ANSÖKAN TILL
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Medgivande till placering av omyndigs
tillgångar enligt föräldrabalken 13 kap. 6 §. 1
Förmyndare
Namn

Personnummer

Adress

Tel bostad

Tel arbete

Postnummer

Ort

Tel mobil

e-postadress

Förmyndare
Namn

Personnummer

Adress (om annan än förmyndare 1)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

Omyndig
Namn

Personnummer

Adress (om annan än förmyndarnas gemensamma)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

Skäl till ansökan 2

Bilagor

1Förslag till placering

3

2

4

Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning förmyndare

Namnteckning förmyndare

Namnteckning barnet (om barnet fyllt 16 år) 3

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Anvisningar
1

Enligt föräldrabalken 13 kap. 5 § kan förmyndarna göra vissa placeringar av den omyndiges
tillgångar utan överförmyndarens samtycke. Det rör sig bl. a. om de flesta värdepappersfonder
samt värdepapper garanterade av staten samt för utlåning med pant inom 60 % av
taxeringsvärdet på fastighet. I föräldrabalken 13 kap. 6 § anges att föräldrarna med
överförmyndarens samtycke får placera den omyndiges tillgångar i aktier eller i övrigt på
annat sätt än som anges i 5 §. Medlen ska placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras
bestånd och så att de ger skälig avkastning.
Enligt lagens förarbeten innebär detta krav att överförmyndaren endast i undantagsfall bör
kunna samtycka till förvärv av annan egendom än värdepapper, exempelvis ädelmetaller,
konst eller antikviteter. Beträffande sådan egendom är det svårt att bedöma det aktuella värdet
och framtida värdeutveckling. Föremål som har särskild anknytning till den omyndige och
hans familj kan dock tänkas vara till sådan nytta för den omyndige att det kan godtas. Ifråga
om värdepapper är det i första hand sådana som är föremål för notering och handel på börs
som bör tillåtas. Dock kan aktier i ett familjeföretag vara en godtagbar placering. Långsiktigt
sparande i form av försäkringar bör också kunna godtas. Det finns emellertid anledning att
noga överväga eventuella negativa konsekvenser innan tillgångar låses för lång tid genom ett
sparande i pensions- eller livförsäkringar.
Vid sin prövning bör överförmyndaren beakta om föräldrarna själva har särskilda kunskaper
om värdepappersmarknaden eller om de avser att anlita sakkunnig hjälp. Det är ingenting som
hindrar att överförmyndaren ger sitt samtycke en mera generell utformning. Överförmyndaren
kan t.ex. medge att föräldrarna köper aktier av viss typ eller inom viss bransch.
Överförmyndaren kan också bestämma vissa beloppsgränser för förvärv av aktier och andra
värdehandlingar. Om överförmyndaren inte själv har tillräckliga kunskaper om förvaltning av
värdepapper kan information behöva hämtas t.ex. hos banker och andra värdepappersinstitut.
Med tanke på att aktiekurser och jämförbara värden snabbt kan ändras är det angeläget att
överförmyndarens handläggning sker skyndsamt.
2

Av ansökan ska framgå att placeringen uppfyller sådana krav på trygghet och avkastning
som framgår av föräldrabalken 12 kap. 4 §.
3

Genom att en omyndig som fyllt 16 år undertecknar ansökan får det anses att denna yttrat
sig enligt föräldrabalken 16 kap. 9 § och samtycker till placeringsförslaget.

