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Överförmyndarnämndens samtycke behövs vid köp eller omplacering av exempelvis aktier 
eller kapitalförsäkringar. Överförmyndarens samtycke behövs inte vid försäljning av dessa. 
 
Huvudman/Underårig 
Förnamn  Efternamn  Personnummer  

Adress Postnummer  Ort  

Bank, kontonummer (vid köp av aktier etc) 

Nuvarande placering (vid omplacering av aktier etc)   

Belopp (kronor) / Andelar (antal) 
 Avslutar konto  

Förslag till omplacering  

   Placeringsförslag från banken måste bifogas för att ansökan ska behandlas  
  
Underskrift  
Underskrift god man/förvaltare/förmyndare Namnförtydligande Datum 

Underskrift förmyndare nummer 2  Namnförtydligande  Datum  

Jag samtycker till ovanstående ansökan (om förmåga 
finns) Underskrift huvudman/underårig 

Namnförtydligande Datum 

 

Skicka blanketten till: 
Ljungby kommun 
Gemensamma överförmyndarnämnden 
341 83 LJUNGBY 
 
 
 
 
 

Information om personuppgiftsbehandling 
För att kunna behandla din inkomna handling kommer vi att 
registrera den och dina personuppgifter i vårt 
verksamhetssystem/databas/register. Du har enligt 
dataskyddsförordningen rätt att ta del av de uppgifter som gäller 
dig själv som finns i vårt register och även begära rättelse av dessa. 
För att läsa mer gå in på www.ljungby.se/dataskyddsforordning 
Personuppgiftsansvarig: Gemensamma överförmyndarnämnden 

mailto:overformyndaren@ljungby.se
http://www.ljungby.se/
http://www.ljungby.se/
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Rättslig reglering 

 
Enligt 13 kap. 5 § föräldrabalken får den enskildes tillgångar utan samtycke av 
överförmyndaren placeras i: 
 

1. skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat och kommun,  
 

2. skuldförbindelser som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank, Svenska 
Skeppshypotekskassan eller av en bank eller av ett kreditmarknadsföretag enligt 
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 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 här i landet med undantag för förlagsbevis eller andra 
skuldförbindelser som medför rätt till betalning först efter utfärdarens övriga 
fordringsägare, eller 
 

3. andelar i en värdepappersfond som avses i lagen (2004:46) om investeringsfonder 
eller i ett utländskt fondföretag som är underkastat en offentlig reglering som 
väsentligen stämmer överens med den som gäller för värdepappersfonder här i 
landet. 

 
Enligt 14 kap. 6 § föräldrabalken får den enskildes tillgångar placeras i aktier och även i övrigt 
placeras på något annat sätt än som anges i 5 § om överförmyndaren samtycker till det. 
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