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VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

INFORMERAR OM  

PLACERING I VÄRDEPAPPER - FÖRMYNDARE 

 

 

Gemensamma regler  

Oavsett storleken på barnets tillgångar är föräldrar skyldiga att pla-

cera barnets medel på sådant sätt att; 

1) tillräcklig trygghet finns för att medlen ska finnas kvar och 

2) placeringen ger skälig avkastning.  

 

 

Föräldrar förvaltar barnets medel under skadeståndsansvar och allt-

för vidlyftiga spekulationer med barnets tillgångar kan leda till 

skadeståndsskyldighet gentemot barnet.  

  

Fri föräldraförvaltning  

När det totala värdet av ett barns tillgångar understiger åtta prisbas-

belopp råder fri föräldraförvaltning, vilket innebär att överförmyn-

darnämnden inte aktivt kontrollerar föräldrarnas hantering av bar-

nets medel. Nämnden ska inte heller vid något tillfälle ge samtycke 

till den placering föräldrarna valt. Vid fri föräldraförvaltningen kan 

föräldrarna fritt investera barnets medel i bland annat skuldförbin-

delse som utfärdats eller garanterats av stat eller kommun, i värde-

pappersfonder och i aktier.  

 

Kontrollerad föräldraförvaltning 

När det totala värdet av ett barns tillgångar kommit att överstiga 

åtta prisbasbelopp inträder kontrollerad förvaltning och föräldrarna 

är skyldiga att ge in en förteckning över barnets tillgångar till över-

förmyndarnämnden. Vid kontrollerad förvaltning får föräldrarna 

fritt investera barnets medel i bland annat skuldförbindelse som 

utfärdats eller garanterats av stat eller kommun och i värdepappers-

fonder. För placering i aktier, specialfonder eller kapitalförsäkring 

fordras samtycke från överförmyndarnämnden. Förälder som öns-

kar göra en sådan investering kontaktar bank, värdepappersförval-

tare eller försäkringsbolag för rådgivning. Vid en ansökan om sam-

tycke till placering ska bifogas underlag från rådgivaren där place-

ringsformen, beloppet som ska placeras, samt uppgift om place-

ringens risknivå framgår.   
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När föräldrar återkommande vill placera barnets medel i värdepap-

per som fordrar överförmyndarnämndens samtycke kan det före-

komma att nämnden i stället för att pröva varje enskilt förvärv för 

sig medger ett generellt tillstånd. Det kan antingen innebära att 

tillstånd meddelas till förvärv inom en viss beloppsgräns eller frihet 

till förvärv under en viss tidsperiod. 

 

Spärrat konto 

När ett barn tagit emot en summa överstigande ett prisbasbelopp i arv eller 

testamente, försäkringsutbetalning eller skadestånd ska det utbetalda belop-

pet sättas in på konto i barnets namn försett med överförmyndarspärr. För-

äldrar som vill göra uttag från ett sådant konto måste ansöka om överför-

myndarnämndens samtycke.  

 

Uttag ifrån spärrat konto 

När föräldrar ansöker om uttagsmedgivande i syfte att placera medlen i nå-

gon form av sparande begär nämnden att få in en tillgångsförteckning där 

barnets samtliga tillgångar ska anges. Skälet till denna begäran är att utreda 

om barnet äger tillgångar överstigande åtta prisbasbelopp, eftersom sär-

skilda regler i sådant fall inträder vad gäller föräldrars rätt att fritt besluta 

om hur barnets medel ska placeras.   

 

Överförmyndarnämnden har i sitt tillsynsuppdrag skyldigheten att försäkra 

sig om att ett barns tillgångar förvaltas på ett säkert sätt. Det innebär att när 

föräldrar ansöker om att få ta ut pengar från ett spärrat konto för att placera 

dem i någon form av värdepapper, kontrollerar nämnden med föräldrarna 

om deras avsikt är att förse fondkontot, kapitalförsäkringen, VP-kontot etc. 

med överförmyndarspärr. I de fall det finns ett avkastningskonto kopplat till 

placeringen får föräldrarna frågan om avsikten är att spärra avkastningskon-

tot. Har föräldrarna inte för avsikt att förse vare sig värdepapperen alterna-

tivt avkastningskontot med överförmyndaspärr kontrollerar överförmyndar-

nämnden föräldrarna hos Kronofogdemyndigheten och socialtjänsten. 

Framgår det då att det finns skulder hos Kronofogden alternativt en på-

gående skuldsanering kan det innebära ett avslag på ansökan. Motsvarande 

gäller för det fall man uppbär försörjningsstöd ifrån socialtjänsten. Anled-

ningen till detta ställningstagande är att nämnden ser en större risk att låta 

föräldrar med svag ekonomi få tillgång till barnets medel. Överförmyndar-

nämndens beslut är överklagningsbart till tingsrätten.   

 

Om det av någon särskild anledning behövs för att trygga förvaltningen av 

barnets tillgångar får överförmyndarnämnden i beslut begränsa förälders rätt 

att fritt förvalta den placering som gjorts å barnets vägnar. Nämndens beslut 

är överklagningsbart till tingsrätten.  
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