DELEGATIONSORDNING för
ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN I NORRORT
Reviderad och antagen av Överförmyndarnämnden i Norrort 2019-09-26, §69/2019.

Allmänt om delegation
Delegation innebär ett uppdrag från Överförmyndarnämnden att i ett
visst ärende eller grupp av ärenden besluta på nämndens vägnar.
Delegaten (den som har fått delegation) träder helt i nämndens ställe.
Ett beslut fattat med stöd av delegation kan inte ändras eller
upphävas av nämnden.
Överförmyndarnämnden kan återkalla ett givet delegationsuppdrag.
Delegaten kan återlämna beslutanderätten i ett visst ärende till
överförmyndarnämnden om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla
det.

Anmälan av beslut
Beslut som fattas med stöd av Föräldrabalken behöver enligt FB 19
kap 14 § 3 st inte anmälas för överförmyndarnämnden. Detta gäller
även beslut fattade i enlighet med lag som god man för
ensamkommande barn, se 12 § Lag om god man för
ensamkommande barn.

Jäv
Vid jäv tillämpas Förvaltningslagen 16 §.

Brådskande ärenden
I ärenden som inte är delegerade och inte måste fattas av nämnden
samfällt enligt FB 19 kap 14 §, har ordföranden rätt att fatta beslut på
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens
beslut inte kan avvaktas, KL 6 kap 39 §. Sådant beslut ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde. Vid hinder för ordföranden övergår
beslutanderätten till förste vice ordföranden och därefter andre vice
ordförande.
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Förbud mot delegering
Överförmyndarnämnden får enligt FB 19 kap 14 § 1 st. uppdra åt en kommunal
tjänsteman (gäller även tjänsteman i annan kommun) med den kompetens som behövs för
uppdraget att avgöra ärenden på överförmyndarens vägnar.
Följande beslut får inte delegeras utan ska fattas av nämnden samfällt (se FB 19:14, 2 st):
 framställning och yttranden till kommunfullmäktige
 beslut enligt 11 kap 20 § FB att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från
uppdraget mot hens vilja
 beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
 att förelägga vite

Hänskjutning till nämnd
Finner delegaten att samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande i ett visst
fall inte bör meddelas eller beslutas, eller anser hen frågan tveksam, skall ärendet hänskjutas till
nämnden (se FB 19 kap 14 §, 3 st.).

Förkortningar:
C = Chef
H = Handläggare
A = Administratör
FB = Föräldrabalken
FF = Förmynderskapsförordning
FL = Förvaltningslag
LEB = Lag om god man för ensamkommande barn
LOF = Lag om framtidsfullmakter
TF = Tryckfrihetsförordningen
ÄB = Ärvdabalken
KL = Kommunallagen
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Nr

1.

Lagrum
Föräldrabalken
(FB)
FB 9 kap
FB 9 kap 3 §

2.

FB 9 kap 4 §

3.
4.
5.
6.

FB 11 kap
FB 11 kap 1 §
FB 11 kap 2 §
FB 11 kap 3 §
FB 11 kap 4 § 2 st.

7.

FB 11 kap 7 §

8.
9.
10.
11.
12.

Beslutsform

Delegeras till:

Beslut om samtycke till förmyndares beslut att
omhänderta egendom som myndling förvärvat genom
eget arbete.
Beslut om samtycke till beslut om att omhänderta
egendom som myndling fått genom gåva eller
testamente med förbehåll om att myndlingen själv skall
få disponera över egendomen

C, H

Beslut att förordna god man i förmyndares ställe
Beslut att förordna god man vid motstridiga intressen.
Beslut att förordna god man för bortavarande.
Beslut att förordna god man vid byte.

C, H
C, H
C, H
C, H

Besluta om omfattningen av förvaltarskap på uppdrag
av rätten.
FB 11 kap 7 §
Beslut att förordna förvaltare vid byte.
FB 11 kap 18 § 2 st. Beslut att interimistiskt förordna god man eller
förvaltare.
FB 11 kap 19 §
Beslut att godmanskap enligt FB 11 kap 1-3 §§ skall
upphöra.
FB 11 kap 19 §
Beslut att entlediga ställföreträdare på egen begäran.
FB 11 kap 23 §
Beslut om jämkning av godmanskap enligt FB 11 kap
1-3§§ (även interimistiskt beslut).

C, H

C, H

C, H
C, H
C, H
C, H
C, H

FB 12 kap
13.
14.

FB 12 kap 10 §
FB 12 kap 12 §

15.
16.
17.

FB 12 kap 12 §
FB 12 kap 13 §
FB 12 kap 16 §

18.

FB 12 kap 17 §

19.

FB 13 kap
FB 13 kap 6 §

20.
21.

FB 13 kap 8 §
FB 13 kap 9 §

22.

FB 13 kap 10 §

Samtycke i efterhand till ingånget avtal (ratihabering)
Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera
ställföreträdare
Beslut vid oenighet mellan ställföreträdare
Beslut om ställande av säkerhet
Beslut om arvode och ersättning för utgifter till
ställföreträdare.
Beslut om arvode och ersättning för utgifter till legala
förmyndare.

C, H
C, H

Beslut om samtycke till placering av tillgångar i aktier
eller på annat sätt än som anges i § 5.
Beslut angående uttag från spärrat konto.
Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll eller
lättnader i kontrollen.
Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av
den omyndiges fasta egendom eller nyttjanderätt till
sådan egendom och upplåtande av nyttjanderätt,
panträtt m.m. till sådan egendom.

C, H

C, H
C, H
C, H
C, H

C, H
C, H
C, H
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23.

FB 13 kap 16 §

24.
25.
26.

FB 13 kap 18 §
FB 13 kap 19 §
FB 14 kap
FB 14 kap 6 §

27.
28.

FB 14 kap 8 §
FB 14 kap 10 §

29.

FB 14 kap 11 §

30.

FB 14 kap 13 §

31.

FB 14 kap 16 §

32.

FB 14 kap 19 §

33.
34.

FB 14 kap 21 §
FB 14 kap 24 §

35.

FB 15 kap
FB 15 kap 4 §

36.

FB 15 kap 5 § 1 st.

37.

FB 16 kap
FB 16 kap 9 §

38.

39.

Lag om
framtidsfullmakt
17 §
FB 20 kap
FB 20 kap 3 §

C, H
Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller
sluträkning eller sådan redovisning i förenklad form vid
särskilda skäl.
C, H
Beslut om redogörelse för förvaltning.
C, H
Beslut om skärpande föreskrifter.

Beslut om samtycke till placering av tillgångar i aktier
eller på annat sätt.
Beslut angående uttag från spärrat konto.
Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll eller
lättnader i kontrollen.
Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av
den enskildes fasta egendom eller nyttjanderätt till
sådan egendom och upplåtande av nyttjanderätt,
panträtt m.m. till sådan egendom.

C, H

Beslut om samtycke till att ta upp lån eller ingå någon
annan skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller
ställa egendom som säkerhet för förbindelse.
Beslut om att ställföreträdare i särskild ordning skall
redogöra för den del av den enskildes tillgångar och
skulder som inte omfattas av ställföreträdarens
förvaltning.
Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller
sluträkning eller sådan redovisning i förenklad form vid
särskilda skäl.
Beslut om skärpande föreskrifter.
Befrielse från dödsbos skyldighet att lämna redovisning
resp. medgivande till redovisning i förenklad form

C, H

Beslut om samtycke till rättshandling vid
dödsboförvaltning
Beslut om samtycke till egendomens fördelning vid
bodelning eller skifte.

C, H

Besluta att återkalla samtycke till förvaltningsåtgärd av
större vikt.
Förordna god man enligt LOF 17 §

C, H

Överklagande av rättens beslut

C, H

Förordna god man i vårdnadshavare/förmyndares
ställe ansvara för den underåriges personliga
förhållanden och sköta dess angelägenheter
Beslut om upphörande av godmanskap.

C, H

C, H
C, H
C, H

C, H

C, H

C, H
C, H

C, H

C, H

Lag (2005:429)
om god man för
ensamkommande barn
40.

LEB 2 §

41.

LEB 5 §

C, H
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42.
43.

LEB 6 §

Beslut att byta god man vid egen begäran
Kommunallagen
6 kap. 39 § KL
Beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens
beslut inte kan avvaktas

C, H
Ordföranden,
förste vice
ordförande,
andre vice
ordförande
var för sig.

Förvaltningslag
(2017:900)
44.

FL 12 §

45.
46.
47.
48.

FL 36 §
FL 37 §
FL 38-39 §
FL 45 §

49.

50.

Utan lagrums hänvisning
Tryckfrihetsförordningen
(1949:105)
2 kap 14-15 §§

51.

Offentlighetsoch sekretesslag
(2009:400)
6 kap 2-3§§
6 kap 7 § 2 st

52.

10 kap 4 §

Särskilt beslut om att avslå begäran om att ärendet ska
avgöras omgående
Rättelse av skrivfel
Beslut om omprövning vid nya omständigheter
Ändring av beslut
Rättidsprövning och i förekommande fall beslut om
avvisning
Avskriva ärenden då behov av företrädare inte längre
kvarstår innan ärendet överlämnats till domstol.

C, H

Prövning av fråga om utlämnande av
allmän handling.

C, H

Prövning av fråga om utlämnande av
allmän handling.
En myndighet får överklaga ett beslut av en annan
myndighet att avslå den förstnämnda myndighetens
begäran att få ta del av en handling eller på annat sätt
få del av en uppgift, om inte annat anges i lag eller
förordning
Beslut om förbehåll vid utlämnande
av sekretessbelagd uppgift.

C, H

C, H, A
C, H
C, H

C, H
C, H

C, H

C, H

