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Ansökan om samtycke till att låta underårig driva rörelse enligt Föräldrabalken 13 kap 13 §: 
”Föräldrar får inte låta den som är under sexton år 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).” 

Huvudman/underårig(över 16 år) 
Namn Personnummer 

Förmyndare 
Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

Uppgifter som ska bifogas ansökan: 

□ Är det underårige eller förmyndarna, för underårigs räkning, som avser driva rörelse?

□ Vilket är ändamålet för verksamheten/rörelsen?

□ Förslag till bolagsavtal om rörelsen avses att drivas i bolagsform.

□ Uppgift om underåriges tillgångar och vilken ekonomisk insats som krävs.

□ Uppgift om underåriges personliga förutsättningar för att driva rörelse.

□ Uppgift om hur rörelsen kommer att påverka underåriges ekonomiska förhållanden.

□ Uppgift om vilken säkerhet som finns för risken att underåriges tillgångar kan komma att tas i anspråk för
rörelsens skulder.

Underskrift ställföreträdare 
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga och att jag är 
införstådd med mina skyldigheter som följer på den.
Förmyndarna garanterar att fram till myndighetsdagen svara för den underåriges 
eventuella skulder, som rörelsen kan komma att medföra. 

Datum Underskrift Förmyndare 1 

Datum Underskrift Förmyndare 2 

Underskrift huvudman/underårig(om över 16 år) 
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga 

Datum Underskrift huvudman/underårig 

Ansökan kommer att prövas nästkommande nämndsammanträde efter det att komplett ansökan inkommit till 
överförmyndarnämnden. 
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