Överförmyndarnämnden

DELEGATIONSORDNING
FÖR
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

___________________________________________________________________
Antagen av överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, § 86
Ändrad av överförmyndarnämnden den 4 juni 2018, § 99
Ändrad av överförmyndarnämnden den 19 februari 2019, § 28

Delegering av ärenden inom nämnd
Enligt 6 kap. 37 § Kommunallagen, en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller
ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. En nämnd får även

Lagen ger möjlighet för en nämnd att
flytta ansvaret för olika beslut till de verksamhetsansvariga. En nämnd kan när som
helst återkalla delegering. Nämnden har också rätt att ta över ett delegerat ärende
och fatta beslut i ärendet.
uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5–8 § §.

I följande ärenden får beslutanderätten inte delegeras enligt 6 kap. 38 § KL
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2. framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttranden mot anledning
av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om det är av principiell
beskaffenhet eller annars större vikt.
4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och lämnats över till nämnden,
eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Enligt 6 kap. 40 § Kommunallagen. Alla beslut som fattas med stöd av
delegationsuppdrag ska anmälas till nämnden, jfr 6 kap. 40 § KL, undantag gäller
för beslut fattade på delegation med stöd av 19 kap. 14 § FB, se nedan.
I 19 kap 14 § 3 st Föräldrabalken, finns det en särreglering som säger att
delegationsbeslut enligt Föräldrabalken inom Överförmyndarnämnden, inte behöver
anmälas för nämnden.
En nämnd får, enligt 6 kap 39 § Kommunallagen, uppdra åt ordföranden eller en
annan ledamot som nämnden har utsett, att för nämnden besluta i ärenden som är så
brådskande, att nämndens avgöranden inte kan avvaktas.
Särskild inträdesordning
Vid ordförandes förfall (eller förhinder) ska förste vice ordförande träda in. Vid förste vice
ordförandes förfall ska andre vice ordförande träda in.
Närmare rutiner hur handläggare ska hantera inträdesordningen ska utarbetas internt i
nämnden. Handläggare ansvara för att bedöma om ett beslut är brådskande.
Delegation – 19 kap 14 § Föräldrabalken
”Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till
tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att på
nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. Nämnden skall i sitt beslut ange vilka
slag av ärenden som uppdraget omfattar. Överförmyndaren får på motsvarande sätt uppdra
åt en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs att avgöra ärenden på
överförmyndarens vägnar.
Antagen av överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, § 86
Ändrad av överförmyndarnämnden den 4 juni 2018, § 99
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Sid 2 (13)

 En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige får dock inte beslutas på
något annat sätt än av nämnden samfällt eller av överförmyndaren själv.
 Detsamma gäller beslut enligt 11 kap. 20 § att
 entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget
 och beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo eller
 Att förelägga vite.
Finner den som fått ett uppdrag som avses i första stycket att samtycke, tillstånd,
förordnande, upphörande eller entledigande i ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas,
eller anser han eller hon frågan tveksam, skall ärendet hänskjutas till nämnden eller
överförmyndaren.
Beslut i ett ärende enligt denna balk vilket har fattats på grund av ett uppdrag som avses i
första stycket behöver inte anmälas för nämnden eller för överförmyndaren.”
Lag (1995:1362).
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Lagrum Innehåll
Kommunallagen
1 6 Kap 39 §

Besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så
brådskande, att nämndens avgörande inte kan
avvaktas.

Förmynderskapsförordningen
2 5 §, 2 st
Granskning och omprövning av förvaltarskap.

Delegat
Ordförande
Vice ordförande

Handläggare

3

6§

Överflyttning av förmyndarskap, godmanskap eller
förvaltarskap.

Handläggare
Assistent

4

7§

Yttrande på begäran av rätten.

Handläggare

Samtycke till förmyndarens omhändertagande av den
omyndiges arbetsinkomst mm.

Nämnd

Föräldrabalken
5 9 kap 3 §, 2 st

6

9 kap 4 §

Samtycke till förmyndarens omhändertagande av
egendom.

Nämnd

7

10 kap 14 §

Lämna förslag till Tingsrätten på person, lämplig som
förmyndare.

Handläggare

8

10 kap 18 §

Ansökan om förordnande eller entledigande av
förmyndare och medförmyndare.

Handläggare

9

11 kap 1 §

Förordnande av god man för underårig.

Handläggare

10

11 kap 2 §

Förordnande av god man i förmynderskap vid
Handläggare
motstridiga intressen.
Förordnande av god man vid bouppteckning, arvskifte,
part i rättegång, motstridiga intressen.

11

11 kap 3 §

Förordnande av god man för bortavarande, okänd.

12

11 kap 7 §, 3 st Bestämma omfattningen av förvaltarskap.

13a 11 kap 4 §, 2 st Förordnande av god man vid byte.

Handläggare
Handläggare
Handläggare

13b 11 kap 7 §, 4 st Förordnande förvaltare vid byte.
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Lagrum
14 11 kap 12 §, 2 st
15 11 kap 15 §, 1 st

Innehåll

Delegat

Kontrollera god man och förvaltares lämplighet i den
utsträckning som behövs.
Ansökan hos Tingsrätten om anordnande eller
upphörande av godmanskap enligt 11 Kap 4 § FB eller
förvaltarskap.

Handläggare
Assistent
Handläggare

16 11 kap 16 §, 1 st

Infordra yttrande från huvudmannen i ärende om
Handläggare
förordnande av god man eller förvaltare för någon som
har fyllt 16 år.

17 11 kap 16 §, 2 st

Avge yttrande till rätten i ärende om anordnande av
godmanskap enligt 11 kap 4 § FB eller förvaltarskap.

18 11 kap 16 §, 3 st

Infordra yttrande från make med flera (vilka omnämns Handläggare
i 11 kap 16 §, 2 st) i ärenden hos överförmyndaren, om
förordnande av god man enligt 11 kap 4 § FB eller
förvaltare.

Handläggare

19 11 kap 17a §, 1 st På uppdrag av rätten inhämta yttranden enligt 11 kap
16 § och utredning (läkarintyg) enligt 11 kap 17 § FB.
(Avser i första hand då annan än överförmyndaren har
gett in ansökan.)

Handläggare

20 11 kap 17a §, 2 st På begäran av rätten lämna förslag på god man eller
förvaltare.

Handläggare

21 11 kap 17a §, 3 st Inhämtande av yttranden och utredning då fråga om
anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 § FB eller
förvaltarskap uppkommer hos överförmyndaren samt
lämnande av förslag på god man eller förvaltare.

Handläggare

22 11 kap
19 §

19b §

23 11 kap 21 §, 1 st

24 11 kap 21 §, 3 st

Beslut om upphörande av godmanskap enligt 11 kap
Handläggare
1-3 §§.
Beslut om entledigande av god man enligt 11 kap
1-3 §§, vid byte.
Beslut om entledigande av god man enligt 11 kap 4 §
samt förvaltare vid byte.
Beslut om entledigande i övriga godmanskap
Beslut om upphörande i övriga godmanskap
Ansökan om upphörande av godmanskap enligt 11 kap Handläggare
4 § eller förvaltare.
Inhämtande av yttrande från den enskilde i ärende om
entledigande eller upphörande
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Handläggare
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Lagrum

Innehåll

Delegat

25 11 kap 23 §, 1 st

Ansökan om jämkning av godmanskap enligt
11 kap 4 § eller förvaltarskap.

Handläggare

26 11 kap 23 §, 2 st

Avge yttrande till rätten i ärende jämkning av
godmanskap eller förvaltarskap.

Handläggare

27 11 kap 23 §, 4 st

Beslut om jämkning av godmanskap enligt 11 Kap
1-3 § §.

Handläggare

28 11 kap 24 §

Infordra yttrande från god man/förvaltare i ärende om
förordnande eller entledigande av god man eller
förvaltare.

Handläggare

29 12 kap 9 §

Begäran om upplysningar från förmyndare, god man
eller förvaltare.

Handläggare

30 12 kap 10 §

Samtycke i efterhand till ingånget avtal.

Nämnd

31 12 kap 12 §, 1 st

Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera
förmyndare, gode män eller förvaltare.

Handläggare

32 12 kap 12 §, 2 st

Beslut vid oenighet om förvaltning mellan förmyndare, Handläggare
gode män eller förvaltare.

33 12 kap 13 §

Beslut om ställande av säkerhet.

34 12 kap 16 §, 2 st

Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till Ordförande
förordnade förmyndare, gode män och förvaltare samt Vice ordförande
bestämmande av i vad mån arvode och ersättning för
Handläggare
utgifter ska betalas med medel som tillhör den enskilde.

35 12 kap 16 §, 2
och 4 st

Bestämmande av i vad mån arvode och ersättning för
utgift skall utgå av dödsboets medel.

Handläggare

36 12 kap 17 §, 2 st

Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till
legala förmyndare.

Nämnd

37 13 kap 6 §

Samtycke till placering av omyndigs tillgångar i aktier
eller på annat sätt.

Nämnd

38 13 kap 8 §

Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel.

Handläggare
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Nämnd
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Lagrum

Innehåll

Delegat

39 13 kap 9 §, 1 st

Beslut att kontrollerad förvaltning (enligt 13 kap 2 §)
skall upphöra. (Ett sådant beslut gäller inte egendom
som har tillfallit den omyndige under villkor om
särskild överförmyndarkontroll.)

Nämnd

40 13 kap 9 §, 3 st

Beslut om undantag gällande kontrollerad förvaltning

Nämnd

41 13 kap 10 §, 1 p

Samtycke till den omyndiges förvärv av fast egendom
genom köp, byte eller gåva.

Ordförande
Vice ordförande

Samtycke till den omyndiges ingående av avtal om
nyttjanderätt till någon annans fasta egendom.

Delegationsbeslut
fattas efter
föredragning av
handläggare
Ordförande
Vice ordförande

Samtycke till den omyndige att sälja, byta bort fast
egendom.

Delegationsbeslut
fattas efter
föredragning av
handläggare
Ordförande
Vice ordförande

Samtycke till att den omyndige låter inteckna eller hyr
ut fast egendom eller tomträtt.

Delegationsbeslut
fattas efter
föredragning av
handläggare
Ordförande
Vice ordförande

Samtycke till understöd.

Delegationsbeslut
fattas efter
föredragning av
handläggare
Nämnd

42 13 kap 10 §, 2 p

43 13 kap 10 §, 3 p

44 13 kap 10 §, 4 p

45 13 kap 11 §, 2 st

46 13 kap 12 §, 1-3p Samtycke till, att för den omyndiges räkning, ta upp lån Nämnd
eller ingå någon annan skuldförbindelse, ingå
borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom
som säkerhet för den omyndiges eller någon annans
förbindelse.
47 13 kap 13 §, 2 st

Tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse.
Nämnd
Tillstånd för föräldrarna att för den omyndiges räkning
driva rörelse.
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48 13 kap 16 §

Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna årsräkning Handläggare
eller sluträkning. Beslut att sådana räkningar får lämnas
i förenklad form.

49 13 kap 17 §

Bestämmande av ny tid för avlämnande av förteckning, Handläggare
årsräkning eller sluträkning.

50 13 kap 18 §

Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning eller på
annat sätt redogöra för sin förvaltning.

Handläggare

Innehåll

Delegat

Lagrum

51 13 kap 19 §, 1 st, Skärpande föreskrifter:
Nämnd
1-5 p
1. Bestämmande om att 3-7 § § i 13 Kap skall tillämpas
även i annat fall än som följer av 2 § i samma Kap.
52

2. Begränsning av möjligheten att ta ut pengar från
bank m fl.
3. Bestämmande av att värdehandling skall förvaras
och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett
motsvarande utländskt institut.

Nämnd

4. Meddelande till en central värdepappersförvarare…
…begränsa föräldrars möjlighet att förfoga över
rättigheter...
5. Bestämmande att den som skall betala pengar till en
omyndig skall sätta in dessa hos bank.

Nämnd

56 13 kap 19 §, 2 st

Godkännande av villkor i avtal mellan föräldrar och
värdepappersinstitut, vid beslut enligt
13 kap 19 §, 1 st, 3 p.

Nämnd

57 13 kap 21 §, 1 st

Bestämma tid och plats för granskning av föräldrarnas
förvaltning.

Handläggare

58 14 kap 6 §, 1 st

Samtycke till placering av den enskildes tillgångar i
aktier eller på annat sätt.

Nämnd

59 14 kap 8 §

Tillstånd för god man eller förvaltare att ta ut pengar
från spärrat konto.

Handläggare

60 14 kap 10 §

Medgivande till undantag från bestämmelserna i
14 Kap 4-9 § §.

Nämnd

53

54

55
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Nämnd

Nämnd
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61 14 kap 11 §, 1 p

62 14 kap 11 §, 2 p

Samtycke till att genom köp, byte eller gåva förvärva
fast egendom.

Ordförande
Vice ordförande

Samtycke till ingående av avtal om nyttjanderätt till
annans fasta egendom.

Delegationsbeslut
fattas efter
föredragning av
handläggare
Ordförande
Vice ordförande

Delegationsbeslut
fattas efter
föredragning av
handläggare
Samtycke till att sälja eller byta bort fast egendom eller Ordförande
nyttjanderätt till fast egendom.
Vice ordförande

63 14 kap 11 §, 3 p

64 14 kap 11 §, 4 p

Samtycke till att låta inteckna eller hyra ut fast
egendom.

Delegationsbeslut
fattas efter
föredragning av
handläggare
Ordförande
Vice ordförande
Delegationsbeslut
fattas efter
föredragning av
handläggare

Lagrum

Innehåll

Delegat

65 14 kap 12 §, 2 st

Samtycke till understöd.

Nämnd

66 14 kap 13 §, 1 st

Samtycke till upptagande av lån eller att ingå annan
skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller att
ställa den enskildes egendom som säkerhet för den
enskildes eller någon annans förbindelse.

Nämnd

67 14 kap 14 §

Samtycke till att den enskilde driver rörelse.

Nämnd

68 14 kap 16 §

Beslut om att förordnad förmyndare, god man eller
förvaltare i särskild ordning skall redogöra för den del
av den enskildes tillgångar och skulder som inte
omfattas av ställföreträdarens förvaltning.

Handläggare

69 14 kap 19 §

Befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att
lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut om att
sådana räkningar får lämnas i förenklad form.

Handläggare
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70 14 kap 20 §

Bestämmande av ny tid för inlämning av förteckning,
årsräkning eller sluträkning.

Handläggare

71 14 kap 21 §, 1 st, Skärpande föreskrifter för att trygga förvaltningen:
1-4 p
1. Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank.

Nämnd

72

2. Besluta om förvarande och förvaltande av
värdehandlingar.

Nämnd

73

3. Meddelande till utbetalare om insättning.

Nämnd

74

4. Meddelande till värdepappersförvaltare om
ställföreträdares förfoganderätt

Nämnd

75 14 kap 21 §, 2 st

Godkänna avtal som ställföreträdaren träffat med
värdepappersinstitutet.

Nämnd

76 14 kap 23 §

Bestämma tid och plats för granskning av förordnad
Handläggare
förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning, då
förordnad förmyndare, god man eller förvaltare
frånträder sitt uppdrag.

77 14 kap 24 §, 2 st

Beslut om befrielse för dödsbo från skyldigheten att
lämna års- eller sluträkning eller beslut om att sådana
räkningar får lämnas i förenklad form.

Handläggare

Innehåll

Delegat

78 15 kap 3 §

Bestämmande av särskild tid för avgivande av
redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo.

Handläggare

79 15 kap 4 §

Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning.

Ordförande
Vice ordförande

Lagrum

80 15 kap 5 §, 1 st

Samtycke till egendomens fördelning vid bodelning
eller skifte.

Delegationsbeslut
fattas efter
föredragning av
handläggare
Ordförande
Vice ordförande
Delegationsbeslut
fattas efter
föredragning av
handläggare
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81 15 kap 5 §, 2 st

Samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i
dödsbo.

Ordförande
Vice ordförande
Delegationsbeslut
fattas efter
föredragning av
handläggare
Nämnd

82 15 kap 6 §, 2 st

Samtycke till arvs avstående enligt ÄB 3:9.
(särkullbarn)

83 15 kap 7 §, 1 st

Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat
dödsbo.

Nämnd

84 15 kap 7 §, 2 st

Samtycke till hävande av avtal om sammanlevnad i
oskiftat dödsbo.

Nämnd

85 15 kap 8 §, 2 st

Bestämmande om ny tid för avgivande av års uppgift.

Handläggare

86 16 kap 3 §, 1 st

Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares
verksamhet.

Handläggare
Assistent

87 16 kap 3 §, 2 st

Utseende av någon som har rätt att gå igenom
förmyndares, gode mäns och förvaltares räkenskaper
och anteckningar samt de värdehandlingar som
ställföreträdaren förvarar.
Bestämmande av tid och plats där ställföreträdaren
skall hålla handlingarna tillgängliga.
Att på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar,
redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter
göra anteckningar om verkställd granskning.

Handläggare

89 16 kap 5 §, 1 st

Bestämmande av tid för yttrande över
granskningsanmärkning.

Handläggare
Assistent

90 16 kap 5 §, 2 st

Beslut om granskningsanmärkning. Att pröva om
beslut enligt några bestämmelser i 13 eller 14 Kap
behöver meddelas eller om ställföreträdaren bör
entledigas eller någon annan åtgärd vidtagas.

Nämnd

Innehåll

Delegat

88 16 kap 4 §

Lagrum
91

92

16 kap 9 §, 1 st Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han
eller hon har fyllt 16 år, eller den som har god man
eller förvaltare samt den enskildes make eller sambo
och närmaste släktingar i fråga om en
förvaltningsåtgärd av större vikt.
16 kap 9 §, 2 st Återkallande av samtycke till beslut.
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Handläggare
Assistent

Handläggare

Nämnd
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93

16 kap 10 §, 1
st

Inhämtande av uppgifter från socialnämnder och andra Handläggare
myndigheter.
Assistent

94

16 kap 10 a §

Inhämtande av uppgift från bank m fl.

Handläggare

95

19 kap 19 §

Lämnande av uppgifter till Länsstyrelsen.

Handläggare

Begära att dödsbo skall avträdas till förvaltning av
boutredningsman.

Nämnd

Ärvdabalken
96 19 kap 1 §

Lag (1935:46) om tillsyn av i vissa fall å oskiftat dödsbo efter
medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge
97 2 §
Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i
anledning därav.

Tryckfrihetsförordningen
98 2 kap 14 §
Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling
som hör till överförmyndarnämnds
verksamhetsområde.

Handläggare

Handläggare

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
99 6 kap 2-3 § §
Prövande av fråga om utlämnande av allmän
handling.

Handläggare

100 10 kap 14 §

Handläggare

Beslut om förbehåll vid utlämnande av
sekretessbelagd, allmän handling.

Förvaltningslagen, SFS 2017:900
101 45 §
Beslut om avvisning av för sent ankommet
överklagande.

Handläggare

102 36 §

Rättelse av beslut på grund av skrivfel, räknefel
eller liknande förbiseende.

Ordförande
Vice ordförande
Handläggare

103 37-39 § §

Omprövning av beslut

Ordförande
Vice ordförande
Handläggare
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Lagrum

Innehåll

Delegat

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
104 2 §
Förordnande av god man

Handläggare

105 3 §

Bereda barn tillfälle att yttra sig i ärende om
förordnande av god man

Handläggare

106 5 §

Beslut om upphörande av godmanskap

Handläggare

107 6 §

Beslut om entledigande på god mans begäran

Handläggare

108 7 § 2 st

Beslut om upphörande av godmanskap och
entledigande av god man. Överförmyndaren tar
upp frågan på eget initiativ.

Handläggare

Ansökan om utdömande av vite

Handläggare

Lag (1985:206) om vite
109 6 §

Antagen av överförmyndarnämnden den 18 oktober 2016, § 86
Ändrad av överförmyndarnämnden den 4 juni 2018, § 99
Ändrad av överförmyndarnämnden den 19 februari 2019, § 28
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