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Ansökan om överförmyndarens
samtycke till placering av
omyndigs tillgångar

Diarienummer
Handlingsnummer

Överförmyndarenheten

Omyndiges namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

Förmyndare 1, namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

Förmyndare 2, namn

Personnummer

Adress

Telefonnummer

Postnummer

Postadress

Ange vilka värdepapper som ska förvärvas
Ange antal eller andelar samt vilket belopp som ska placeras.
Bifoga underlag från bank eller värdepappersinstitut (placeringsförslag, produktblad eller liknande).

Ange från vilket bankkonto som medlen till ovanstående placering ska tas
Bank

Kontonummer

Motivera varför du / ni vill göra ovanstående placering

□ Jag / vi har tagit del av bifogad information om kapitalplaceringar
Jag / vi ansöker härmed om överförmyndarens samtycke till ovanstående förvärv
Förmyndare 1, namnteckning

Ort och datum

Förmyndaren 2, namnteckning

Ort och datum

Omyndiges samtycke till ovanstående åtgärd (om över 16 år)

Ort och datum
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3. Kontrollerad förvaltning
Om barnets totala tillgångar överstiger åtta gånger pris
basbeloppet ska du anmäla detta till överförmyndaren.
Förvaltningen är då inte längre fri utan kontrollerad.
Om förvaltningen är kontrollerad gäller följande:
3.1 Köp av aktier
Vid köp av aktier krävs samtycke från överförmyndaren.
Överförmyndaren samtycker normalt sett till köp av
aktier som är noterade och handlas vid börs eller som
annars omsätts under betryggande förhållanden. Om
du inte har djupare kunskaper om värdepappershandel
bör du anlita professionella rådgivare vid bank eller
värdepappersbolag.
3.2 Köp av obligationer och andelar i värde
pappersfond
En obligation är ett räntebärande löpande skuldebrev
som visar att innehavaren lånat ut pengar till exempelvis
staten, en kommun, ett hypoteksinstitut (bostads
obligation) eller ett större företag (företags- eller
industriobligation).
Överförmyndarenheten
Demokrati och medborgarservice
Postadress: Box 2385, 403 16 Göteborg
Besöksadress: Ekelundsgatan 1, Göteborg
Telefonnummer: 031-365 00 00
E-post: overformyndaren@goteborg.se
Hemsida: www.goteborg.se/overformyndaren

3.3 Specialfonder
Så kallade specialfonder kan få en friare placerings
inriktning än värdepappersfonder och kan därför anses
som mer riskfyllda placeringar. Därför krävs överför
myndarens samtycke för placering i dessa typer av
fonder.
Observera! För att ta reda på om en fond är klassi
ficerad som värdepappersfond eller specialfond kan
du fråga banken eller söka information på Finans
inspektionens hemsida (fi.se).
3.4 Kapitalförsäkring
Samtliga placeringar i kapitalförsäkringar kräver
överförmyndarens samtycke. Vid sin bedömning tar
överförmyndaren hänsyn till att placeringen ska kunna
disponeras fritt på barnets myndighetsdag och att
kapitalförsäkringen inte innehåller något förmånstagar
förordnande.
4. Uttag från överförmyndarspärrat konto
Om tillgångarna som ska placeras finns på ett överför
myndarspärrat konto, krävs överförmyndarens sam
tycke till själva uttaget. Det gäller oavsett om barnets
totala tillgångar överstiger eller understiger åtta pris
basbelopp.
När uttag görs från ett överförmyndarspärrat konto,
följer inte spärren med automatik med till den nya
placeringen. Överförmyndaren har en skyldighet att
utreda om ett samtycke till uttag kan ges och låta
den nya placeringen vara fri eller om tillgångarna ska
fortsätta vara spärrade i den nya placeringsformen.
Överförmyndaren begär därför in en kreditupplysning
på förmyndaren och undersöker eventuell förekomst
hos de sociala myndigheterna innan beslut kan fattas.
* Prisbasbeloppet är en grund för beräkningar inom den
allmänna försäkringen. Regeringen räknar fram beloppet
årligen. Se mer på www.scb.se.
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2. Fri föräldraförvaltning
Om barnets totala tillgångar understiger ett värde
motsvarande åtta gånger prisbasbeloppet* är förvalt
ningen fri. Det betyder att du som förmyndare kan
förvalta barnets tillgångar och placera dessa utan att
överförmyndaren ska ge sitt samtycke till det.
Även om överförmyndarens samtycke till placering
inte krävs, är det fortfarande ditt ansvar att se till att
placeringen är så trygg och säker som möjligt. Om du
sköter förvaltningen dåligt (till exempel genom att ägna
dig åt riskfylld spekulation) kan du bli skadestånds
skyldig gentemot barnet.
Om tillgångarna står på ett överförmyndarspärrat
konto, behöver du dock ett samtycke från överförmyn
daren om du önskar ta ut pengar från kontot, se punkt 4.

Du kan som utgångspunkt köpa obligationer för barnets
räkning utan överförmyndarens samtycke. Detta gäller
obligationer som utfärdats eller garanterats av stat eller
kommun eller som har utfärdats av Sveriges allmänna
hypoteksbank, Svenska skeppshypotekskassan eller
av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen
om bank- och finansieringsrörelse. Det gäller även
sådana obligationer som utfärdats av utländskt bank
företag eller ett annat utländskt kreditinstitut som är
underkastat en offentlig reglering som är likvärdig den
som gäller för banker eller andra kreditinstitut i Sverige.
Du får även placera tillgångar i andelar i värde
pappersfonder och andelar i utländska fondföretag som
är underkastade lagar som stämmer överens med den
lagstiftning som gäller för värdepappersfonder utan
överförmyndarens samtycke.

Göteborgs Stad

Information
1. Placering av barns tillgångar
För dig som förmyndare gäller vissa regler vid placering
av ditt barns tillgångar. Enligt 12 kap. 4 § föräldrabalken
är utgångspunkten att du vid en placering i första hand
ska se till att barnets tillgångar placeras tryggt och att
de även ger en skälig avkastning.
Vissa placeringar kräver överförmyndarens samtycke
innan de kan utföras, se nedan. Reglerna syftar till
att förhindra spekulation och riskfyllda placeringar av
barnets tillgångar. Reglerna är alltså tänkta att i första
hand fungera som ett skydd mot ekonomiska förluster.
Kravet på skälig avkastning kommer i andra hand.
Det är viktigt att du uppmärksammar de regler som
gäller och kontrollerar om överförmyndarens samtycke
krävs för den tänkta placeringen.

