Information om ansökan att driva rörelse för barn
Föräldrar får inte låta barn under 16 år driva rörelse. Om föräldrar vill låta en omyndig, som
har fyllt 16 år, driva visst slag av rörelse som medför bokföringsskyldighet eller själva vill
driva rörelsen för barnets räkning behövs samtycke från överförmyndarnämnden. Bestämmelser om detta finns i 13 kap 13 § föräldrabalken. Kravet på överförmyndarnämndens
samtycke för att underårig ska få bedriva rörelse finns för att säkerställa att barn inte riskerar
att bli skuldsatta eller gå i personlig konkurs.
För att överförmyndarnämnden ska kunna lämna samtycke måste den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden vara sådana att det med beaktande av rörelsens art är
lämpligt att samtycke ges. Överförmyndarnämnden gör bland annat en bedömning av hur
stort ekonomiskt risktagande rörelsen medför för den omyndige. Det innebär att delägarskap i till exempel handelsbolag vanligtvis anses olämpliga.
Det är den omyndiges egna ekonomiska och andra intressen som ska vara avgörande för bedömningen om samtycke ska ges, inte till exempel föräldrarnas eller den omyndiges syskon. Det
kan tänkas att nämnden kan ge samtycke i fall där en rörelse har 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
gäller för den som driver rörelse.

Ansökan om samtycke
Som stöd för ansökan kan blanketten ”Ansökan om överförmyndarnämndens samtycke”
användas. Kryssa för rutan ”annan åtgärd” och ange att ansökan gäller drivande av rörelse.
Båda förmyndarna och den underåriga ska underteckna ansökan.

Bifoga detta med ansökningshandlingen:
• en beskrivning av näringsverksamheten
och vilken typ av rörelse det är fråga om
(associationsform)
• vilket ansvar den underårige har i rörelsen

• om det finns framtida risk för skuldsättning
• vem som ansvarar för bokföring och skattedeklarationer

• vilket startkapital som behövs

• redogörelse för den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden

• om någon säkerhet ska lämnas för skuldsättning

• varför det är lämpligt att den omyndige
driver rörelsen

Ansökan prövas av överförmyndarnämnden på sammanträde som hålls varje månad (förutom juli). Sammanträdesdagarna finns på kommunens hemsida. För att ansökan ska kunna
prövas vid nästa sammanträde bör den ha inkommit komplett senast två veckor före sammanträdesdagen.
Överförmyndarnämnden
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