Överförmyndarnämnden
Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke att låta den
enskilde driva rörelse eller driva rörelse för den enskildes räkning
- FB 14 kap 14 §i.ii
Ställföreträdare
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel mobil

e-postadress

Tel arbete

Huvudman
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Ort

Vistelseadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Tel bostad

Tel arbete

Tel mobil

e-postadress

Typ av rörelse

Rörelsen skall bedrivas på


Handelsbolag 
Aktiebolag

Enskild firma

Heltid



Deltid



Rörelsens inriktning

Övriga delägare (Handelsbolag)

Rörelsen skall bedrivas
Av den enskilde



För den enskildes räkning

Rörelsens beräknade omsättning



Rörelsens startkapital

Varav den enskilde tillskjuter

Varav lånas upp
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Överförmyndarnämnden
Övrig information

Bilagor
1

4

2

5

3

6

Underskrifter
Ort och datum

Namnteckning ställföreträdare

Namnteckning den enskilde (om det kan ske)iii

Namnförtydligande

Namnförtydligande
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Överförmyndarnämnden
Anvisningar

i

En god man eller förvaltare får, enligt föräldrabalken 14 kap 14 §, endast med överförmyndarens samtycke låta
den enskilde driva en rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078). Utan
överförmyndarens samtycke får den gode mannen eller förvaltaren inte driva en sådan rörelse för den enskildes
räkning. Samtycke får lämnas endast om den enskildes ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det
med beaktande av rörelsens art är lämpligt att samtycke ges.
I fråga om förordnade förmyndare tillämpas 13 kap. 13 §.
ii

Först bör ifrågasättas om en god man över huvud kan ge något formligt tillstånd till rörelse när den enskilde
har rättslig handlingsförmåga och kan agera på egen hand. Regeln torde bli aktuell när den enskilde på grund av
sitt fysiska eller psykiska tillstånd saknar sådan förmåga. I första hand torde det komma i fråga att ge samtycke
till rörelser som inte är bokslutsföretag. Det rör sig då om rörelser drivna av en enskild näringsidkare i vars
verksamhet den årliga nettoomsättningen normalt inte uppgår till mer än ett belopp som motsvarar 20
prisbasbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Det är den enskildes egna ekonomiska och andra intressen som
skall vara avgörande. Det kan i och för sig tänkas fall där en rörelse har tillfallit den enskilde som arv och det är i
den enskildes eller dennes familjs intresse att verksamheten kan fortsätta. Om en rörelse drivs som aktiebolag
och det är fråga om förvärv av aktier i bolaget, skall detta bedömas som en fråga om placering enligt
föräldrabalken 14 kap 6 § och inte enligt denna paragraf. Om det är en underårig med förordnad förmyndare som
vill driva rörelse eller om det är en förordnad förmyndare som vill driva rörelse för den underåriges räkning,
framgår det av andra stycket, att 13 kap. 13 § skall tillämpas. Det innebär att åldersgränsen på 16 år gäller även
dessa underåriga.
iii

Genom att huvudmannen undertecknar ansökan får det anses att denna yttrat sig enligt föräldrabalken 16 kap 9
§ och samtycker till placeringsförslaget.
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