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Information för dig som har barn 
under 18 år 

 
 
Föräldrabalken är den lag som bland annat reglerar förhållandet mellan barn och 
föräldrar. Följande skrift ger en översiktlig redogörelse för de grundläggande regler 
som gäller när föräldrar förvaltar sina barns tillgångar. 
 
Förälderns roll som förmyndare 
Föräldrar är normalt vårdnadshavare för sina barn och ansvarar för att barnet får om-
vårdnad, trygghet och god fostran. Den som är vårdnadshavare för ett barn är också oftast 
förmyndare och företräder barnet i juridiska angelägenheter samt förvaltar barnets till-
gångar. 
 
Den ena förälder kan av olika anledningar vara ensam vårdnadshavare och förmyndare. 
Om det krävs kan tingsrätten i vissa fall förordna en medförmyndare.  
 
För ett barn som till exempel inte har några föräldrar i livet eller om det rör ett ensam-
kommande barn ska tingsrätten utse en särskilt förordnad vårdnadshavare, som i regel 
också bli förmyndare.  
 
Barn som har tillgångar under åtta prisbasbelopp - fri förvaltning 
Huvudregeln i föräldrabalken innebär att förmyndarna själva bestämmer över hur ett barns 
tillgångar ska användas eller placeras. Det kallas för fri förvaltning och tillämpas vanligtvis 
när barnets tillgångar understiger åtta prisbasbelopp (ett prisbasbelopp för år 2018 är 
45 500 kr). 
 
Den fria förvaltningen innebär att föräldrarna, utan någon överförmyndarkontroll, ska 
använda barnets tillgångar till barnets bästa och tillgångarna ska placeras tryggt och ge 
skälig avkastning. Fri förvaltning innebär inte att föräldrarna kan låna barnets pengar till 
egna syfte. Föräldrar förvaltar sina barns tillgångar under skadeståndsansvar, vilket medför 
att ett barn kan kräva skadestånd av föräldrarna om de allvarligt har misskött förvaltningen. 
 
Normalt behöver föräldrarna inte lämna någon redovisning till överförmyndarnämnden för 
hur de förvaltar barnets tillgångar. Undantag gäller dock om barnet äger fastighet, bostads-
rätt eller tomträtt, eller om överförmyndarnämnden beslutar att barnets egendom ska 
redovisas. 
 
Barn som har tillgångar på över åtta prisbasbelopp - kontrollerad förvaltning 
Den fria förvaltningen begränsas under vissa förutsättningar och då tillämpas kontrollerad 
förvaltning.  Den kontrollerade  förvaltningen  innebär att  överförmyndarnämnden  har  en 
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strängare tillsyn över förmyndarens förvaltning av barnets tillgångar. 
 
Kontrollerad förvaltning blir aktuell när: 

• barnets samlade tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp  
• särskild överförmyndarkontroll har föreskrivits i gåvobrev eller testamente 
• barnet äger fast egendom eller nyttjanderätt till fast egendom 
• överförmyndarnämndens samtycke krävs oavsett tillgångarnas storlek 
• skärpande föreskrifter tillämpas efter att överförmyndarnämnden fått information 

om att tillgångarna förvaltats på olämpligt sätt. 
 

Med kontrollerad förvaltning följer en redovisningsskyldighet för föräldrarna. Det är 
föräldrarnas skyldighet att inom en månad efter att barnets samlade tillgångar översteg åtta 
prisbasbelopp meddela detta till överförmyndarnämnden genom att inkomma med en 
tillgångsförteckning. En årsräkning över förvaltningen ska därefter lämnas till överför-
myndarnämnden före den 1 mars varje år. 
 
Inga spärrar på bankkonto 
Huvudregeln är att barns bankkonton är ospärrade. Det gäller även om barnet har tillgångar 
över åtta prisbasbelopp. De flesta föräldrar kan därför ta ut sina barns medel utan överfö-
rmyndarnämndens samtycke. Reglerna innebär dock inte fullständig frihet för föräldrarna 
att bestämma över barnets tillgångar. Fortfarande är det barnets bästa och dess behov som 
är avgörande för hur tillgångarna ska användas och placeras.  
 
När ett barn genom arv, testamente eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll 
får pengar till ett värde överstigande ett prisbasbelopp ska dock den som ombesörjer 
utbetalningen sätta in pengarna på ett överförmyndarspärrat bankkonto. Detsamma gäller 
även om barnet bland annat får ett försäkringsbelopp överstigande ett prisbasbelopp 
utbetalt. Den som ombesörjer utbetalningen är skyldig att informera både förmyndaren och 
överförmyndarnämnden om utbetalningen som gjorts. 
 
Överförmyndarnämnden kan, efter ansökan från föräldrarna, besluta att tillgångarna på ett 
bankkonto med överförmyndarspärr överförs till  ett  bankkonto  utan  överförmyndarspärr.   
Om beloppet understiger åtta prisbasbelopp tillämpas därefter fri förvaltning. 
 
Placering av barns tillgångar 
Vid fri förvaltning, då barnets samlade tillgångar understiger åtta gånger prisbasbeloppet, 
behöver föräldrarna inte redovisa till överförmyndarnämnden hur tillgångarna förvaltas. 
Det innebär att föräldrarna kan köpa aktier, andelar i värdepappersfonder och obligationer 
för barnets räkning, utan samtycke från överförmyndarnämnden. Föräldrarna är dock enligt 
lag skyldiga att beakta att tillgångarna placeras på ett säkert sätt och spekulationer med 
tillgångarna kan därför leda till skadeståndsskyldighet gentemot barnet. 
 
Vid kontrollerad förvaltning får andelar i värdepappersfonder och vissa obligationer för-
värvas för barnets räkning utan samtycke från överförmyndarnämnden. Om föräldrarna vill 
placera barnets tillgångar på annat sätt, till exempel i aktier eller försäkring krävs däremot 
överförmyndarnämndens godkännande. Föräldrar som inte själva besitter kunskaper om 
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aktieförvaltning bör inhämta information och förslag på lämpliga placeringar av bank eller 
annan värdepappersförvaltare.  
 
Barn över 16 år 
Det är viktigt att tänka på att när barnet fyllt 16 år ska barnet alltid ges tillfälle att yttra sig 
över viktiga beslut. Vid 16 års ålder får barnet dessutom själv sluta avtal om arbete samt 
fritt förfoga över sin lön. 

 
Överförmyndarnämndens samtycke 
För vissa rättshandlingar krävs överförmyndarnämndens samtycke oavsett storleken på 
barnets tillgångar. Det gäller bland annat: 

• om föräldrarna ska låta barnet köpa, sälja eller inteckna/pantsätta fast egendom, 
bostadsrätt eller tomträtt 

• om barnet ska ta ett lån eller om barnets pengar ska lånas ut 
• om barnet ska mottaga en gåva i form av fastighet, bostadsrätt eller tomträtt  
• vid arvskifte om barnet är arvtagare     
• om ett barn som fyllt 16 år vill driva näringsverksamhet. 

 
Föräldrars underhållsskyldighet 
Av 7 kap 1 § föräldrabalken framgår att föräldrar har en lagstadgad underhållsskyldighet 
gentemot sitt barn. Det ansvaret har föräldrarna även om barnet har tillgångar. Det innebär 
att föräldrarna är skyldiga att betala för barnets mat, kläder och uppehälle. Barnets egna 
inkomster ska visserligen beaktas vilket betyder att barnet i vissa situationer kan få bidra 
till sin försörjning, till exempel betala sin del av hyran i den mån föräldrarnas inkomster 
inte bedöms vara tillräckliga. Barnet är dock aldrig försörjningsskyldigt för sina föräldrar 
eller syskon. 
 
Gåvoförbud 
Vare sig det råder fri förvaltning eller kontrollerad förvaltning har föräldrar aldrig rätt att 
ge bort barnets egendom, det kan inte heller ske genom samtycke från överförmyndar-
nämnden. Undantag görs för personliga presenter, det vill säga julklappar och födelse-
dagspresenter som inte står i missförhållande till barnets ekonomi. 
 
Förbud mot sammanblandning 
Förmyndare får inte blanda samman sina tillgångar med barnets enligt 12 kap 6 § 
föräldrabalken. En förälder får därför inte ha gemensamt konto eller värdepappersdepå 
tillsammans med sitt barn. Inte heller får underåriga syskon ha gemensamma konton. 
 
Skärpande föreskrifter 
Vid misstanke att föräldrarna missköter förvaltningen av ett barns egendom kan överför-
myndarnämnden besluta om skärpande föreskrifter. Överförmyndarnämnden kan till 
exempel förlägga barnets bankkonton med överförmyndarspärr och/eller kräva att för-
äldrarna redovisar sin förvaltning. Detta gäller även om tillgångarna understiger åtta pris-
basbelopp.  
 
Ibland behövs god man för omyndiga 
I vissa fall kan en förälder inte företräda sitt barn och en särskild god man måste utses  som  
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tillfälligt ska ta tillvara barnets intressen i en viss angelägenhet. Överförmyndarnämnden 
förordnar en tillfällig god man enligt 11 kap 1-2§§ föräldrabalken för att tillvarata barnets 
intresse om: 

• förmyndaren på grund av sjukdom eller annan orsak inte kan utöva förmyndar-
skapet 

• barnet har del i samma dödsbo som sin förmyndare eller dennes make/sambo 
• barnet genom gåva ska erhålla en fastighet eller bostadsrätt av sin förmyndare 
• barnet ska köpa en fastighet eller bostadsrätt av sin förmyndare 
• en förmyndare ska låna pengar av barnet 
• det finns motstridiga intressen mellan barn och förmyndare till exempel vid en 

rättegång. 
 
Vid ansökan om god man ska det framgå anledningen till varför en god man behövs. Till 
ansökan ska det bifogas ett yttrande från barnet om denne fyllt 16 år, i vilket det ska 
framgå om barnet har några invändningar mot förordnandet av god man. Det ska även 
bifogas ett personbevis som utvisar vem eller vilka som är vårdnadshavare för barnet, samt 
eventuellt förslag på god man och åtagande från den föreslagna gode mannen. 
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