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heslutad den 28 oktoher 1982. 

Prop. 1982/83: 62 

Regeringen föresltir riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i 

bifogade utdrag av rcgcringsprotnkoll. 

rr1 regeringens vägnar 

OLOF PAL:'vff 

OVE.RAINER 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås en iindring i 1 :'i kap. 4 ~ föriildrabalkcn. 

Andringcn innehiir att förmyndare ges möjlighet att utan siirskilt samtycke 

av överrörmyndarcn placera omyndigas pengar i skuldförbindL'lser med ~'n · 

löptid pi1 mer iin ett ~1r som har utfärdats av Konungariket S\·cr{ges 

stadshypntckskassa eller a\' kreditaktiebolag. 

Andringen föresbs triida i kraft den I januari 1983. 

I Riksdagen 1982!83. I sam/. Nr h2 
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Förslag till 
Lag om ändring i föräldrabalken 

1-Wrigenom föreskrivs att 15 kap. 4 ~ föräldrabalken 1 skall ha nedan 

angivna lydelse. 

N111··11m11{/e lydelse F6reslagen lydelse 

15 kap. 

Den omyndiges penningmedel 
skola giiras riintebärande, och iige 
fr'imn·nd11rrn för siidant iindamill 
inköpa obligationer eller förviirva 
fordran. som inskri1·es eller i11sk1'il'it1· 
i statsskuldboken. eller 111/åna med
len mot siikerhet av panträtt i fast 
egendom eller nrk i mylllllingrns 
namn insätta don hos bank eller liita 
dem kmrstå hos försäkringsbolag 
efter diirnm med bolaget triiffad 
t'il·ercnsko111111d1·1'. Närmare bestiim
melser om de obligationer som 111ä 
inköpas, om bcsk;1ffenheten av den 
siikerhet. rnrenwt 11tläni11g må ske, 
samt om tk riikningar, t1 vilka medel 
må insiitt11s hos bank eller kvarstå 
hos fiirsiikringsholag, meddelas m· 
regeringen. 

H 
Den omyndiges penningmedel 

skall göras riintebiirande. 
Fiirmyndarcn Jilr för sådant iinda

m;'1I 

1. inkiipa obligationer. 
2. fi'irl'iirl'll sådana skuh~f{}r/Jin

dclser i iil·rigt med en löptid [>il mer 
iin ctl är so111 har urji"inlats 111· 

Konungariket S1·crigcs s111dsh_1·110-
tckskassa eller 111· kreditaktic/)()/ag. 
med undantag fiir fiirlagsbel'is eller 
andra skuldji'irhindclscr som 111edjiir 
riirr till beralning fi'ir.1·r eficr lllfdrda
rens ö1Tig11 Jimlringsägare, 

3. förviirva fordran som skril's in 
ell~r har skril'its in i statsskuldh<;
ken. 

4. /i/1111 ut medlen mot säkerhet av 
pantriitt i fast egendom, 

5. i den omyndige.i· namn siilfa in 
medlrn hos bank. eller 

6. l<lta medlen stå krnr hos försiik
ringsbolag efter ö1•crensko111111cl.H.' 
med bolaget. 

Regeringen meddelar närmare be
stämmelser om de obligationer som 
}är jån·ärl'lls, om beskaffenhet av · 
den siikerhet mot vilken den 0111\'lldi
gc's medel /är lånas ut samt om de 
räkningar på vilka medlen får sät1as 
in på bank eller stå har hos försiik
ringsbolag. 

Denna lag triider i kraft den l januari 1983. 

I Balken omtryckt 1978:85.1. 
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Närrnrande: statsministern Palme. ordförande. och statsr{tden Lundkvist. 

Fcldt. Sigurdscn. Gustafsson. Leijon. Hjclm-Wallen. Peterson. S. Anders

son. Rainer. Boström. Bodstriim, B. Andersson. Giiransson. Graclin. Dahl. 

R. Carlsson. Holmherg 

Föredragande: statsrådet Rainer 

Proposition om ändring i föräldrabalken 

Inledning 

Enligt 15 kap. 4 * för~ildrahalken skall en omyndigs penningmedel göras 

räntebärande. För det ändamillet far den omyndigcs förmyndare köpa 

obligationer eller förvärva fordran som skrivs in eller. har skrivits in i 

statsskuldboken. Förmyndaren för ocksä läna ut medlen·mot säkerhet av 

pantriitt i fast egendom eller i den omyndiges namn siitta in medlen hos bank 

eller ltita dem stå kvar hos försäkringsbolag. 

Om förmyndaren vill göra elen omyncliges penningmedel räntehiirande på 

annat siitt iin som nu har angetts. måste han enligt 15 kap. 5 *föräldrabalken 

ha överförmyndarens samtycke. Detsamma gäller om förmyndaren vill köpa 

in aktier eller därmed jiimförliga viirdepapper eller om han vill fä avkastning 

av medlen pä annat sätt. 

I kungörelsen ( 1974: 1048) om placering av omyndigs medel m. m. har 

meddelats närmare bestämmelser om bl. a. vilka obligationer som en 

förmyndare får förvärva för den omyndiges räkning utan siirskilt samtycke av 

överförmyndaren. 

I en skrivelse den 29 december 198 l till regeringen har Konungariket 

Sveriges stadshypotekskassa hcmsUIJt att 15 kap. 4 * föriildrabalken ändras 

s<I att omyndigas penningmedel far göras riintebärande genom att förmyn

daren för köpa in iiven andra skuldförbindelser iin s{1dana som skrivs in i 

statsskuldboken. Stadshypotekskassan h<ir vidare hemstiillt att 1974 {1rs 

kungörelse lindras st1 att förmyndare utan siirskilt samtycke.av överförmyn

daren skall ha riitt att placera omyndig.as medel i skuldförbindelser som har 

utgetts av Stadshypotekskassan eller av kreditaktiebolag som sti\r under 
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tillsyn av hankinspektionen. 

Stadsh\'potekskassans skrivelse har remissbehandlats. "Yttranden har 

avgetts av bankinspektionen. Sveriges riksbank. Stockholms tingsrätt. 

Giiteborgs 1'iverförmyndarniimnd. Svenska hankfiireningen. Svenska spar

banksföreningL·n. Sveriges fiireningshankcrs förbund. Post- och Kreditban

ken, Fiireningen Sveriges överförmyndare och Sveriges advokatsamfund. 

2 Stadsh)'potekskassans fra~ställning 

Stadshypotekskassan har som grund för sin framstiillning anfört följan

de. 

Den 1{111everksamhet som stadshypoteksinstitutionen och kreditaktiebola

gen driver har under senare är kommit att föriindras. Under i\r 1980 fick 

instituten pi\ riksbankens initiativ möjlighet att- vid sidan av sin ohligations

utgivning - inom vissa ramar försiilja s. k. kapitalmarknadsreserver. Syftet 

var bl. a. att i ökad utstriickning och i mer viilnrdnade former än dittills 

tillgodose cfterfriigan pä oprioriterade fastighetskrediter med uppliining 

bl. a. fr~1n hushiillssckt1Jrn. Erfarenheterna av verksamheten hittills har visat 

att inom denna sektor placering sker i kapitalmarknadsreverser i synnerhet 

vid l;\ngivning i samband med överltitelser av iildre. lågt hcl<inadc smMrns. 

Det hr i dessa sammanhang inte ovanligt att omyndigas medel hinds i reverser 

som har utgetts av Stadshypotekskassan eller kreditaktiebolag. Enligt 

Stad~hypotekskassan innebär kravet p{t överförmyndarens godkiinnande till 

placeringen ofta att dröjsm:tl uppst{tr och att förfarandet ;iven i övrigt blir 

administrativt betungande. Eftersom siikerhL'len fiir re\'erscrna iir densam

ma och lika betryggande som den .som giil\er för dessa kreditinriittningars 

obligationer anser Stadshypoh:kskassan det omotiverat att olika regler skall 

gii\la för de olika placeringsmöjligheterna. 

3 Remiss~·ttrandena 

Stadshypott·kskassans framstiillning har allmiint tillstyrkts eller liimnats 

utan erinran under rcmissbchandlingen. Rankinspcktionen har doek ansett 

att kravet pi1 ii\"L'rförmy.ndarens samtycke hiir st<"t har s~1vitt giiller den 

utvidgatk plaeeringsmiijlighet som kassan foresl<ir. Vidare har inspektionen 

ansett att det redan i lagrummet bör anges i vilka skuldförbindelser placering 

skall vara möjlig. 

4 Fiircdragandens tiverväganden 

En allmiin utgiingspunkt fi\r plaeeringen av en omyndigs tillgt1ngar iir att 

dessa skall vara anhragta- pit ett sitdant siitt att det finns en erforderlig 

trygghet l"i\r att till)!illlgarna kommer att best{1 och att skiilig a\ kastning 

erhii\b (se l:'i kap. I * fiiriildrahalken).-Cit'nom l:'i kap. -I~ fiiriildrahalken har 
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formyricbre getts möjlighet att placera omyndigas medel i viirdepapper som 

har bedömts ge s{1dan trygghet och avkastning att siirskilt samtycke av 

överförmyndaren till placeringen inte iir niid\'iindig. En si1dan typ av 

viirdcpapper är obligationer. I I ~ .3 i J tJ7.i ;irs kungörcbe har mi\jli~ht'!en att 

placera omyndigas medel i obligationer som har utfärdats av bostadsfinan

sicringsinstitut och liknande institut dock begränsats till si1dana obligationer 

som har utfärdats av bl. a. Stadshypotckskassan eller av kreditaktiebolag 

som stf1r under bankinspcktionens tillsyn. 

Dessa kreditinriittningar tar numera ocks{1 i stor omfattning upp långfris

tiga lån mot siikerhet i s. k. kapitalmarknadsreverscr. Som Stadshypotcks

kassan har uttalat erbjuder dessa reverser lika betryggande siikcrhet som 

obligationer viika har utfärdats av de niimnda kreditinriittningarna. och de 

ger även möjlighet till god avkastning. T likhet med praktiskt taget alla 

remissinstanser anser jag diirför att förmyndare bör ges möjlighet att utan 

s;irskilt samtycke av överförmyndaren placera omyndigas medel i värdepap

per av detta slag som har utfärdats av Stadshypotekskassan eller av 

kreditaktiebolag som enligt 5 ~ lagen ( 1%.3:76) om kreditaktiebolag stilr 

under bankinspektionens tillsyn. 

Si'1viil bankinspektionen som riksbanken har ansett att omyndigas medel 

biir kunna placeras även i· skuldförbindelser som har utfärdats av de övriga 

kreditinstitut som niimns i I ~ 3 i 1974 [irs kungörelse och som alltjämt 

existerar. niimligcn Sveriges allmiinna hypoteksbank. Svenska skcppshypo

tckskassan och Sveriges Jnvcstcringsbank Aktiebolag. För egen del finner 

.iag: dock inte anledning att medge att omyndigas medel placeras i 

skuldförbindelser som har utfärdats av de b[ida först niimnda kreditinstitu

ten. Däremot biir en s{1dan placering kunna ske i skuldförbindelser utfärdade 

av lnvestering:sbankcn. som iir ett kreditaktiebolag vilket pä grund av särskilt 

tillsti1nd av regeringen inte behöver st:i under hankinspektinncns tillsyn. 

Detsamma bör gälla hetriiffandc skuldfi.irbinddsc-r som kan komma all 

utfiirdas av andra kreditaktiebolag vilka regeringen finner kunna undantas 

fr:·m en sitdan tillsyn. 

:-.liir det giiller att i lagen precisera vilka skuldförhindebcr som hör kunna 

knmma i friiga för en placering utan en siirskild kontroll i det enskilda fallet 

anser jag att en förutsättning bör vara all skuldflirbindebc-n lliper för en 

liingre tid iin ett iir. si1 som f. n. iir fallet med kapitalmarknadsreverscr. P<I sf1 

S:itt för man en fasthet i hanteringen av den omyndiges medel. och utrymmet 

för riintcspekulationer begriinsas. Vidare bör ett undantag göras för 

förlagsbevis. eftersom de inte erbjuder samma siikerhet som andra lfmgfris

tiga skuldförbindelser. De medför nämligen rätt till betalning först efter 

utfärdarens övriga borgeniirer. Ett motsvarande undantag bör göras iiven för 

andra skuldfiirbindelser som medför en s(1dan betalninµsriitt. 

Sammanfattningwis förnrdar jag att 15 kap . .i~ för;ildrabalkcn iindras s:·i 

att fiirmvndarc- ges möjlighet att placera omyndigas medel i si!dana 

skuldfiirhindelscr som har en li\ptid p;\ mer iin ett :'ir och som har utfärdats a\' 
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Konungariket Sveriges stadshypotekskassa eller av kreditaktiebolag. med 

undantag för förlagsbevis eller andra skuldförbindelser som medför riitt till 

betalning först efter utfärdarens övriga fordringsägarc. Denna ändring hör 

träda i kraft elen 1 januari 1983. 

5 Upprättat lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom justitiedepartementet 

upprättats ett förslag till lag om ändring i föräldrabalken. 

På grund av lagstiftningsfrågans enkla beskaffenhet iir det enligt min 

mening inte nödvändigt att höra lagrådet i detta ärende. 

6 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att anta lagförslaget. 

7 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag som föredraganden 

har lagt fram. 


