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Överförmyndarnämnden

Placering av omyndigs medel enligt föräldrabalken 13 kap 6 §
Du som är förälder till ett omyndigt barn är i normalfallet också förmyndare för
ditt barn. Du får, utan överförmyndarnämndens särskilda godkännande, sätta in
den omyndiges pengar på bank, köpa fondandelar och obligationer garanterade av
staten. Om ditt barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp (drygt
355 000 kronor) får du endast med överförmyndarnämndens samtycke placera
barnets tillgångar i aktier, en kapitalförsäkring eller på något annat sätt än de fria
placeringar som anges ovan.
En placering ska alltid vara trygg och ge skälig avkastning. Detta krav gör att
överförmyndarnämnden endast i undantagsfall kan lämna samtycke till köp
av/placering i 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 er familj kan dock tänkas vara till sådan nytta för barnet att det blir
fråga om ett medgivande.
Normalt sett tillåts inte köp av andra värdehandlingar än sådana som är föremål
för notering och handel vid börs eller som annars omsätts under betryggande
förhållanden. Köp av aktier i ett familjeföretag kan någon gång vara en godtagbar
placering.
Att låna ut ditt barns pengar till någon är också att betrakta som en placering och
kräver således överförmyndarnämndens samtycke. För att få medgivande måste
du ansöka om detta och motivera varför du anser att det vore till nytta för ditt barn
att låna ut pengarna. Du ska också bifoga ett upprättat skuldebrev villkoren för
utlåningen framgår. Om utlåning kan ske med fullgod säkerhet och med bra ränta
kan det hända 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.
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Långsiktigt sparande i form av försäkringar bör kunna godtas. Det finns dock
emellertid anledning att noga överväga innan tillgångar låses för lång tid genom
ett sparande i pensions- eller livförsäkringar.
Det är ingenting som hindrar att överförmyndarnämnden i stället för att pröva
varje enskilt aktieförvärv eller dylikt lämnar ett mer generellt samtycke. Det kan i
så fall behöva ställas upp olika villkor, till exempel att samtycket avser köp av
aktier av viss typ eller beloppsgränser.
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Bilagor till din ansökan:
•
Placeringsförslag
•

I förekommande fall skuldebrev

•

Samtycke från omyndig som fyllt 16 år

