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Statlig ersättning för ensamkommande asylsökande 
flyktingbarn 

Bakgrund 
Statens Invandrarverk har sedan den 1 januari 1992 beslutat om och betalat ut 
arvode till god man för ensamkommande asylsökande barn. Beslut om arvo-
dets storlek har fattats av respektive region inom Invandrarverket och anpas-
sats till regionala förhållanden.  

Det har nu visat sig att denna ordning strider mot gällande författningar. En-
ligt 12 kap. 16 § Föräldrabalken skall överförmyndaren eller i förekommande 
fall överförmyndarnämnd i respektive kommun fatta beslut om arvode och 
ersättning för utgifter till god man. Invandrarverket, numera Migrationsver-
ket, har mot bakgrund av ovanstående beslutat att från och med den 1 juli 
2000 upphöra med den direkta arvoderingen och ersättningen till god man 
för ensamkommande asylsökande barn. I Kommunförbundets cirkulär 
2000:87 har överförmyndarna informerats om Migrationsverkets beslut. 

Migrationsverket kommer i fortsättningen att ersätta kommunerna för de 
aktuella kostnaderna. Ersättning betalas efter ansökan  ut till kommunen med 
stöd av 31 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning till kommunerna 
för flyktingmottgande m.m. 
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Överförmyndaren fattar beslut 
Överförmyndaren eller i förekommande fall Överförmyndarnämnden fattar 
beslut om och betalar ut arvode och andra ersättningar till god man för en-
samkommande asylsökande flyktingbarn.  

Nya rutiner 
Den gode mannen lämnar in sin arvodesräkning till överförmynda-
ren/överförmyndarnämnden. (Exempel på utformning av blanketter som 
används av kommunerna i Stockholms län redovisas i bilaga 1 - 3 till detta 
cirkulär). 

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden fattar beslut och betalar ut er-
sättningen till god man. 

Överförmyndaren/överförmyndarnämnden/kommunen återsöker kostna-
derna hos Migrationsverket.(Exempel på utformning av blankett som an-
vänds av kommunerna i Stockholms län redovisas i bilaga 4 till detta cirku-
lär). 

 Ansökan ställs till mottagningsenheten i den region där flyktingen är inskri-
ven. Detta framgår av den tillfälliga handling som följer med den asylsö-
kande. I bilaga 5 till detta cirkulär redovisas en förteckning över Migrations-
verkets regioner och deras upptagningsområde. 

Övrigt 
För information kan nämnas att dåvarande Invandrarverkets ersättningar till 
god man för ensamkommande asylsökande barn kan ha varit högre än den 
ersättning som kommunen i övrigt tillämpar för god man. Invandrarverkets 
motiv för detta var att uppdrag som god man för ensamkommande asylsö-
kande barn kräver en ganska stor arbetsinsats under en begränsad tidsperiod  
och som ofta förväntas ske under s.k. obekväm arbetstid. Invandrarverket 
betalade också ut ersättningen månadsvis för att den gode mannen inte onö-
digtvis skulle behöva ligga ute med egna medel för utlägg. 

De ersättningar som dåvarande Invandrarverket rekommenderade sina reg-
ioner var: 

Arvode 140 kronor/timme. Timarvodet inkluderade ersättning för obekväm 
arbetstid och semesterersättning. 

Restidsersättning Restid mellan bostaden och arbetsplatsen ersattes med 35 
kronor per påbörjad timme. 

Resekostnader enligt gällande avtal och billigaste färdsätt. 

Traktamente enligt gällande avtal. För att ersättning skulle kunna utgå måste 
övernattning ske på arbetsorten och att avståndet till bostadsorten är längre 
än 50 km. 

Migrationsverket har inte funnit anledning att förändra synen på ersättning-
arna till god man för ensamkommande asylsökande flyktingbarn.  
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Det kan vara av värde att ersättningen till god man för här aktuella barn blir 
likvärdig över landet. Kommunen kan därför överväga att tillämpa de ersätt-
ningsnivåer som dåvarande Invandrarverket använde sig av.  

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Karl-Axel Johansson tel. 
08/772 43 18 Mobil 070/586 27 05.Fax 08/643 47 52. E-post karl-
axel.johansson@svekom.se och Eva von Schéele tel. 08/772 44 20. Fax 08/772 
44 65. E-post eva.von.scheele@svekom.se   
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