ÖVERFÖRMYNDARENHETEN
Information om överförmyndarspärr på konton
Överförmyndaren har noterat att många ställföreträdare ser det som problematiskt att
huvudmannens eget konto ska vara överförmyndarspärrat och att dispositionsrätt för
ställföreträdaren på huvudmannens eget konto inte är tillåten.
Utgångspunkten är att alla konton som tillhör huvudmannen är spärrade för ställföreträdaren.
Det innebär att så snart banken får kännedom om ett godmanskap ska banken se till att
huvudmannens konton spärras mot den gode mannens uttag. Ställföreträdaren kan dock få
tillgång till ett konto mot uppvisande av registerutdraget. På det kontot ska enbart finnas de
pengar som ställföreträdaren behöver för att tillse huvudmannens dagliga hushållning. Se 14
kapitlet 8 § i Föräldrabalken (FB).
Enligt 14 kap. 15-20 §§ FB ska ställföreträdaren före den 1 mars varje år i en årsräkning till
överförmyndaren redogöra för förvaltningen under föregående år av egendom som har stått
under ställföreträdarens förvaltning. Detta innebär bland annat att de inkomster och utgifter
som tillhör det konto som ställföreträdaren har tillgång till ska verifieras i årsräkningen. I de
fall ställföreträdaren har tillgång även till huvudmannens konto blir detta i det närmaste
ogörligt.
Granskningen av inlämnade redovisningshandlingar är en av de viktigaste uppgifterna för
överförmyndaren. Överförmyndaren är skyldig att kontrollera att samtliga konton är spärrade
med undantag för transaktionskontot.
Överförmyndaren har förståelse för att ställföreträdaren vill göra ett så bra arbete som möjligt
för sin huvudman och att det då kan upplevas enklare om man även har tillgång till dennes
konto. Här är det dock viktigt att fundera över vad som egentligen ingår i uppdraget.
Exempelvis ingår det inte i ställföreträdarens uppdrag att informera om eller hålla koll på
saldot på huvudmannens konto.
Eftersom det överförmyndarspärrade kontot enbart är spärrat mot ställföreträdaren bör
huvudmannen kunna ha ett kort kopplat till kontot trots spärr. Detta är något som åligger
bankerna att lösa utifrån gällande lagstiftning. Överförmyndaren har åter lyft frågan med de
större bankerna. Swedbank ordnar detta genom att tillfälligt häva spärren när
kortbeställningen görs för att sedan lägga på den igen, Handelsbanken och Nordea kan i
nuläget inte lösa det tekniskt men tar frågan vidare.
Utifrån detta får överförmyndaren återkomma gällande kravet om spärr för de huvudmän vars
banker inte kan lösa möjligheten att ha ett kort kopplat till spärrat konto medans kravet om
borttag av dispositionsrätt kvarstår.
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