
 

 

 

 

 

Post: Vimmerby kommun, Överförmyndare i samverkan, 598 81 Vimmerby  Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492 76 90 00  Fax: 0492- 76 90 98  E-post: ovis@vimmerby.se  Webbplats: www.vimmerby.se  

Ansökan till överförmyndaren, om samtycke till låta omyndig driva rörelse eller driva 

rörelse för omyndigs räkning enligt föräldrabalken 13 kap 13 § 

Förmyndare 1 
Namn Personnummer 

  

Adress Postnummer Postadress 

   

E-postadress Telefon  Mobiltelefon 

   

Förmyndare 2 
Namn Personnummer 

  

Adress Postnummer Postadress 

   

E-postadress Telefon  Mobiltelefon 

   

Barnets personuppgifter 
Namn Personnummer 

  

Adress (om annan än förmyndarnas gemensamma) Postnummer Postadress 

   

Ändamål 
Kort beskrivning 

 

 

 

 

Underskrifter 

Ort och datum 

 
Namnteckning förmyndare 1 Namnteckning förmyndare 2 Namnteckning barnet (om barnet fyllt 16 år) 

   

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 

   

 

  



 

 

 

 

 

Post: Vimmerby kommun, Överförmyndare i samverkan, 598 81 Vimmerby  Besök: Stångågatan 28 

Telefon: 0492 76 90 00  Fax: 0492- 76 90 98  E-post: ovis@vimmerby.se  Webbplats: www.vimmerby.se  

Information ansökan om drivande av rörelse enligpt föräldrabalken 13 kap 13 § 

Föräldrar får inte låta en omyndig driva rörelse om denne är under 16 år. 

Det krävs samtycke av överförmyndaren när föräldrarna vill låta en omyndig som har fyllt 16 

år driva visst slag av rörelse eller vill själva driva sådan rörelse för en omyndigs räkning, om 

bokföringsskyldighet för rörelsen föreligger. 

För att samtycke ska få lämnas måste den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden 

vara sådana att det mot beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges. Det får inte 

vara fråga om rörelser med stora ekonomiska risktaganden. Delägarskap i handelsbolag får 

anses olämpliga. 

Det skall vara den omyndiges egna ekonomiska och andra intressen som ska vara avgörande 

för bedömningen, inte t ex föräldrarnas eller den omyndiges syskon. Det kan dock tänkas att 

samtycke ges i fall där en rörelse tillfallit den omyndige som arv och det är i den omyndiges 

eller dennes familjs intresse att verksamheten kan fortsätta. 

Överförmyndarens samtycke innebär inte någon befrielse från de skyldigheter som i övrigt 

åvilar den som vill driva rörelse, exempelvis att ansöka om registrering i handelsregister m.m. 

Om en rörelse drivs som aktiebolag och det är fråga om förvärv av aktier i bolaget ska detta 

bedömas som en fråga om placering enligt föräldrabalken 13 kap 6§. 

 

Bilagor som ska bifogas med ansökningshandlingen 

 Utredning utvisande typ av rörelse (associationsform)  

 Rörelsens verksamhet  

 Ekonomiskt risktagande  

 Startkapital och redogörelse om varför det är lämpligt att den omyndige driver 

rörelsen. 


