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Överförmyndarnämnden

Placering av huvudmannens medel enligt föräldrabalken
14 kap 6 §
Du som är god man eller förvaltare får, utan överförmyndarnämndens särskilda
godkännande, placera tillgångarna i vissa obligationer eller värdepappersfonder.
Placering i enskilda aktier, försäkringar eller andra placeringar utanför den ”fria”,
kräver dock överförmyndarnämndens tillstånd. Vid köp av aktier bör endast
omsättningsbara sådana komma ifråga, det vill säga de som noteras och handlas
på en börs. Undantag kan dock tänkas då det är fråga om aktier i ett
familjeföretag. Placeringen ska vara trygg och ge skälig avkastning.
Det ska observeras att överförmyndarnämndens samtycke krävs även om de
pengar som ska placeras finns tillgängliga på ett konto som inte är spärrat. Om
pengarna finns på ett spärrat konto krävs dessutom ett uttagsmedgivande för att
placeringen ska kunna göras.
Överförmyndarnämndens tillstånd krävs inte för att sälja aktier eller liknande.
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Du kan även, med överförmyndarnämndens medgivande, låna ut huvudmannens
pengar. Utlåningen ses då som en placering av huvudmannens tillgångar. Utlåning
får naturligtvis inte ske med medel som huvudmannen själv behöver till sitt
uppehälle. För att få överförmyndarnämndens medgivande måste du ansöka om
detta och ange om varför du anser att det vore till nytta för huvudmannen att låna
ut pengarna. Om utlåning kan ske med fullgod säkerhet och med bra ränta är det
inte omöjligt att överförmyndarnämnden ger sitt medgivande. Det vanliga är dock
att någon säkerhet inte kan ges och att den som vill låna pengar är någon som inte
kan få låna i bank. I ett sådant fall är det betydligt mer osäkert om överförmyndarnämnden ger sitt medgivande. Man kan dock tänka sig att utlåning kan ske till
exempel till en yngre släkting som behöver pengar för att ordna med boende i
samband med studier. Du måste dock i ett sådant fall vara tämligen säker på att
huvudmannen själv, om han hade kunnat ha en egen åsikt, hade lånat ut pengarna.
Det ska framhållas att en huvudman som förstår vad saken gäller, naturligtvis
själv kan låna ut sina pengar, om det rör sig om ett godmanskap (det motsatta
gäller vid förvaltarskap). Om du som god man anser att det är lämpligt, kan du
bistå huvudmannen vid utlåningen. Överförmyndarnämndens tillstånd krävs då
inte.
I de fall som utlåningen skötas av dig som är god man ska det alltid upprättas ett
korrekt skuldebrev med angivande av amorteringsplan och ränta. Om du själv
inte har de kunskaper som krävs för att upprätta skuldebrevet, bör du ta hjälp av
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en expert, såsom en advokat eller bankjurist. Skuldebrevet ska bifogas
tillsammans med din ansökan om medgivande.
Bilagor till ansökningshandlingen:
•
Placeringsförslag
•

I förekommande fall skuldebrev

•

Huvudmannens samtycke, om det kan lämnas

