkter och åsikter ska 
inhämtas kring de insatser som planeras för barnet.169 Exempelvis ska den 
gode mannen godkänna socialnämndens förslag om genomförandeplan av 
vården och förslag om vilken skola barnet ska gå i.170  
 
Hur långt sträcker sig då den gode mannens bestämmanderätt i förhållande 
till socialnämnden? Frågor om den gode mannens bestämmanderätt har 
prövats av domstol i ytterst få fall. I det enda domstolsavgörande som har 

                                                
165 SKL, Nyheter för överförmyndare mars 2016.  
166 Prop. 2004/05:136 s. 34. 
167 Schéele och Strandberg (2015) s. 27.  
168 Socialstyrelsen nr 2013-11-37 s. 34. 
169 Prop. 2004/05:136 s. 29 f.  
170 Schéele och Strandberg (2015) s. 38 f. 
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påträffats under undersökningen framgår att den gode mannens rätt och 
skyldighet att bestämma i frågor som rör barnet är långtgående. I målet hade 
socialnämnden föreslagit att ett ensamkommande barn skulle bo hos sina 
släktingar, vilket den gode mannen motsatte sig. Kammarrätten anförde, 
med hänvisning till förarbetena, att insatser genom SoL bygger på 
frivillighet. Då den gode mannen i rollen som vårdnadshavare inte godkände 
boendet skulle barnet därmed inte tillåtas bo hos släktingarna.171 Utifrån 
detta bekräftas förarbetenas uttalanden och ger uttryck för att om den gode 
mannen och nämnden är av olika åsikter är den gode mannens åsikt 
avgörande.  
 
En central fråga som inledningsvis måste lösas är frågan om barnets boende. 
Av förarbetena framgår uttryckligen att detta är en fråga i vilken den gode 
mannen ska involveras. Enligt Schéele och Strandberg är dock rådande 
uppfattning i Sveriges kommuner att den gode mannen involveras och 
tillfrågas kring frågan om boende först då anvisningskommun är bestämd. 
Anledningen är att vistelsen i ankomstkommunen endast är avsedd att vara 
tillfällig. Den gode mannen involveras därför i frågan först vid den 
långsiktiga planering som sker i anvisningskommunen. 172  Här uppstår 
frågan hur detta förhåller sig till den bestämmanderätt som framkommer av 
förarbeten och nyss beskrivna kammarrättsbeslut. Hur detta förfarandesätt 
kan betraktas ur rättssäkerhetssynpunkt återkommer jag till i kap. 6.  
 
Av detta följer också frågan vilka insatser socialnämnden kan företa i en 
situation då förordnande av god man dröjer? Socialnämnden är skyldig att 
påbörja en utredning så snart den får vetskap om att ett ensamkommande 
barn finns i kommunen. Detta gäller enligt Socialstyrelsen oavsett om god 
man har förordnats eller ej, eftersom barnet likafullt omfattas av SoL.173 Hur 
mycket socialnämnden får besluta om utan att en god man har givit sitt 
godkännande anges däremot inte. Det framgår inte heller huruvida den gode 
mannen ska godkänna insatserna i efterhand.  
 
I det fall socialnämnden och den gode mannen inte är överens om vad som 
är bäst för barnet och socialnämnden anser att den gode mannen missköter 
sitt uppdrag har socialnämnden inga möjligheter att entlediga den gode 
mannen. Entledigande kan endast ske av överförmyndaren, varför 
socialnämnden i sådan situation har att uppmärksamma överförmyndaren 
om den gode mannens bristfälliga uppdragsutövande.174  

5.2.2 Förhållandet till det offentliga biträdet 
I kap. 2 konstaterades att barn som inte ges rättshandlingsförmåga enligt 
landets lagstiftning också bör tilldelas en juridisk företrädare i 
asylprocessen. I kap. 3 har beskrivits att detta i svensk rätt uppfylls genom 

                                                
171 Kammarrätten i Göteborg, mål 1925-06.  
172 Schéele och Strandberg (2015) s. 38. 
173 Socialstyrelsen nr 2013-5-2 s. 98. 
174 Socialstyrelsen nr 2013-5-2 s. 103. 
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ett förordnande av offentligt biträde. I det följande beskrivs hur den gode 
mannens och det offentliga biträdets uppdrag förhåller sig till varandra. 

5.2.2.1 Presumtionen att offentligt biträde ska 
förordnas 

I avsnitt 3.3 angavs att det föreligger en stark presumtion för att ett 
offentligt biträde ska förordnas för ensamkommande barn. Denna 
presumtion är nästintill undantagslös och får anses ha blivit ännu starkare 
sedan Dublin III antogs.175 Vid ärenden om överföring enligt den tidigare 
Dublin II176, bedömde Migrationsöverdomstolen att det i 18 kap. 1 § UtlL, 
inte föreskrevs en rätt till ett offentligt biträde i ärenden enligt förordningen. 
Hänvisning gjordes till 1 kap. 9 § UtlL som anger att vad som föreskrivs om 
avvisning och utvisning i tillämpliga delar gäller för beslut om överföring 
enligt Dublin II. Migrationsöverdomstolen ansåg dock att när denna 
bestämmelse tillämpades ansågs beslut om överföring enligt Dublin II 
ersätta men inte likställas med beslut om avvisning eller utvisning.177 Vid 
ärenden om överföring enligt Dublin II, ansåg Migrationsöverdomstolen att 
det saknades förutsättningar att förordna ett offentligt biträde.178  
 
Utifrån Migrationsöverdomstolens avgöranden förordnade Migrationsverket 
tidigare inte offentligt biträde i ärenden om överföring enligt Dublin II. I 
ärenden som rörde ensamkommande barn förordnades endast god man.179 
Detta fick följden att den gode mannen fick företräda barnet gentemot 
Migrationsverket.180 Migrationsöverdomstolen har efter unionens antagande 
av Dublin III i MIG 2014:29 intagit en annan hållning i frågan. Domstolen 
anser att förordningen nu tilldelar asylsökande större rättssäkerhetsgarantier 
och uppställer skyldighet för medlemsstaterna att tillhandahålla rättsligt 
bistånd. Migrationsöverdomstolen anser därför att offentligt biträde enligt 
18 kap. 1 § UtlL nu kan förordnas i mål om överföring. Enligt domstolen 
kan förordnande av offentligt biträde i ärenden hos Migrationsverket som 
rör överföring enligt Dublin III nu också komma att aktualiseras. 
Migrationsöverdomstolen konstaterar dock att det i sådana ärenden i första 
hand kan förutsättas att behov av biträde saknas, men att det i undantagsfall 
kan uppstå behov av biträde. Detta kan exempelvis vara i situationer där 
indikationer ges på att överföring inte bör genomföras med hänsyn till 
förhållandena i mottagarlandet.181  
 
MIG 2014:29 redogör inte för vad som ska gälla då ärenden avser 
ensamkommande barn. Migrationsverket har i ett rättsligt ställningstagande, 
som publicerades innan målet avgjordes, anfört att Dublin III uppställer 
högre krav på det rättsliga bistånd som ska förordnas för ensamkommande 
                                                
175 Schéele och Strandberg (2015) s. 65 f. 
176 Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och 
mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en 
asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat. 
177 MIG 2007:4. 
178 MIG 2008:7. 
179 Migrationsverket, RCI 07/2014. 
180 Socialstyrelsen 2013-11-37 s. 34. 
181 MIG 2014:29. 
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barn. Migrationsverket menar att artikel 6 Dublin III föreskriver att 
ensamkommande barn har rätt till en företrädare under hela handläggningen 
av ärendet. Migrationsverket gör bedömningen att Dublin III inte 
uttryckligen föreskriver att det måste vara en juridisk företrädare. Däremot 
uppställer förordningen krav på att den som utses ska ha de kvalifikationer 
och den sakkunskap som behövs för att säkerställa att hänsyn tas till barnets 
bästa. Detta menar Migrationsverket innebär att det inte längre är tillräckligt 
att en god man förordnas, då svensk lagstiftning inte uppställer krav på att 
den gode mannen ska besitta sådan juridisk kunskap. Därför ska ett 
offentligt biträde förordnas för ensamkommande barn också i ärenden om 
överföring.182 Undantag från presumtionen föreligger nu endast i ytterst få 
fall och utgörs av situationer då det är uppenbart att det inte behövs en 
juridisk företrädare. Detta kan utgöras av situationer där det är uppenbart att 
det inte föreligger grund för uppehållstillstånd och det inte föreligger hinder 
mot verkställighet. Fortfarande ska en god man förordnas.183  

5.2.2.2 Rollfördelningen mellan den gode mannen och 
det offentliga biträdet 

Som angavs i avsnitt 4.3 har ett ensamkommande barn inte processhabilitet i 
ärendet om uppehållstillstånd. Av 18 kap. 3 § UtlL följer att den som är 
förordnad som offentligt biträde för ett barn som saknar vårdnadshavare här 
i landet också utan särskilt förordnande är barnets ställföreträdare i det 
ärende förordnandet avser, om inte en god man har förordnats för barnet. 
Innan den gode mannens roll utvidgades till att också innebära att vara 
barnets vårdnadshavare hade det offentliga biträdet i uppgift att vara barnets 
ställföreträdare i asylärendet. Genom den nya ordningen uppstod frågan om 
hur det offentliga biträdets och den gode mannens olika roller skulle 
samspela. Regeringen ansåg att det offentliga biträdet fortsättningsvis inte 
behövde ha denna uppgift, med undantag för situationer då det offentliga 
biträdet tillträder sitt uppdrag innan god man har förordnats. Detta eftersom 
det ansågs ligga i barnets intresse att någon kan agera i ärendet på ett tidigt 
stadium och handläggningen därmed kunna påbörjas så fort som möjligt.184 
Det offentliga biträdets roll som ställföreträdare avser endast frågor som 
faller in under asylärendet.185  
 
En viktig åtgärd som ställföreträdaren inledningsvis måste vidta är att hjälpa 
det ensamkommande barnet med asylansökan. Barnet kan lämna en ansökan 
som registreras hos Migrationsverket, men för att påbörja handläggningen 
av ärendet krävs att barnets ställföreträdare bekräftar ansökan. För att det 
inte ska uppstå situationer där ingen ansökan eller bekräftelse lämnas har 
lagstiftaren genom 18 kap. 4 § UtlL infört en skyldighet för den gode 
mannen att ansöka om uppehållstillstånd för barnet om det inte är uppenbart 
obehövligt. Om god man inte är förordnad faller denna skyldighet på det 
offentliga biträdet. På detta sätt har lagstiftaren haft för avsikt att garantera 
barnet den rätt som föreskrivs i artikel 22 barnkonventionen om att få sin 
                                                
182 Migrationsverket, RCI 07/2014. 
183 Schéele och Strandberg (2015) s. 65 f. 
184 Prop. 2004/05:136 s. 38 f. 
185 SOU 2003:51 s. 65. 
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asylansökan behandlad. Ansökan ska ske om det anses vara till barnets 
bästa.186   
 
När god man har förordnats upphör det offentliga biträdets roll som 
ställföreträdare automatiskt och återgår till att endast avse att biträda 
barnet.187 Detta innebär att det då är den gode mannen som för barnets talan. 
Den gode mannen kan genom fullmakt överlåta till det offentliga biträdet att 
vara barnets ombud i asylärendet. Med hänsyn till den sakkunskap det 
offentliga biträdet besitter har detta ansetts vara att föredra.188 Att biträdet 
har i särskild uppgift att bistå barnet i asylärendet talar också för att en 
fullmakt bör lämnas. 189  Den gode mannen ska i sådant fall även 
fortsättningsvis hålla sig uppdaterad om vad som händer i ärendet.190 Den 
gode mannens roll i förhållande till det offentliga biträdet blir därmed främst 
att bevaka biträdets arbete.  
 
Även om den gode mannens roll i frågan om asyl därmed inte blir så 
omfattande är denne av betydelse om situation uppstår där anledning finns 
att ifrågasätta biträdets uppdragsutövande. Detta då det är den gode mannen, 
i egenskap av barnets ställföreträdare, som har behörighet att begära byte av 
offentligt biträde. Migrationsverket kan också, i enlighet med 9 § 
förvaltningslagen (1986:223), FL, avvisa ett ombud som uppvisar 
oskicklighet eller på annat sätt är olämpligt. Migrationsverket kan således 
självmant ta upp frågan om entledigande av ett offentligt biträde.191 Här ska 
poängteras att byte av biträde beviljas i begränsad utsträckning. Enligt 5 § 
lag om offentligt biträde ska 26-29 §§ rättshjälpslagen tillämpas i fråga om 
byte. Enligt 26 § rättshjälpslagen får byte ske efter särskilt tillstånd och bara 
om det föreligger särskilda skäl. Utgångspunkten är att ett offentligt biträde 
måste anses vara neutralt för att kunna föra klientens talan på ett 
yrkesmässigt sätt. Generella regler för när byte får ske går inte att uppställa. 
Istället får en bedömning göras från fall till fall.192 Migrationsverket anger i 
sin handbok att särskilda skäl kan föreligga exempelvis om det är stora 
geografiska avstånd mellan biträdet och klienten. Allmänna uttalanden om 
att det finns motsättningar eller samarbetssvårigheter godtas inte som skäl 
för ett byte.193  
 
I det fall det ensamkommande barnet får avslag på sin ansökan om asyl 
beslutar den gode mannen och det offentliga biträdet tillsammans huruvida 
beslutet ska överklagas. Den gode mannen är den som i egenskap av 
ställföreträdare kan överklaga beslutet. Har det offentliga biträdet blivit 
barnets ombud kan biträdet överklaga.194 
                                                
186 Prop. 2004/05:136 s. 44 f.  
187 Prop. 2004/05:136 s. 39. För skillnaden mellan biträde och ombud se avsnitt 3.3. 
188 SOU 2003:51 s. 129.  
189 Sandesjö (2013) s. 138.  
190 Schéele och Strandberg (2015) s. 67. 
191 Handbok i migrationsärenden, Offentligt biträde, Entledigande.  
192 MIG 2010:12. 
193 Handbok i migrationsärenden, Offentligt biträde, Beslut att avslå ansökan om visst 
biträde.  
194 Migrationsverket, Om barnet får avslag på sin asylansökan.  
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5.3 Upphörande av godmanskap 
Godmanskapet upphör när någon av situationerna i 5 § Lgeb föreligger. 
Beslut om upphörande fattas av överförmyndaren. Godmanskapet skall 
enligt 5 § 1 p. Lgeb upphöra om någon av barnets föräldrar eller någon 
annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe anländer till 
Sverige och är i stånd att utöva förmynderskapet och vårdnaden. Vidare ska 
upphörande ske enligt 5 § 4 p. Lgeb om det är uppenbart att god man av 
någon annan anledning inte längre behövs. När barnet fyller 18 år upphör 
godmanskapet utan särskilt beslut av överförmyndaren. 
 
Uppdraget som god man för ett ensamkommande barn är temporärt i 
avvaktan på besked om uppehållstillstånd beviljas.195 I följande avsnitt 
kommer upphörande av godmanskap som vid de två situationer som kan 
aktualiseras vid asylprocessens slut behandlas.  

5.3.1 Särskilt förordnad vårdnadshavare  
Enligt 5 § 3 p. Lgeb upphör den gode mannens uppdrag om en särskilt 
förordnad vårdnadshavare enligt FB utses för barnet. Av 10 § Lgeb följer att 
om ett barn beviljas uppehållstillstånd ska socialnämnden väcka talan hos 
rätten och anmäla om behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare. 
Särskilt förordnad vårdnadshavare är en ställföreträdarfunktion som anges i 
6 kap. 8–9 §§ FB. Denna ställföreträdare förordnas för barn som står utan 
föräldrar eller där det kan förväntas att föräldrarna kommer vara varaktigt 
förhindrade att utöva vårdnaden.  
 
Ställföreträdarfunktionen särskilt förordnad vårdnadshavare har ett flertal 
likheter med godmanskap för ett ensamkommande barn. Den särskilt 
förordnade vårdnadshavaren är både vårdnadshavare och förmyndare. 
Ställföreträdaren har endast legal vårdnad om barnet då den faktiska 
vårdnaden utövas av socialnämnden. Vidare har en särskilt förordnad 
vårdnadshavare inte heller försörjningsplikt för barnet.196 Ett beslut om 
uppehållstillstånd ger en indikation på att barnet kommer vistas i Sverige en 
längre tid, vilket gör att insatserna för barnet kan inriktas på en mer 
långsiktig planering. Den särskilt förordnade vårdnadshavarens uppgifter 
inriktar sig därför på att planera för barnets framtid.197 När barnet fyller 18 
år upphör ställföreträdarskapet och den myndige personen förväntas då 
kunna ta hand om sig själv på egen hand. Möjligheten finns dock för 
personen att ansöka om en kontaktperson hos socialtjänsten.198     
 
Genom att tilldela barnet en särskilt förordnad vårdnadshavare har 
lagstiftaren ansett att skyddsgrundsdirektivets bestämmelser om barnets rätt 
till en rättslig företrädare också vid uppehållstillstånd är uppfyllt. Vidare har 

                                                
195 SOU 2003:51 s. 104.  
196 Schéele och Strandberg (2015) s. 52. 
197 Prop. 2004/05:136 s. 39 f.  
198 Schéele och Strandberg (2015) s. 52 f. 
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lagstiftaren ansett att FB:s bestämmelser om överförmyndarens 
tillsynsansvar och bestämmelserna i SoL om kommunens ansvar för barn 
och ungdomar innebär att direktivets krav om att tillse den underåriges 
behov i övrigt är uppfyllda.199  
 
Ansökan om en särskilt förordnad vårdnadshavare ska, som ovan nämnts, 
enligt 10 § Lgeb göras av socialnämnden. Här återkommer frågor liknande 
de som behandlats i avsnitt 5.1.2. I detta fall avser spörsmålen vilken 
socialnämnd som ska ansöka hos tingsrätten. Är det socialnämnden i 
anvisningskommunen, eller är det, i det fall barnet har sitt boende i en annan 
kommun den kommun i vilken barnet faktiskt vistas? Av 10 § Lgeb följer 
även att överförmyndaren skall underrätta socialnämnden om när 
förutsättning föreligger för talan. För överförmyndaren uppstår därmed 
fråga om till vilken kommun behovet om särskilt förordnad vårdnadshavare 
ska meddelas.  
 
Förarbetena anger att socialnämnden i den kommun där barnet vistas ska 
agera för att få till stånd förordnandet av ny ställföreträdare. Samma 
resonemang förs här som i förarbetena som beskrevs i avsnitt 5.1.2 om att 
det med vistas ska förstås att barnet uppehåller sig i kommunen. Det ska inte 
krävas att barnet varaktigt är bosatt i kommunen utan det är tillräckligt att 
barnet bor i ett familjehem eller på ett anläggningsboende på orten.200 
Förarbetena ger intryck av att ansökan ska göras av socialnämnden där 
barnet fysiskt vistas. Detta skulle därmed innebära att även kommuner som 
endast ingått avtal med en anvisningskommun om att bli boendekommun 
skulle vara ansvarig för att lämna ansökan. SKL har ifrågasatt gällande 
ordning då organisationen anser att det är oklart vilken lagstiftning som ska 
gälla och därmed vilken socialnämnd som ska agera.201   
 
Den gode mannen kvarstår i sitt uppdrag till dess den särskilt förordnade 
vårdnadshavaren har förordnats. Det får dock inte dröja för lång tid innan 
så sker. JO har i beslut framfört kritik mot socialnämnden i Helsingborgs 
kommun. Socialnämnden hade i ärenden där fem barn hade fått 
uppehållstillstånd dröjt över ett år med att vidta åtgärder för att ett 
förordnande skulle kunna ske. Socialnämnden uppgav att detta berott på att 
frågan om ersättning till vårdnadshavarna inte reglerats mellan nämnderna 
inom kommunen. JO ansåg inte att denna anledning borde ha påverkat 
handläggningen.202 

5.3.2 Barnet lämnar varaktigt landet 
Enligt 5 § 2 p. Lgeb upphör godmanskapet också om barnet varaktigt 
lämnar Sverige. Så kan bli fallet om barnet inte beviljas uppehållstillstånd 
och avvisas (se kap. 8 UtlL) eller om barnet av någon annan anledning 
lämnar landet.   
                                                
199 Prop. 2009/10:31 s. 162 f. 
200 Prop. 2004/05:136 s. 52. 
201 SKL, Begäran om ändring av reglerna om god man för ensamkommande barn.  
202 JO-beslut 2012-04-20, Dnr 5716-2011. 
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Det ska understrykas att ensamkommande barn har rätt till en 
ställföreträdare så länge barnet befinner sig i Sverige. Om den gode mannen 
och det offentliga biträdet väljer att överklaga exempelvis ett avvisnings-
beslut kvarstår således den gode mannen i sitt uppdrag. Beslut om 
upphörande av godmanskapet får inte fattas om det inte kan antas för säkert 
att barnet varaktigt lämnat landet.203  
 
Den gode mannen har inget ansvar för barnets hemresa eller återförenandet 
med de som tar emot barnet. Detta ansvar åligger verkställande myndighet 
vilka i förevarande fall är Migrationsverket och/eller Polisen (se 12 kap. 14 
§ UtlL).204   
 

5.4 Sammanfattning  
Det ensamkommande barnet ska förordnas en god man så snart det är 
möjligt. Någon tidsgräns för när så ska ha skett finns inte, vilket har 
kritiserats av barnrättskommittén och Rädda Barnen. 11 kap. 25 § FB anger 
att överförmyndaren i den kommun där barnet vistas är behörig att förordna 
god man. Överförmyndaren utgår dock inte från det vistelsebegrepp som 
används vid anvisning enligt LMA och SoL. Överförmyndaren ska utgå från 
barnets fysiska vistelse. Överförmyndaren ska dock göra en bedömning av 
hur lång barnets vistelsetid kan komma att bli, vilket kan innebära att 
överförmyndaren i ankomstkommunen beslutar att inte förordna god man.  
 
Om barnet flyttar till en annan kommun kan byte av god man bli nödvändigt 
om det uppstår stora geografiska avstånd mellan barnet och den gode 
mannen. Det föreligger dock inget krav om byte så länge den gode mannen 
kan utföra sina uppgifter. Ett entledigande av en god man kräver att en ny 
god man finns att förordna. Den gode mannen kan därmed komma att 
kvarstå i godmanskap där barnet befinner sig på en annan ort i det fall ett 
nytt förordnande dröjer. Tillsyn över den gode mannen utövas alltid av 
överförmyndaren i kommunen där barnet fysiskt vistas, varför tillsyn kan 
komma att utövas av olika överförmyndare.  
 
Den gode mannen är den aktör som har rätt och skyldighet att besluta i alla 
frågor som rör barnet. Att den gode mannens bestämmanderätt är 
långtgående bekräftas i ett kammarrättsbeslut. Enligt förarbetena ska den 
gode mannen tillfrågas och godkänna insatser som socialnämnden föreslår. 
Indikationer finns på att så inte alltid sker.  
 
Presumtionen för att ett offentligt biträde ska förordnas för ensam-
kommande barn är sedan antagandet av Dublin III mycket stark. Den gode 
mannen är barnets ställföreträdare i asylärendet. Om inte god man har 

                                                
203 Prop. 2004/05:136 s. 37.  
204 Migrationsverket, RCI 10/2013. 
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förordnats då det offentliga biträdet tillträder sitt uppdrag är det offentliga 
biträdet barnets ställföreträdare. Därefter har det offentliga biträdet endast i 
uppgift att biträda barnet, men den gode mannen kan genom fullmakt 
överlåta till det offentliga biträdet att vara barnets ombud.  
 
Ställföreträdarskapet för ensamkommande barn är uppdelat i två steg. Den 
gode mannens uppdrag är temporärt och upphör när någon av situationerna i 
5 § Lgeb föreligger. Vid asylprocessens slut kan två situationer aktualiseras. 
Får barnet uppehållstillstånd förordnas en ny typ av ställföreträdare, en 
särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Denna ställföreträdare har 
uppgifter som liknar den gode mannens, men inriktar sig på den långsiktiga 
planeringen för barnet. Den särskilt förordnade vårdnadshavaren utses av 
tingsrätten. Godmanskapet upphör även om barnet varaktigt lämnar landet.  
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6 Avslutande diskussion 
Uppsatsen har haft i syfte att fastställa i vad mån svensk rätt tillgodoser 
ensamkommande barns rätt till en ställföreträdare under asylprocessen och 
vid ett eventuellt beslut om uppehållstillstånd. För att besvara syftet 
uppställdes fem frågeställningar. Inledande frågeställning tog sikte på att 
besvara frågan om vilka krav som uppställs i internationella konventioner 
och på EU-nivå om att en företrädare för asylsökande ensamkommande barn 
ska utses. Efterföljande frågeställning avsåg att besvara hur ställföreträdar-
systemet för barn generellt är utformat i svensk rätt, samt vilket system som 
finns för att bistå ensamkommande barn med en ställföreträdare. 
Frågeställningen som därefter följde skulle besvara hur den gode mannens 
uppdrag förhåller sig till andra aktörer som är involverade under asyl-
processen. Den fjärde frågeställningen ämnade besvara huruvida regelverket 
garanterar barnet en ställföreträdare under asylprocessen och om barnet får 
uppehållstillstånd. Slutligen ställdes frågan om nuvarande system möjliggör 
för den gode mannen att utöva sitt uppdrag så som är avsett. Jag kommer i 
detta kapitel föra en diskussion som utgår från det resultat som framkommit 
vid besvarandet av frågeställningarna, men som framförallt kommer belysa 
brister och de konsekvenser som följer av dessa brister. Slutligen kommer 
jag resonera kring åtgärder som bör vidtas för att komma till rätta med 
bristerna.  
 
Inledningsvis kan konstateras att det i både internationella konventioner och 
inom EU-rätten uppställs krav på stater att införa regelverk som tillser att 
barn kan söka asyl. Är barnet ensamkommande har barnet rätt att tilldelas en 
rättslig företrädare som kan och ska agera för att tillvarata barnets intressen 
och rättigheter, däribland att söka asyl. För ensamkommande barn förordnas 
i svensk rätt en god man som intar båda delarna av ställföreträdarskapet som 
uppställs för barn i FB. Får barnet uppehållstillstånd utses en särskilt 
förordnad vårdnadshavare för barnet. Därmed kan konstateras att svensk rätt 
har ett regelverk som ska tillse att en ställföreträdare finns för barnet under 
hela asylprocessen och även om uppehållstillstånd beviljas. 
 
Det är därför av större intresse att fördjupa sig i diskussionen huruvida 
funktionen god man för ensamkommande barn och regelverket som styr 
detta godmanskapssystem är utformade på ett sätt som tillgodoser rätten till 
en ställföreträdare och där den gode mannen kan utöva uppdraget så som är 
avsett. För diskussionen används Frändbergs definition av vad som krävs för 
att rättssäkerhet ska föreligga som analysverktyg. Villkoren som uppställs är 
att det (1) ska föreligga klara och adekvata regler, (2) att reglerna ska finnas 
lättillgängliga för medborgarna och (3) att medborgarna ska kunna lita på att 
rättstillämpande organ tillämpar reglerna lojalt och korrekt. Diskussionen 
utgår från villkor ett och tre (se avsnitt 1.6.1).  
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6.1 Den gode mannens funktion  
Lagstiftarens intention har varit att utforma godmanskapssystemet för 
ensamkommande barn till att efterlikna det ställföreträdarskap som generellt 
uppställs för barn i Sverige. Den gode mannen är, genom att den intar rollen 
som både vårdnadshavare och förmyndare, behörig att agera för det ensam-
kommande barnet i alla frågor.  
 
Uppgiftsfördelningen mellan den gode mannen och det offentliga biträdet är 
relativt klar. Den gode mannen företräder barnets person och det offentliga 
biträdet ska med sin expertis tillvarata barnets rättigheter i asylärendet (se 
avsnitt 5.2.2.2). Den gode mannen förväntas inte besitta sådana juridiska 
kunskaper som krävs för att driva processen i asylärendet. När den gode 
mannen överlåter åt det offentliga biträdet att företräda barnet blir den gode 
mannens funktion i detta avseende därför inte så omfattande. Uppgiften 
består då i att följa hur asylärendet fortskrider, kontrollera att det offentliga 
biträdet fullföljer sitt uppdrag och agera om så inte är fallet.  
 
Vårdnadsansvaret om det ensamkommande barnet är delat mellan den gode 
mannen och det allmänna. Detta innebär en inskränkning i den civilrättsliga 
vårdnad som vanligtvis råder inom det som i uppsatsen benämnts som den 
privata sfären (se avsnitt 4.2.2). I ärenden som rör ensamkommande barn 
föreligger missförhållanden från början vilket innebär att den gode mannen 
så länge uppdraget består utövar den legala vårdnaden under 
omständigheten att barnet vårdas enligt SoL. Skillnad gentemot ett ”vanligt 
föräldraskap” som utövas inom den privata sfären föreligger också i att den 
gode mannen ska redovisa samtliga förehavanden i ärendet till 
överförmyndaren. Därmed är den gode mannens funktion av civilrättslig 
karaktär, samtidigt som det allmänna är involverat. 
 
Avsaknaden av praxis och andra typer av vägledande uttalanden som berör 
godmanskap för ensamkommande barn gör det svårt att dra långtgående 
slutsatser om vad som ytterst och innerst utgör den gode mannens funktion. 
Vad gäller domstols prövning av den gode mannens bestämmanderätt har 
endast ett kammarrättsbeslut påträffats. Beslutet bekräftar förarbetenas 
uttalanden om den gode mannens rätt och skyldighet att bestämma i frågor 
som rör barnets angelägenheter. Någon miniminivå för vad som godtas som 
ett acceptabelt uppdragsutförande har inte identifierats.  
 
Att uppdraget som god man inte preciserats är emellertid ett aktivt val av 
lagstiftaren. Vårdnadshavarens ansvar anges inte genom ett uppräknande av 
specifika uppgifter i 6 kap. FB. Lagstiftaren ansåg vid införandet av Lgeb 
att så inte heller skulle föreskrivas för den gode mannens uppdrag. Denna 
lösning har ansetts gagna barnet på så vis att den gode mannen därigenom 
inte ska avstå från att agera i frågor som rör barnet. Med detta följer 
emellertid att gode män, precis som alla vårdnadshavare och förmyndare, 
kan komma att utöva sina uppdrag på olika sätt. Detta kan få följden att 
olika mycket tid och kraft läggs ner i uppdraget, men att ställföreträdaren 
ändå kan bedömas hålla sig inom uppdragets ramar.  
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Bestämmelserna som reglerar den gode mannens uppdrag får, utifrån vad 
som framkommit, konstateras vara lika klara och adekvata som för andra 
vårdnadshavare, vars barn vårdas enligt SoL. Reglerna för förmyndarens 
uppdrag får på liknande sätt anses klara och adekvata. Vill lagstiftaren 
försäkra sig om att alla gode män agerar samstämmigt hade bestämmelser 
som mer detaljerat anger uppdraget behövts.   
 
I kontrast till ovan beskrivna kammarrättsbeslut står rådande uppfattning i 
Sveriges kommuner om att socialnämnden inte behöver tillfråga den gode 
mannen innan beslut fattas om tillfälligt boende i ankomstkommunen (se 
avsnitt 5.2.1). Detta är enligt min mening ett förfarande som kan ifrågasättas 
eftersom den gode mannens bestämmanderätt då inskränks, vilket innebär 
att rättsreglerna i sådant fall inte tillämpas korrekt av socialnämnden. Här 
ska poängteras att jag i detta fall ifrågasätter tillämpningen av reglerna, 
utifrån aspekten att den gode mannens funktion är konstruerad så att dennes 
åsikt ska ha betydelse i frågor som rör barnet. Vilka möjligheter det finns 
för en god man att i praktiken ifrågasätta val av boende, då utbudet av 
boenden kommuner har att tillgå eventuellt inte är stor, är en annan fråga. 
 

6.2 Garantier för att en ställföreträdare 
finns för barnet 

Att lagstiftaren har valt att reglera godmanskap för ensamkommande barn i 
speciallag ger uttryck för att detta ansetts vara frågor som kräver särskilda 
förfaranden. I 3 § 2 st. Lgeb anges att god man ska förordnas så fort som 
möjligt. Vad som menas med ”så fort som möjligt” anges dock inte i lagen 
och min undersökning visar att tydligare riktlinjer än att förordnandet ska 
ske i ”nära anslutning” till barnets ankomst inte anges. Lagstiftaren ansåg 
vid Lgeb:s införande att ett föreskrivande av en tidsgräns inte behövdes. 
Motsatsen har påvisats och påpekats av Rädda Barnen som genom 
undersökningar visat att handläggningstiden för att förordna god man sedan 
införandet av Lgeb har varierat kraftigt. Detta har även uppmärksammats 
och kritiserats av barnrättskommittén (se avsnitt 5.1.1). Huruvida 
dröjsmålen beror på överförmyndares olika bedömningar om vad som är ett 
skyndsamt förfarande, att överförmyndarnas verksamheter har varit och är 
överbelastade eller andra faktorer kan här inte besvaras. Indikationer ges 
dock på att lagstiftningen inte tillämpas korrekt av överförmyndarna. 
Därmed föreligger det i detta avseende brister ur rättssäkerhetssynpunkt, 
både vad gäller lagstiftningens utformning och tillämpning.  
 
En faktor som också kan bidra till fördröjning av förordnandet av god man 
är frågan om vilken överförmyndare som ska anse sig behörig att förordna 
ställföreträdaren. Avgörande ska enligt lagstiftningen vara barnets fysiska 
vistelse men enligt förarbetena ska överförmyndaren också iaktta vilken 
varaktighet barnets vistelse kommer att få. Om barnet inom kort förväntas 
lämna kommunen ska överförmyndaren avvakta med förordnandet. Vad 
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som är en ”varaktig vistelse” ger förarbetena inga tydliga svar om. Det 
tydliggörs inte heller huruvida den skyndsamma handläggningen eller 
resurseffektiviteten, som antagligen blir effekten av att god man endast 
förordnas i en kommun, ska väga tyngst vid bedömningen.  
 
Dessa oklarheter kan enligt min mening härledas till att lagstiftaren valt att 
föreskriva att bestämmelsen i 11 kap. 25 § FB också ska tillämpas för 
godmanskap för ensamkommande barn. Jag menar att lagstiftaren inte i 
tillräckligt stor utsträckning har beaktat hur mottagandesystemet av ensam-
kommande barn i övrigt regleras. Lagstiftningen i FB är inte utformad och 
anpassad för den förflyttning som sker från ankomstkommun till 
anvisningskommun. Rimligtvis skapar oklarheterna i lagstiftningen en 
osäkerhet hos överförmyndarna, vilken antagligen blir störst för över-
förmyndare i ankomstkommuner. Detta kan få till följd att olika 
bedömningar om när förordnande ska ske görs, vilket utgör en brist ur 
rättssäkerhetssynpunkt.  
 
Att det varken anges när god man ska förordnas eller tydligt anges vilken 
överförmyndare som ska förordna den gode mannen kan vidare ifrågasättas 
utifrån principen om barnets bästa. Då en ställföreträdare måste finnas för 
att beslut ska kunna fattas i frågor som rör barnet borde lagstiftningen vara 
utformad på ett sätt som garanterar att detta sker omgående.  
 
Efter att barnet har tilldelats en god man är ställföreträdarsystemet utformat 
på ett sätt som garanterar att barnet har en ställföreträdare under hela 
asylprocessen samt vid ett beslut om uppehållstillstånd. Detta eftersom en 
god man endast kan entledigas då någon av situationerna i 5 § Lgeb 
föreligger. Frågor kan dock uppstå om förhållandena kring barnet ändras. 
Flyttar barnet till en kommun långt ifrån tidigare boendekommun är det inte 
ett orimligt antagande att avståndet kan påverka godmanskapsutövandet. 
Möjligheten finns då att entlediga den gode mannen. Det som då ska utgöra 
en garanti för att barnet har en ställföreträdare kan då istället bli till nackdel, 
då entledigande endast kan ske om en ny ställföreträdare finns. Dröjer 
förordnandet i sådan situation är frågan om uppdraget kan utföras på ett sätt 
som är förenligt med barnets bästa.  
 
Vad som utgör stora geografiska avstånd bedöms av överförmyndaren i 
barnets nya kommunen. Då det inte anges riktlinjer för vad som utgör ett 
stort geografiskt avstånd ger detta återigen anledning att ifrågasätta huruvida 
lagstiftningen är utformad på ett sätt som möjliggör för överförmyndare att 
tillämpa rättsreglerna korrekt.  
 
Vad gäller barnets tillgång till en ställföreträdare vid uppehållstillstånd 
föreligger skillnad i förhållande till vad som gäller vid förordnande av god 
man. Detta då den gode mannen vid beslut om uppehållstillstånd kvarstår i 
uppdraget till dess att en särskilt förordnad vårdnadshavare har förordnats. 
Därmed kommer barnet inte vara utan en ställföreträdare. Det ska dock 
framhållas att det är den särskilt förordnade vårdnadshavaren som har i 
uppgift att delta i den fortsatta planeringen för barnet. Sådana uppgifter 
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ingår inte i den gode mannens uppdrag. Ett förordnande av en särskilt 
förordnad vårdnadshavare som dröjer eftersätter därmed planeringen för 
barnets fortsatta vistelse i Sverige.  
 
Inte heller vid förordnande av en särskilt förordnad vårdnadshavare finns en 
tidsangivelse för när så ska ha skett. Av JO:s uttalande framgår att det inte 
får dröja för lång tid innan åtgärder vidtas för att ett förordnande ska kunna 
ske, men uttalar sig inte om vad som är skäliga handläggningstider. Vidare 
har det visat sig vara oklart vilken socialnämnd som ska lämna ansökan om 
behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare, vilket torde vara en orsak till 
att förordnande av den nya ställföreträdaren kan komma att dröja.  
 

6.3 Konsekvenser till följd av gällande 
ordning 

I det inledande skedet av barnets vistelse i Sverige påbörjas processer av 
Migrationsverket, socialnämnd och det offentliga biträdet. Samtliga aktörer 
agerar och fattar beslut på sätt som har avgörande betydelse för barnets 
vistelse. I detta sammanhang har den gode mannen en mycket viktig roll. Ett 
förordnande av god man som dröjer får därför konsekvenser för barnet.  
 
Att det offentliga biträdet har en lagstadgad rätt och skyldighet att vara 
barnets ställföreträdare till dess att en god man förordnats är positivt då 
detta innebär att handläggningen av barnets asylansökan därigenom kan 
påbörjas av Migrationsverket. Finns inte en god man är det emellertid ingen, 
utöver Migrationsverket, som har ansvar att iaktta och eventuellt ifrågasätta 
det offentliga biträdets arbete.  
 
Det offentliga biträdet är endast barnets ställföreträdare i asylärendet. Vem 
som ansvarar för barnets övriga angelägenheter i det fall ett förordnande av 
god man dröjer ges inga svar om. Utgångspunkten är att alla beslut gällande 
barnets person ska godkännas av den gode mannen, vilket bör innebära att 
vissa beslut därmed inte kan fattas innan förordnande har skett. Vilka 
avväganden socialnämnden här ska göra är oklart. SoL föreskriver att 
socialnämnden har en skyldighet att direkt påbörja en utredning om barnets 
behov. Detta gäller oavsett om god man förordnats eller inte. Att 
socialnämnden bistår barnet med boende och det som barnet i övrigt 
behöver är naturligtvis till godo för barnet. Frågan är dock vad som händer i 
det fall brister förekommer i den alternativa omvårdnaden? Vem ansvarar i 
en sådan situation för att agera för barnets räkning? Och vad händer i de fall 
socialnämnden inte anser att insatserna kan genomföras utan vårdnads-
havarens samtycke? Sätts arbetet med att hitta lösningar för barnets vistelse 
då på paus?  
 
Frågorna som rör vilka beslut som kan fattas utan godkännande från den 
gode mannen får lämnas obesvarade. Möjligtvis kan bidragande orsaker till 
de luckor som föreligger vara att utgångspunkten vanligtvis är att en 
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ställföreträdare finns. Vad som kräver, eller snarare inte kräver, ett 
godkännande av ställföreträdaren har eventuellt inte varit frågor som 
tidigare aktualiserats i större utsträckning vid myndigheters beslutsfattande. 
Nuvarande ordning tycks innebära att barnet inledningsvis kan få sätta sin 
tilltro till att socialnämnden agerar i enlighet med sitt uppdrag. Det går dock 
inte att bortse från att ett förordnande av god man som dröjer kan utgöra en 
risk för barnet.  
 
Slutligen har det visat sig att det faktum att en god man har förordnats för 
barnet inte i sig är en garanti för att uppdragsutövandet kan ske på det sätt 
som är avsett. Huruvida uppdragsutövandet kan ske på ett tillfredsställande 
sätt kan bland annat påverkas av vilka möjligheter överförmyndaren har att 
förordna en god man som finns på nära geografiskt avstånd till barnet samt 
hur överförmyndaren löser situationer då frågor om byte av god man 
aktualiseras.  
 
Den gode mannen ska verka för barnets bästa i alla frågor som rör barnet. 
Lagstiftaren har i uppgift att utforma regler som möjliggör ett uppdrags-
utövande som är till barnets bästa. Vidare är myndigheter som involveras 
ansvariga för att tillämpningen av lagen sker så att den gode mannen kan 
utöva sitt uppdrag. Ovan beskrivna konsekvenser tyder enligt min mening 
på att nuvarande bestämmelser som reglerar godmanskapssystemet för 
ensamkommande barn inte i alla delar tillser att uppdraget kan utövas så 
som är avsett.  
 

6.4 Åtgärder som bör vidtas 
Av vad som framkommit tyder inget på att en god mans rättigheter och 
skyldigheter är färre eller mindre omfattande än för andra ställföreträdare 
för barn. Om nuvarande ställföreträdarsystem ska behållas bör den gode 
mannens funktion därför prioriteras och respekteras. En första åtgärd utgörs 
av att förtydliga när god man ska förordnas. Ur rättssäkerhetssynpunkt vore 
en formulering som föreskriver att ett förordnande ska ske omgående, helst 
med en angiven tidsgräns, att föredra. Alternativt skulle ett joursystem, likt 
det Rädda Barnen förespråkar, kunna tillämpas. Att förordnanden sker 
omgående är inte bara till gagn för barnet. Flera problem skulle automatiskt 
frånfalla eftersom övriga aktörers uppgifter genom sådana lösningar då på 
ett bättre sätt skulle kunna utföras. Exempelvis hade socialnämndens förslag 
om insatser kunnat godkännas direkt. Med att den gode mannens funktion 
behöver respekteras åsyftar jag att övriga aktörer bör tillse att den gode 
mannen involveras i samtliga frågor en ställföreträdare ska vara delaktig i. 
För denna åtgärd behövs också ett förtydligande om vad socialnämnden får 
besluta om utan den gode mannens godkännande.  
 
För att ställföreträdarsystemet för ensamkommande barn ska kunna 
förklaras vara rättssäkert krävs vidare att överförmyndarna ges tydligare 
riktlinjer om när en överförmyndare ska anse sig behörig att förordna god 
man. Antingen bör det förtydligas huruvida förordnandet ska ske i ankomst- 
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eller anvisningskommun eller så bör det tydligare definieras vad som avses 
med en ”varaktig vistelse”. Detta problem skulle emellertid också försvinna 
om en tidsgräns eller ett joursystem infördes. Dessutom bör det utformas 
riktlinjer för hur överförmyndaren ska bedöma situationer då frågor om byte 
av god man aktualiseras. På liknande sätt bör det även tydliggöras vilken 
aktör som ska agera då skäl föreligger för att förordna en särskilt förordnad 
vårdnadshavare för barnet. 
 
I förarbeten till Lgeb diskuterades inte andra alternativ för att tillgodose 
barnets rätt till en ställföreträdare. Istället ansågs det vid införandet mer eller 
mindre självklart att tillämpa en form av godmanskap för detta ändamål. 
Odlöw behandlar i sin avhandling frågor om ställföreträdarskap för vuxna 
med nedsatt rättshandlingsförmåga. I avhandlingen ifrågasätts den ordning 
som föreligger för att tillvarata dessa personers rättigheter. Han menar att 
genom lagstiftarens val att tillämpa ställföreträdarskap med rättsregler som 
faller in under civilrätten begränsas det allmännas ansvar för dessa personer 
illusoriskt. Han menar att hjälpbehovet likväl kan ses som ett socialt 
problem för vilket samhället bör ta ett större ansvar.205  
 
På ett liknande sätt menar jag att godmanskap för ensamkommande barn 
kan betraktas. Godmanskap för ensamkommande barn är ett temporärt 
uppdrag som upphör senast vid asylprocessens slut. Barnet och den gode 
mannen har som utgångspunkt inte någon tidigare relation till varandra. 
Uppdraget kräver inte heller att den gode mannen och barnet vid 
ställföreträdarskapets upphörande ska stå i kontakt med varandra. Utöver att 
den gode mannen har det rättsliga och ekonomiska ansvaret om barnet under 
asylprocessen är kopplingarna till familjerätten och FB få. Det kan därför 
ifrågasättas varför frågan om ensamkommande barns rätt till en 
ställföreträdare bäst löses genom ett uppdrag med civilrättslig karaktär. 
 
SKL är av uppfattningen att Lgeb bör avskaffas och att ett system införs där 
professionella företrädare utses som bistår barnet fram till att 
Migrationsverket fattat beslut i frågan om uppehållstillstånd. Därefter 
skulle, precis som sker i dagsläget, en särskilt förordnad vårdnadshavare 
utses. Inspiration skulle enligt SKL kunna hämtas från Nederländernas 
system.206 I Nederländerna har uppdraget att anordna och utöva tillsyn över 
ställföreträdarskap för ensamkommande barn tilldelats organisationen 
Nidos. Nidos föreslår en företrädare (eng. guardian) som innan den påbörjar 
sitt uppdrag måste förordnas av domstol. Därefter följer företrädaren barnet 
under asylprocessen. Företrädaren är anställd av organisationen och har en 
utbildning som motsvarar socionomutbildningen. Får barnet 
uppehållstillstånd blir företrädaren i många fall fortsättningsvis barnets 
barnsekreterare.207   
 
Riksföreningen gode män och vårdnadshavare (RGMV) har som svar på 
SKL:s uttalanden anfört att godmanskapssystemet för ensamkommande 
                                                
205 Odlöw (2005) s. 153 f. 
206 SKL, Begäran om ändring av reglerna om god man för ensamkommande barn. 
207 European Network of Guardianship Institutions, ENGI, (2010) s. 45 f.; Nidos. 
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barn behöver ses över, men att ett nytt ställföreträdarsystem inte är att 
föredra.  Föreningen menar att nuvarande system erbjuder flexibilitet och är 
kostnadseffektivt. Åtgärder för att förbättra ställföreträdarsystemet bör 
istället ske på andra sätt. RGMV menar att bland annat att rekrytering av fler 
gode män, ett upprättande av en nationell kravprofil över vem som får 
förordnas samt att större administrativt stöd för de gode männen exempelvis 
genom bokning av resor, skulle bidra till åtgärdandet av bristerna.208  
 
Jag menar att det finns anledning att se över om det inte föreligger skäl att 
frångå tanken om att ställföreträdarskapet ska utövas genom ett lekmanna-
system som kommunerna ansvarar för att samordna. De ensamkommande 
barnen och samhället hade vunnit på att en aktör har helhetsansvaret för 
uppgiften. På detta sätt skulle ett bättre kontrollsystem kunna upprättas över 
de ensamkommande barn som vistas i landet och de som företräder dem. 
Genom att endast en aktör ansvarar för frågorna skulle förutsättningar också 
ges för ett mer enhetligt uppdragsutövande. Vidare skulle justeringar i 
ställföreträdarskap, exempelvis om barnet flyttar, smidigare kunna 
genomföras.   
 
Lgeb har funnits i drygt tio år. Med lagen hade lagstiftaren ambitionen att 
åtgärda då existerande brister. Dessvärre verkar flera av dessa brister ha 
kommit att kvarstå efter införandet av lagen och synliggörs ytterligare när 
Sveriges mottagandesystem i sin helhet nu har satts på prov. 
Ensamkommande barn som kommer till Sverige är i stort behov av en 
ställföreträdare. Oavsett vilken väg lagstiftaren väljer att gå bör nuvarande 
system utvärderas och brister bör åtgärdas. Detta för att barnet ska kunna 
garanteras rätten till en ställföreträdare som verkar för barnets bästa. Om så 
inte sker riskeras att barnets övriga rättigheter och behov inte tillgodoses.  
 
 
   
      

                                                
208 RGMV, RGMV:s skrivelse till justitiedepartementet.  
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