
Lagutskottets betänkande 

1981/82: 16 

om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandlingar, 
m.m. 

Ärendet 

I proposition 1981/82:66 föreslår regeringen (justitiedepartementet) att 

riksdagen skall anta förslag till 

1. lag om ändring i lagen (1924:322) om vård av omyndigs värdehandling

ar. 

2. lag om ändring i föriildrabalken. 

Lagförslagen har tagits in i bilaga till betänkandet. 

Utskottet 

I propositionen föreslås att avgifterna för bankernas vård av omyndigs 

värdehandlingar höjs. Bankerna ges även rätt att ta ut en särskild avgift för 

betalningspåminnelser som avser omyndigas fordringar. Den nuvarande 

bestämmelsen om sammanräkning av värde handlingar som tillhör underåri

gas syskon med gemensam förmyndare föreslås vidare slopad. Slutligen 

föreslås ett upphävande av bestämmelsen i 16 kap. 8 * föräldrahalken om 

möjlighet för förmyndaren att styrka omyndigs banktillgodohavanden 

genom intyg av två personer. 

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 1982. 

Till grund för propositionen ligger en skrivelse frän Svenska bankföre

ningen som har remisshehandlats. Lagrådet har på grund av lagstiftnings

frågans enkla beskaffenhet inte hörts i ärendet. 

De nuvarande avgifterna för vård av omyndigs värdchandlingar har gällt 

sedan 1977. Mot bakgrund av de gångna årens kostnadsstegringar är det 

enligt utskottets mening nu motiverat med en höjning av ersättningen till 

bankerna. Utskottet har inget att erinra mot de i propositionen föreslagna 

avgiftshöjningarna. 

När det gäller hur avgifterna skall uträknas vill utskottet dock anmärka 

följande. Enligt 8 ~ utgår bankernas ersättning i form av grundavgift och 

tilläggsavgift. Tilläggsavgiften utgår dels för varje vid avgiftsperiodens 

början inneliggande handling. post av ensartade handlingar eller slutet 

kuvert, dels för varje deponering eller uttag av sådana handlingar under 

avgiftspcrioden. Enligt propositionen har uttrycket post av ensartade 

handlingar tolkats så att exempelvis aktier skall anses utgöra en post oavsett 

om det är fråga om aktier i ett eller flera bolag. Bankföreningen har i sin 

skrivelse framhållit att en sådan tolkning avviker från vad som tillämpas för 
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övriga förvar och avsevärt försvårar en rationell hantering av depåerna. 

Enligt bankföreningcn bör en lagändring ske. 

I syfte att tillmötesgf1 bankföreningens önskemål föreslås i propositionen 

den ändringen att ordet ensartade utgår ur lagtexten. Ändringen innebär 

enligt departcmentschefen att aktier av samma slag i ett och samma bolag 

skall anses som en post av handlingar, medan aktier i skilda bolag däremot 

skall anses utgöra olika aktieposter av handlingar. Utskottet, som tillstyrker 

lagändringen, vill tillägga följande. 

Riksdagen har nyligen antagit ett förslag till ändring i lagen om förenklad 

aktiehantering. Lagändringen, som träder i kraft den 1januari1982, innebär 

att i lagen förs in en ny 20 a § i vilken föreskrivs att aktiebrev under vissa 

förutsättningar inte behöver utfärdas för förvaltarregistrerade aktier i bolag 

som tillämpar förenklad aktiehantcring, dvs. nästan samtliga hörsbolag och 

ett flertal andra holag. De aktier som inlagts i förmyndardepå iir som regel 

förvaltarregistrerade. Lagändringen kan följaktligen beräknas få till följd att 

beträffande aktier som lagts in i förmyndardepå ofta inte kommer att finnas 

några aktiebrev. Inte heller kommer det att i depån finnas någon annan 

handling rörande aktierna. Den omyndiges aktieinnehav kommer att 

återspeglas endast i bokföringsmässiga åtgärder hos banken. I nu angivna fall 

kommer det således inte att finnas någon sådan post av handlingar för vilken 

banken enligt 8 § lagen om vård av omyndigs värdehandlingar äger ta ut 

tilläggsavgift. 

I den ovannämnda 20 a § lagen om förenklad aktiehantering stadgas 

emellertid också att, om aktiebrev inte har utfärdats, skall i fråga om ägarens 

eller någon annans rätt så anses som om aktiebrev utfärdats för förvaltaren 

och omhändertagits av denne. Enligt utskottets mening bör banken - i 

sådana fall där aktiebrev inte utfärdats - med stöd av sistnämnda 

bestämmelse kunna ta ut tilläggsavgift som om aktiebrev hade utfärdats för 

de deponerade aktierna. 

Övriga förslag till ändringar i lagen om vård av omyndigs värdehandlingar 

föranleder inga särskilda uttalanden från utskottets sida. Med hänsyn till att 

enligt vad bankföreningcn uppgivit möjligheten att styrka omyndigs bank

tillgodohavande med - förutom bevis av banken - intyg av två personer har 

missbrukats och då något behov av att ha kvar möjligheten knappast torde 

finnas, tillstyrker utskottet också förslaget till ändring i föräldrabalken. 

Utskottet hemställer 

1. att riksdagen antar det i proposition 1981/82:66 framlagda 

förslaget till lag om ändring i lagen (1924:322) om vård av 

omyndigs värdehandlingar, 

2. att riksdagen antar förslaget till lag om ändring i föräldrabal

ken. 
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Il i laga 
Ftirslag till 

Lag om ändring i lagt'n ( 1924: 322) om vård av omyndigs värdehand

lingar 

l-liirigc11,1m fore~kri v~ all 2 och X *~ lagen f 1924: .122) om vård av omyn
dig' \'iirdchandlingar 1 \kall ha nedan angivna lydelse. 

N11rarc111de !_\'lldsl' Fiiresla.~cn lydelse 

Hc 
I fri-iga om inhcm~ka viinkhandlingar vare banken pliktig 
I) att. om ncd~iittning skett av omyndigs aktier eller andra di-irmed 

jämförliga v<irdepappcr. över vilka enligt lag bok eller förteckning föres, 
dels omhe~örja. att den omyndige där ~om ägare upptages, varvid tillika 
anmiilan om förmyndaren~ namn och adress skall göras. dels i fråga om 
aktier i avstiimningsholag eller sådant holag på vilket lagen ( 1970: 5961 om 
förenklad aktie hantering iir tilHimplig göra anmälan till förteckning enligt 3 
kap. 12 ~ akticholagslagen ( 1975: 1385) respektive 12 ~ lagen om förenklad 
<tktichanrering; dock alt dclla icke äger tillämpning i fråga om aktier som 
förvaltarrcgisln:ral s enligt 3 kap. I 0 ~ andra stycket första punkten aktie
bolag~lagcn eller 16 ~första stycket lagen om förenklad aktiehantering, 

2J alt lyft<i ränta il <>hligation samt. där uppgift om tid och ort för 
vinstu1delning i\ aktie eller annat därmed jämförligt värdepapper kan av 
banken utan vihcntlig omgtmg eller tidsutdräkt inhämtas eller eljest på 
förfriigan meddelas av förmyndaren, lyfta jämväl sådan utdelning, 

3l att. om utlottning eller uppsägning av obligation tillkännagives i Post
m:h lnrike" Tidningar. diirom underrätta förmyndaren samt i sådant fall, så 
ock d{i undcrriittelse om utlottning eller uppsägning meddelas av förmyn
daren. upphiira betalning för utlottad eller uppsagd obligation, 

4! att_ di1 enligt kungi\rcbc i Post- och Inrikes Tidningar företrädesrätt 
till teckning av ny aktie eilcr sådan obligation som avses i 5 kap. aktiebo
lagslagcn ( 1975: 1385! tillkommer den omyndige, därom underrätta för
myndaren .~amt efter framställning av denne verkställa teckningen och 
järnvill i övrigt liimna erforderligt hitr~ide till aktiernas eller obligationerru1s 
uthekommande eller ock föranstalta om försäljning av teckningsrätten. 

51 alt. dii enligt kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar ny aktie till
kommer den omyndige till följd av fondemission. vidtaga erforderliga 
åtgärder fiir aktiernas utbekommande. 

6) att il skuldt·hrev eller annat 
fordringsbcvis upphiira hctalning 
av fiirfallna riintor och kapitalhe
lopp. dii betalning frivilligt er
lägges. '~i ock. diir uppgift om gäl
deniin:ns adress kan av banken 
utan väsentlig omg{mg eller tidsut
dräkt inhämtas eller eljest pf1 förfrå-

1 Lag~n omtryckt 1976: (i)fi_ 

2 Senaste lydelse 1981 :782. 

6) att å skuldebrev eller annat 
fordringsbevis uppbära betalning 
av förfallna räntor och kapitalbe
lopp, då betalning frivilligt er
lägges. så ock. där uppgift om gäl
denärens adress kan av banken 
utan väsentlig omgång eller tidsut
dräkt inhämtas eller eljest på förfrå-
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gan mcdtkla' av förmyndaren. ltos 
gii/1/i-11iirl'!1 vid ukhlivcn betalning 
1·cr/...stiil/11 e11.1/...i/1 ki-111· oclt efter 
framstiillning av fiirmyndaren jiim
viil urrsiigning. 

5 

gan meddelas av förmyndaren. vid 
utebliven betalning 11(/'iirdo .1iid111111 
heta/11ing.1päminnl'iH'r som iir skii
lig1·11 f)()kal/11de ./i"ir att ta till 1·cm1 

den 11111y11digl'.1· riitt somt efter 
framst;illning av förmyndaren Jiim
väl 1·erkstiilla uppsiigning hos gii/
deniircn, 

71 att. niir !1 panthre\· eller annan inteckningshandling belöper betalning 
vid förJelning av kiipeskillingen efter .::xekutiv auktion .::ller av löseskilling 
elkr annan ersiittning med avseende <"1 den intt:<.:knade egendomen. p;-i 
frarmtiillning av flirrnyndarcn f(irete handlingen och uppbära betalningen. 

XI att. da eljest betalning bel(ipcr ?1 nedsatt värdehandling, pii framstill
ning av flirmyndaren förete handlingen. om det erfordras. o<.:h uppbiira 
betalningen. 

9) all. lEt it \'iirdehandling uppburih kapitalbelopp. diirom ofördriijligen 
underriitta saviil förmyndaren som överfiirmymlaren och. di'i medel eljest 
uppburih av banken. underriitta förmyndaren i den ordning. varom över
enskommelse triilfats med honom. 

10) att, diir uppgift om gii!deniin.:ns adr.::ss kan av banken utan väs.::ntlig 
omgilng eller tidsutdr:ikt inhiimta~ eller eljest pil förfrilgan meddelas av 
förmyndaren. vidta)!a laga [1tgiirder för fordrans vidmakthilllande. 

! I) att nmbe~örja anteckning om imwhav av pantbrev eller annan in
teckningshandling och. niir överförmyndaren medgivit inteckningshand
ling~ uttagande for annan ätgänl av inskrivningsmyndighetcn. förete hand
lingen hos myndigheten. 

121 all. niir övertörmyndaren samtyckt till att värdehandling eljest ut
tages for att företes hos myndighet eller tjänsteman. förete handlingen hos 
myndigheten eller tjiinstemannen. samt 

13) att, då enligt kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar offentlig 
stämning utfärdats angående dödande av viirdchandling, så cok då banken 
genom meddelande från kronofogdemyndighet erh<illit underrättelse. att 
exekutiv auktion ä intecknad egendom blivit utlyst, därom underriitta 
förmyndaren. 

Beträffande utländska värdehandlingar vare banken ansvarig allenast för 
handlingarnas förvaring. 

För den viird av omyncligs viirdc
handlingar. som enligt denna lag 
Miggcr banken, .fi/r banken hctinga 
sig .::n {1rlig grundavgift. il'/...e iil'er
.1·tigamfr .f.i·rn kronor för varje på
börjat tusental kronor av handling
arnas viirde. samt diirlll<frl'r 1'11 till
liiggrni·g(fi ic/...e iil'crstigancfr ro/i· 
kronor dels for var:_je vid avgiftspc
riodens hi)r:jan inneliggande hand
ling. post av t'11.1u/'/11(/1' handlingar 
eller slutet konvolut. dds för va~ic 
dcpl>11ering eller uttag under av
fiftspcrioden av s[idana handlingar. 

För den vtird av omyndigs värde
handlingar som enligt denna lag 
iiligger banken har banken riill till 
en iirlig grundavgift. som inte .fi'/r 
t'ii't'r.1·tiga .fi'm kronor för var:_je på
börjat tusental kronor av handling
arnas värde. Gm11clm·g(fi .fi/r tloc/... 
alltid tas ut med ettli1111dra kronor. 

Diirutiii•a har h11nken riitt till en 
rilhigg.1m'.1.:Ui 

I. för var:_je vid avgiftsperiodens 
början inneliggande handling eller 
post av handlingar eller slutet kon
volut med lriig.1·1 ro/I- kronor. 
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N111·ar1111Je lydelse 

Ila 1111dcrtiriga s_1·skon gemensam 
.f(.irmvndure, skola sysko11e11s l'iir
dclwmll inga r sa 111 ma11riikn11.1·. 

Den avgift. 1·aro111 i första stycket 
siigs, inncfatlar ij ersättning för 
bankens särskilda utgifter till följd 
av uppdraget. i:i heller _t('ir iitgiird, 
.10111 ha11kc11 l'.fil'r siirskilt m·tal l'id
tagit. 

För fordran å avgift eller ersätt
ning. l'llrom m·a11 siigs, iige banken 
innehfllla l'lld a1· de nedsatta hand
lingarna i värde svarar mot ford
ringen. Banken iigc ock för sådan 
fordran 11tt11ga :,etalning m· medel, 
som för den omyndiges räkning 
11pph11rits m· hanken. 

Fiirc'.1-/agen lydelse 

2. för varje deponering eller ut
tag under avgiftsperioden av sii
dana handlingar med hiig.1 t {iu~o 

kro11or. samt 
3. fiir 1·w:je skrifilig hetalnings

pcl111i1111el.H' som h1111ke11 111flird11r 
e11ligt 2 ~ 6 med det hc/opp som 
gäller .fi'ir e11 skrifilig hetal11ing.1pil-
111in11e/.1·e enligt lagen ( 1981: 739) 
om ersiittning för inkassokost1111dcr 
m.m. 

Den avgift som m'.H'.I' i första 
stycket eller a11dra '.1·tycket I c/la 2 
innefattar i11te . ersättning för ban
kens särskilda utgifter till följu av 
uppuraget. I frclga om ersiillnin;.: 
fiir andra åtgärder iin sådana som 
åligger ha11ken på ;.:rund 111· dcn11a 
lag gäller vad som siirskilt har a1·
tulats. 

För en fordran pd avgift eller er
sättning till fi'i/jd m· det uppdrag 
som banken har får banken inne
hålla de nedsatta handlingarna till 
den del de i värde svarar mot ford
ringen. Bankenftlr ocksä för en så
dan fordran ta ut betalning ur de 
medel som ha11ke11 har lllgit emot 
för den omyndiges räkning. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. 

2 Förslag till 

Lag om ändring i föräldrabalken 

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 8 § föräldrabalken 1 skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nurnrande lydelse Förcsla[!en lydelse 

16 kap. 

8 § 

Innehåller förteckning över omyndigs egendom uppgift å tillgångar som 
på grund av giftorätt. arv. testamente eller gåva tillfallit den omyndige, 
eller upptager årsräkning eller sluträkning sådana tillgångar, om vilka 
uppgift förut ej lämnats. skall vid förteckningen eller räkningen fogas 

1 Balken omtryckt 1978: 853. 
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N11\'l1mnde lydelse Flireslagen lydelse 

besannad avskrift av bodelnings- eller skifteshandling, testamente eller 
gåvohrev. om sådant finnes, så ock av bouppteckning, där den ej förut 
ingivits till överförmyndaren. Är handling, varom nu sagts, av vidlyftig 
beskaffenhet, må avskriften lämnas allenast i erforderliga delar. 

Upptager förteckning. års räkning Upptager förteckning, årsräkning 
eller slutriikning värdehandlingar eller sluträkning värdehandlingar 
som ej äro nedsatta hos riksbanken som ej äro nedsatta hos riksbanken 
eller annan bank efter vad i 15 kap. eller annan bank efter vad i 15 kap. 
stadgas, skall vid förteckningen el- stadgas, skall vid förteckningen el-
ler räkningen fogas intyg av två per- ler räkningen fogas intyg av två per-
soner. att värdehandlingarna finnas soner, att viirdehandlingarna finnas 
i förmyndarens förvar. Jnnestå me- i förmyndarens förvar. lnnestå me-
del ho~ hank, skall genom bevis del hos bank. skall genom bevis 
från banken styrkas hur mycket från banken styrkas hur mycket 
som innestår. så 01.:k i vad mån för- som innestår. så ock i vad mån för-
behåll gjorts att medlen må uttagas behåll gjorts att medlen må uttagas 
utan överförmyndarens samtycke. utan överförmyndarens samtycke. 
Beloppet m· medel. som innestå en-
ligt mothok, må ock styrkas ai· ti·å 
personer. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 
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