Information till dig som är god man
Det här brevet får du som är god man i Stockholms län. Eftersom antalet asylsökande har kraftigt
ökat vill Migrationsverket med brevet ge viktig information om ekonomiskt bistånd,
omkostnadsersättning och vilka förpliktelser som följer av uppdraget som god man.

Vad är dagersättning?
Dagersättning kan beviljas med högst 24 kronor till ensamkommande barn som bor på boenden där
fri mat ingår. Dagersättningen avser att täcka kostnader till
 kläder och skor
 sjukvård, medicin och tandvård
 hygienartiklar
 andra förbrukningsvaror
 fritidsaktiviteter.
En förutsättning för att dagersättning ska kunna beviljas är att barnet saknar egna pengar och inte
får annat bistånd från samhället. Migrationsverket har kännedom om att omkostnadsersättning
regelmässigt utgår från kommunen till familjehem för deras merkostnader för det placerade
barnet. Omkostnadsersättningen kan påverka rätten till dagersättning. Eftersom Migrationsverket
har i uppdrag att motverka att dubbla ersättningar utbetalas är det av stor vikt att noggrann
information lämnas till Migrationsverket av dig som god man angående vilka ersättningar som
barnet får och vilka kostnader ersättningarna avser att täcka i samband med att en ansökan om
ekonomiskt bistånd lämnas in till Migrationsverket.

Vad är särskilt bidrag?
Särskilt bidrag kan beviljas till kostnader för andra angelägna behov än dagersättningen såsom
exempelvis vinterkläder. Detta innebär att Migrationsverkets i de flesta fall saknar lagstöd att
bevilja särskilt bidrag för sådana kostnader som dagersättningen avser att täcka. För att särskilt
bidrag ska kunna beviljas krävs både ett starkt behov av varan och av extra pengar vid sidan om
dagersättningen. Migrationsverket ska tillämpa bestämmelserna om särskilt bidrag restriktivt.
Omkostnadsersättningen kan påverka rätten till särskilt bidrag. Eftersom Migrationsverket har i
uppdrag att motverka att dubbla ersättningar utbetalas är det av stor vikt att noggrann information
lämnas till Migrationsverket av dig som god man angående vilka ersättningar som barnet får och
vilka kostnader ersättningarna avser att täcka i samband med att en ansökan om ekonomiskt
bistånd lämnas in till Migrationsverket.

Vilket ansvar har jag som god man?
Som god man ansvarar man för att lämna in korrekt information om vilka ersättningar barnet redan
får, vilka behov som finns och vilka behov som redan är tillgodosedda via boendet eller på andra
sätt. Som god man förväntas man därmed att genom en kontinuerlig kontakt med t.ex. barnet,
boendet och socialtjänsten ta reda på vilka ersättningar barnet får och vilka behov som redan har
tillgodosetts. Lämnas felaktig information kan man göra sig skyldig till bidragsbrott.

