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Detta är en vägledning där du får information om vilka skyldigheter du har som förmyndare, oavsett 

om du är förälder eller förordnad förmyndare. Du får information om de olika graderna av kontroll 

som överförmyndaren har på din förvaltning, när samtycke krävs från överförmyndaren, hur 

redovisningen ska gå till, regler kring arvodering samt om överförmyndarens tillsynsuppdrag. 
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Föräldrar är normalt vårdnadshavare för sitt barn till dess barnet har fyllt 18 år. Som vårdnadshavare 

ansvarar man för sitt barns personliga förhållanden och man ska se till att barnet får sitt behov av 

omvårdnad, trygghet och fostran tillgodosett. En vårdnadshavare är normalt också förmyndare och 

som sådan ska man även förvalta barnets eventuella egendom och företräda barnet i ekonomiska och 

juridiska angelägenheter. Normalt är en eller båda föräldrarna tillsammans barnets vårdnadshavare 

och förmyndare, så kallat legala förmyndare. I viktiga frågor ska en förmyndare alltid höra ett barn 

som har fyllt 16 år. 

Om den ena föräldern dör kan den andra föräldern vara ensam vårdnadshavare och förmyndare. I 

speciella fall kan tingsrätten förordna en medförmyndare som ett stöd till en 

vårdnadshavare/förmyndare. Om barnet inte har någon förälder i livet eller om föräldern är 

förhindrad att utöva sitt vårdnadshavarskap – till exempel för att föräldern inte befinner sig i Sverige- 

ska tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare, som i regel också blir förmyndare. 

Vilka skyldigheter en förmyndare har framgår i föräldrabalken och det framhålls att förmyndaren med 

omsorg ska utföra sina skyldigheter och alltid handla på det sätt som är bäst för barnet. När barnet 

fyller 18 år avslutas förmynderskapet automatiskt och förmyndaren ska kunna redovisa sin 

förvaltning för barnet. Förvaltningen sker under skadeståndsansvar, vilket innebär att förmyndaren 

kan få betala skadestånd till barnet om förmyndaren har misskött sitt uppdrag. 
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Barnets pengar ska användas till barnet. Något annat syfte, till exempel att ekonomin för barnets 

övriga familj ska förbättras, är inte tillåtet. Barnets pengar ska i första hand placeras tryggt så att 

kapitalet är säkert och i andra hand med tanke på avkastning. 

Huvudregeln är att föräldrarna/boendet ska sörja för och betala för barnets dagliga behov. Om barnet 

har egna tillgångar som barnet fått till exempel genom arv och föräldern inte själv har ekonomiska 

resurser, så får barnets tillgångar användas till inköp av cykel, dator, moped eller liknande. 

Tillförordnade förmyndare har ingen försörjningsplikt och kan om inte boendet betalar inköp av 

dyrare saker använda barnets tillgångar till dyrare saker. 

De tillgångar som inte används till barnet ska placeras på bank eller motsvarande i barnets namn. 

Förmyndaren får alltså inte blanda sin egen eller annans ekonomi med barnets, till exempel genom att 

sätta in barnets pengar på ett konto i förmyndarens namn. 

Förmyndare får heller inte ge bort barnets tillgångar exempelvis till ett syskon för att det ska bli 

rättvist mellan barnen. 
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Det finns tillfällen då förmyndaren inte får företräda sitt barn, till exempel om båda ingår i samma 

dödsbo eller om förmyndaren ger bort en större gåva än vad barnet är gammalt nog för att ta emot. I 

dessa fall tillsätter överförmyndaren tillfälligt en god man för att bevaka barnets intresse just vid det 

tillfället. 
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Som huvudregel gäller att föräldrarna fritt kan bestämma hur barnets tillgångar ska användas till 

barnet, men det finns vissa undantag. Föräldrarna måste till exempel alltid ha överförmyndarens 

samtycke till att köpa en fastighet eller en bostadsrätt för barnets räkning.  

Föräldrars fria förvaltning går över i så kallad kontrollerad förvaltning när värdet på barnets tillgångar 

är högre än 8 prisbasbelopp. Föräldrar är skyldiga att anmäla detta till överförmyndaren och det 

vanliga är att man anmäler detta genom att lämna in en så kallad förteckningsblankett.  

För förordnade förmyndare är förvaltningen alltid kontrollerad, men om tillgångarna är få har de 

möjlighet att ansöka om att slippa redovisa års- och/eller sluträkning. 

Den kontrollerade förvaltningen innebär att överförmyndaren har en hårdare kontroll över 

förvaltningen av barnets tillgångar. Föräldrarna ska då årligen – före  den 1 mars- lämna en 

redovisning till överförmyndaren över föregående års förvaltning på en särskild blankett. 

Redovisningsskyldigheten gäller även om barnet blir ägare till fast egendom. 

Redovisningen granskas av överförmyndaren. Förmyndarna behöver också överförmyndarens 

tillstånd till vissa åtgärder, till exempel vid inköp av aktier. Om tillgångarnas värde sjunker till mindre 

än 4 prisbasbelopp ska den kontrollerade förvaltningen upphöra. 

När en kontrollerad förvaltning avslutas ska en sluträkning lämnas till överförmyndaren. När 

förvaltningen upphör har den som fyllt 18 år möjlighet att granska förvaltningen hos 

överförmyndaren. På detta vis försöker lagen att uppnå trygghet för barnet.  
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Enligt föräldrabalkens bestämmelser har en tillförordnad förmyndare rätt till ett skäligt arvode för 

uppdraget och ersättning för utgifter som överförmyndaren bedömer att krävs för att kunna utföra 

uppdraget. Som förälder har man inte rätt till arvode. Beslut om arvode och kostnadsersättning fattas 

alltid av överförmyndaren och en förmyndare får aldrig själv bestämma hur stort arvodet ska vara 

eller ta ut det på förhand. 

Till sin hjälp vid bedömningen av arvodets storlek har överförmyndaren årsräkningen och 

redogörelsen, som ger en bild av förvaltningens omfattning och svårighetsgrad.  

Om det inte finns särskilda skäl för något annat ska arvode och ersättning betalas av barnets medel i 

den mån hans eller hennes inkomst eller tillgångar överstiger 2,65 prisbasbelopp respektive 2 gånger 

gällande prisbasbelopp. I de fall barnet ska betala arvode helt eller delvis ska hänsyn tas till skatt och 

arbetsgivaravgifter. Var god kontakta skattekontoret i dessa fall. I övriga fall betalas arvode och 

ersättning av kommunen. 

Arvodet betalas en gång per år och grundas på viss procent av gällande prisbasbelopp. 
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I varje kommun finns en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd som utövar tillsyn över alla 

förmyndare i kommunen. I Sala kommun har vi en överförmyndare med ersättare på deltid och två 

handläggare på heltid. Överförmyndarens och handläggarnas uppgift är att med stöd av bland annat 

bestämmelserna i föräldrabalken utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare samt ge 

tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Länsstyrelsen är överförmyndarens 

tillsynsmyndighet. 

Det som bestämmer vilken kommuns överförmyndare som är behörig är den kommun där barnet är 

folkbokfört. Om barnet inte är folkbokfört i Sverige är det istället den kommun där barnet vistas.  

Tillsynen kan vara allmän, kontrollerad eller påbörjad av någon särskild anledning. Alla förmyndare – 

även föräldrar – är skyldiga att lämna överförmyndaren upplysningar om sin verksamhet, om detta 

begärs. 

6.1 Kontaktuppgifter 

Överförmyndare:  Handläggare: Handläggare: 

Lars-Göran Olsson Therese Gerdin Maria Westerdahl 

Ersättare: E-post: E-post: 

Lars-Erik Wiklund therese.gerdin@sala.se maria.westerdahl@sala.se 

Telefontider: Telefontider: Telefontider: 

tisdag och torsdag måndag kl. 13.30–15.30 måndag kl. 13.30–15. 

kl. 11.00–12.00 tis-tors kl. 10.00–12.00 tis-tors kl. 10.00–12.00 
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