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Skrivelse till föräldrar som är förmyndare för sina barn 
Med anledning av framförda önskemål om att vi skall utarbeta en skrivelse 
som överförmyndare och överförmyndarnämnder i samband med sin 
genomgång av befintliga ärenden kan sända ut till föräldrar som är för-
myndare för sina egna barn, översänds härmed ett förslag till sådan 
skrivelse. 

Vid samtal med representanter för ett flertal banker har det visat sig att deras 
olika datasystem inte utvisar vilka omyndiga barn som har en särskild för-
myndare eller en medförmyndare förordnad för sig. Detta medför att över-
förmyndaren vid sin genomgång av befintliga ärenden måste göra banken 
uppmärksam på att bankkonton tillhörande sådana omyndiga skall vara 
spärrade även efter den 1 juli 1995. Görs inte detta kommer deras konton att 
bli fria för disposition, vilket inte är avsikten. 
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Ändringar i föräldrabalken 
Den 1 juli 1995 ändras föräldrabalken och den största förändringen rör 
föräldrars förvaltning av sina barns ekonomi. I fortsättningen skall överför-
myndarkontrollen i första hand avse de barn som äger tillgångar med ett 
värde överstigande åtta basbelopp dvs. f.n. 285 600 kronor. 
Överförmyndaren kan dock i de fall det bedöms nödvändigt för att trygga 
förvaltningen av den omyndiges egendom förelägga föräldrarna att redovisa 
för sin förvaltning även om barnets tillgångar understiger åtta basbelopp 
eller begränsa föräldrarnas fria förvaltning genom att bestämma om spärr av 
bankmedel m.m. 

Den omyndiges föräldrar bestämmer således hur barnets tillgångar som står 
under deras förvaltning skall användas eller placeras när tillgångarna under-
stiger åtta basbelopp. Den fria förvaltningen innebär dock inte någon rätt för 
föräldrarna att använda barnets tillgångar till ovidkommande eller otillbör-
liga syften. Föräldrar förvaltar alltjämt sina barns tillgångar under skade-
ståndsansvar. Det innebär att ett barn kan kräva skadestånd av sina föräldrar 
om de har allvarligt misskött förvaltningen av tillgångarna. 

De nya reglerna innebär inte heller någon förenkling om en förälder vill 
företa en rättshandling med sitt barn, t.ex. köpa något av barnet eller sälja 
något till barnet. Det ger ingen möjlighet att låna barnets pengar för egna 
syften. För köp eller försäljning av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätts-
lägenhet krävs överförmyndarens tillstånd osv. 

Lagändringen får till följd att spärrarna för bankkonton och depåer som regel 
upphör den 1 juli 1995, oavsett om tillgångarnas värde överstiger eller under-
stiger åtta basbelopp. Det betyder att omyndiga barns bankmedel kommer 
att vara fria medel, såvida inte överförmyndaren före detta datum har funnit 
skäl för att medlen skall vara spärrade även efter den 1 juli 1995. Likaledes 
kommer förmyndardepåer i bank och registreringar i Vp-konton, där över-
förmyndarens tillstånd i dag erfordras för förändringar, inte längre att kräva 
sådant tillstånd, om inte överförmyndaren före den 1 juli 1995 har meddelat 
föräldrarna att barnets värdehandlingar från detta datum skall förvaras och 
förvaltas av värdepappersinstitut. Även inskrivna premieobligationer i 
statsskuldboken kommer att lämnas ut av Riksgäldskontoret om inte över-
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förmyndaren före angivet datum har bestämt att obligationerna fortfarande 
skall vara inskrivna. 

Årsräkningar behöver inte ges in till överförmyndaren i fortsättningen om 
barnets tillgångar understiger åtta basbelopp. Undantag från denna generella 
regel gäller för de barn som äger fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt. 
Årsräkning skall således lämnas för dessa barn såvida inte överförmyndaren 
har meddelat befrielse från detta. 

Med anledning av att den nya lagen träder i kraft den 1 juli 1995 skall alla 
föräldrar som befrias från överförmyndartillsyn avlämna sluträkning för sina 
barn avseende perioden 1/1 — 30/6 1995. 

Förfrågningar med anledning av den nya föräldrabalken kan ställas till  

 

Med vänlig hälsning 
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