Höglandets överförmyndarverksamhet
Överförmyndarnämnden

Delegationsordning
Allmänt om delegation
I 19 kap 14 § föräldrabalken finns bestämmelser om vilka beslut som kan delegeras och till
vem. Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot, en ersättare som tjänstgör eller en
kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs, att avgöra vissa grupper av
ärenden. Lagtextens utformning medger att beslutanderätt även kan delegeras till en
kommunal tjänsteman i en annan kommun.
Beslut som inte får delegeras
•
•
•
•
•

En framställning eller yttrande till kommunfullmäktige
Beslut enligt 11 kap 20 § föräldrabalken att entlediga eller skilja en god man eller
förvaltare från sitt uppdrag
Beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
Att förelägga vite
Beslut där den som erhållit delegation finner att samtycke, tillstånd förordnande,
upphörande eller entledigande inte bör meddelas eller beslutas, eller anser att frågan
är tveksam

Delegering av beslutanderätt till tjänstgörande ordförande
Kommunallag (2017:725)
Lagrum

Ärende

6 kap 39 §

Tjänstgörande ordförande får på nämndens vägnar besluta i
ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte kan
avvaktas

Delegering av processbehörighet
Tjänstgörande ordförande och enhetschef är behöriga att som
ombud föra Höglandets överförmyndarnämnds talan i mål och
ärenden inom nämndens förvaltningsområde.
Delegering av beslutanderätt till handläggare och tjänstgörande ordförande
Beslutanderätt enligt nedanstående lagrum delegeras till tjänstgörande ordförande,
enhetschef och handläggare i Höglandets överförmyndarverksamhet.
Föräldrabalk (1949:381)
Lagrum

Ärende

Höglandets överförmyndarverksamhet
9 kap 3 § 2 st

Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta
egendom

9 kap 4 §

Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta
egendom

9 kap 8 § 2 st

Omhändertagande av egendom

11 kap 1-3 §§

Beslut om förordnande av god man

11 kap 4 § 2 st

Beslut om förordnande av god man inom ramen för anordnat
godmanskap

11 kap 7 § 3 st

Bestämma omfattningen av förvaltarskap

11 kap 7 § 4 st

Beslut om förordnande av förvaltare inom ramen för anordnat
förvaltarskap

11 kap 18 § 2, 4 st

Interimistiskt beslut om förordnande av god man eller förvaltare

11 kap 19, 19b §§

Upphörande av godmanskap, entledigande av ställföreträdare

11 kap 23 § 4 st

Beslut om jämkning av godmanskap enligt 11 kap 1-3§§

12 kap 10 § 1 st

Beslut om samtycke i efterhand till ingånget avtal

12 kap 16 §

Beslut om arvode och ersättning till förordnad ställföreträdare

12 kap 17 § 2 st

Beslut om arvode och ersättning till legala förmyndare

13 kap 6 §

Samtycke till placering av omyndigs tillgångar

13 kap 8 §

Samtycke till uttag av omyndigs medel

13 kap 9 §

Beslut om lättnader eller upphörande av kontrollerad förvaltning

13 kap 16 §

Beslut om befrielse från redovisning eller redovisning i förenklad
form

13 kap 18 §

Föreläggande om redovisning

13 kap 19 § 1 st

Beslut om skärpande föreskrifter

14 kap 6 §

Samtycke till placering av tillgångar

Höglandets överförmyndarverksamhet
14 kap 8 §

Samtycke till uttag av medel

14 kap 10 §

Undantag från 4-8 §§

14 kap 11 §

Samtycke till åtgärd avseende fast egendom eller nyttjanderätt
till sådan egendom eller tomträtt

14 kap 16 §

Beslut om redogörelse över ej förvaltad egendom

14 kap 19 §

Beslut om befrielse från redovisning eller redovisning i förenklad
form

14 kap 21 § 1 st

Beslut om skärpande föreskrifter

14 kap 24 § 2 st

Beslut om befrielse från dödsbos skyldigheter att lämna
redovisning eller medgivande till redovisning i förenklad form

15 kap 4 §

Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning

15 kap 5 § 1 st

Samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller arvskifte

16 kap 5 § 2 st

Besluta om granskningsanmärkning

16 kap 9 § 2 st

Återkallande av samtycke som fattats enligt delegation

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

Ärende

2§

Förordnande av god man

5§

Upphörande av godmanskap

6§

Beslut att entlediga god man

Tryckfrihetsförordning (1949:105)
Lagrum

Ärende

2 kap 14 §

Avslag på begäran att lämna ut allmän handling

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Lagrum

Ärende

6 kap 2-3 §§

Pröva fråga om utlämnande av allmän handling

Höglandets överförmyndarverksamhet
10 kap 14 §

Besluta om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd allmän
handling

Förvaltningslag (1986:223)
Lagrum

Ärende

9 § 2 st

Besluta om muntlig handläggning

12 § 1 st

Besluta att avslå begäran från enskild part att ärende ska avgöras

14 § 2 st

Besluta att avvisa ombud eller biträde

15 § 2 st

Besluta att förelägga ett ombud att styrka sin behörighet

20 § 2 st

Besluta att förelägga enskild att avhjälpa brist i en framställning

45 § 1 st

Besluta att avvisa ett överklagande som kommit in för sent

Fastighetsbildningslag (1970:988)
Lagrum

Ärende

4 kap 12 §

Förordnande av god man

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
Lagrum

Ärende

17 § 2 st

Förordna god man vid motstridiga intressen

Höglandets överförmyndarverksamhet
Bilaga
Beslut som inte delegeras
Föräldrabalken
FB 11:20
FB 12:12
FB 12:13
FB 13:10
FB 13:11
FB 13:12
FB 13:13
FB 13:19 2 st
FB 14:12 2 st
FB 14:13
FB 14:14
FB 14:21 2 st
FB 15:5 2 st
FB 15:6 2 st
FB 15:7
FB 16:3

Entledigande gm olämplig
Besluta om fördelning mellan flera stf, besluta vid oenighet
Besluta om ställande av säkerhet
Fast egendom barn
Understöd till anhörig barn
Lån, skuld, borgen, säkerhet, barn
Driva rörelse barn
Godkänna avtal värdepappersinstitut, barn
Understöd anhörig
Lån, skuld, borgen, säkerhet
Driva rörelse
Godkänna avtal värdepappersinstitut
Överlåtelse av andel i dödsbo
Arvsavstående, samtycke
Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. Häva avtal om
sammanlevnad i oskiftat bo
Vitesföreläggande

Lag Framtidsfullmakter
26 §

Besluta att framtidsfullmakt inte får brukas

