
Eventuella anställda och deras arbetsuppgifter

Samtliga delägare och deras respektive ägarandel

Eventuell skuldsättning

Typ av rörelse

Rörelsens inriktning/affärside

Postnummer Ort E-postadressAdress

PersonnummerNamn, förmyndare

Ansökan om samtycke för omyndig att driva näring
enligt föräldrabalken 13 kap 13 §
Kontaktuppgifter

Uppgifter om barnets ekonomiska förhållanden och rörelsen

Telefon

Barnets tillgångar (ska styrkas med verifikat)

Rörelsens startkapital Varav barnet tillskjuter

Barnets andel av skuldsättningen

Tillgångarnas huvudsakliga ursprung

Enskild firma
Handelsbolag
Kommanditbolag

Rörelsen ska bedrivas

för barnets räkning
Av barnet

Rörelsens omfattning, brutto Arbetets omfattning, tim/vecka

Barnets huvudsakliga arbetsuppgifter/ansvar i rörelsen

Barnets tidigare arbeten, utbildningar och andra erfarenheter inom området för rörelsen

Postnummer Ort E-postadressAdress

PersonnummerNamn, förmyndare Telefon

Postnummer Ort E-postadressAdress

PersonnummerNamn, barnet Telefon

Person som ska sköta bokföringen och dennes kunskap om bokföring

OBS! Du måste fylla i och underteckna ansökan  
på sida två

Ansökan skickas till:

Överförmyndarnämnden 

172 92 Sundbyberg 
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  



Underskrift, förmyndare 2*

Ort, datumUnderskrift, förmyndare 1* Namnförtydligande

Namnförtydligande Ort, datum

Övrig information (om utrymmet på blanketten inte räcker till, vänligen bifoga bilaga)

Bilagor

Verifikat på barnets tillgångar Budget för första året Eventuella rekommendationsbrev/betyg/intyg på erfarenheter/utbildningar/arbeten

Underskrift     *Genom att underteckna blanketten samtycker du till överförmyndarens registerkontroller, se information på nästa sida

Underskrift, barnet Namnförtydligande Ort, datum

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  



Information  

Föräldrabalken 13 kap 13 § 

"Föräldrar får inte låta den som är under sexton år driva rörelse. 
Om den omyndige har fyllt sexton år, får föräldrarna endast med överförmyndarens samtycke låta honom 
eller henne driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. Utan överförmyndarens 
samtycke får föräldrarna inte själva driva en sådan rörelse för den omyndiges räkning. Samtycke får lämnas 
endast om den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av 
rörelsens art är lämpligt att samtycke ges." 

Om bolagsformer och risker 
Överförmyndarnämnden gör en bedömning av hur stort ekonomiskt risktagande rörelsen medför för den 
omyndige. En del av frågeställningarna rör om lån kommer att tas, hur stor del av barnets tillgångar som ska 
investeras, om barnet har utfört verksamheten tidigare utan egen rörelse etcetera.  

Olika former av rörelser medför olika grad av risk för den omyndiges ekonomi.  

I en enskild firma ansvarar den omyndige för alla ekonomiska förpliktelser som rörelsen medför.  

I ett handelsbolag , som består av flera bolagsmän, ansvarar den omyndige, tillsammans med de andra 
bolagsmännen, för alla ekonomiska förpliktelser som rörelsen medför. Bolagsmännen är personligt och 
solidariskt ansvariga för att rörelsens avtal hålls och skulderna betalas. Det innebär att den som har ett 
ekonomiskt krav på rörelsen kan kräva betalning av hela beloppet hos vem som helst av bolagsmännen. 
Bolagsmännen ansvarar för rörelsens skulder med hela sin förmögenhet.  

Ett kommanditbolag innebär en lägre risk. I ett kommanditbolag ska det finnas minst en bolagsman med ett 
begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en bolagsman med ett obegränsat ansvar (komplementär). 
Om den omyndige är kommanditdelägare är han eller hon bara ansvarig upp till den kapitalinsats som han 
eller hon har lagt in i rörelsen. 

Den omyndige kan med ett samtycke att bedriva rörelse ingå rättshandlingar för rörelsens räkning. Det 
innebär till exempel att den omyndige kan förvärva egendom, låna pengar, låna ut pengar, pantsätta 
egendom, teckna abonnemang och ingå kreditavtal. 

Registerkontroller 
Södertörns överförmyndarnämnd inhämtar information om inkomster, eventuella skulder samt förekomst i 
socialförvaltningens register av samtliga förmyndare. Det tas ingen formell kreditupplysning. 

Till ansökan ska bifogas: 
- Verifikat (dvs. kontoutdrag eller saldobesked från bank) på den omyndiges tillgångar

- Budget för rörelsens första år

Kom ihåg: 
För att överförmyndarnämnden ska kunna pröva ansökan ska blanketten vara undertecknad av båda 
förmyndarna. Alla uppgifter i blanketten ska vara ifyllda och ovanstående handlingar ska vara bifogade.  

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN  
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