Överförmyndarnämnden

Ansökan om samtycke för underårig att 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 (1999:1078). 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. Lag (1999:1080).
Föräldrabalken 13 kap 13 §
Ovanstående gäller även förordnade gode män och förvaltare enligt 14 kap 14 §.
Underårig
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Tel dagtid

e-postadress

Ort

Förmyndare 1
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Tel dagtid

e-postadress

Ort

Förmyndare 2
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Tel dagtid

e-postadress

Ort

1. Ansökan gäller samtycke till:
att låta underårig/huvudman driva rörelse
att driva rörelse i underårigs namn

Postadress
Överförmyndarförvaltningen
Box 41
SE-162 11 Vällingby

Besöksadress
Vällingbyplan 2
162 11
Vällingby

Kontaktcenter
08 – 508 29 700

E-post
Overformyndarforvaltningen
@stockholm.se

Överförmyndarnämnden
2. Beskrivning av den planerade rörelsen:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
3. Rörelsen som ska drivas är

Enskild näringsverksamhet

Handelsbolag

Kommanditbolag
4. Rörelsen ska drivas

Heltid

Deltid (ange):________________________

5. Delägare i rörelsen

Finns ej, drivs ensam

Finns (ange namn, personnr. nedan):

___________________________________________________________________________________________
6. Vid fler delägare: vilket ansvar har den underårige i rörelsen?

___________________________________________________________________________________________
7. Motivera val av rörelseform.
___________________________________________________________________________________________
8. Information om den underåriges relevanta erfarenheter, arbeten och utbildningar:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
9. Redogör för hur rörelsen inverkar på pågående skolgång?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10. Motivera varför det är lämpligt att rörelsen ska startas innan myndighetsåldern:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Postadress
Överförmyndarförvaltningen
Box 41
SE-162 11 Vällingby

Besöksadress
Vällingbyplan 2
162 11
Vällingby

Kontaktcenter
08 – 508 29 700

E-post
Overformyndarforvaltningen
@stockholm.se

Överförmyndarnämnden

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
11. Bokföring och deklaration ombesörjs av

den underårige

Annan (ange nedan):

___________________________________________________________________________________________
12. Vilket startkapital behövs för rörelsen? Hur anskaffas det? Storlek?
___________________________________________________________________________________________
13. Finns buffert för oförutsedda utgifter eller dåligt resultat? Varifrån anskaffas det? Storlek?
___________________________________________________________________________________________
14. Ska lån tas för rörelsen? Informera även om ni ser någon risk för skuldsättning och om du/ni har
möjlighet att hjälpa den underårige:
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

15. Bilagor till ansökan:
Budget för första verksamhetsåret

Prognos för andra verksamhetsåret

Verksamhetsplan

Bolagsavtal och dyl.

Övrigt (ange):____________________________________________________________________________

16. Underskrifter

________________________________________
Underskrift förmyndare 1

______________________________________
Underskrift förmyndare 2

_______________________________________
Underskrift underårig

Postadress
Överförmyndarförvaltningen
Box 41
SE-162 11 Vällingby

Besöksadress
Vällingbyplan 2
162 11
Vällingby

Kontaktcenter
08 – 508 29 700

E-post
Overformyndarforvaltningen
@stockholm.se

Överförmyndarnämnden

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. Om du/ni behöver mer plats att skriva på så kan ni använda tomma blad.

Postadress
Överförmyndarförvaltningen
Box 41
SE-162 11 Vällingby

Besöksadress
Vällingbyplan 2
162 11
Vällingby

Kontaktcenter
08 – 508 29 700

E-post
Overformyndarforvaltningen
@stockholm.se

