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Postadress Telefon Telefax Bankgiro  

Gällivare kommun 
982 81 GÄLLIVARE 0970-81 80 00 0970-144 51 754-1576  

Gällivare kommun   Ansökan med bilagor skickas till:  
Överförmyndarnämnden    Överförmyndarnämndens expedition 

982 81 Gällivare   Gällivare kommun, 982 81 Gällivare 

 

 

 

Ansökan om samtycke till placering av omyndigs tillgångar 

Enligt föräldrabalken 13 kap. 6 § 

Förmyndare 1 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon bostad Telefon arbete Telefon mobil E-postadress 

 
Förmyndare 2    
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon bostad Telefon arbete Telefon mobil E-postadress 

    
Barnets personuppgifter 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Telefon bostad Telefon arbete Telefon mobil E-postadress 

 
Skäl till ansökan 
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Bilagor 
1. Förslag till placering/offert 

 

2.  

3. 

 

4. 

 

    
Underskrifter 
Underskrift, förmyndare 1 Namnförtydligande Ort, datum 

Underskrift, förmyndare 2 Namnförtydligande Ort, datum 

Underskrift, barnet (om barnet fyllt 16 år Namnförtydligande Ort, datum 

 

För att påskynda handläggningen bör du utförligt specificera hur pengarna ska placeras, motivera varför du anser placeringen lämplig och hur långvarig du 

tänkt dig att placeringen ska vara. Placeringen ska vara trygg utifrån risk och spridning. 
Det måste framgå från vilken konto pengarna ska tas ut, vilken bank och vilket belopp. 

Fondfaktablad eller liknade, där risk och placeringsstrategi framgår, ska bifogas ansökan.  

Observera att hela uttaget ska redovisas på efterfrågat sätt för att framtida uttag från spärrat konto ska beviljas. 

 
Information  
 
Föräldrabalken (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).  
 
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).  
 
För att överförmyndarnämnden ska kunna fatta beslut i frågan krävs att förmyndarna skickar in rätt 
underlag.  
 
Till ansökan ska du bifoga:  
- Underlag för placeringen. Av underlaget ska framgå att placeringen uppfyller lagens krav på att placeringen 
ger tillräcklig trygghet för pengarnas bestånd och ger skälig avkastning.  
- Samtycke från underårigt barn som har fyllt 16 år, detta samtycke kan lämnas genom att det underåriga barnet 
undertecknar ansökan om samtycke.  
Ansökan med bilagor skickas till: Överförmyndarnämndens expedition, Gällivare kommun, 982 81 Gällivare 

 


