
Särskilt förordnad vårdnadshavare 
Efter det att asylfrågan prövats så ändras rättsförhållandena. Om barnet beviljats 
permanent uppehållstillstånd, PUT, ska socialnämnden enligt föräldrabalken (FB) hos 
tingsrätten väcka talan eller anmäla behov av en särskild förordnad vårdnadshavare.   
 
Det uppdrag man åtar sig som särskilde vårdnadshavarens innebär att man träder in 
som vårdnadshavare och ansvarar för barnets personliga förhållanden till dess 
barnet är 18 år. Det innebär att man bland annat hjälper barnet i kontakt med skola, 
sjukvård, myndigheter, omsorg och hjälper till med den långsiktiga planeringen för 
barnets framtid.  
 
En särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar också för barnets ekonomi och 
redovisar årligen till Överförmyndarmyndigheten. Här ingår också att exempelvis 
söka barnbidrag, studiebidrag och dylikt samt skriva under papper där 
vårdnadshavares namnteckning krävs, t ex vid ansökan om id-kort. 
 
Boende 
Ungdomens boende är ordnat genom kommunens försorg i form av ett boende. 
 
Underhållsskyldighet 
Den som förordnats särskilt förordnad vårdnadshavare och alltså inte är barnets 
förälder har ingen underhållsskyldighet (försörjningsplikt) gentemot 
barnet/ungdomen. Däremot har man ett ansvar att bevaka att barnet får 
tillfredsställande försörjning, vilket innebär att denne ser till att barnet får de bidrag till 
sin försörjning som de har rätt till (6 kap 2 § Föräldrabalken). Det kan till exempel 
gälla barnbidrag, studiemedel eller försörjningsstöd. 
 
Arvsrätt 
Att man åtar sig uppdraget att vara särskilt förordnad vårdnadshavare innebär inte att 
barnets rättsliga anknytning till föräldrarna bryts. Barnet har arvsrätt efter föräldrar 
och deras släkt (2 kap 1 § Ärvdabalken). De har däremot ingen lagstadgad arvsrätt 
efter särskilt förordnad vårdnadshavare. 
 
 Arvode 
Den särskilt förordnade vårdnadshavaren träder således in när barnet har fått 
permanent uppehållstillstånd, PUT, som bland annat innebär en permanentning av 
den unges vistelse i Arjeplogs kommun. Enligt föräldrabalken är en särskild förordnad 
vårdnadshavare berättigad till arvode enligt samma regler som för gode män. 
Arvodet begränsas till 10 timmar/ månad. 
 
Avslutande av uppdrag 
Uppdraget avslutas av domstol på begäran av antingen den särskilt förordnade 
vårdnadshavaren själv eller genom en ansökan från socialnämnden vid tillfällen då 
den särskilt förordnade vårdnadshavaren misskött sitt uppdrag. 
 

 


