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Sammanträde med Överförmyndarnämnden
Tid:
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Plats:

Rådslaget, Rådhuset, Alingsås

Lady France Mulumba
(KD),
Ordförande

Anthon Gustavsson,
Sekreterare

Ärendelista
1.

2.

Information och överläggningar
A / Information om och introduktion till överförmyndarnämndens
verksamhetsområde
B / Information om konsekvensbeskrivning gällande förändring av resurser i
överförmyndarnämndens verksamhet och Utvärdering av överförmyndarnämndens
arbete mandatperioden 2015-2018
C / Information om utbildning för nämndens ledamöter
Revidering av överförmyndarnämndens delegationsordning, 2019.001
ÖN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-01-14
Anthon Gustavsson

Överförmyndarnämnden

2019.001 ÖN

Tjänsteskrivelse-Revidering av överförmyndarnämndens
delegationsordning
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har gjort en översyn och revidering av överförmyndarnämndens
delegationsordning.
Förvaltningens yttrande
Föreslagen delegationsordning för överförmyndarnämnden har uppdaterats utifrån
dataskyddsförordningen (GDPR) samt utifrån organisationsförändring.
Text som är markerat i gult är helt ny jämfört med föregående delegationsordning.
Ekonomisk bedömning
Ärendet utgör ingen ekonomisk påverkan för verksamheten
Förslag till beslut
Delegationsordning för överförmyndarnämnden antas att gälla från och med den 15 januari
2019
Beslutet ska skickas till
Cecilia Knutsson
Stabschef kommunledningskontoret

Anthon Gustavsson
Strateg

Cecilia Knutsson, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-01-14
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Delegationsordning för överförmyndarnämnden
Senast reviderad av överförmyndarnämnden den xx januari 2019, § 2.

Med de förbehåll som anges i 6 kap 34 § kommunallagen (1991:900) kan
överförmyndarnämnden delegera beslutanderätten i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden, inom ramen för nämndens förvaltningsområde.

Ärenden som inte får delegeras
Beslutanderätten får inte delegeras vad gäller
 Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
 Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige
 Negativa beslut mot enskild eller beslut mot den enskildes vilja
 Beslut om entledigande eller att skilja en god man eller förvaltare från uppdraget
 Beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
 Beslut om vitesföreläggande
 Alla beslut som delegaten anser vara tveksamma samt alla beslut som denne föreslår
avslag till
Beslut som fattats på delegation från en överförmyndarnämnd behöver inte anmälas till
nämnden, enligt föräldrabalken 19 kap 14 §.
Vid förfall för överförmyndarnämndens ordförande får beslut fattas av
överförmyndarnämndens vice ordförande. Vid förfall för handläggare får beslut fattas av
enhetschef vid enheten för juridik, kansli och upphandling.

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden
En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan angiven ledamot i
nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska anmälas vid
nämndens nästa sammanträde.
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Nr

Lagrum

Ärendegrupp
Föräldrabalken
Förmyndare

1.1.

FB 9:3,4

Samtycke till förmyndare att
Handl.
omhänderta omyndigs intjänade medel
eller omyndigs tillgångar

1.2.

FB 9:8

Samtycke till förmyndare att
omhänderta omyndigs tillgångar

Handl.

1.3

FB 11:1

Förordna god man i förmyndarens
ställe

Handl.

1

2

Delegat Anmärkning

Ställföreträdare för myndiga huvudmän

2.1

FB 11:18

Förordna god man eller förvaltare
interimistiskt

Handl.

2.2

FB 11:19

Beslut om upphörande av
godmanskap enl. FB 11:1-3
Entlediga god man eller förvaltare

Handl.

3

Godmanskap vid jäv och bortavarande

3.1

FB 11:2

Beslut om förordnande av god man för Handl.
omyndiga eller vuxna när motstridiga
intressen föreligger mellan huvudman
och ställföreträdare

3.2

FB 11:3

Förordna god man för bortavarande

Handl.

3.3

FB 11:4,
st 2

Förordna god man när godmanskap
redan är förordnat

Handl.

3.4

FB 11:7,
st 3 och
st 4

Bestämma omfattning av förvaltarskap Handl.
Förordna förvaltare när förvaltarskap
redan är ordnat

4
4.1

Beslut om att
godmanskap
enligt 4 § eller
förvaltarskap
ska upphöra
fattas av rätten

Föräldrars förvaltning
FB 13:6

Samtycke till placering av omyndigs
tillgångar i aktier eller på annat sätt än
det som anges i 13 kap 5 §
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Handl.

Byte av god
man
Byte av
förvaltare

4.2

FB 13:8

Tillstånd till uttag av omyndigs
spärrade bankmedel
Beslut om att överförmyndarkontroll
ska upphöra
Beslut om lättnader i
överförmyndarkontrollen (dispens)

Handl.

4.3

FB 13:9,
st 1 och
st 3

4.4

FB 13:10

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

Handl.

4.5

FB 13:11

Beslut om samtycke till understöd

Handl.

4.6

FB 13:12

Beslut om upptagande av lån m.m.

Handl.

4.7

FB 13:13

Tillstånd för den omyndige att själv
driva rörelse

Handl.

Handl.

Gäller inte om
egendom
tillfallit den
omyndige med
villkor om
särskild
överförmyndar
kontroll
Bestämmelser
om
nyttjanderätt i
FB 13:10 göller
även servitut
och rätt till
elektrisk kraft
om rättigheten
upplåtits
genom avtal.

Tillstånd för föräldrarna att för den
omyndiges räkning driva rörelse
4.8

FB 13:16

Beslut om befrielse för föräldrarna att
Handl.
lämna års- eller sluträkning
Beslut att sådana räkningar får lämnas
i förenklad form

4.9

FB 13:18

Beslut om föreläggande för föräldrarna Handl.
att i årsräkning eller på annat sätt
redogöra för sin förvaltning

4.10

FB 13:19, p. 1 Bestämmande om att FB 13:3-7
st 1 och
ska tillämpas även i annat fall än som
st 2
följer av 13:2 (reglerna om
kontrollerad förvaltning)
p. 2 Begränsning av möjligheten att ta
ut pengar på bank
p. 3 Bestämmande av att
värdehandlingar ska förvaras och
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Handl.

St 2 gäller
depåavtal med
banken

förvaltas av ett värdepappersinstitut
eller ett motsvarande utländskt institut
p. 4 Begränsa föräldrars rättigheter att
förfoga över finansiella instrument
p. 5 Bestämmande att den som ska
betala pengar till en omyndig ska sätta
in dessa på bank FB 13:19, st 1
Godkännande av avtal som föräldrar
träffat med värdepappersinstitut
5

Ställföreträdare för vuxna och
omyndiga

5.1

FB 14:6

Samtycke till placering av den
enskildes tillgångar i aktier eller på
något annat sätt som avses i FB 14:5

Handl.

5.2

FB 14:8

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

Handl.

5.3

FB 14:10

Medgivande till undantag från
bestämmelserna i FB 14:4-8

Handl

5.4

FB 14:11

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

Handl.

5.5

FB 14:12

Beslut om understöd

Handl.

5.6

FB 14:13, Samtycke till upptagande av lån eller
st 1
att ingå skuldförbindelse, ingå
borgensförbindelse eller ställa den
enskildes egendom som säkerhet för
den enskildes eller någon annans
förbindelse

Handl.

5.7

FB 14:14

Handl.

Samtycke till att den enskilde driver
rörelse
Samtycke till att gode mannen eller
förvaltaren driver rörelse för den
enskildes räkning
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5.8

FB 14:16

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

Handl.

5.9

FB 14:19

Handl.

5.10

FB 14:21
st 1 och
st 2

Befrielse för ställföreträdaren från
skyldigheten att lämna årsräkning
eller sluträkning. Beslut att sådana
räkningar får lämnas i förenklad form
p. 1 Begränsa möjligheten att ta ut
pengar på bank
p. 4 Begränsa ställföreträdares rätt att
förfoga över finansiella instrument

Handl.

Avser i första
hand
egendom
enligt FB 9:1,
12:1 st.2

Direktinsättning
på spärrat
konto

Godkänna avtal som ställföreträdare
träffat med värdepappersinstitut
6

Ställföreträdare i dödsbo

6.1

FB 15:3

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

Handl.

6.2

FB 15:4

Samtycke till rättshandling enligt FB
13-14 kap. vid dödsboförvaltning

Handl.

6.3

FB 15:5
st 1 och
st 2

Samtycke till egendomens fördelning
vid bodelning eller skifte
Samtycke till överlåtelse av de
enskildes andel i dödsbo

Handl.

6.4

FB 15:6

Samtycke till arvsavstående enligt ÄB
3:9

Handl.

6.5

FB 15:7

Samtycke till avtal om sammanlevnad
i oskiftat dödsbo

Handl.
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Gäller
särkullbarn.
Arvsavstående
är annars inte
tillåtet
Hävande av
beslut fattas av
ÖFN

7

Allmänna bestämmelser

7.1

FB 12:10

Samtycke i efterhand av ingånget
avtal

7.2

FB 12:12, Beslut om fördelning av förvaltning
st 1 och
mellan flera förmyndare, gode män
st 2
eller förvaltare

Handl.

Handl.

Beslut vid oenighet om förvaltning
mellan förmyndare, gode män eller
förvaltare
7.3

FB 12:13

7.4

FB 12:16, Bestämmande av arvode och
st 1 och
ersättning för utgifter till förordnade
st 2, st 3 förmyndare, gode män och förvaltare
till 5
Bestämmande av i vad mån arvode
och ersättning för utgift ska utgå av
den enskildes medel, av dödsboets
medel eller kommunala medel

Handl.

7.5

FB 12:17

Handl.

8
8.1

8.2
8.3
8.4

Beslut om ställande av säkerhet

Bestämmande av arvode och
ersättning för utgifter till legala
förmyndare

Handl.

Generellt om tillsyn
FB 16:5

Rikta granskningsanmärkning

Handl.

Pröva om beslut enligt några bestämmelser i 13 eller 14 kap. behöver meddelas eller om ställföreträdaren bör
entledigas eller någon annan åtgärd
vidtagas
Återkallande av samtycke till beslut
Handl.
som fattats med stöd av delegering

FB 16:9,
st 1 och
st 2
FB 16:13, Framställan till domstol att utdöma vite Handl.
st 1
FB 20:7
Anlita ombud
Handl.
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10

Lag om god man för
ensamkommande barn

10.1

LeB 2§

Förordnande av god man

Handl.

10.2

LeB 5 §

Upphörande av godmanskap

Handl.

10.3

LeB 6 §
st 1
LeB §1 §
och FB
14:19

Entledigande av god man

Handl.

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

Handl.

10.4

11
11.1

Lag om framtidsfullmakter
LoFF 17§ Utse god man att företräda
fullmaktsgivare, på fullmaktshavarens
begäran

12

Handl.

Tryckfrihetsförordningen,
offentlighets- och sekretesslagen

12.1

TF 2:14,
OSL 6:3

Beslut om avslag på begäran om
utlämnande av allmän handling

Stabschef

12.2

OSL
32:4-5

Beslut om förbehåll vid utlämnande av
sekretessbelagd allmän handling

Stabschef

13

Förvaltningslagen

13.1

FL 9§

Beslut att avvisa oskickligt ombud
eller biträde

Handl.

13.2

FL 22§

Beslut om avvisning, ej talerätt

Handl.

13.3

FL 24§

Beslut om avvisning av för sent
inkommet överklagande

Handl.

13.4

FL 26§

Rättelse av skrivfel, räknefel eller
liknande förbiseende i nämndbeslut
eller delegationsbeslut

Handl.

13.5

FL 27§

Omprövning av beslut

Handl.
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Endast
delegerade
beslut

14
14.1

15
15.1

KomL
6:36

Kan
vidaredel
egeras.
(artikel
15)

Kommunallagen
Brådskande ärenden

Ordf.

Dataskyddslagstiftning (GDPR)
Utlämnande av registerutdrag

Stabschef

15.2

artikel
16

Rätt till rättelse av personuppgifter

Stabschef

15.3

artikel
17

Rätt till radering av personuppgifter

Stabschef

15.4

artikel
18

Rätt till begränsning av behandling av
personuppgifter

Stabschef

15.5

artikel
19

Anmälningsskyldighet avseende
rättelse, radering och begränsning av
personuppgifter

Stabschef

15.6

artikel
21

Rätt att göra invändningar mot
behandling av personuppgifter

Stabschef

15.7

artikel
28
artikel
33
artikel
34

Ingå PUB-avtal

Stabschef
Dso

Information till registrerade om
personuppgiftsincident

Dso

artikel
35

Konsekvensbedömning av dataskydd

Dso

15.8
15.9
15.
10

Anmälan av personuppgiftsincident
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Anmäls till
överförmyndar
en vid
nästkommande
sammanträde

Ändring av
grundläggande
information om
registrerad.
Innan beslut
fattas ska
avstämning
ske gentemot
arkivl och off-o
sekrl. I 1:a
hand prövas
om beslut om
gallring kan
ske.

16
16.1

Expropriationslagen
ExpL
3:2a

17
17.1

Förordna god man som företrädare
vid expropriation

Handl.

Fastighetsbildningslagen
FBL 4:12
och FB
11 kap

Förordna god man som företrädare
vid förrättning

Handl.

18

Övrigt

18.1

Överprövning av beslut om att inte
lämna ut allmän handling

Ordf.

18.2

Ledamöter och ersättares kurs och
konferenser och dylikt

Ordf.
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