ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ansökan med bilagor skickas till:
Överförmyndarnämnden
172 92 Sundbyberg

Ansökan om samtycke till placering av omyndigs tillgångar
Enligt föräldrabalken 13 kap 6 §
Barnets personuppgifter
Namn

Personnummer

Förslag till ny placering - ange namn på ny placering* (t ex namn på aktie)

Bank

Hur mycket pengar ska flyttas till ny placering? Från vilket kontonummer?

Från vilken bank?

* Till ansökan behöver du/ni bifoga underlag från bank, ett så kallat placeringsförslag, fondfaktablad eller liknande, där villkor,
risk och placeringsstrategi framgår).
Kryssa för om barnets totala tillgångar är över eller under 8 prisbasbelopp. För år 2021 är ett prisbasbelopp 47 600 kr.
Tillgångarna är under 8 prisbasbelopp. Fri föräldraförvaltning gäller. För mer information se sida 2.
Tillgångarna är över 8 prisbasbelopp. Kontrollerad förvaltning gäller. För mer information se sida 2.
OBS! Om tillgångarna understiger 8 prisbasbelopp ska du inte använda denna blankett. Använd istället blankett för begäran
om uttagsmedgivande.

Ovanstående intygas på heder och samvete
Underskrift av förmyndare
Underskrift, förmyndare 1

Namnförtydligande

Telefon

E-postadress

Underskrift, förmyndare 2

Namnförtydligande

Telefon

E-postadress

Datum

Datum

Underskrift av barnet om han/hon har fyllt 16 år
Underskrift

Namnförtydligande

Datum

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

Ansökan med bilagor skickas till:
Överförmyndarnämnden
172 92 Sundbyberg

Information
FB 12 kap 4 §
Den enskildes medel skall i skälig omfattning användas för hans eller hennes uppehälle, utbildning och nytta i
övrigt. De medel som inte används för sådana ändamål skall placeras så att tillräcklig trygghet finns för deras
bestånd och så att de ger skälig avkastning.
Närmare bestämmelser om hur förvaltningen skall skötas finns i 13-15 kap. Lag (1994:1433).Som förmyndare är
du/ni skyldig att anmäla till överförmyndarnämnden om barnet har totala tillgångar över 8 prisbasbelopp. Olika
regler gäller om barnets totala tillgångar är över eller under 8 prisbasbelopp. Information om hur mycket
prisbasbeloppet är finns på www.regeringen.se. Sök på "Prisbasbelopp".
Under 8 prisbasbelopp - fri föräldraförvaltning
Fri föräldraförvaltning betyder att överförmyndarnämnden som huvudregel inte behöver lämna
samtycke till beslut som rör förvaltningen av barnets tillgångar. Du/ni som förmyndare förvaltar barnets
pengar utan att behöva redovisa din/er förvaltning till överförmyndarnämnden. Undantag finns dock,se
nedan.
Över 8 prisbasbelopp - kontrollerad förvaltning
Kontrollerad förvaltning betyder att en del beslut som rör förvaltningen av barnets tillgångar kräver
överförmyndarnämndens samtycke. Du/ni behöver redovisa barnets tillgångar i en
tillgångsförteckning och därefter redovisa förvaltningen av barnets tillgångar en gång per år.
Nämnden kommer att kontakta dig/er angående inlämning av tillgångsförteckningen, om barnets tillgångar
är över 8 prisbasbelopp, efter att du/ni har lämnat in den här blanketten.

Bland annat följande gäller vid kontrollerad förvaltning:
Lagtext - utdrag från Föräldrabalken (FB)
FB 13 kap 5 §
Den omyndiges tillgångar får utan samtycke av överförmyndaren placeras i
1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun,
2. skuldförbindelser som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska
skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om
bank- och finansieringsrörelse eller av ett utländskt bankföretag eller ett annat utländskt kreditinstitut som
är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som gäller för banker
eller andra kreditinstitut här i landet, med undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som
medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägare, eller
3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder eller i ett utländskt
fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen stämmer överens med den som
gäller för värdepappersfonder här i landet.
Den omyndiges tillgångar får vidare utan överförmyndarens samtycke lånas ut mot säkerhet av panträtt på
grundval av inteckning i fast egendom inom sextio procent av det senast fastställda taxeringsvärdet. Lag
(2004:300).

FB 13 kap 6 §
Om överförmyndaren samtycker till det, får den omyndiges tillgångar placeras i aktier och även i övrigt placeras
på något annat sätt än som anges i 5 §. I fråga om köp av fast egendom m.m. finns bestämmelser i 10 §. Lag
(1994:1433).

