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Särskilt förordnad vårdnadshavare 

1 Insatsen 

Som särskilt förordnad vårdnadshavare träder man in som vårdnadshavare i 

föräldrarnas ställe och ansvarar för barnets personliga förhållanden tills 

barnet är 18 år. De följer en ung människas väg mot vuxenlivet. Det innebär 

att se till att barnet får sina behov tillgodosedda inom skola, sjukvård, 

myndigheter och omsorg och hjälper till med den långsiktiga planeringen 

för barnets framtid. De omfattas inte av sekretessen men ska hantera 

information som rör barnet och dess vardag med varsamhet.  

En särskilt förordnad vårdnadshavare ska se till barnets bästa i förhållande 

till de resurser, rättigheter och skyldigheter som det svenska samhället 

erbjuder. De ansvarar för barnets ekonomi som till exempel att ansöka om 

bidrag och ersättningar samt underteckna det som krävs av en 

vårdnadshavare. I uppdraget ingår att ha regelbundet och gott samarbete 

med familjehemsföräldrarna eller personalen på boende (institution eller 

hem för vård och boende, HVB). Det är familjehemsföräldrarna eller 

personalen som ansvarar för den vardagliga omvårdnaden och stödet.  

Vårdnadshavaren ska också hjälpa barnet att, om möjligt, ha kontakt med 

sin biologiska familj och andra anhöriga inom och utom landet. 

 

Särskild förordnad vårdnadshavare (SFV) kan bli aktuell i bland annat 

följande ”typsituationer”. 

Punkt 1:  

Ensamkommande, som får uppehållstillstånd och är yngre än 17 år och 6 

månader (egentligen 18 år, men SFV tillsätts inte när den unge snart fyller 

myndig, god manskapet fortsätter). Tillämpas även då vårdnadshavaren 

under längre tid är frånvarande och förhindrad att utöva vårdnaden. 

Punkt 2:  

För familjehemsplacerade barn, där vårdnadsöverflyttning sker efter tre års 

placering. 

Punkt 3:  

Då vårdnadshavaren är avliden. 

2 Regelverk och ansökan 

Socialnämnden (kommunstyrelsen) ska ansöka hos tingsrätten om att 

vårdnadshavare tillsätts. 

Punkt 1: Enligt 6 kap. 8 a § föräldrabalken (FB). 

Punkt 2: Enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB). 

Punkt 3: Enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB). 

Dessa beslut går inte att delegera enligt 10 kap 5 § socialtjänstlagen (SoL). 

3 Uppdrag 

Uppdraget som SFV enligt punkt 1 motsvarar i stort samma som 

godmanskap för ensamkommande. 

För de i familjehem blir uppdraget i praktiken detsamma, som tidigare med 

skillnaden att familjehemsföräldrarna formellt fattar beslut för barnet. 
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Särskilt förordnad vårdnadshavare 

4 Särskilt förordnad vårdnadshavare och 
förmyndare 

Normalt blir också SFV förmyndare för barnet. Detta innebär att när 

tingsrätten beslutat om SFV ska överförmyndarnämnden informeras. 

Uppdraget är då tudelat så att överförmyndarnämnden och utövar tillsyn och 

beslutar om arvode till förmyndaren, medan ”socialnämnden” arvoderar och 

ger stöd till SFV i den mån det behövs. 

Om ett barn har uppehållstillstånd när det kommer till Sverige gäller inte 

lagen om god man för ensamkommande barn. I sådana fall ska 

Socialnämnden väcka talan om, eller anmäla behov av, en särskilt förordnad 

vårdnadshavare hos tingsrätten. Detsamma gäller för barn som har fått 

permanent uppehållstillstånd (PUT). 

Då en särskilt förordnad vårdnadshavare utses upphör uppdraget som god 

man. Den som är särskilt förordnad vårdnadshavare är också förmyndare för 

den underårige. Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndare, 

gode män och förvaltare medan socialtjänsten har tillsynen över 

vårdnadshavare. 

5 Arvode 

Arvode till SFV enligt punkt 1 samordnas med förmyndararvodet. Det 

sammanlagda arvodet ska normalt inte överstiga arvodet som utgår till god 

man.  

Förordnade förmyndare ska: 

• lämna tillgångsförteckning till Arvika-Eda överförmyndarnämnd 

inom två månader efter förordnandet 

• lämna in en årsräkning till Arvika-Eda överförmyndarnämnd före 

den 1 mars varje år 

• lämna in en sluträkning till Arvika-Eda överförmyndarnämnd inom 

en månad, när uppdraget upphör 

 

Efter fyra månader minskas arvodet till 75% av ursprungsarvodet. 

Arvodet för förmyndardelen utbetalas årsvis och uppgår till cirka 200 

kronor/månad. Utbetalning sker efter att årsräkning lämnats in. 

Arvodet för SFV-delen utbetalas månadsvis och utgörs första fyra månader 

av 1 800 kronor, för att efter fyra månader minskas till 1 300 kronor. 

Arvode enligt punkt 2 utgörs av familjehemsersättningen och betalas ut 

månadsvis enligt avtal. I avtalet om arvode ska hänsyn tas till att arvode 

utbetalas avseende förmyndardelen. 

Då insatserna som särskild förordnad vårdnadshavare är av ringa omfattning 

(mest av formell karaktär) kan arvodet reduceras ner till 50 % av det som 

anges ovan. På samma sätt kan högre arvode utgå om insatsen kräver mer 

omfattande insatser. 

 


