Barns tillgångar
Köp av aktier och värdepapper
I denna informationsfolder finner du information om vad som gäller vid ställföreträdares köp av aktier och andra värdepapper

För gode män, förordnad förmyndare eller medförmyndare (ställföreträdare) gäller vissa regler och principer vid placering av barns (omyndigs) tillgångar. Reglerna
har kommit till för att förhindra spekulation och riskfyllda placeringar och fungerar som ett skydd för ekonomiska förluster. Det är viktigt att du som ställföreträdare uppmärksammar dessa regler och tar hänsyn till de situationer där överförmyndarnämndens samtycke krävs.

Fri föräldraförvaltning

Om en omyndigs tillgångar överstiger åtta gånger prisbasbeloppet (för uppgift om
prisbasbeloppets storlek se www.scb.se) ska föräldrarnas förvaltning av den
omyndiges medel kontrolleras av överförmyndarnämnden. Även under vissa
andra förutsättningar kan föräldrarnas förvaltning bli kontrollerad – se nedan.
I det fall tillgångarna är lägre än gränsen om åtta gånger prisbasbeloppet är
förvaltningen av den omyndiges medel fri, det vill säga förmyndarna behöver inte
redovisa hur tillgångarna förvaltas till överförmyndarnämnden (om förvaltningen
en gång blivit kontrollerad krävs dock att tillgångarnas värde kommit att understiga fyra gånger prisbasbeloppet för att förvaltningen ska bli fri). I sådana fall kan
föräldrarna fritt köpa aktier, andelar i värdepappersfonder och obligationer 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 barnets tillgångar överstiger åtta gånger prisbasbeloppet ska föräldrarna anmäla detta till överförmyndarnämnden. Om denna beloppsgräns överstigs blir
nämligen föräldrarnas förvaltning kontrollerad enligt 13 kap 2 § föräldrabalken.
Detta gäller också om barnet fått pengar genom arv, gåva, testamente eller
förmånstagarförordnande och det föreskrivits av givaren, testator eller
försäkringstagaren att föräldrarnas förvaltning ska stå under
Överförmyndarnämndens kontroll.

Att tänka på om omyndiga barn tecknar sig för aktier vid introduktion –
nyemission.
Introduktion av nya aktier på en fondbörslista kan ibland ske genom ett erbjudande till allmänheten att teckna aktierna. Det är inte ovanligt att föräldrar tecknar
aktier för såväl egen del som för sina barns räkning. Föräldrar vars barn erhåller
aktier vid efterföljande fördelning, bör – i de fall där barnet saknar medel för betalning av aktierna – iaktta följande:


Barnet är ägare till aktierna och föräldrarna kan inte genom att använda sina
medel för betalning betrakta aktierna som sina.



Ska barnet låna pengar av sina föräldrar för aktieköpet måste en god man
förordnas för att den omyndiges intresse ska tillvaratas vid lånetransaktionen. Det är överförmyndarnämnden som förordnar god man. Barnet kan inte
ta upp lån utan överförmyndarnämndens samtycke (föräldrabalken 13 kap.
12 §). Gode mannen ska därför ansöka om sådant samtycke.



Om barnet tilldelas aktier kan barnet genom den gode mannen sälja aktierna
till föräldrarna. Försäljningen ska i så fall ske till dagskurs och barnet ska tillgodogöras eventuell kursvinst. Avräkningsnota eller motsvarande bör upprättas mellan föräldrarna och barnet genom den gode mannens försorg.



Överförmyndarnämnden kan bestämma att barnets aktier ska förvaras och
förvaltas av ett värdepappersinstitut i syfte att av särskild anledning tryggaförvaltningen. Särskilt beslut ska då meddelas. Beslutet kan överklagas..

Kontakt
Motala kommun
Överförmyndarkansliet
591 86 Motala
Tfn: 0141-22 50 40
E:post: overformyndaren@motala.se
Vill du besöka oss så kontakta oss innan och boka tid.

