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Ansökan om drivande av företag enligt föräldrabalken 13 kap 13 § 
Föräldrar får inte låta en omyndig driva företag, om barnet är under 16 år. 
Har barnet fyllt 16 år behövs i vissa fall överförmyndarens samtycke. Det gäller när föräldrarna 
vill låta en omyndig driva företag med bokföringsskyldighet eller att de själva driver det för en 
omyndigs räkning med bokföringsskyldighet. 
För att överförmyndaren ska samtycka till detta så behöver barnets ekonomiska och personliga 
förhållanden vara sådana att det är lämpligt att ha den sortens verksamhet. Det får inte vara 
fråga om rörelser med stora ekonomiska risktaganden. Delägarskap i handelsbolag får anses 
olämpliga. 
Det ska vara den omyndiges egna ekonomiska och andra intressen som är avgörande för 
bedömningen, inte t e x föräldrarnas eller syskon. Det kan dock tänkas att ge samtycke där en 
verksamhethar tillfallit barnet som arv och det är familjens intresse att verksamheten kan 
fortsätta. 
Överförmyndarens samtycke innebär inte någon befrielse från de skyldigheter som i övrigt 
tillkommer den som vill driva rörelse, exempelvis att ansöka om registrering i handelsregister 
m.m.
Om en rörelse drivs som aktiebolag och det är fråga om förvärv av aktier i bolaget, ska detta 
bedömas som en fråga om placering enligt föräldrabalken 13 kap 6 §. 

Bifoga följande till ansökan: 

Utredning av rörelse (associationsform) 
Rörelsens verksamhet 
Ekonomiskt risktagande 
Startkapital 
Beskriv varför det är lämpligt att barnet driver rörelsen 
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Ställföreträdare (God man/Förvaltare/Förmyndare) 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress

Ställföreträdare 2 (God man/Förvaltare/Förmyndare) 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress

Huvudman/Omyndig 
Namn Personnummer 

Adress Postnummer Ort 

Vistelseadress Postnummer Ort 

Tel bostad Tel arbete Tel mobil e-postadress

Skäl till ansökan och övrig information 
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Bilagor 
1 4 

2 5 

3 6 

Underskrifter 
Ort och datum 

Namnteckning ställföreträdare Namnteckning ställföreträdare Namnteckning huvudman/omyndig * 

Namnförtydligande Namnförtydligande Namnförtydligande 

* Gäller huvudman som förstår vad saken gäller och omyndig som fyllt 16 år.
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