
Information till barn
 
Från gemensamma 
överförmyndarnämnden 
Ljungby, Markaryd och Älmhult

Här kan du läsa om dina 
rättigheter som barn när det 
gäller användningen av 
dina pengar! 



Barnkonventionen 
Sedan den 1 januari 2020 är 
barnkonventionen lag i Sverige och kallas 
barnrättslagen. 

Artikel 1: Alla människor under 18 år är barn 
Artikel 3: Barnets bästa ska beaktas i alla beslut 
som rör barn 
Artikel 5: Barnets föräldrar eller annan 
vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran 
och utveckling. De ska också stötta barnet i att få 
sina rättigheter uppfyllda.
Artikel 17: Barn har rätt till information via t.ex. 
internet, radio och tv. 
Artikel 18: Barnets föräldrar eller vårdnadshavare, 
har gemensamt huvudansvar för barnets 
uppfostran och utveckling, med statens stöd.
Artikel 27: Barn har rätt till skälig 
levnadsstandard ex bostad, kläder och mat. 
Artikel 32: Barn har rätt att skyddas mot bl.a. 
ekonomiskt utnyttjande. 

Vilket stöd ska du få 
av dina föräldrar? 
Bestämmande över pengar
Dina föräldrar ska se till att du har mat, kläder och bostad 
fram tills du har slutat gymnasiet. 

Dina föräldrar är också förmyndare för dig. Det betyder att 
det är de som bestämmer om dina pengar så länge du är barn. 
Dina förmyndare ska använda dina pengar på ett sätt som 
gör att du får bäst nytta av dem. 

Ett barn som har eget hushåll har större rättigheter att själv 
bestämma över sina pengar för att sköta sitt vardagliga liv. 
Att man har eget hushåll betyder att man bor i t ex egen 
lägenhet och själv ska ta ansvar för skötseln av den och sig 
själv. 

En ungdom som tjänar pengar efter att han eller hon fyllt 16 
år har rätt att själv bestämma över dessa pengar. 

De skyldigheter en förälder och en förmyndare har och de 
rättigheter du som barn har finns i föräldrabalken, som är 
en svensk lag. 

Skulder
En förälder får inte låna pengar eller handla på internet i 
ditt namn så att du får skulder. 

Om överförmyndarnämnden får kännedom om att barn 
har blivit skuldsatta är överförmyndarhandläggarna skyldiga 
att kontakta dina förmyndare/föräldrar för att se till att det 
som eventuellt blivit fel rättas till. 

Vad hjälper 
överförmyndaren till 
med? 
Om du har pengar för att du har fått ett arv eller 
försäkringspengar och om det handlar om mycket 
pengar ska dina föräldrar/förmyndare redovisa hur dina 
pengar har använts till överförmyndarnämnden. Det 
görs en gång om året. Handläggarna på 
överförmyndarnämnden kontrollerar att dina pengar 
har använts på ett sätt så att det har blivit bra för dig. En 
handläggare kontaktar dig för att du ska få information 
om att kontroll görs och ska också lyssna på dig. 

Om dina pengar används på ett sätt som inte du har 
nytta av kan överförmyndarnämnden kontakta dina 
förmyndare för att de ska rätta till det som har blivit fel. 

Kontakta oss 
handläggare inom gemensamma 
överf örmyndarnämnden Ljungby, 
Markaryd och Älmhult: 

tel. 0372-789000 
mail: overf ormyndaren@ljungby.se 

Besök oss på webben: 
www.ljungby.se/ godman 

http://www.ljungby.se/godman



