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Särskilt förordnad vårdnadshavare  
 

Att vara vårdnadshavare består av två delar, förmyndardelen som avser ekonomiska/rättsliga 
angelägenheter och vårdnadsdelen. Det vanligaste är att barnets båda föräldrar delar vårdnaden.  
 
Situationer då en särskilt förordnad vårdnadshavare kan bli utsedd är till exempel om båda 
föräldrarna avlider eller om föräldrarna är olämpliga som vårdnadshavare och förmyndare. Det 
kan också behövas en särskilt förordnad vårdnadshavare om barnets föräldrar är försvunna eller 
under lång tid inte kommer att kunna fatta beslut i frågor som rör barnet. 
 
En särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten på begäran av kommunens 
socialnämnd. 
 
En särskilt förordnad vårdnadshavare ansvarar för barnets personliga förhållanden (som 
vårdnadshavare) och ekonomiska angelägenheter (som förmyndare).  
I uppdraget som vårdnadshavare ingår att ha kontakt med socialtjänsten och se till att barnet får 
omvårdnad, trygghet och god fostran.  
Uppdraget som förmyndare innefattar ett ansvar för barnets ekonomi och det ingår till exempel 
att söka olika bidrag samt att förvalta barnets tillgångar. 
 
En särskilt förordnad vårdnadshavare har ingen skyldighet att försörja barnet ekonomiskt. 
 
Den eller de som har utsetts till särskilt förordnade vårdnadshavare (sfv) blir också automatiskt 
förmyndare för barnet (om inte tingsrätten beslutar något annat). En förmyndare företräder ett 
barn under 18 år (underårig) i ekonomiska och rättsliga sammanhang. 

Överförmyndarens tillsyn omfattar endast förmynderskapsdelen varför den särskilt 
förordnade vårdnadshavaren kommer att benämnas förmyndare i den här skriften. 
 
 
Uppdraget  
 
Förmyndaren bör så snart som möjligt efter förordnandet underrätta banker, Försäkringskassan, 
Skatteverket m.fl. om sitt uppdrag genom att visa upp ett registerutdrag från överförmyndaren. 
Registerutdraget är den förordnade förmyndarens legitimation som företrädare för barnet. 

Barnets ekonomi ska utredas. Saknar barnet bankkonto så ska ett sådant öppnas. 
Försäkringskassan kan lämna upplysningar om vilka stöd och ersättningar som barnet har och 
om barnpension eventuellt betalas ut. Tänk på att barnpension kan betalas ut även från annat håll, 
exempelvis KPA, Alecta, AMF etc. Kronofogden kan lämna uppgift om barnet har registrerats 
för skulder. 
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Pengar som finns på bank är spärrade för uttag med undantag för de pengar som behöver hållas 
tillgängliga för löpande utgifter. När förmyndaren vid uppdragets start visar upp sitt 
registerutdrag på banken ska denne samtidigt meddela att ett konto ska vara tillgängligt för 
förmyndaren för de löpande utgifterna. Övriga konton ska per automatik förses med 
överförmyndarspärr av banken. 

Förmyndaren ska enligt FB 12 kap. 5 § fortlöpande föra räkenskaper av sin förvaltning och göra 
anteckningar om sina åtgärder i övrigt. Alla handlingar och uppgifter om barnet förvaras i en 
särskild pärm. 

Barnets inkomster och tillgångar skall hållas åtskilda från förmyndarens och andra personers 
ekonomi. Sammanblandning är enligt FB 12 kap. 6 § inte tillåtet.  
Om barnbidraget betalas ut till förmyndarens konto får detta endast studsa på förmyndarens 
konto och ska därefter omgående föras över till konto tillhörande barnet alternativt till 
familjehemmet. Avseende ersättning från CSN är förmyndaren alltid betalningsmottagare. Även 
dessa medel ska endast studsa på förmyndarens konto för att sedan föras över till något av 
barnets konton. 

Det är förmyndarens skyldighet att förvalta barnets tillgångar och företräda barnet i 
angelägenheter som rör tillgångarna. Förmyndaren ska se till att tillgångarna används till barnets 
nytta. Barnets pengar ska inte användas till sådant som ingår i underhållsskyldigheten. Barnets 
medel får i skälig omfattning användas för barnets uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. 

I FB 14 kap. 4-7 §§ finns de bestämmelser som anger hur den förordnade förmyndaren ska 
förvalta den underåriges egendom. 

Överförmyndarens samtycke 
 
Förmyndaren behöver ansöka om överförmyndarens samtycke för vissa åtgärder som rör barnet, 
bland annat  

• uttag från överförmyndarspärrat konto 
• vissa placeringar, exempelvis aktier och kapitalförsäkring 
• arvskifte, bodelning, avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 
• köp eller försäljning av fast egendom eller bostadsrätt 
• utlåning av barnets tillgångar 
• inteckning, upptagande av lån eller annan skuldförbindelse för barnets räkning 
• drivande av rörelse, exempelvis om barnet fyllt 16 år och önskar driva rörelse själv 

Kontakta överförmyndaren för mer information vid ovan nämnda situationer eller om det är 
osäkert om överförmyndarens samtycke bör inhämtas. 
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Ekonomisk redovisning 

Förteckning (FB 14 kap. 1 §) 
Inom två månader efter förordnandet ska förmyndaren lämna in en förteckning över barnets 
tillgångar och skulder. Värdet på tillgångar och skulder ska uppges per den dag som 
förordnandet började och ska styrkas med underlag från bank. Förteckningen ska avges på heder 
och samvete.  

Förmyndaren skall fortlöpande föra räkenskaper över sin förvaltning och göra anteckningar om 
sina åtgärder i övrigt.  

Årsräkning/sluträkning (FB 14 kap. 15 §) 
Förmyndaren ska varje år före 1 mars lämna in en årsräkning som visar barnets tillgångar och 
skulder vid årets början och slut samt barnets inkomster och utgifter under året. 
Överförmyndaren skickar i god tid ut blanketter och information om detta till förmyndaren. 
Värdet på tillgångar och skulder ska styrkas med underlag från bank, även skulderna ska styrkas 
med underlag.  
Inkomster till det konto som förmyndaren hanterar ska styrkas med underlag från utbetalaren, 
exempelvis Försäkringskassan, CSN, Pensionsmyndigheten eller socialtjänsten.  
Utgifter från samma konto ska styrkas med faktura, kvitto eller liknande.  
Kontoutdrag med transaktioner och saldo för hela perioden avseende det konto förmyndaren 
hanterar ska bifogas. 

Vid tillsynen skall överförmyndaren särskilt se till att barnets tillgångar i skälig omfattning 
används för hans eller hennes nytta och att tillgångarna i övrigt är placerade så att tillräcklig 
trygghet finns för deras bestånd och så att de ger skälig avkastning.  

Om uppdraget upphör, skall en sluträkning lämnas inom en månad från det att uppdraget 
upphörde. 

Om förordnad förmyndare avlider är det förmyndarens dödsbo som ansvarar för 
slutredovisningen till överförmyndaren. 

Redovisningsbefrielse (FB 14 kap. 19 §) 
Om det finns särskilda skäl får överförmyndaren fatta beslut om att en förordnad förmyndare 
befrias från kravet om att lämna in årsräkning eller sluträkning, alternativt besluta om att sådan 
räkning får lämnas i förenklad form. Särskilda skäl kan till exempel vara att barnet inte har några 
inkomster/tillgångar eller att samtliga tillgångar är placerade på ett överförmyndarspärrat konto. 

 


