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Om omyndiga som avser att bedriva näring 
Den omyndiges föräldrar – förmyndarna, ansvarar för att fatta beslut om den omyndiges 
ekonomiska och juridiska angelägenheter. Under vissa bestämda förutsättningar får 
förmyndarna – om överförmyndarnämnden samtycker till det – låta ett barn som fyllt 
sexton år bedriva näringsverksamhet. 

Enligt lag, föräldrabalken 13 kap 13 § får överförmyndarnämnden lämna samtycke till att 
förmyndarna låter den omyndige bedriva näring, endast om 

”Den omyndiges ekonomiska och personliga förhållanden är sådana att det med beaktande av 
rörelsens art är lämpligt att samtycke ges.” 

Framförallt innebär regeln, att den rörelse som avses bedrivas inte medför alltför stora 
ingrepp eller risker för den omyndiges ekonomi. En omyndig som med samtycke bedriver 
näring får enligt lag, föräldrabalken 9 kap 5 §, själv ingå rättshandlingar inom ramen för 
rörelsen, dock inte köpa eller sälja fast egendom, bostadsrätt m.m. Detta betyder att den 
omyndige, för firmans räkning, kan förvärva egendom, låna pengar, låna ut pengar, pantsätta 
egendom m.m. 

Olika former av näringsverksamhet medför olika grad av risker för den omyndiges ekonomi. 
En enskild firma samt handelsbolag innebär att den omyndige själv (respektive tillsammans 
med de andra bolagsmännen) står ansvarig för alla ekonomiska förpliktelser som han eller 
hon har ådragit sig genom firman. Ett kommanditbolag innebär dock en lägre risk. Ett 
kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag. I ett kommanditbolag ska det finnas 
minst en bolagsman med ett begränsat ansvar (kommanditdelägare) och minst en med ett 
obegränsat ansvar (komplementär). Om den omyndige är kommanditdelägare är han/hon 
alltså bara ansvarig upp till den kapitalinsats som han/hon lagt in i firman. 

Till följd av vad som ovan sagts om enskilda firmor och handelsbolag kan 
överförmyndarnämnden som regel inte samtycka till att den omyndige bedriver sådana 
bolagsformer. 

Ansökan 

För att överförmyndarnämnden ska kunna pröva frågan om samtycke till att förmyndarna 
låter en omyndig bedriva näring krävs en ansökan underskriven av båda förmyndarna. De 
uppgifter som framgår av nedanstående blankett måste framgå av ansökan. 

Förmyndare utövar förmynderskapet över den omyndige gemensamt. Om barnet har två 
förmyndare krävs därför bådas underskrift på ansökan. En förälder som är 
vårdnadshavare är även förmyndare för barnet. 
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ANSÖKAN TILL ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN 
om samtycke till att låta omyndig driva rörelse eller driva rörelse för omyndigs räkning enligt 
13 kap 13 § föräldrabalken. 

Förmyndare 1 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

Förmyndare 2 
Namn Personnummer 

Adress (om annan än förmyndare 1) Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

Barnets personuppgifter/rörelsens art 
Namn Personnummer 

Adress (om annan än förmyndarnas gemensamma) Postnummer Ort 

Vistelseadress (om annan än ovanstående) Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress 

Typ av rörelse: 

Enskild firma 

Handelsbolag 

Rörelsen ska bedrivas på Övriga delägare (Handelsbolag eller kommanditbolag) är: 

Aktiebolag 

Kommanditbolag 

Heltid 

Deltid  

Följande myndig person ska vara komplementär med 
obegränsat ansvar för bolagets skulder m.m. (Namn och 
personnummer): 

……………………………………………………………………………………………. 
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Rörelsens inriktning är följande: Rörelsen ska bedrivas 

Av den omyndige 

För den omyndiges räkning 

Rörelsens beräknade omsättning är: Rörelsens startkapital är (kr): 

Varav den underårige tillskjuter 

Varav lånas upp 

Övrig information 

Bilagor 
1 4 

2 5 

3 6 

Underskrifter 
Ort och datum 

Namnteckning förmyndare 1 Namnteckning förmyndare 2 Namnteckning barnet 

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 
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