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Information avseende 
ställföreträdares förvärv av aktier och 

värdepapper 
 
 

För gode män, förvaltare och förmyndare gäller vissa regler vid placering av den 
enskildes tillgångar. Reglerna har tillkommit för att förhindra spekulationer och 
riskfyllda placeringar av den enskildes/barnets medel. Det är viktigt att ställföre-
trädare uppmärksammar reglerna och beaktar att samtycke från överförmyndar-
nämnden krävs vid vissa placeringar. 
 
Omyndiga barn – föräldrar/förmyndare 
Fri förvaltning 
Om ett barns tillgångar understiger åtta gånger prisbasbeloppet (ett prisbasbelopp för år 
2018 är 45 500 kr) är förvaltningen av barnets tillgångar vanligtvis inte kontrollerad. Det 
innebär att föräldrarna inte behöver redovisa till överförmyndarnämnden hur tillgångarna 
förvaltas. Föräldrarna kan således utan samtycke från överförmyndarnämnden köpa 
andelar i värdepappersfonder, obligationer och aktier för barnets räkning. Föräldrarna är 
dock enligt lag skyldiga att beakta att tillgångarna placeras på ett säkert sätt. Spekulationer 
med barnets tillgångar kan leda till skadeståndsskyldighet gentemot barnet. 
 
Kontrollerad förvaltning 
Om ett barns tillgångar överstiger åtta gånger prisbasbeloppet är förvaltningen av barnets 
tillgångar kontrollerad, enligt 13 kap 2 § föräldrabalken. Förvaltningen kan bli kontrollerad 
även vid andra situationer, till exempel om en gåvogivare begär att gåvan ska stå under 
överförmyndarnämndens kontroll. Vid kontrollerad förvaltning får föräldrarna för barnets 
räkning förvärva andelar i värdepappersfonder och vissa obligationer utan samtycke från 
överförmyndarnämnden. Om föräldrarna vill placera barnets tillgångar på annat sätt, till 
exempel i aktier eller försäkring krävs samtycke från överförmyndarnämnden. 
 
Vuxna – gode män och förvaltare 
Gode män och förvaltare måste, liksom föräldrar vars förvaltning är kontrollerad, följa de 
regler som enligt föräldrabalken gäller vid placering av den enskildes medel. En god man 
eller förvaltare får utan överförmyndarnämndens samtycke placera den enskildes tillgångar 
i vissa obligationer och värdepappersfonder. Den enskildes tillgångar ska dock alltid 
placeras på ett sätt som ger trygghet för dess bestånd och skälig avkastning. Placering i 
enskilda aktier eller försäkringar kräver däremot överförmyndarnämndens samtycke.  
 
Placeringar som kräver överförmyndarnämndens samtycke 
Förvärv av aktier 
Om en  förmyndare (vid  kontrollerad förvaltning av barnets  tillgångar), god man eller för- 
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valtare önskar placera barnets/den enskildes tillgångar i aktier krävs överförmyndar-
nämndens samtycke. Om ställföreträdaren inte själv besitter djupare kunskaper om 
aktieförvaltning bör denne inhämta information och förslag på lämpliga placeringar av 
bank eller annan värdepappersförvaltare. Överförmyndarnämnden gör ingen bedömning 
om vilka aktier som ska inköpas så länge aktien är noterad och handlas vid börs eller som 
annars omsätts under betryggande förhållanden. Överförmyndarnämnden kan ha in-
vändningar om större delen av barnets/den enskildes tillgångar placeras i ett enstaka 
aktieslag. 
 
Vid större aktieinnehav kan det förekomma att överförmyndarnämnden ger ett generellt 
samtycke till aktieförvärv, i stället för att pröva varje enskilt förvärv. Det generella till-
ståndet kan tillämpas för förvärv inom viss beloppsgräns eller för förvärv och aktiehandel 
under viss tidsperiod. 
 
Förvärv av specialfonder och kapitalförsäkringar 
För placering av barnets/den enskildes tillgångar i specialfonder och kapitalförsäkringar 
krävs överförmyndarnämndens samtycke, eftersom det kan anses vara en mer riskfylld 
placering. Banken kan lämna information om huruvida en fond är klassificerad som 
värdepappersfond eller specialfond. 
 
Placeringar som inte kräver överförmyndarnämndens samtycke 
Förvärv av vissa obligationer 
En obligation är ett räntebärande, vanligtvis på flera år, löpande skuldebrev som intygar att 
innehavaren lånat ut pengar till exempelvis staten, en kommun, ett hypoteksinstitut eller ett 
större företag. Förmyndare, gode män och förvaltare kan förvärva vissa obligationer för 
barnets/den enskildes räkning utan överförmyndarnämndens samtycke. Det är skuldför-
bindelser som utfärdats eller garanterats av stat eller kommun, skuldförbindelser som har 
utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska skeppshypotekskassan eller av en 
bank eller ett kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansierings-
rörelse. Även skuldförbindelser som har utfärdats av ett utländskt bankföretag eller ett 
annat utländskt kreditinstitut som är underkastat en offentlig reglering som väsentligen 
stämmer överens med den som gäller för banker eller andra kreditinstitut i Sverige får 
förvärvas utan överförmyndarnämndens samtycke. 
 
Förvärv av andelar i värdepappersfonder 
Det krävs inget samtycke från överförmyndarnämnden att som förmyndare, god man och 
förvaltare för barnets/den enskildes räkning förvärva andelar i värdepappersfonder. Vid 
placering i värdepappersfonder ska dock risknivån beaktas, eftersom tillgångarna alltid ska 
placeras på ett sätt som ger trygghet för dess bestånd och skälig avkastning.  
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