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Förord 

Att arbeta med min c-uppsats under denna läsperiod har varit intressant, lärorikt och minst 

sagt utmanande. Uppsatsen tillkom efter en diskussion med en vän om överförmyndarens roll 

när det kommer till barnuttaget i överförmyndarverksamheten. Diskussionen handlade även 

om hur överförmyndarens funktion skyddar de enskilda barnen vid föräldrars eller förordnade 

förmyndares förvaltning och vilka gränser en överförmyndare, förmyndare och förordnade 

förvaltare skall hålla sig inom. Dessa gränser är inte helt klara juridiskt och det öppnade för 

denna uppsats.  

Jag vill passa på att tacka dem som stöttat mig på vägen till det rätta svaret. Ett stort tack vill 

jag rikta till min handledare Joachim Enkvist som gett mig konstruktiv kritik och vägledning. 

Jan Wallgren, Skövde för värdefull information och kunskap. Tjänstemännen på Piteå 

överförmyndaravdelning. SKLs förbundsjurist Eva von Scheele för dina värdefulla 

påpekanden. Mina barn och min far som stöttat, lyssnat och funnits där och sist men inte 

minst min man Mikael som stått bakom och stöttat mig inte bara under uppsatsarbetet utan 

under hela min utbildning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att finna rätt svar på frågan vad kan en förmyndare göra 

uttagsbegäran för och samtidigt hålla sig inom ramarna för en god och trygg förvaltning av 

den underårigas medel? Vilka juridiska riktlinjer skall överförmyndaren hålla sig till för att 

godkänna alternativt neka ett barnuttag och kan överförmyndaren godkänna barnuttag som 

kompensation för bostadsbidragsnedsättning. För att besvara frågeställningarna har jag 

använt mig av den rättsdogmatiska metoden. Genom att analysera och tolka lag, förarbeten, 

praxis och doktrin samt övrigt juridiskt material har jag kommit fram till svar på mina 

rättsfrågor.  

I uppsatsen har jag kommit fram till att ett bostadsbidrag som minskat på grund av ett barns 

förmögenhet kan ersättas med barnets medel. Vad som får godkännas alternativt nekas 

barnuttag för inom föräldraförvaltningen har jag i uppsatsen tydliggjort genom att framhäva 

delarna som skall ligga till grund för besluten.  

Slutsatsen jag har kommit fram till i arbetet är att trots att överförmyndarens beslut kan ses 

godtyckliga saknas inte lagstöd i besluten.  

Nyckelord 

Överförmyndare, förmyndare, kontrollerad förvaltning, bostadsbidrag, barnuttag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förkortningar 

Europakonventionen= Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och 

de grundläggande friheterna 

FB= Föräldrabalk(1949:381) 

FL= Förvaltningslag(1986:223)  

JO= Justitieombudsmannen 

OSL= Offentlighet och Sekretesslagen (2009:400) 

Pbb= Prisbasbelopp, för 2016 är pbb fastställt till 44 300 kronor 

SFB= Socialförsäkringsbalk (2010:110) 
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1 INLEDNING 

Överförmyndaren är den myndighet som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 

förvaltare. Det är ett stort arbetsfält som täcker alla åldersgrupper. Alla kommuner måste 

enligt lag ha en överförmyndare alternativt en överförmyndarnämnd (FB 19:2). I uppsatsen 

kommer överförmyndaren och överförmyndarnämnden benämnas med överförmyndaren för 

att förenkla läsningen för dig som läsare. Överförmyndaren har ett stort arbetsområde där 

både vuxna och barn innefattas, dessa individer har alla olika förutsättningar och medel. Det 

kan vara vuxna människor som antingen är i behov av en god man, det vill säga en person 

som hjälper den hjälpbehövande med ekonomin och skötseln av dess person, eller en 

förvaltare vilken har mer långtgående behörighet och tar över personens 

rättshandlingsförmåga i de delar uppdraget gäller. Det krävs att ett antal förutsättningar är 

uppfyllda för att få en god man alternativt en förvaltare förordnad.  

När en person föds så får personen rättskapacitet, det vill säga att hen får olika rättigheter och 

skyldigheter så som att en person får rätt att få ha tillgångar t.ex. pengar och fastigheter.
1
 

Samtidigt får hen skyldighet att t.ex. betala skatt. Ett barn under 18år har mycket begränsad 

rättshandlingsförmåga det vill säga att barnet har mycket begränsad möjlighet att själv binda 

sig rättsligt. Det kan uppkomma tillfällen då barnet får rättshandlingsförmåga i vissa 

situationer.
2
 Detta innebär att barnet endast har en begränsad förmåga att binda sig juridiskt 

och ingå rättsliga handlingar om dessa inte har stöd i lag, är godkända av förmyndaren eller 

är av sedvanlig natur (FB 9:1).  

Alla barn skall ha en vårdnadshavare om de är under 18år, denne ansvarar för att barnet får 

den omvårdnad barnet behöver och har ansvar för barnets person. Vårdnadshavaren är en 

person som har både skyldighet och rättighet att besluta för barnet i olika situationer och här 

skiljer man på faktisk och rättslig vårdnad.   

1995 genomfördes en reform gällande förmynderskapet och reglerna runt överförmyndaren 

och förmyndaren blev ändrade. Den största förändringen var ändring till fri 

föräldraförvaltning vilket innebär att en förälder är fri att välja hur barnets medel skall 

användas.
3
 En förälder vet vad som är bäst för sitt barn och vill det bästa för barnet, därmed 

kan skyddet från överförmyndaren sänkas var tanken från lagstiftarens sida. Fri 

föräldraförvaltning kan uppfattas som att en förälder eller förordnad förmyndare kan använda 

barnets medel på vilket sätt som helst utan begränsningar, men så är det inte. De medel som 

används ska primärt användas för och till barnet eller i den löpande texten i uppsatsen den 

underåriga, samtidigt som det uppfyller den underåriges intressen exempelvis till den 

underåriges vardag (FB 7:1). En underårig skall aldrig försörja någon annan i familjen eller 

släkten men den underårige kan få bidra till sin egen del av familjens kostnader. 

Det som kommer att behandlas i uppsatsen är den rättsliga vårdnaden som aktualiseras när 

föräldern/vårdnadshavaren går in och tar beslut som förmyndare över den underårige inom 

överförmyndarens tillsynsområde. Det vill säga när barn mottar medel över ett visst belopp 

under vissa omständigheter eller mottar medel med villkor så kommer dessa medel under 

                                                                    

1
 Westman Per, Förmynderskap, s.14. 

2
 Schiratzki Johanna, Barnrättens grunder, s. 85. 

3
 Westman Per, Förmynderskap, s. 62. 
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överförmyndarens tillsyn. Vilka dessa omständigheter är kommer jag gå igenom grundligare i 

uppsatsen. 

I den löpande texten kommer jag benämna uttagen som förmyndaren gör åt den underårige 

med barnuttaget. 

Något som förmyndaren, vilket i de flesta fall är föräldern och den underårige möter är att 

särskilja på den underåriges behov kontra familjens behov och säkerställa att pengarna går till 

den underårige. En underårigs medel får inte användas till försörjningen av någon annan än 

dess egna behov, vilket i praktiken kan betyda att den underåriga som ärvt eller fått medel 

som ligger under överförmyndarens tillsyn kan köpa en ny stereo efter begäran om barnuttag. 

Samtidigt kan ett syskon få vara utan ny stereo då det är föräldern som har 

underhållsskyldighet (FB 7:4) för barnen i familjen, om dennes förmåga inte täcker det 

behovet. Det här är svåra avvägningar i en familj och detta kan vi även se i de olika rättsfall 

jag återkommer till i uppsatsen.  

Det gör också överförmyndarens arbete svårt när alla familjers förutsättningar ser olika ut och 

alla familjer har olika nivåer på sin livsföring samtidigt som godkännande av barnuttaget 

skall göras i ljuset av FB 7:1 förmyndarens underhållsskyldighet, barnets ålder, föräldrarnas 

villkor och övriga individuella förhållanden i familjen.  
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1.1 SYFTE 

För barn är det i normala fall barnets vårdnadshavare som är dess förmyndare. Ett barn kan 

även få en god man det vill säga en person som hjälper den underåriga med dess ekonomi och 

skötsel av dess person eller en förmyndare, det vill säga en person som tar över personens 

rättshandlingsförmåga i delarna som uppdraget omfattar, förordnad i specifika fall. Barn 

under 18år har mycket begränsad rättshandlingsförmåga, vilket innebär att det har mycket 

begränsade möjligheter att själv binda sig juridiskt samtidigt som det har rättskapacitet vilket 

gör att personen kan ikläda sig rättigheter och skyldigheter. Det är förmyndaren som sköter 

barnets ekonomi, gör uttag från barnets konto i olika syften vilket kan vara allt från barnets 

egen försörjning och handikappanpassningar till lek och resor. När barn mottar medel över ett 

visst belopp under vissa omständigheter eller mottar medel med villkor så kommer dessa 

medel under överförmyndarens tillsyn. 

Syftet med uppsatsen är att klargöra för barnuttaget, det vill säga uttagen förmyndaren gör för 

barnet, genom att utgå från gällande lag och andra erkända rättskällor som praxis och doktrin. 

Vilka befogenheter har förmyndaren i sin förvaltning av kapitalet och vilka begränsningar 

måste en överförmyndare sätta upp för att ge den underårige rätt förutsättningar för framtiden 

när det gäller den underåriges ekonomi. Är det befogat att göra barnuttag för att 

försäkringskassan minskar ett bostadsbidrag för familjen då den underåriga har medel på sina 

konton som räknas med i familjens bidragsgrundande förmögenhet. Får den underåriges 

medel ta slut eller skall medel finnas kvar vid den underåriges myndighetsdag.  

 

1.2 AVGRÄNSNING 

I uppsatsen kommer jag att avgränsa mig till barnuttaget vilket i olika situationer styrs av 

överförmyndaren. Det vill säga de fall där överförmyndaren godkänner eller avslår en 

begäran att göra ett uttag på ett barns konto av en förälder i rollen som förmyndare eller en 

förordnad förmyndare. Arbetet kommer inte gå in mer specifikt på den faktiska vårdnaden då 

den faktiska vårdnaden inte hör till överförmyndarens område.
4
 

Avgränsningen ligger inom vilka medel som är godkända att förbruka av den underåriges 

medel och vad medlen får användas till. Inom vilka ramar skall föräldern, förmyndaren hålla 

sig för att ett barns medel skall användas inom ramarna för en god och trygg förvaltning.  

Förmyndarens roll, överförmyndarens arbete gällande ensamkommande flyktingbarn och 

många övriga delar av överförmyndarens arbete påverkas av EU rätten. I mitt arbete 

behandlar jag endast svensk lagstiftning då behandling av barnuttaget inom EU rätten skulle 

spränga ramarna för uppsatsen. Jag har därför valt att avgränsa mig till svensk lagstiftning 

och svenska förmyndarbestämmelser och lämnar andra länders lagstiftning gällande 

underåriga och förmyndare utanför uppsatsen. 
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1.3 METOD 

Jag har använt mig av rättsdogmatisk metod, vilket innebär att jag använt mig av lagtext, 

förarbeten, domstolspraxis och doktrin som jag analyserat och tolkat.
5
 Jag har även använt 

mig av intervjuer i uppsatsen då jag intervjuat handläggare och juridiskt kunniga på området 

för att öka möjligheten att hitta rätt svar på min frågeställning. Intervjuerna kommer inte 

återges i sin helhet i uppsatsen då området omfattas av sekretess (OSL 32:4). 

Jag har använt ny doktrin på området för att då förmynderskapet är ett område vilket 

genomgått stora förändringar under senaste åren. Jag har kritiskt granskat doktrinen innan 

användning och dragit slutsatsen att de behandlar den delen av överförmyndarens område 

som är relevant för frågeställningen i uppsatsen.  

Jag har även använt mig av en outgiven handbok för domstolarna vilken kommer ut i slutet 

av december 2015. Denna har jag återkommit till i uppsatsen då den riktar sig till tingsrätt 

och hovrätt och kommer att få en betydande roll för rättssäkerheten inom domstolarna och 

påverka domstolarna till en jämnare bedömning i mål som behandlar nekat barnuttag enligt 

FB 13:8.  

Mål gällande barnuttag där överförmyndaren är första instans stannar i hovrätten och tas inte 

upp i Högsta Domstolen enligt regeln i FB 20:12 3st på så sätt får hovrättens bedömning av 

målen större dignitet. Jag har även använt mig av JO:s kritik mot överförmyndaren i de fall 

där överförmyndaren fått kritik för sitt godkännande eller tillsyn gällande barnuttag. 

  

1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vilka juridiska grunder ska en överförmyndare förhålla sig till vid godkännande av 

barnuttag? Vad är godkänt att använda en underårigs medel till och när bör överförmyndaren 

neka ett uttag?   

Är barnuttag för löpande kompensation av bostadsbidragsnedsättning alternativt återbetalning 

av bostadsbidrag ett godkänt barnuttag? 

Inom vilka gränser ska en förmyndare hålla sig för att hålla sig inom ramarna för en god och 

trygg förvaltning? 
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2 ÖVERFÖRMYNDARENS HISTORIA 

Att det har funnits behov av förvaltare och god män genom tiderna kan vi se så långt tillbaka 

som i De tolv tavlornas lag från 449f. Kr.
6
 De innehöll olika bestämmelser och skydd för 

enskilda individer som inte kunde försvara/förvalta sin egen egendom. Vi kan även se 

skyddsaspekten återkomma i bibeln och våra Svenska medeltidslagar. Sverige fick genom en 

förordning 1667 Stockholms Förmyndarkammare vars uppgifter var att skydda de svaga, 

omyndiga genom kontroll av deras egendom vilket tidigare hade legat på släkten. Inte endast 

av godhet utan för att på ett ordnat sätt skydda släktens intressen. I och med centraliseringen 

då människorna började flytta in till städerna så försämrades skyddet för de omyndiga då 

släktbanden inte hölls ihop lika hårt i städerna som på landsbygden. Ett nytt skydd behövdes 

för de omyndiga vilket de fick genom Förmyndarkammaren som även skötte tillsynen över 

dessa individers person och fostran vilket gjorde att saknade en omyndig person en 

förmyndare så utsågs en sådan av Borgmästaren och Rådet.
7
 

1669 var myndighetsåldern för män 15år, det ändrades 1721 då blev män inte myndiga förrän 

vid 21 års ålder vilket hade sin grund i centraliseringen och att många unga män slösade bort 

sina arv och på så sätt kom på obestånd. Kvinnan kunde vid denna tidpunkt inte bli myndig 

utan stod under förvaltare under hela sin levnad med undantag från att änkor fick själva rå 

över sitt gods och sin person. 1734 hade hela landet Förmyndarkammare och ett nytt institut 

institutet för omyndigförklaring inrättades för dem som inte klarade av att vårda sin 

egendom.
8
 1858 fick en ogift kvinna rätt att rå sin egen egendom och det först efter en 

anmälan och godkännande av domstol. 1884 fick kvinnan rätt att bli myndig och det blev hon 

från 21års ålder dock hade kvinnan inte rösträtt förrän 1921 då hon fick rösträtt och andra 

privilegier som tidigare varit förbehållna endast män. 1845 kom beteckningen god man och 

alla städer skulle ha gode män för att sköta tillsynen och förvaltningen av omyndigas gods. 

Fortfarande hade släkten befogenhet att gå in och granska gode männen, de hade även 

befogenhet att anmäla en god man till rätten om de inte var nöjda med förvaltningen.  

Under 1900-talet har flertalet stora reformer utvecklat överförmyndaren och 1924 skapades 

överförmyndarinstitutionen vilken i städerna var vald av stadsfullmäktige och på landet av 

kommunfullmäktige. 1924 kom lagen om förmynderskap och lag 1924 om verkan av avtal 

som slutits under påverkan av en psykisk störning. Denna tillämpas i vissa delar än idag. 

Föräldrabalken kom 1949 och i den togs bestämmelser ur Lag om förmynderskap in och 

gjordes om.
9
 Många av bestämmelserna är lite bearbetade eller inte alls bearbetade vilket lett 

till att 1924 års lag i olika situationer tillämplig idag och i många fall är svårtolkad.  1957 

ersattes Förmyndarkammaren med dagens överförmyndare och blev en politisk uppgift 

vilken den är än idag. Andra stora reformer under 1900-talet är förändring av 

myndighetsåldern till 20 år 1969 och 18 år 1974.
10

 

                                                                    

6
 Wallgren Jan, Godemannens ABC, s. 15. 

7
 Wallgren Jan, Gode mannens ABC, s. 16. 

8 Wallgren Jan, Gode mannens ABC, s. 17. 

9
 Schiratzki Johanna, Barnrättens grunder, s.16. 

10
 Wallgren Jan, Gode mannens ABC, s.18. 
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Två av de största förändringarna som gjorts under senare delen av 1900-talet var 1989 då 

omyndighetsbegreppet togs bort ur lagen och ersattes med institutet förvaltarskap vilket 

regleras i FB 9-12kapitlet.
11

 1995 gjordes en större förändring av kapitlen i FB som innefattar 

förmyndare, förvaltare och god man. Det är här fri föräldraförvaltning kommer och tanken 

från lagstiftaren är att föräldrarna skall bestämma hur den underåriges medel skall förvaltas. 

Föräldrar handlar efter sitt barns bästa och därmed kan föräldern eller föräldrarna bestämma 

hur medlen skall användas och placeras.
12

 I kapitel 3 kommer den fria föräldraförvaltningen 

går igenom mer ingående. 

I Sverige finns 290 kommuner och övervägande del av dessa har en överförmyndarnämnd 

vilken delegerat det faktiska arbetet till en grupp tjänstemän i kommunen (FB 19:14). Det 

finns dock beslut som inte får delegeras dessa beslut regleras i FB 19:14 och Kommunallag 

6:34. Många mindre kommuner går ihop och skapar gemensamma 

överförmyndarnämnder(FB 19:16).
13

 

Man kan se att från sedvänja till lag har alltid samhället varit mån om att skydda svaga 

individer och från sedvänja till lag har också den svage skyddats.  

 

2.1 ÖVERFÖRMYNDAREN 

Som tidigare nämnts ska alla kommuner ha en överförmyndare alternativt en 

överförmyndarnämnd och denne skall ha tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare i 

kommunen. En del kommuner går även samman när det gäller överförmyndaren och skapar 

en samverkan mellan kommunerna antingen med en gemensam nämnd eller genom avtal.
14

 

Val till överförmyndarnämnd alternativt överförmyndare hålls var 4:e år och det är 

kommunfullmäktige som beslutar. För att vara behörig som överförmyndare, ledamot eller 

ersättare skall den valde själv ha rösträtt vid kommunalval och vara folkbokförd i kommunen. 

Den valda skall även uppfylla kravet på att inte själv ha förmyndare eller själv vara i konkurs 

(FB19:8).  

Överförmyndarens verksamhet är sekretessbelagd enligt OSL 32:4. Verksamheten omgärdas 

av stark sekretess och prövning om utlämning av en uppgift skall vara restriktiv.
15

 

Överförmyndaren har många olika arbetsområden och behörigheten hos överförmyndaren 

regleras i FB 16:2. Det är den hjälpbehövande som styr behörigheten hos överförmyndaren 

genom sin folkbokföringsadress. Det är vuxna som har en sjukdomshistorik eller blivit akut 

sjuka och behöver hjälp med att sköta sin ekonomi och sina intressen.
16

 Blir personen i större 

behov av hjälp än denne kan få av sin god man kan individen få en förvaltare tilldelad. Att 

                                                                    

11 Wallgren Jan, Gode mannens ABC, s. 18. 

12 Prop. 1993/94:251, s. 100. 

13 Westman Per, Förmynderskap, s. 104. 

14
 Wallgren Jan, Gode mannens ABC, s. 157. 

15 Westman Per, Förmynderskap, s. 108. 

16
 Wallgren Jan, Gode mannens ABC, s.21. 
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tilldelas en förvaltare är ett stort ingrepp i en enskildes person och skall användas restriktivt 

vilket det också gör i Sveriges kommuner. En god man alternativt förvaltare godkänns inte 

utöver de verkliga behoven en individ har det vill säga att beslut om god man alternativt 

förvaltare kan begränsas till vissa delar av skötseln och anpassas till det behov som 

föreligger. Det är överförmyndaren som lämnar in en ansökan till tingsrätten om god man 

alternativt förvaltare och tingsrätten som godkänner denne.
17

  

Ensamkommande flyktingbarn som placeras i kommunerna behöver en god man vilket är ett 

annat och mycket aktuellt arbetsområde idag med flyktingströmmen som pågår.
18

  

I överförmyndarens uppgifter ingår även att granska föräldrars förvaltning av sina barns 

egendom i olika situationer. Överförmyndarens roll när det kommer till barnuttag är att se till 

att den underåriges skyddsbehov är tillgodosett genom tillsyn över förmyndarförvaltningen.
19

   

Överförmyndaren har ett tillsynsuppdrag som består i att skydda och hjälpa personer som inte 

kan skydda sig själva. Överförmyndaren är en lagstyrd förvaltningsmyndighet som utövar 

myndighetsutövning mot enskild.
20

Ur rättssäkerhetssynpunkt är detta viktigt då 

handläggningen skall följa lagen vilket motverkar ett godtyckligt förhållningssätt. Främst är 

det föräldrabalken och förvaltningslagen som skall följas. Överförmyndarens arbete granskas 

i sin tur av Länsstyrelsen vilken är tillsynsmyndighet över överförmyndaren och skall 

granska verksamheten en gång per år.
21

 Detta gör Länsstyrelsen genom att gå igenom akter 

från överförmyndaren. Dessa akter är slumpmässigt utvalda och inget som överförmyndaren 

råder över och Länsstyrelsens tillsyn regleras i Förmynderskapsförordningen. Det är också 

till länsstyrelsen en anhörig alternativt en annan person i den berördas närhet kan vända sig 

med klagomål, även den enskilt berörda kan vända sig till länsstyrelsen för att klaga över 

beslut som berör hen. Att överförmyndaren är en myndighet aktualiserar även 

serviceskyldigheten en myndighet har enligt FL 4§.  

En individ som har klagomål på överförmyndaren eller är missnöjd med överförmyndarens 

arbete kan också göra en anmälan till JO vars uppdrag är att granska myndigheter och 

tjänstemän som arbetar med myndighetsutövning. Jag kommer i arbetet ta upp olika fall där 

JO kritiserat kommuner gällande handläggningen av barnuttag och skydd av underårigas 

medel. Besluten är inte juridiskt bindande för myndigheterna, dock är det sällan som 

myndigheter som blir kritiserade inte ändrar sitt arbetssätt efter JO framfört kritik. Viktigt att 

tänka på när det kommer till anmälan till JO är att det är ett ärende som inte är äldre än två år 

som anmälan gäller då JO inte normalt behandlar anmälningar äldre än två år.
22

 

2.2 Överförmyndarens skyldigheter vid föräldraförvaltning 

                                                                    

17
 Westman Per, Förmynderskap, s. 34. 

18
 Wallgren Jan, Gode mannens ABC, s. 166. 

19
 Westman Per, Förmynderskap, s. 103. 

20
 Wallgren Jan, Gode manens ABC, s. 157. 

21
 Westman Per, Förmynderskap, s. 114. 

22
  Anders Jansson, "JO-beslut", www.jo.se, senast uppdaterad 2015-06-29. 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jo.se%2F&h=kAQE1BKkL
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Överförmyndarens skyldighet vid barnuttag är att utöva tillsyn över 

förmyndaren/förmyndarna vanligtvis föräldern/föräldrarna alternativt en underårigs 

förordnade förmyndare. Överförmyndaren skall också se till att behövlig utbildning och 

information ges till dessa. 

När en underårig får medel som sätts in på ett spärrat konto (FB16:11) och överförmyndaren 

får kännedom om insättningen skall överförmyndaren öppna ett ärende. Är det så att 

överförmyndarens kontroll skall aktualiseras genom kontrollerad förvaltning vilket jag 

återkommer till under kapitel 4.1, skall överförmyndaren kontakta förmyndaren och begära 

att få in en förteckning av den underåriges tillgångar (FB13:3).
23

    

Tillsynen av förmyndarförvaltningen sker även genom kontroll av redovisning som skall 

lämnas in senast den 1 mars varje år. Tillsyn sker även genom nekande alternativt 

godkännande av barnuttag, lagfartsansökan och andra godkännanden gällande 

fastighetsförvaltning och andra placeringar av den underåriges medel. Överförmyndaren ska 

också säkerställa att den underåriges medel primärt tillkommer den underårige och att 

förälderns underhållsskyldighet (FB7:1) är uppfylld innan uttag från den underåriges medel 

aktualiseras. JO har i en kritik riktad mot Gotlandskommun pekat på vikten av att begära 

kvitto som uppföljning av ett godkänt barnuttag.
24

 Denna kritik använder även Länsstyrelsen 

sig av när de i in tillsyn följer upp överförmyndarens uppföljning av godkända barnuttag. 

Överförmyndaren skall också föra anteckningar över vem som tagit beslut i frågor 

beträffande barnuttag.
25

  

Uppföljning av föräldraförvaltningen sker på årsbasis. Det vill säga att överförmyndaren 

årligen följer upp förmyndarnas förvaltning om den underåriges medel uppgår till mer än 

8prisbasbelopp så kallad kontrollerad förvaltning. Står under särskild förvaltning eller då 

samtycke krävs från överförmyndaren då den underårige äger egendom vilken regleras enligt 

FB 13:10. Senast den 1 mars skall redovisningen från förmyndarna vara inlämnad. Inkommer 

inte en årsredovisning kan överförmyndaren efter påminnelse även använda påtryckningar 

som hot om vite (FB16:13).
26

 

Får en överförmyndare kännedom om att en underårigs medel inte handhas på rätt sätt skall 

överförmyndaren beakta regeln i FB 13:19 och fatta beslut om den underåriges medel skall 

sättas under kontroll av överförmyndaren genom skärpande föreskrifter. För att ta ett beslut 

om skärpande föreskrifter så måste överförmyndaren ha en särskild anledning.
27

  

När en förmyndares och underårigs intressen krockar skall en god man utses åt den 

underårige för att bevaka den underåriges intressen exempelvis vid en bodelning där båda 

parterna är delägare, om förmyndaren skall köpa något av den underåriga exempelvis en 

fastighet, vid risk för jäv exempelvis vid rättegång och om förmyndaren bli så pass sjuk att 

                                                                    

23
 Wallgren Jan, Von Scheele Eva, Överförmyndarpraktika, s. 3:19. 

24
  JO Dnr 5149-2006. 

25
 Westman Per, Förmynderskap, s.105. 

26
 Grauers Folke, Ekonomisk Familjerätt, s. 129. 

27
  Prop. 1993/94:251 s.132. 
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den tillfälligt inte kan ta beslut i sin förmyndarroll (FB 11:1-3).
28

 Det är överförmyndaren 

som utser en god man till den underårige.  

 

2.3 BARNET/DEN UNDERÅRIGA 

När en person föds får den rättskapacitet vilket gör att personen kan ikläda sig rättigheter och 

skyldigheter.
29

 Ett barn under 18år skall ha en vårdnadshavare vars skyldighet är att sörja för 

att barnet skall få rätt omvårdnad, utbildning och trygghet.   

Underåriga har en mycket begränsad rättshandlingsförmåga (FB 9:1) det vill säga att barnet 

inte utan sin vårdnadshavares/förmyndares godkännande kan ingå giltiga avtal. Gör barnet 

detta kan det hävas av förmyndaren alternativt kan förmyndaren ratihabera avtalet dvs. 

godkänna avtalet i efterhand.
30

 Förmyndaren kan också ge samtycke till att barnet får 

rättshandla vilket kan vara både skriftligt, muntligt eller till och med underförstått och ändå 

ha godkänd verkan. Det kan också vara ett godkännande genom konkludent handlande.
31

 

Barn kan genom att de har rättskapacitet ärva pengar, få utbetalningar från försäkringsbolag 

vid skada eller sjukdom. Om ett barn får en gåva med fri förfoganderätt så får barnet 

disponera gåvan oberoende av ålder.  

En underårig kan få rättshandlingsförmåga genom undantag från huvudregeln i FB 9:1 det är 

om den underårige har eget hushåll.
32

 Har barnet eget hushåll (FB 9:2a) ger det 

rättshandlingsförmåga i frågor som hör till hushållet. När den underårige fyllt 16år så kan det 

fritt disponera pengar som det själv tjänat (FB 9:3) dock kan en förmyndare gå in och ta hand 

om pengarna om föräldern fått överförmyndarens samtycke till detta. Underåriga kan också 

få pengar som det får disponera fritt genom villkor i testamente, gåvobrev eller genom ett 

förmånstagarförordnande av pensionssparande eller försäkring.  

En underårig som är under 16 år får inte driva en rörelse. Förmyndaren kan dock få driva en 

rörelse som ligger under bokföringslagen och har bokföringsskyldighet åt den underåriga om 

han har överförmyndarens samtycke (FB13:13). Har den underårige fyllt 16 år kan denne få 

driva en rörelse denne ärvt om denne har överförmyndarens samtycke.
33

 När det kommer till 

förvaltningen av den underåriges medel skall den underårige tillfrågas hur han ställer sig i 

olika frågor om han fyllt 16 år (FB 12:7). När barnet sedan fyller 18 år upphör 

förmynderskapet och den underårige blir myndig och får egen rättshandlingsförmåga vilket 

innebär att den underårige går från underårig till myndig och får full rådighet över sina 

tillgångar (FB 13:20). En begäran om barnuttag till en rörelse kan godkännas dock är 

överförmyndaren restriktiv med sådana godkännanden. Att godkänna ett barnuttag till ett 

kommanditbolag där den underåriga går in som kommanditdelägare, vilken endast ansvarar 

                                                                    

28
 Westman Per, Förmynderskap, s. 44. 

29 Olsson G, Rother-Schiren T, Schuldt J, Familjejuridik, s. 11. 

30
 Westman Per, Förmynderskap, s. 18. 

31
 Prop. 1993/94:251 s 111. 

32
 Olsson G, Rother-Schiren T, Schuldt J, Familjejuridik, s. 82. 

33
 Von Scheele Eva, Wallgren Jan, Överförmyndarpraktika, 3:27. 
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för sin egen insats vilket innebär en trygghet för den underårigas ekonomi har en mindre 

restriktiv bedömning.  

Det finns tillfällen då en underårig som fyllt 16 år ska få tillfälle att yttra sig angående 

händelser i dennes förvaltning. Vid begäran av barnuttag skall den underåriga tillfrågas och 

ge sitt samtycke. I viktiga frågor som rör den underåriges förvaltning ska också den 

underårigas sambo få uttala sig i vissa fall. Även innan 16-årsdagen bör en underårig få yttra 

sig i sådana viktiga frågor rörande förvaltningen (FB12:7).
34

 Också i fall när det gäller 

förordnande och entledigande av en förordnad förmyndare så skall den underårige få yttra sig 

(FB 10:18).  

 

2.4 VÅRDNADSHAVAREN/ FÖRÄLDERN/FÖRMYNDAREN, FÖRORDNADE FÖRMYNDAREN 

Vårdnadshavaren är den som har både skyldighet och rättighet att besluta för barnet, den 

underårige i olika situationer. Man skiljer på faktisk (FB 6kap) och rättslig vårdnad (FB 

10kap) i föräldrabalken. Föräldern har också underhållsskyldighet för sitt/sina barn enligt FB 

7kap. Faktisk vårdnad innebär att man har en skyldighet att ta hand om barnets löpande 

skötsel, uppfostran, trygghet och omvårdnad (FB 6:1). Den rättsliga vårdnaden innebär att 

man har hand om den juridiska, rättsliga skötseln av barnets angelägenheter (FB 10:2). Det 

behöver inte vara samma vårdnadshavare som sköter båda dessa utan barnet kan ha en rättslig 

vårdnadshavare och en faktisk vårdnadshavare. En förälder har också skyldighet att 

underhålla sina barn ekonomiskt dvs. att föräldern skall försörja barnet och betala för dess 

utgifter som kläder, mat och övrigt som barnet behöver för sin livsföring enligt FB 7kap.
35

  

Om föräldrarna är gifta vid barnets födsel så får båda föräldrarna vårdnad om barnet (FB 

6:3). Är föräldrarna inte gifta kan man anmäla vårdnad till skatteverket eller få vårdnad 

genom domstolsbeslut. Huvudregeln är att föräldrarna blir vårdnadshavare men det behöver 

inte vara en förälder som blir vårdnadshavare utan det kan även vara en utomstående som är 

vårdnadshavare exempelvis vid vissa familjehemsplaceringar. Det kan även i dessa fall vara 

så att föräldern behåller den rättsliga vårdnaden men överlämnar den faktiska till 

familjehemmet.
36

 Huvudregeln är att en förälder som blir vårdnadshavare blir automatiskt 

förmyndare åt barnet.  

Föräldrar är skyldiga att vara förmyndare för sina barn och skall förvalta barnets tillgångar 

och företräda barnet i juridiska situationer (FB 12:1). Det finns situationer då detta ändras. 

Om en förälder förlorar den faktiska vårdnaden så upphör förmyndarskapet automatiskt. Är 

en förälder själv under 18år eller själv har förvaltare så kan denne inte vara förmyndare, hen 

kan dock fortsätta vara vårdnadshavare. Då blir den andre föräldern förmyndare om denne är 

över 18år och inte har egen förmyndare eller förvaltare. Vid ensam vårdnad så har den 

föräldern som har vårdnaden ensam förmyndare för sitt barn.   

När det kommer till förmyndare så skiljer man på legal förmyndare och förordnad 

förmyndare. Den legala förmyndaren är föräldern och reglerna runt föräldern som 

                                                                    

34
 Wallgren Jan, Von Scheele Eva, Överförmyndarpraktika, s. 3:9. 

35
 Grauers Folke, Ekonomisk Familjerätt, s. 111. 

36
 Wallgren Jan, Von Scheele Eva, Överförmyndarpraktika, s. 3:4. 
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förmyndare regleras i FB 13kap medan en förordnad förmyndare är en av tingsrätten 

förordnad person och reglerna runt den förordnade förmyndaren regleras i FB 14kap. I FB 

12kap finns det gemensamma regler för förmyndare.
37

  

En förordnad förmyndare har ingen underhållsskyldighet emot barnet som en förälder har. 

Den förordnade förmyndaren har också en annan redovisningsplikt till överförmyndaren än 

föräldern som förmyndare (FB12:5). En förordnad förmyndare får inte sammanblanda sin 

och den underåriges medel utan de skall hållas skilda från varandra och tydligt redovisas.
38

 

Hen kan entledigas från sitt uppdrag genom att hen säger upp detta på egen begäran (FB 

10:9) alternativt genom olämplighet på grund av olika orsaker (FB10:18).
39

 Här skall den 

underårige tillfrågas om denne fyllt 16 år.   

Överförmyndaren kan i vissa fall ansöka om en medförmyndare till förmyndaren. Det kan 

vara att en förmyndare inte har nog kunskap för att sköta föräldraförvaltningen 

tillfredställande. Att förmyndaren själv har problem med skötsel av sin egen ekonomi eller 

visat sig olämplig som förmyndare.
40

 Det krävs mycket för att en förordnad förmyndare skall 

godkännas då det är ett stort ingrepp i förälderns privat- och familjeliv som även skyddas av 

artikel 8 i Europakonventionen, vilken reglerar skyddet för privat och familjeliv. I mål nr. 

ÖÄ2165-12, Hovrätten västra Sverige där överförmyndaren ansökt om en medförmyndare till 

en mor på grunden att moderns egen ekonomi är ansträngd och modern själv har 

kronofogdeskulder, hon har även använt två tidigare barnuttag på olämpligt sätt. Tingsrätten 

har godkänt ansökan och modern har sedan överklagat domen till hovrätten. Hovrätten 

upphäver tingsrättens dom med stöd av FB 10:8. Förarbetet till paragrafen säger att en 

förälder på grund av oerfarenhet eller avsaknad av förmåga att förvalta den underårigas 

medel kan få en medförmyndare tillförordnad.
41

 Alternativt om den underårige har en sådan 

stor förmögenhet och komplicerad förvaltning att den är svår att handha för en förälder utan 

kunskaper i sådan förvaltning. Man kan inte med bakgrund i att de underårigas medel finns 

på spärrade konton och är av enkel beskaffenhet godkänna en medförmyndare. Det är de 

underårigas ekonomi som skall utgås ifrån och hur skyddet ser ut för deras ekonomi. I detta 

fall skall överförmyndaren godkänna uttag från konton vilka de underårigas medel finns på 

och därmed finns ingen risk att medlen skall förbrukas på olämpligt sätt.  

En förmyndare skall se till att den underåriges medel i skälig omfattning går till den 

underåriges uppehälle, utbildning och nytta i övrigt enligt FB12:4. Det primära i paragrafen 

är att alla medel skall gå till den underåriges nytta och den underåriga skall ha få primära 

behovet tillgodosett. Får familj och övriga runt den underårige nytta av det inköpta för 

medlen så ska dessas användning av det inköpta vara av sekundär karaktär. Nytta i övrigt ser 

vi att lagstiftarens tanke med paragrafen är vård, rekreation och saker av sådan karaktär. Det 

kan vara att bekosta en bättre bostad eller en annan form av vård.
42
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 Westman Per, Förmynderskap, s. 34. 
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 Westman Per, Förmynderskap, s. 36. 
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 Wallgren Jan, Von Scheele Eva, Överförmyndarpraktika, s. 3:6. 

41 Prop. 1993/94:251 s. 153. 
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En förmyndare kan bli skadeståndsskyldig om denne orsakar den underårige ekonomisk 

skada vid förmyndarförvaltningen. Två förmyndare blir solidariskt betalningsansvariga vilket 

vi även kan se i rättsfallet Hovrätten för Övre Norrland B 208-13 vilket redogörs närmare i 

kapitel 5.1 nedan. 

Arbetet behandlar barnuttaget vilket gör att jag kommer behandla föräldern som förmyndare. 

Arbetet kommer inte gå in mer specifikt på den faktiska vårdnaden då den faktiska vårdnaden 

inte hör till överförmyndarens område.
43

 

Vid en förälders bortgång går vårdnaden över till den andre (FB 6:9). Skulle båda föräldrarna 

avlida så ska barnet få en särskilt förordnad vårdnadshavare. Denne eller de som blir särskilt 

förordnad vårdnadshavare blir automatiskt förmyndare för barnet (FB 10:3), hen har till 

skillnad från föräldern ingen underhållsskyldighet för barnet. Här finns undantag där en 

särskilt förordnad vårdnadshavare inte blir förmyndare utan en annan person får det 

uppdraget.
44

 Uppkommer en situation där båda vårdnadshavarna går bort och barnet saknar 

vårdnadshavare så skall socialnämnden anmäla detta till tingsrätten. Överförmyndaren skall 

vid kännedom om att ett barn inte har en förmyndare ansöka om en sådan till barnet. 

Tingsrätten kan också ex officio vid kännedom lyfta frågan. 
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3 FRI FÖRÄLDRAFÖRVALTNING 

Den Fria Föräldraförvaltningen som tillämpas idag kom i en reform 1995. Lagstiftaren 

minskar genom reformen på överförmyndarens tillsynsskydd gentemot den underårige. En 

förälder vill sina barns bästa, känner sitt barn och sätter sitt barns behov i första hand.  

Lagstiftaren menar vidare att systemet som råder innan förändringen är föråldrat och 

återspeglar ett samhälle vi inte lever i längre. Det ges i förarbetet en mycket bra beskrivning 

på läget som råder och lagstiftaren vill förändra.
45

 Exemplet talar om att dagens regler dvs. 

reglerna innan reformen bland annat gör det svårt och ohanterligt vid tillfällen som t.ex. en 

underårig får en gåva pengar att köpa en cykel för. Görs inte detta direkt så skall pengarna 

sättas in på ett spärrat konto, vilket kräver överförmyndarens godkännande att ta ut och 

senare köpa cykeln.  

Grundprincipen med förmyndarförvaltningen skall dock fortgå i den nya fria 

föräldraförvaltningen. Det betyder att den trygga förvaltningen vilken gör att värdet på 

tillgångarna är tryggade och ger en skälig avkastning. I en intervju jag genomfört med Eva 

Von Scheele vilken är förbundsjurist på SKL så var en av frågorna skälig avkastning. Här 

påpekade Eva Von Scheele just räntan och avkastning från ränta kontra dagens ränteläge. För 

bara ett par år sedan så låg bankräntorna inte ovanligt på 5-10% och idag har den legat ända 

ner mot 0 %. Reporäntan ligger till och med på minus idag. När vi talar om avkastning så 

skall detta tas i beaktning. Samma avkastning av räntan är svår att få idag mot för några år 

sedan. Här kan vi tydligt se hur samhället påverkar förmyndarförvaltningen. 

När det kommer till fri föräldraförvaltning och förordnad förmyndare regleras dessa i olika 

kapitel då intressegemenskapen föräldrar har med sina barn saknas hos förordnade 

förmyndare. Reglerna gällande den fria föräldraförvaltningen i FB 13kap gäller inte för 

förordnade förmyndare utan reglerna gällande förordnade förmyndare regleras i FB 14kap.   

Huvudregeln i FB 13:1 säger att en förälder själv bestämmer hur förvaltningen av den 

underåriges medel ska se ut. Detta när det gäller såväl som pengar, aktier, och kapitalvaror så 

länge förvaltning och förbrukning ser till den underåriges intresse. Det primära i all 

förbrukning av en underårigs medel ska vara att den underårige har primärintresset. Det vill 

säga att om pengarna finns på en bank skall dessa vara fria att förfoga över för föräldern som 

huvudregel (FB13:8). Det finns undantag från den fria föräldraförvaltningen vilka jag 

kommer ta upp i texten nedan. Ett undantag är gåvoförbud (FB 13:11) den ger att en 

förmyndare inte får ge bort en underårigs medel. Från gåvoförbudet finns dock två undantag 

som säger att en underårigs medel får användas till mindre gåvor exempelvis julklappar och 

födelsedagspresenter om gåvans värde står i proportion till den underåriges totala ekonomi. 

Understöd till anhöriga är det andra undantaget vilket är något jag återkommer till i kapitel 

5.1 där en pojke ansöker om att få ge understöd till två halvsyskon. Understöd till anhörig får 

endast ges om inkomsterna en underårig har täcker först den underårigas behov och sedan 

den som skall få understödet.
46
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En förälder kan alltså helt utan överförmyndarens samtycke förvalta den underåriges medel 

om beloppet på den underåriges medel uppgår till mindre än 8pbb enligt SFB 2:6,7 §§ när 

medlen uppgår till mer än 8pbb så aktualiseras kontrollerad föräldraförvaltning.
47

   

Ett barn får inte skuldsättas, vilket i dagens Sverige är ett vanligt sätt att betala för inköp. 

Lösa pengar är inte accepterat på alla affärer utan betalning med faktura är det vanliga. Vad 

betyder då att barn inte får skuldsättas. Enligt FB 13:12 så får en förälder endast skuldsätta 

den underårige med överförmyndarens samtycke. I förarbetet till paragrafen resonerar 

lagstiftaren så att även med mindre summor kan en underårig skuldsättas så att den dras med 

större skulder om mindre skuldförbindelser tas upp i större omfattning.
48

  

I rättsfallet gällande skolfoto från Svenska Klasskort AB vilka inköpts av förmyndare till 

underåriga Su Wiberg, Mål T 2755-12, ger praxis oss att vid köp av skolfoto krävs 

överförmyndarens samtycke för att ett godkänt avtal skall uppkomma då en underårig 

skuldsätts. I denna dom reglerar lagen från 1995 domen och skuldförbindelse i denna 

paragrafs tidigare lydnad är inte lika tydlig som dagens lydelse. Tingsrätten kom i domen 

fram till att en förmyndare kan genomföra korttransaktioner vilka kan jämställas med 

kontantbetalning för den underårige dock inga fakturaköp. Jag har utelämnat de 

handelsrättsliga argumenten då uppsatsen riktar sig till förhållandet mellan den underårige, 

förmyndaren och överförmyndaren. Slutsatsen av domen är alltså att inga skuldförbindelser 

som försätter barnet i skuld kan bli giltiga om inte överförmyndaren godkänt avtalet.  

Den nya lydelsen av paragrafen efter lagändringen i vilken lagstiftaren förtydligat vad som 

menas med att en underårig skuldsätts är följande.  

FB 13:12 ”För den omyndiges räkning får föräldrar endast med överförmyndarens samtycke 

1. ta upp lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den omyndige sätts i skuld. 

2. ingå borgensförbindelse, eller 

3. ställa den omyndiges egendom som säkerhet för den omyndiges eller någon annans förbindelse.”  

Man ser i förarbetet till ändringen av FB 13:12 att lagstiftaren ser svängningar i samhället där 

skuldsättning blir vanligare och lagstiftaren vill skydda den underårige mot skuldsättning som 

kan försämra förutsättningarna för en bra start i livet som betalningsanmärkningar.
49

 

Betalningsanmärkningar kan leda till att den underårige i framtiden inte kan få bostad, arbete, 

telefonabonnemang etc. Man kan där också se att domen skulle få samma utgång som före 

lagändringen då skuldsättning av underårig fortsatt inte är en godkänd handling.   

Tillgångar den underårige har skall placeras hos bank eller hos ett värdepappersbolag med 

huvudregeln: placeras tillgångar hos bank eller värdepappersbolag gäller fri 

föräldraförvaltning om det inte finns ett villkor om spärr av kontot.
50

 Alternativt en spärr 

enligt reglerna i FB 16:19 vilken idag är en regel som genom en förändring 2009 fått en 

minskad användning då medel som överskrider 1pbb skall sättas in på ett skyddat konto. 
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Innan lagändringen 2009 så var denna gräns 2pbb innan insättning på ett spärrat konto 

aktualiserades. I förarbetet påpekar lagstiftaren att ett skydd behövs från samhällets sida och 

att sänka gränsen för vilket belopp som skall sättas in på spärrat konto samt utöka skyddet för 

vilka pengar som skall betalas till skyddat konto ökar säkerheten för den underårigas 

ekonomi.
51

   

När en underårig får medel utbetalda enligt FB16:11 vilken lyder 

”När en omyndig på grund av arv eller testamente har fått 

pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp enligt 2 kap. 

6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken eller med villkor om 

särskild överförmyndarkontroll, ska den som ombesörjer 

utbetalningen från dödsboet för den omyndiges räkning sätta in 

medlen hos bank eller kreditmarknadsföretag, med uppgift om 

att medlen inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd. 

Vad som nu sagts om skyldighet att betala till bank eller 

kreditmarknadsföretag ska även gälla 

1. försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som 

den omyndige har rätt till, 

2. pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen (1993:931) 

om individuellt pensionssparande, 

3. Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt 

brottsskadelagen (2014:322), 

4. huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt 6 kap. 12 § 

skollagen (2010:800), och 

5. myndighet som betalar ut ersättning med anledning av 

skadeståndsanspråk mot staten.” 

så skall dessa sättas in på ett spärrat konto och överförmyndaren kontaktas och 

överförmyndarens tillsyn över föräldraförvaltningen aktualiseras genom olika kontroller från 

överförmyndarens sida.  

 

3.1 KONTROLLERAD FÖRVALTNING 

Kontrollerad förvaltning vilken regleras genom FB 13:2 2st som ger att FB 13:3-7 skall 

tillämpas när en underårigs medel uppgår till över 8pbb enligt socialförsäkringsbalken 2:6,7.  

Vid kontrollerad förvaltning går överförmyndaren in med strängare kontroll över 

förmyndarförvaltningen av barnets medel det betyder att en förmyndare måste ha 

överförmyndarens godkännande innan uttag från den underårigas konto. När 

överförmyndaren och förmyndaren skall ta ställning till kontrollerad förvaltning och när 

värdet skall beräknas så skall försäljningsvärdet användas.
52

 När värdet på barnets egendom 
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beräknas skall all egendom förutom det barnet själv tjänat genom arbete och medel som står 

under särskild förvaltning.  

När den underåriges medel uppgår till 8pbb träder skyldigheter för förmyndaren in. En 

förteckning på den underåriges alla tillgångar skall lämnas in till överförmyndaren inom en 

månad, har den underårige en förmyndare skall denna skriva under förteckningen och har den 

underårige två förmyndare skall båda förmyndarna skriva under förteckningen.
53

 En 

förmyndare som ger in en felaktig förteckning kan ställas till svars för det men innan dess så 

skall överförmyndaren skicka ut påminnelse till förmyndarna. JO har kritiserat 

överförmyndaren i Dnr 5149-2006 för att ingen förteckning inkommit innan ett godkännande 

av barnuttag godkänts. Även i JO Dnr 4782-2004 har JO riktat allvarlig kritik mot en 

överförmyndare för att denne inte krävt in förteckning över tillgångar samt årsredovisningar.  

Med tillstånd från överförmyndaren får förmyndaren köpa aktier, försäkringar och andra 

värdepapper. Huvudregeln här är placering i börsnoterade bolag eller familjeföretag till den 

underårige.
54

 När det gäller försäljning av aktier och andra värdepapper vid kontrollerad 

förvaltning kan försäljning göras med överförmyndarens samtycke. Då aktier förts in i 

elektronisk form enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument så skall 

det registreras att förmyndaren får överlåta eller pantsätta rättigheten, endast med 

överförmyndarens godkännande då överförmyndaren kan spärra VP-konton, depåer och 

andra värdepapper om de registreras i elektrisk form.  

 

 

3.2 SÄRSKILD ÖVERFÖRMYNDARKONTROLL 

Det som skiljer särskild överförmyndarkontroll från kontrollerad överförmyndarkontroll är att 

den särskilda överförmyndarkontrollen skall vara villkorad genom gåva eller testamente. Det 

betyder att en underårig som får en gåva vilken normalt ligger under den fria 

föräldraförvaltningen när den får gåvan, skall gåvan vara villkorad med särskild 

överförmyndarkontroll. Detta skall göras av den som lämnar över gåvan innan den 

överlämnas, det kan inte göras i efterhand. Här sätts då pengarna in på ett spärrat konto, på 

vilket förmyndaren måste ha överförmyndarens godkännande för uttag innan uttaget kan ske 

enligt FB 13:8.
55

  

Överförmyndarens godkännande alternativt nekande av barnuttag kommer jag ta upp under 

kapitel 4.1 nedan. 

 

3.3 FAST EGENDOM, NYTTJANDERÄTT TILL FAST EGENDOM 

En underårig får inte utan överförmyndarens godkännande motta alternativt köpa en fastighet 

trots huvudregeln om fri föräldraförvaltning (FB 13:10). Lagstiftaren har i förarbetet till 

paragrafen uttryckt att det ofta är ett betydande värde i en fastighet och även skyldigheter och 

kostnader förknippat med en fastighet.56 Ett köp eller gåva fullbordas genom att parterna 

                                                                    

53
 Westerberg Per, Förmynderskap, s. 78. 

54
 Wallgren Jan Von Scheele Eva, Överförmyndarpraktika, s. 3:15. 

55
 Wallgren Jan Von Scheele Eva, Överförmyndarpraktika, s. 3:16. 

56
 Prop. 1993/94:251 s114. 



17 

 

skriver under en köpehandling alternativt en gåvohandling. Skulle detta göras och 

förmyndaren lämnar in en lagfartsansökan för den underårige, så kommer denna inte att 

godkännas utan överförmyndarens godkännande. Man kan se detta som ett stärkande skydd 

för den underårige från lagstiftarens sida. Skulle dock lantmäteriet i sin roll som myndighet 

vilken godkänner lagfart ge ut lagfart trots att det gäller en underårig, läker detta beslut 

beslutet som saknas från överförmyndaren. När det gäller bostadsrätt så behövs ingen lagfart 

utan här kan kniviga situationer uppstå genom att köp går igenom och en säljare får reda på 

att överförmyndarens godkännande inte är givet. Då upphävs köpet och den underårige sätts i 

en svår sits. Det är ofta till nackdel för den underåriga om en sådan situation uppstår, den är 

även ofta kostsam. Redovisning gällande fast egendom skall göras en gång per år till 

överförmyndaren (FB 13:14) och om det finns skäl att få lämna en förenklad redovisning kan 

förmyndaren få godkännande att göra detta med stöd av FB 13:16.  

När vi kommer till nyttjanderätt gäller att godkännande från överförmyndaren behövs 

gällande fast egendom även tomträtt och bostadsrätt.
57

 I JO:s kritik mot en kommun, JO Dnr 

5149-2006 kan man tydligt se hur mycket en fastighet kan påverka en underårigs medel.    

 

3.4 DOMSTOLARNAS HANDLÄGGNING  

Det är hos tingsrätten som överförmyndaren ansöker om förordnande av gode män, särskilt 

förordnad förmyndare, medförmyndare och entledigande av förmyndare. I kontakter med 

överförmyndarna i flertalet av Sveriges kommuner så är överklagande av nekat barnuttag 

något de uppfattar som ovanligt. Det upplevs att få föräldrar/förmyndare överklagar ett nekat 

beslut till tingsrätten. Då överförmyndaren är en myndighet gäller förvaltningslagens 

bestämmelser om överklagandehänvisning och överklagande. Överklagan av ett beslut taget 

av överförmyndaren skall överklagas enligt FB 20:4 och FB20:6. Vem som får överklaga 

regleras i FB 20:3 och genom det lagrummet ser vi att det är en stor krets som är berättigade 

att överklaga. Även vid ärenden i domstol gäller sekretess i ärenden som behandlar barnuttag 

(OSL36:1). Ett beslut som i första hand tagits av överförmyndaren är hovrätten sista instans 

då FB 20:12 3st reglerar ett överklagandeförbud till HD. När det gäller överklagan hos en 

myndighet gäller förvaltningslagen och överklagan hos överförmyndaren följer därför 

Förvaltningslagens regler bestämmelser vid överklagan.
58

 

 

 

 

 

4 BARNUTTAG 

I uppsatsen använder jag uttrycket barnuttag för de tillfällen som en förmyndare gör uttag, 

begär uttag från spärrade konton för en underårig. En förmyndare är som beskrivits ovan fri 
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att förvalta en underårigs medel och göra uttag från den underårigas konton i bank(FB 13:8). 

Banken eller en banktjänsteman får inte ifrågasätta en förmyndare ifråga om vad pengarna 

skall användas till eller om summan som tas ut.
59

  

När ett barn får medel under sådana omständigheter som beskrivits ovan och 

överförmyndarens tillsyn skall gå in och bevaka den underårigas rätt genom att godkänna 

alternativt neka ett barnuttag är det av rättssäkerhetsskäl viktigt att dessa godkännanden 

alternativt nekande sker på rätt grunder. Det finns inget lagstöd för att en underårigs medel 

inte får ta slut samtidigt finns inget lagstöd som säger motsatsen.  

Sedvana när det gäller medel som utbetalas i form av arv efter en förälder skall dessa medel 

användas för att ersätta den avlidne förälderns del av försörjningen fram till den underårige 

blir myndig vilket leder till att uttaget kan behandlas mindre restriktivt med tanke på 

behållning efter den underåriges myndighetsdag. När det gäller utbetalning av 

försäkringspengar som den underårige fått på grund av sjukdom eller skada exempelvis 

diabetes vilken den underårige kommer leva med även efter hen blivit myndig skall pengarna 

användas mer restriktivt.
60

 

 

4.1 GODKÄNNA ELLER NEKA BARNUTTAG 

När överförmyndaren tar ställning till om ett barnuttag skall godkännas eller inte är det 

reglerna i FB 12:4 som styr. FB 12:4 lyder 

”Den enskildes medel skall i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning 

och nytta i övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål skall placeras så att tillräcklig 

trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.  

Närmare bestämmelser om hur förvaltningen skall skötas finns i 13-15 kap. Lag (1994:1433).”   

En annan viktig del i förfrågan är att överförmyndaren alltid måste väga förfrågan om 

barnuttag mot FB 7:1 som lyder   

”Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är 

skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade 

ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet 

bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och 

tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av 

vad som följer av föreskrifterna om dessa. 

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går 

barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna 

underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock 

längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas 
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studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig 

grundutbildning. 

I kostnaderna för barnets underhåll skall föräldrarna 

sinsemellan ta del var och en efter sin förmåga. Lag 

(2001:1136).” 

Medgivande av överförmyndaren får endast ske efter beaktning av FB 12:4. Enligt förarbetet 

till denna paragraf skall föräldrarnas situation, barnets ålder och övriga individuella 

förhållanden tas hänsyn till. Här är det primära att barnets intresse sätts i första hand och 

skulle övriga familjen få gagn av det som medlen används till skall detta bara vara en 

bieffekt. Det kan vara saker till så höga värden som en bil, skoter och moped som godkänns 

när den underåriges intressen väger tyngst även om en bil framförs av en annan individ oftast 

i detta fall en mor eller far. Enligt FB 7:1 ser vi att det är föräldrarna som skall ansvara för 

den underåriges underhåll.
61

 Vad som räknas in i det normala underhållet finns inga 

prejudikat som visar dock kan man enligt sedvana se att hit räknas dagligt underhåll som mat, 

hyra och övriga löpande levnadskostnader. Det som väger tyngst när det gäller uppehälle är 

att barnet skall inte betala sådant som ligger under föräldrarnas underhållsskyldighet. Man 

kan säga att medgivande till barnuttag kan ges om barnets intresse som är det primära, FB 

12:4 tagits i beaktning i ljuset av FB 7:1 och förutsättningarna i dessa är uppfyllda. 

I rättsfallet Hovrätten För Övre Norrland mål B 208-13 där en flicka fått medel utbetalt från 

ett försäkringsbolag har föräldrarna som i detta fall även är förmyndare använt de insatta 

medlen till att köpa nya möbler åt flickan, en tv till flickan, en semesterresa där flickan var 

med, en ny bil till familjen, en pelletsbrännare för att få värme i huset, en tvättmaskin, spel på 

en pokersite, löpande andra räkningar samt lån till föräldrarna. Har då föräldrarna använt 

dessa medel inom ramen för det godkända förvaltandet av den underåriges medel(FB 12:4)? 

Här resonerar hovrätten så att möbler, tv, och semesterresa där dottern varit med är inom 

ramen för FB 12:4. Den nya bilen, pelletsbrännaren, spelandet, tvättmaskinen samt lånet 

ligger inte i flickans primärintresse och därför inte inom ramen för FB 12:4 utan en 

pelletsbrännare ligger inom ramen för FB 7:1 även tvättmaskinen. En bil till hela familjen är 

inte primärintresse för flickan utan i detta fall går familjens intresse före och familjens behov 

har gått före flickans primärintresse. Att låna ut 100 000 till sig själva är inte heller i flickans 

intresse och enligt FB 12:4 är det en icke tillåten placering av flickans medel. En enig hovrätt 

kom fram till detta och föräldrarna dömdes till att betala tillbaka lånet och även skadestånd 

till flickan. 

Förarbetet till FB 12:4 påpekar lagstiftaren vikten av att ta besluten i beaktning av barnets 

ålder, föräldrarnas villkor och familjens förhållanden i övrigt.
62

 Barnets intresse skall sättas i 

första hand och familjens intresse skall vara en bieffekt. Det är dock inte förbjudet att 

använda medlen till gagn för hela familjen om primärintresset är barnets.  

I Skaraborgs Tingsrätts mål 2412-13 har ett separerat par vilka båda är förmyndare 

överklagat ett beslut som överförmyndaren tagit gällande köp av en dator. Föräldrarna har i 

fallet begärt uttag från flickans konto att köpa en dator samt en cykel till flickan. Föräldrarna 

menar att idag har alla en dator och alla i hushållen där de bor har en egen dator, samt att 
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flickan kan använda en bärbar dator i båda hemmen. Tingsrätten kommer fram till följande. 

FB 12:4 reglerar att det är barnets ålder, föräldrarnas villkor samt övriga individuella 

förhållanden i familjen som har inverkan på om ett barnuttag skall godkännas eller nekas. 

Uttag för en cykel godkänns åt flickan medan en dator nekas av överförmyndaren vilket även 

tingsrätten går på samma linje. När man väger FB 12:4 mot FB 7:1 och ser till 

underhållsskyldigheten och i detta fall barnets ålder så ser vi att detta inte ligger inom ramen 

för ordinarie underhållsskyldighet. Dock är flickan ung och det finns tillgång till datorer i 

båda hushållen därmed nekas flickan uttag av medel till datorn med hänvisning till barnets 

ålder samt familjens villkor i övrigt.  

Även här ser vi att tingsrätten gått på förarbetet till FB 12:4 vilket statuerar att barnets ålder 

skall tas i beaktning.  

I målet Skaraborgs Tingsrätt Mål nr Ä2671-11 har en flicka fått försäkringsersättning utbetalt 

och mamman vilken i detta fall även är förmyndare har tagit ut medel efter godkännande från 

överförmyndaren men inte redovisat detta till överförmyndaren på rätt sätt blivit nekad 

ytterligare uttag för småsaker som hjälm och studsmatta. Här har förmyndarna även vid 

tidigare uttag till en mobiltelefon tecknat ett abonnemang vilket lett till skuldsättning som 

inte är godkänt vilket behandlats under kapitel 3 i uppsatsen. Tingsrätten resonerar då så här. 

FB 12:1 en förmyndare ska förvalta och företräda den underårige medel som används skall 

primärt komma den underåriges intressen först. FB 13:8 om överförmyndarens samtycke 

behövs skall detta ges för att barnuttag skall få komma tillstånd. Detta samtycke kan 

begränsas och nekas. Här har inte rätt redovisning inkommit därmed nekas uttag. 

Överförmyndaren väntar på redovisning och när denna inkommit och godkänts samt det inte 

gått för kort tid mellan uttagen kan begäran om barnuttag göras igen.
63

    

När JO i Dnr 4782-2004 granskade en överförmyndare i fråga om utgivande av 

redovisningshandlingar visar det sig att en far inte lämnat in redovisning enligt gällande 

bestämmelser (FB 13:3,13:14). JO påtalade i kritiken vikten av att godkänd redovisning skall 

lämnas in för att säkerställa skyddet som den underåriga skall få från samhällets sida. Trots 

att redovisningen gavs allvarlig kritik kan vi se att det JO kom fram till att efterfrågat uttag 

till resa, kläder, nya möbler, ny mobil och skor var godkända uttag enligt FB 12:4. Detta med 

hänsyn till pojkens ålder (FB 12:4) och behov samt pappans underhållsskyldighet (FB 7:1). 

När det gäller understöd till anhöriga så kan vi se att i rättsfallet Hovrätten För Nedre 

Norrland Mål nr ÖÄ1203-10 så inkommer en förfrågan om understöd till två halvsyskon. 

Pojken som är 16år gammal ansöker om att ta löpande medel till hjälp åt sina halvsyskons 

försörjning. Rätten resonerar så här. Det finns förbud att ge bort underårigas medel för 

förmyndare, förvaltare och god män. Undantaget här är mindre gåvor, ca 1000kr och i 

enlighet med de ekonomiska förhållande i övrigt FB 14:12. När ett barn är över 16år kan det 

skänka underhåll av intjänade pengar genom arbete. Dock om inget överskott finns i övrigt 

kan inget bistånd och understöd till anhörig lämnas.  

När det kommer till att godkänna uttag genom FB 12:4 skall följande tas i beaktning. Barnets 

intresse skall vara det primära med uttaget. Hur ser behovet den underårige har ut i 

förhållande till den underåriges ålder. Hur föräldrarnas villkor ser ut och familjens 

förhållanden i övrigt. Har tidigare godkända barnuttag redovisats till överförmyndaren på rätt 
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sätt och är det köpta det som begärts i uttagsbegäran. Hur ser det ut med behållning på kontot 

kontra uttagsbegäran. Kommer det finnas medel kvar på kontot eller minskar medlen i för 

rask takt. Har FB 7:1 tagits i beaktande vid förfrågan om medel till barnuttaget. Hur har 

barnet fått medlen, finns något förbehåll att ta hänsyn till.
64

   

Något som framkommit i samtal med överförmyndarna är att barnuttag för bortfall av 

bostadsbidrag, på grund av underårigas medel på spärrade konton räknas med i familjens 

totala förmögenhet efterfrågas av förmyndare. Det gäller både fall där förmyndaren blivit 

återbetalningsskyldig samt löpande uttag av den underåriges medel för att täcka upp för 

bortfallet som uppkommer vid försäkringskassans handläggning av bostadsbidraget. Den 

underårigas förmögenhet per 31 december året ansökan om bostadsbidrag gäller, ligger som 

underlag vid beräkning av bostadsbidraget. Det finns många undantag från när underårigas 

förmögenhet skall räknas med när det gäller beräkning av bostadsbidrag.  

I prop. 2002/03:33 är lagstiftarens tanke tydlig när det gäller vilken typ av förmögenhet som 

skall medräknas som underlag till barns förmögenhet när det gäller bostadsbidraget. 

Underlaget beräknas inte på varifrån medlen utbetalas utan ifrån varför barnet får medlen. 

Medel utbetalade på grund av kränkning eller personskada (SFB 97:9), försäkringsersättning 

från åsamkad skada genom olycksfall eller sjukdom (SFB97:9). Medel den underårige fått 

genom testamente, gåva eller förmånstagarförordnande (SFB97:10)för att undantagen i SFB 

97:10 skall undantas skall medlen kommit från någon annan än den underåriges förmyndare 

och innefattar villkor som skiljer förmyndaren från förvaltningen av medlen. Det kan i en och 

samma utbetalning ligga både medel som skall undantas från den underårigas förmögenhet 

vid beräkning av bostadsbidrag om en utbetalning exempelvis innehåller både ersättning för 

kostnader som enligt SFB 97:9 inte skall omfattas av undantaget i beräkningen av 

bostadsbidraget medan utbetalning för skada skall undantas.
65

 Det betyder att t.ex. medel 

utbetalda efter en förmyndare inte undantas från beräkningen av en underårigs förmögenhet 

medan medel utbetalda av personlig natur som skada och kränkning undantas från 

beräkningen.  

I FB 7:1 står det att när man räknar ut föräldrarnas underhållsskyldighet skall hänsyn tas till 

barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets egna sociala förmåner som t.ex. 

barnpension. Ett efterlevande barn kan få barnpension utbetald. Den utbetalas för att ersätta 

den del av försörjningen som den avlidne föräldern skulle bidragit med. Skulle inte föräldern 

som avlidit haft egen försörjning så att barnet får medel från det så får barnet 

efterlevandeskydd till ett belopp av på årsbasis 40 procent av gällande pbb.
66

 Detta är pengar 

som kan betalas ut direkt till den kvarvarande förmyndaren och skall användas till underhåll 

för barnet.  

I FB 12:4 står det att ett barns medel skall i skälig omfattning användas för hans eller hennes 

uppehälle. I förarbetet till FB 12:4 uttrycker lagstiftaren att en underårig kan få använda sina 

medel till sitt eget uppehälle dock endast sin egen del av familjens boendekostnader. När det 

gäller användningen av den underåriges medel skall hänsyn tas till den underåriges 
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 Wallgren Jan, God man, förvaltare och förmyndare, ej utgiven i skrivandets stund. 
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66 ”Barnpension och efterlevandestöd till barn”, http://www.pensionsmyndigheten.se, senast uppdaterad 
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personliga förhållanden.
67

 Lagstiftaren påpekar även att en bättre bostad kan rymmas inom 

ramen för uppehälle samtidigt som att det är den underåriges behov och primärintresse och 

hen nytta som styr vad medlen kan användas till. Lagstiftaren understryker även att mer än 

t.ex. barnpensionen som räknas till en underårigs periodiska intäkter samt avkastning kan få 

användas om den underåriges behov, nytta och primärintresse är uppfylls.
68

 Skulle övriga 

familjen sedan få nytta av användningen av den underårigas medel är det godkänt så länge 

som familjens nytta av den underåriges medel uppstår som en bieffekt.  

I alla ovan förarbeten har lagstiftaren återkommit till barnets nytta och primärintresse. I SFB 

genom undantagen för barnets personliga förhållanden och i FB genom tanken att primärt se 

den underåriges behov. Bostadsbidraget är ett skydd för de enskilda individerna är det gäller 

boende. När förälderns underhållsskyldighet beräknas skall hänsyn tas till barnets egna 

inkomster och tillgångar. När familjens bostadsbidragsgrundande förmögenhet beräknas så 

räknas en underårigs förmögenhet in i vissa fall. När man beaktar den underåriges personliga 

förhållanden och primärintresse kan man använda mer än periodiska intäkter för att den 

underåriges behov skall täckas men endast dess egen del.  

Med ovan givna förutsättningar har en överförmyndare lagstöd i sitt godkännande av ett 

barnuttag som kompensation av bortfallet bostadsbidrag.   
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5 DISKUSSION ANALYS 

För en förälder som förmyndare till ett barn som fått medel utbetalt från försäkring eller arv, 

kan det vara svårt att särskilja på vad som primärt är barnets intresse och behov och vad som 

är familjen och syskonens primära behov. Familjens intressen går ofta ihop med barnets och 

det gör då att både förmyndaren och överförmyndarens arbete blir snårigt. När arbetet 

betraktas av utomstående kan besluten lätt uppfattas som godtyckliga. Överförmyndaren är 

en myndighet vilket gör att alla beslut som tas angående barnuttaget ska ha lagstöd. Under 

arbetet med uppsatsen har jag mött många som uppfattar överförmyndarens arbete runt 

föräldraförvaltningen godtyckligt vilket är något som talar mot de lagstadgade regler som 

finns för överförmyndaren. När det kommer till överförmyndaren och dennes roll som 

samhällets skydd för underåriga vilka fått medel på något sätt jag tagit upp i uppsatsen, är det 

en viktig grund för arbetet som förmyndare att få rätt information från överförmyndaren 

vilket hen ofta får brevledes. Utbildning erbjuds i en del kommuner till förmyndare, 

förordnade förvaltare och gode män.  

När det kommer till överförmyndarens informationsplikt ifrågasätts överförmyndaren ofta av 

en förmyndare som är kvar sedan den andra förmyndaren avlidit. Kanske kan 

överförmyndaren utöka informationen till dessa, särskilt när det gäller underåriga vilka 

förlorat en förälder och den andra föräldern nu står som ensam förmyndare. Frågan jag ställer 

mig är. Kan denne förmyndare ta in informationen på rätt sätt mitt i sitt eget sorgearbete? När 

jag sökt information utöver doktrin, lag och förarbeten har jag ofta stött på just sådana 

frågeställningar från den som står ensam kvar. På vilket sätt kan samhället förvänta sig att jag 

är i stånd att ta emot sådan ytterst viktig information när hela mitt eget liv rasat. Information i 

mindre kommuner där överförmyndaren har närmare kontakt med förmyndarna/familjen 

upplever jag genom samtal med överförmyndare i olika kommuner, förmyndare och andra 

anhöriga når familjen bättre än informationen från en större kommun där en sådan kontakt 

ofta saknas. Hur blir då rättssäkerheten för dessa underåriga, betyder det att den är sämre? 

Nej det vill jag inte säga, en förteckning kommer efterfrågas om medlen den underåriga 

mottar går över 8pbb. Överstiger utbetalningen som görs från olika bolag 1pbb kommer 

kontot att spärras automatiskt. Uttag kommer att föregås av en uttagsbegäran och ett 

godkännande alternativt nekande av barnuttag kommer ha en god grund. Min slutsats av detta 

blir att en underårig med en förmyndare som inte kan tillgodogöra sig informationen vid 

exempelvis ett arvskifte på grund av olika omständigheter inte kommer att ha sämre skydd 

från samhället än en underårig med en förmyndare som kan tillgodogöra sig informationen 

med de regler som omgärdar föräldraförvaltningen idag.     

När den underåriga fyllt 16 år ska förmyndaren göra barnuttagsbegäran med den underåriges 

samtycke. Att godkänna eller neka barnuttag kräver kunskap om den underårige, dess 

intressen och behov. Föräldrarnas ekonomiska villkor och familjens villkor i övrigt. Vilka 

juridiska grunder ska då en överförmyndare förhålla sig till vid godkännande alternativt 

nekande av barnuttag?  

När en underårig mottar medel som överskrider 8pbb och den kontrollerade förvaltningen 

aktiveras skall en förteckning över den underåriges tillgångar begäras in av överförmyndaren. 

Denna skall inkomma inom en månad efter att tillgångarna överskridit 8pbb (FB 13:3). Här 

har visat sig att detta inte alltid sker och JO har i flertalet fall kritiserat överförmyndaren för 
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att ha godkänt barnuttag trots att förteckning inte inkommit. JO understryker att en 

överförmyndare inte kan ha en sådan överblick över barnets ekonomi som krävs för nog 

underlag för att godkänna ett barnuttag. Slutsatsen jag drar av detta blir att när det kommer 

till barnuttag får ett barnuttag inte godkännas innan en godkänd förteckning inkommit till 

överförmyndaren.  

Frågan om överförmyndaren alltid skall kräva kvitto vid godkänt barnuttag har uppkommit 

flertalet gånger under arbetet med uppsatsen. Här har både Länsstyrelsen Norrbotten påpekat 

i sin tillsyn över Skellefteå kommun och JO påpekat i kritik riktad till en överförmyndare på 

Gotland att kvitto skall begäras vid en godkänd begäran av ett barnuttag. Av detta drar jag 

slutsatsen att överförmyndaren skall begära in kvitto från förmyndaren när ett godkännande 

för barnuttag ges. Detta för att både följa upp om uttagsbegäran följs och för att veta hur 

överförmyndaren skall ställa sig till att godkänna barnuttag i framtiden.      

En förmyndare får trots den fria föräldraförvaltningen inte skuldsätta sitt barn och 2009 

ändrades lagstiftningen för att förtydliga lagstiftarens tanke om vad skuldsättning är. Skyddet 

för den underårige skulle höjas. Idag får en förmyndare inte företa någon rättshandling som 

sätter den underåriga i skuld på något sätt. Detta skall från samhällets sida ses som ett skydd 

för den underårige och förhindra att en underårig skall få betalningsanmärkningar vilket i sig 

leder till en dålig start då den underårige kan få svårt att få lägenhet, telefonabonnemang och 

arbete. Slutsatsen blir då att skuldsättning från förmyndarens sida är något som 

överförmyndaren måste agera vid och ta i beaktning vid framtida uttagsbegäran.  

Att en förmyndare fått låna pengar av den underårige är något som återkommit i rättsfall och 

i JO:s kritik vilket jag även tagit upp i kap 4.1. De brister som återkommit i dessa rättsfall är 

att den underåriges intressen krockar med förmyndarens intressen, det innebär att en god man 

skall förordnas till den underårige för att samhällets skydd för den underårige skall säkras. I 

dessa fall har ingen god man förordnats till den underårige. Samhället har för tillfällen då 

intressen krockar satt upp detta skydd för den underårige och jag frågar mig vad har gått fel? 

Här kan jag se en brist i rättssäkerheten för den underårige då kontrollen från samhällets sida 

över hur skulden skall återbetalas saknas.   

Rollen som överförmyndare behöver kontinuerligt följas upp då svängningarna i samhället 

klart påverkar överförmyndarens arbete. Vad begärs ut, vad kan godkännas, hur ska 

utbildningar och riktlinjer till gode män, förvaltare och förmyndare se ut? Då det primära när 

det kommer till barnuttag är att den underåriges intresse skall tillgodoses i beaktning av 

förälderns underhållsskyldighet och familjens övriga ekonomiska villkor och förhållanden i 

övrigt, är det en balansgång mellan godkännande och nekande som överförmyndaren skall 

förhålla sig till.   

Vad är godkänt att begära barnuttag för? Att svara på frågan om vad som är godkänt 

barnuttag varierar mycket mellan olika familjer då lagstiftaren påpekat vikten av att se till de 

enskilda familjernas ekonomi och övriga förutsättningar. Det betyder att det som är godkänt 

barnuttag för en familj kan nekas en annan och här kommer vi till det som jag själv reagerar 

på mest när det gäller barnuttaget. Barn får medel på olika bakgrund vilket kan vara arv, 

försäkringspengar för kränkning, sjukdom eller skada.  

Att försäkringspengar på grund av sjukdom eller skada skall ha en mer restriktiv bedömning 

vid begäran av barnuttag för att dessa medel skall vara den underårige behjälpliga genom 

livet är helt i min egen linje, men att dessa uttag skall behandlas olika beroende på 

föräldrarnas ekonomi ser jag inte vad den underårige ska vinna eller förlora på. Är inte risken 
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att en familj med sämre ekonomi drar sig för att begära ett barnuttag då de känner att de inte 

vill missgynna barnet i framtiden samtidigt som en familj med en god ekonomi kan 

ifrågasätta varför familjens medel skall användas till något som barnets egna medel mycket 

väl räcker till då det barnet har andra förutsättningar för framtiden. Eller att den underårige 

som kommer från en familj med sämre ekonomi riskerar att bli restriktivare bedömt för att 

medel skall finnas för framtiden. Med den bakgrunden är det än viktigare att 

överförmyndaren känner till alla faktorer innan godkännande.  

Vad kan då vara godkända barnuttag? Som tidigare upprepats skall FB 12:4 ligga till grund 

för barnuttaget tillsammans med beaktning av förälderns underhållsskyldighet (FB7:1) det 

vill säga att ”den enskildes medel skall i skälig omfattning användas för hans eller hennes 

uppehälle, utbildning och nytta i övrigt” samtidigt som överförmyndaren ska ta hänsyn till 

förälderns underhållsskyldighet.  

Ett barn kan få använda sina medel till sitt uppehälle, för en del barn betyder det att de kan få 

betala sin del av boendekostnaden. I arbetet har jag gått igenom lagstiftarens tanke gällande 

bostadsbidraget i olika förarbeten.
69

 Det har visat sig att bostadsbidraget är ett sätt för 

samhället att ge trygghet för t.ex. barnfamiljer för att de ska ha en trygg grund i sitt boende. 

Lagstiftaren har tagit hänsyn till var pengarna ett barns förmögenhet härrör ifrån vilket gör att 

lagstiftarens tanke att ge skydd till barnfamiljerna ytterligare stärkts. Tillsammans med 

lagstiftarens tanke när det gäller en förälders underhållsskyldighet där underhållsskyldigheten 

skall beräknas med hänsyn till den underåriges egna inkomster och tillgångar och tanken 

bakom vad en underårigs medel får användas till genom primärintresse, nytta och behov kan 

jag inte annat än dra slutsatsen att det är med stöd i lag godkänt att ge godkännande till 

barnuttag till bortfall för bostadsbidrag på grund av den underåriges förmögenhet. Att inte 

godkänna ett sådant uttag kan inte stå i linje med vad lagstiftaren har gett uttryck för genom 

att bostadsbidraget är en trygghet, en bostad är viktig för ett barn och i en värld där ett barn 

förlorat en förälder är en trygghet i att inte behöva slitas upp ur sin invanda miljö än 

viktigare. Även i en familj där ett barn fått ersättning och övriga ersättningar skall räknas 

med i beräkningen är det lika viktigt med en trygghet i boendet. Att medel används som går 

utöver de periodiska intäkterna ligger i den underåriges primärintresse skulle jag vilja hävda 

att när det gäller bostadsbidraget är välgrundat.  

Nytta i övrigt kan betyda att ett sjukt barn får åka på en resa i rekreationssyfte t.ex. ett barn 

som fått försäkringspengar utbetalda för sin reumatism kan få åka på en resa till ett varmare 

land för att det mår bättre av det vilket ligger i barnets primärintresse. Ett barn som förlorat 

en förälder och den kvarvarande föräldern inte har möjlighet att betala t.ex. ett mopedkörkort 

eller utrustning till en sport kan få det godkänt om det ligger i barnets primärintresse och 

barnets ålder är beaktat. Att ett uttag för en speldator till en tre åring ska godkännas är föga 

troligt medan en tonåring som har samma uttagsbegäran behandlas helt olika. Från en 

utomstående kan detta självklart uppfattas som godtyckligt. Alla dessa exempel har dock en 

lagstadgad grund till varför alternativt varför inte ett barnuttag godkänns. Att neka barnet 

med ledproblem en rekreationsresa skulle inte vara i barnets primärintresse då fördelarna en 

rekreationsresa kan ge är övervägande. Att neka en handikappad underårig som begär 

barnuttag för ett hjälpmedel står inte heller i den underårigas primärintresse.     
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Rättsfallen jag gått igenom har alla varit eniga om att kläder är ett godkänt barnuttag. I 

samtalen jag haft med olika överförmyndare är alla inte eniga om detta utan kläder till 

speciella tillfällen godkänns t.ex. examenskläder alternativt balkläder medan kläder för 

löpande bruk beräknas ligga under förmyndarens underhållsansvar. Rättsfallen från tings och 

hovrätterna samt i JO:s kritik har alla gemensamt och det är att kläder ligger inom ramen för 

ett godkänt barnuttag.  

Det är en stor variation mellan kommuner och förmyndares barnuttagsbegäran. En del 

kommuner har aldrig fått en förfrågan om kläder, skor eller andra saker till mindre belopp 

utan det som förmyndarna söker godkännande för barnuttag till är placeringar av medel i 

olika värdepapper eller aktier. Jag har under arbetets gång frågat mig om det kan vara något 

som kan påverka tillsynen överförmyndaren har när barnuttagsbegäran ser så olika ut och 

varierar så mycket. Då reglerna kring godkännande av köp eller försäljning av värdepapper 

alternativt aktier är klara på samma sätt som barnuttagsbegäran gällande kläder och skor. Det 

vill säga att de har eget lagstöd för godkännande alternativt nekande så är min slutsats att 

trots denna stora skillnad i vad som begärs från förmyndarna genom barnuttag så är 

överförmyndarens regler och stöd som grund för barnuttagen så klara att en överförmyndare 

som aldrig sett en barnuttagsbegäran om kläder eller bara sett en uttagsbegäran gällande 

kläder och andra materiella ting inte stöter på problem när det kommer till att godkänna 

alternativt neka ett uttag på grunder de inte normalt möter i sitt arbete.  
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