Gemensam överförmyndarnämnd för

NÄR DITT UPPDRAG UPPHÖR
ENSAMKOMMANDE BARN
Överförmyndarenheten

Skellefteå, Norsjö, Malå, Arjeplog och Arvidsjaur kommun

När ditt uppdrag upphör, ensamkommande barn
Uppdraget upphör:
•

När den underårige fyller 18 år (på myndighetsdagen).

•

När barnet återförenas med sin förälder.

•

När en ny ställföreträdare utses genom byte av god man eller att tingsrätten
utser en särskilt förordnad vårdnadshavare.

•

Om barnet lämnat Sverige.

Åtgärder
1. Du ska lämna över de medel du har haft hand om till den myndige eller hans
eller hennes förälder eller ny ställföreträdare.
2. Den myndige eller förälder eller ny ställföreträdare har rätt att ta del av dina
redovisningshandlingar och räkenskaper för uppdraget. Om det behövs
bestämmer vi tid och plats för en sådan genomgång.
3. Den myndige, förälder eller ny ställföreträdare kan begära kompensation av dig
om du med uppsåt eller av vårdslöshet har orsakat skada under ditt uppdrag.
De kan också väcka talan om ersättning hos tingsrätten. Ansökan om stämning
ska ske inom tre år från den dag, delgivningsdagen, då behörig person tog
emot t.ex. tillgångsförteckning eller andra handlingar från oss. Efter tre år
inträder normalt preskription.
4. Räkenskaper och redovisningshandlingar ska du lämna över till den myndige,
förälder eller vårdnadshavare när du är befriad från ditt ansvar, dvs. tre år från
delgivningsdagen.

Normalt blir du befriad från redovisningsskyldighet mot överförmyndaren.
Om du inte har blivit befriad ska du:
Inom en månad efter avslutat uppdrag lämna in en sluträkning till oss på
överförmyndarenheten för tiden fram till dess att ditt uppdrag upphörde. Om du har
lämnat över pengar till barnet eller om du har gjort inköp från de förvaltade medlen,
ska du skicka med kvitton eller skriftligt intygande från barnet.
När sluträkningen har granskats skickar vi ut förteckningen, samtliga årsräkningar och
sluträkningen till den myndige eller till förälder eller ny ställföreträdare. På så sätt får
den personen ta del av dina och våra åtgärder.

Kontakta överförmyndarenheten vid din kommun
overformyndarnamnden@skelleftea.se, 0910-73 50 00
info@norsjo.se, 0918-14 000
overformyndarnamnden@mala.se, 0953-14 252
overformyndaren@arjeplog.se, 0961-14 000
overformyndare@arvidsjaur.se 0960-155 00

