
 

DANDERYDS KOMMUN 
Överförmyndarnämnden 

 
 
Ansökan för omyndig att driva näringsverksamhet enligt föräldrabalken  
13 kap 13 § 
Underåriges namn: Personnummer: 

Adress: Telefonnummer: 

Inriktning och övrig information om rörelsen 

      
 
 

Startkapital: 

      

Bolagets eller rörelsens omsättning: 

      
Varav den underårige tillskjuter: 

      

Rörelsen ska bedrivas av: 

 Av den omyndige 

 
 För den omyndiges         

räkning 

 
 Handelsbolag 

 
 Enskild firma 

 
 Kommandit bolag 

Skuldsättning: 

      

Barnets andel av skuldsättning: 

      

Rörelsen ska bedrivas på: 
 Heltid 
 Fritid 

Barnets tillgångar (verifikat bifogas) 
      

Samtliga ägare och deras respektive andel: 
      

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

Förmyndares namn: 
      

Förmyndares namn:  
      

Personnummer: 
      

      

Personnummer: 
      

Adress: 
      

Adress: 
      

Telefon dagtid: 
      

Telefon dagtid: 
      

Underskrift: 

 

Underskrift: 

Underåriges underskrift: 

 

Datum: 

Djursholms slott Tel 08/568 910 15 Tfntider: Mån-ons 9.00-11.00, To 13.00-15.00 
Box 66 Tel 08/568 910 00 Hemsida: www.danderyd.se 
182 05 Djursholm Fax 08/568 910 19 E-post/Mail: overformyndaren@danderyd.se 
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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.  
 
Olika former av rörelser medför olika grad av risk för den omyndiges ekonomi. I en enskild 
firma eller i ett handelsbolag ansvarar den omyndige, tillsammans med de andra 
bolagsmännen, för alla ekonomiska förpliktelser som rörelsen medför. Ett handelsbolag består 
av flera bolagsmän. 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. Vilket innebär att 
överförmyndarnämnden är mer restriktiv vid bedömningen av dessa bolagsformer. 
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 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.   
 
 
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.   
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