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Information om uppdraget som medförmyndare 
 
Det här informationsbladet riktar sig till dig som har blivit utsedd till medförmyndare. 
Broschyren svarar på frågorna: 
 

 Vad du behöver göra när du är utsedd till medförmyndare  
 Vilka kontakter du måste ta med överförmyndarnämnden 

 
Broschyren ger inte en fullständig information om de rättsliga reglerna runt uppdraget som 
medförmyndare utan är avsedd att ge dig en grundläggande information. 

Sammanfattning  
Uppdraget som medförmyndare innebär att du är ansvarig för barnets ekonomiska 
angelägenheter tills barnet fyller 18 år. Du kommer bara att ha tillgång till ett av barnets konton 
och du måste ansöka om överförmyndarnämndens tillstånd för att kunna ta ut pengar från 
barnets övriga konton. 
 
Överförmyndarnämnden har kontroll över medförmyndare och du kommer att behöva redovisa 
ditt uppdrag till oss.  
 
Förvaltning av barnets ekonomiska angelägenheter 
Du ansvarig för barnets ekonomi och du ska se till att barnets tillgångar sköts på ett säkert sätt. 
Det betyder inte att du är skyldig att försörja barnet ekonomiskt,  det vill säga att du med egna 
pengar ska betala barnets kostnader. Barnet har heller ingen arvsrätt efter dig. 
 
Du ska företräda barnet om till exempel barnet ska öppna ett bankkonto eller köpa något som 
inte täcks av fickpengar. Från 16 års ålder bestämmer barnet själv över sina inkomster från eget 
arbete. Du ska även ansöka om olika former av ersättningar och bidrag, till exempel studiebidrag. 
Skulle barnet hamna i en rättslig tvist är det i de flesta fall du som företräder barnet. 
 
Barnets pengar ska användas för barnets uppehälle, utbildning och nytta i övrigt. Placera de 
pengar som inte används så att de ger rimlig avkastning och med tillräcklig trygghet. Ska du 
placera barnets pengar behöver du ansöka om överförmyndarnämndens tillstånd. 
 
Du får aldrig blanda ihop din egen och barnets ekonomi. De pengar som finns på barnets 
bankkonto ska vara spärrade med en så kallad överförmyndarspärr. Kontot med pengar som 
behövs för löpande utgifter behöver inte vara spärrat. Visa upp ditt registerutdrag som du har fått 
av oss för banken. Ett av barnets konton ska vara tillgängligt för dig och övriga ska vara 
överförmyndarspärrade. Skicka in bevis på barnets övriga konton har överförmyndarspärr till oss. 
 
Du måste ansöka om överförmyndarnämndens tillstånd för att kunna ta ut pengar från ett 
överförmyndarspärrat konto. Ansökningsblanketter hittar du på 
https://overformyndaren.haninge.se/  
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Gåvoförbud 
Du får inte ge bort barnets tillgångar, inte ens med överförmyndarnämndens tillstånd. Du får 
bara ge personliga presenter, det vill säga julklappar, födelsedagspresenter eller liknade vars värde 
inte är för stort jämfört  med barnets ekonomi. Om du har varit vårdslös med barnets pengar kan 
du bli skadeståndsskyldig mot barnet och avsättas från uppdraget. 
 
Redovisningsskyldighet 
Du skyldig att lämna redovisning till oss av hur du har skött barnets ekonomi. Du ska löpande 
föra räkenskaper över din förvaltning och göra anteckningar om dina åtgärder i övrigt. 
 
Tillgångsförteckning  
Du ska lämna tillgångsförteckning till oss inom en månad efter tingsrättens beslut om 
förordnandet. I tillgångsförteckningen ska du anteckna barnets tillgångar och skulder per den dag 
tingsrätten beslutade om förordnandet. 
 
Årsräkning 
Du ska lämna in årsräkning till oss senast den sista februari varje år. I årsräkningen ska du 
redovisa hur du har skött barnets ekonomi under föregående år. 
 
Sluträkning 
Om uppdraget upphör ska du lämna in en sluträkning till överförmyndarnämnden. Du har en 
månad på dig att lämna in sluträkningen från det då uppdraget upphörde. I sluträkningen ska du 
redovisa hur du har skött barnets ekonomi under redovisningsperioden. 
 
Arvode 
Du rätt till ett skäligt arvode för ditt uppdrag. I samband med granskningen av 
Års- eller sluträkning beslutar vi om arvode. 
 
Byte av medförmyndare 
Du rätt att bli utbytt. Lämna in ansökan om att bli utbytt till tingsrätten där barnet är folkbokfört. 
Om barnet inte är folkbokfört i Sverige ska ansökan lämnas till tingsrätten där barnet bor. 
 
Tingsrätten kan även byta ut en medförmyndare mot dennes vilja. Anledning till byte är om 
medförmyndaren vid utövandet av förmyndarskapet gör sig skyldig till missbruk eller 
försummelse, om medförmyndaren hamnar i ekonomiska svårigheter och därför är olämplig att 
vara medförmyndare eller om medförmyndaren av någon annan orsak inte längre är lämplig som 
medförmyndare. 
 
Uppdraget upphör 
Ditt uppdrag som medförmyndare upphör automatiskt den dag barnet fyller 18 år. 


