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Ansökan om samtycke till upptagande av lån enligt Föräldrabalken 14 kap 13 §: 
”För den omyndiges räkning får föräldrar endast med överförmyndarens samtycke: 

• ta upp lån eller företa någon annan rättshandling som innebär att den omyndige sätts i skuld, 
• ingå borgensförbindelse, eller 
• ställa den omyndiges egendom som säkerhet för den omyndiges eller någon annans 

förbindelse.” 
Underårig 

Namn Personnummer 

Förmyndare 
Namn Personnummer 

Namn Personnummer 

 
Belopp 

Summa angivet i kronor 

 
Varför tas lånet? 

  

  

  

  

 
Hur kommer lånet att påverka den omyndiges ekonomi? 
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Bilagor som ska bifogas ansökan: 

□ Kontosamanställning över den omyndiges konto. 

□ Kontosamanställning över förmyndares konto. 
□ Lånehandling med fullständiga lånevillkor (revers). 

□ Uppgift om hur lånet ska disponeras och återbetalas. 

 
Underskrift förmyndare 
Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i denna ansökan är riktiga. 

Datum Underskrift förmyndare 1 

Datum Underskrift förmyndare 2 

 

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

Datum Underskrift underårig 

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