Bilaga

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun
Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren som
tillsynsmyndighet enligt Föräldrabalken.
Enligt 19 kap 14 § i föräldrabalken (FB) får inte nedanstående beslut delegeras av Överförmyndarnämnden:






Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige
Beslut enligt 11 kap 20 § FB att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget
Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, 15 kap 7 § st 2 FB
Att förelägga vite, 16 kap 13 § FB
Avslagsbeslut

Finner den som får delegation 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.
Förkortningar:
J = Kommunjurist och chefsjurist vid Kommunstyrelsens förvaltning
G = Gruppchef vid överförmyndarenheten
U = Utredningssekreterare vid överförmyndarenheten
A = Assistent
FB = Föräldrabalken
FF = Förmynderskapsförordning
OFL = Offentlighet- och sekretesslag
LEB = Lag om god man för ensamkommande barn
PSL = Patientsäkerhetslagen
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Lagrum
Föräldrabalken

Innehåll

FB 9: 3-4

Samtycke till omhändertagande av egendom som underårig annars själv råder
över efter eget arbete eller efter villkor i gåva, testamente eller
förmånstagarförordnande
Förslag till Tingsrätten på person lämplig som förmyndare
Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare och medförmyndare
Förordnade av god man
Förordnande vid byte av god man
Ansöka om beslutsrätt om förvaltarskapets närmare omfattning. Beslut om att
förordna förvaltare vid byte
Bestämma omfattningen av förvaltarskap
Ansökan om förordnande av god man enligt FB 11:4 eller förvaltare
Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för någon
som fyllt 16 år
Avge yttrande i ärende om anordnande av godmanskap enligt FB 11:4 eller
förvaltarskap
Inhämta yttranden enligt FB 11:16 2 st och utredning enligt FB 11:17 samt lämna
förslag på god man eller förvaltare
Interimistiskt beslut om förordnande av god man
Beslut om upphörande av ett godmanskap eller förvaltarskap och om
entledigande av en god man eller förvaltare, på egen begäran
Ansökan om entledigande av god man eller förvaltare enligt 11 kap 4 §
Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap
Beslut om jämkning av godmanskapets omfattning enligt FB 11:1-3.
Infordra yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man eller
förvaltare
Begäran om upplysningar av förmyndare, gode män och förvaltare
Samtycke i efterhand till ingånget avtal

FB 10:14
FB 10:18
FB 11:1 – 3
FB 11:4
FB 11:7
FB 11:7 st 3

FB 11:15 st 1
FB 11:16 st 1
FB 11:16 st 2
FB 11:17a
FB 11:18

FB 11:19b
FB 11:21
FB 11:23 st 2
FB 11:23 st 4
FB 11:24
FB 12:9
FB 12:10

Delegeras till
J, G, U

Anmärkning
Underårig över 16
år

J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
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J, G, U

FB 12:17 st 2
FB 13:6

Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller
förvaltare
Beslut vid oenighet om förvaltning mellan förmyndare, gode män eller förvaltare
Beslut om ställande av säkerhet
Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till förordnade förmyndare,
gode män och förvaltare
Bestämmande i vad mån arvode och ersättning för utgift skall utgå av den
enskildes medel, av döds boets medel eller av kommunala medel
Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare
Samtycke till placering av omyndigas tillgångar i aktier eller på annat sätt

FB 13:8

Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel

J, G, U

FB 13:9 st 1
FB 13:9 st 3
FB 13:10
FB 13:11 st 2
FB 13:12

Beslut att överförmyndarkontroll skall upphöra
Beslut om lättnader i överförmyndarkontrollen
Godkännande av fastighetsförsäljning/förvärv m.m.
Samtycke till understöd
Tillstånd att för den omyndiges räkning ta upp lån eller ingå någon annan
skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom
som säkerhet för den omyndiges eller någon annans förbindelse
Tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse. Tillstånd för föräldrarna att för
den omyndiges räkning driva rörelse
Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut
att sådana räkningar får lämnas i förenklad form
Bestämmande av ny tid för avlämnande av förteckning, årsräkning eller
sluträkning
Föreläggande för föräldrar att i årsräkning eller på annat sätt redogöra för sin
förvaltning

J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U

FB 12:12 st 1
FB 12:12 st 2
FB 12:13
FB 12:16 st 1-2
FB 12:16 st 3-5

FB 13:13 st 2
FB 13:16
FB 13:17
FB 13:18

J, G, U
J, G
J, G, U

Enligt nämndens
riktlinjer

J, G, U
J, G, U
J, G, U

J, G, U

Upp till
200 000 kr
Upp till
200 000 kr

Underårig över 16
år

J, G, U
J, G, U
J, G, U
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FB 13:19 st 1

J, G, U

FB 14:6 st 1

Bestämmande om att kap 13 § 3-7 skall tillämpas även i annat fall än som följer
av § 2 i samma kapitel.
Begränsning av möjlighet att ta ut pengar på bank.
Bestämmande av att värdepapper skall förvaras och förvaltas av ett
värdepappersinstitut eller av motsvarande utländskt institut.
Bestämmande att premieobligationer skall skrivas in i statsskuldboken.
Bestämmande att den som skall betala pengar till en omyndig skall sätta in dessa
hos bank
Godkännade av avtalsvillkor som föräldrar träffat med värdepappersinstitut.
Bestämma tid och plats för granskning av föräldrarnas räkenskaper och övriga
handlingar som rör deras förvaltning
Samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller på annat sätt

FB 14:8

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

FB 14:10

Medgivande till undantag från bestämmelserna i kap 14 § 4-9

J, G, U

FB 14:11

Samtycke till fastighetsförsäljning/ förvärv över taxeringsvärde eller försäljning
vid öppen budgivning.

J, G, U

Vid köpeskilling under taxeringsvärde eller försäljning utan öppen budgivning
Samtycke till understöd
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
Samtycke till att den enskilde driver rörelse. Samtycke till att gode mannen eller
förvaltaren driver rörelse för den enskildes räkning
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

J

FB 13:19 st 2
FB 13:21 st 1

FB 14:12
FB 14:13 st 1

FB 14:14 st 1
FB 14:16

J, G, U
J, G, U
J, G, U

Upp till

200 000 kr
J, G, U, A

Upp till
200 000 kr

J, G, U
J, G, U

J, G, U
J, G, U
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FB 14:19
FB 14: 20
FB 14:21 st 1

FB 14:21 st 2
FB 14:23

FB 14:24
FB 15:3
FB 15:4
FB 15:5 st 1

FB 15:5 st 2
FB 15:6 st 2
FB 15:7 st 1
FB 15:8 st 2
FB 16:3 st 1-2
FB 16:4
FB 16:5 st 1

Befrielse för ställföreträdaren från skyldigheten att lämna årsräkning eller
sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får lämnas i förenklad form
Bestämmande av ny tid för inlämning av förteckning, årsräkning eller slut
räkning
Begränsa möjligheten att ta ut pengar på bank. Bestämma att värdehandlingar
skall förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut eller ett motsvarande
utländskt institut. Meddela den som skall betala pengar till den enskilde att
pengar skall sättas in hos bank
Godkänna avtalsvillkor som ställföreträdaren träffat med värdepappersinstitutet.
Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans eller
förvaltares räkenskaper och övriga handlingar som rör den förvaltning som
frånträtts
Vid ställföreträdares död befria dödsboet från skyldighet att lämna årsräkning
eller sluträkning eller att räkning får lämnas i förenklad form
Bestämmande av särskild tid för avgivande av redogörelse för hinder mot skifte
av dödsbo
Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning
Samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller skifte då testamente
saknas
Samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller skifte vid testamente
Samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo
Samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9
Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo
Bestämmande om ny tid för avgivande av årsuppgift
Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet
Göra anteckningar om verkställd granskning av årsräkningar, sluträkningar och
redogörelser
Bestämmande av tid för yttrande över granskningsanmärkning

J, G, U
J, G, U
J, G, U

J, G, U
J, G, U

J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
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FB 16:5 st 2

Anteckna granskningsanmärkning på granskad handling.
Pröva om beslut enligt någon bestämmelse i kap 13 eller 14 behöver meddelas
eller om ställföreträdaren bör entledigas eller någon annan åtgärd vidtagas

FB 16:9 st 1

FB 16:9 st 2
FB 16:10
FB 16:10 a

Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller hon 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
Återkallande av samtycke som fattats enligt delegation
Inhämtande av uppgifter från socialnämnd och andra myndigheter
Inhämtande av uppgift hos bank

Lagrum
Förmyndarskapsförordningen

Innehåll

FF 5 § st 1
FF 5 § st 2
FF 6 §

Ansökan om företrädarskapets upphörande
Särskild årlig granskning för prövning av förvaltarskap
Överflyttning av förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap till annan
kommun
Yttrande till rätten i ärenden som står under överförmyndarens tillsyn
Utfärdande av registerutdrag

FF 7 §
FF 11 §

Lagrum
Offentlighets- och
sekretesslag

Innehåll

OFL 32:4-5

Beslut att avslå begäran om utlämnande av allmän handling samt uppställande av
ev. förbehåll

J, G, U
Prövning i
samråd med
jurist
J, G, U

J, G, U
J, G, U
J, G, U

Delegeras till

Anmärkning

J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U, A

Delegeras till

Anmärkning

J
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Lagrum

Lag om god man
för ensamkommande barn
LEB 2 §
LEB 5 §
LEB 6 §
LEB 10 §

Innehåll

LEB 3, 7, 9 §

Förordnande av god man
Beslut om upphörande av godmanskap
Beslut om entledigande av god man
Underrättelse till socialnämnden om behov av att väcka talan eller anmälan till
rätten om särskilt förordnad vårdnadshavare
Inhämta yttrande

Lagrum

Innehåll

Delegeras till

Anmärkning

J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U
J, G, U

Delegeras till

Anmärkning

Patientsäkerhets
lagen
PSL 6:9

Begära undersökning eller utlåtande från läkare eller tandläkare i offentligt
bedriven hälso- och sjukvård

Övrigt

Befullmäktigande att som ombud föra överförmyndarnämndens talan vid
förhandlingar i domstol
Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis
Begära uppgifter ur belastningsregistret enligt Förordning (1999:1134) om
belastningregister 11 § p 15
Beslut om avvisning av försent inkommen överklagan av överförmyndarnämndens
beslut, enligt § 24 Förvaltningslag (1986:223)

J, G, U, A

Delegeras till
J

Anmärkning

J, G, U ,A
J, G, U
J, G, U
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