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Delegationsordning för
överförmyndarnämnden Motala, Mjölby,
Vadstena och Ödeshögs kommuner 2018
Delegation innebär ett uppdrag från överförmyndarnämnden att i ett visst ärende eller grupp
av ärenden besluta på nämndens vägnar. Delegaten träder helt i nämndens ställe, ett beslut
fattat med stöd av delegation kan inte ändras av nämnden.
Överförmyndarnämnden kan återkalla ett givet delegationsuppdrag.
Delegat kan återlämna beslutanderätten i ett visst ärende till överförmyndarnämnden om
ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det.
1. Omfattning
Delegat har rätt att fatta beslut enligt denna ordning under förutsättning att ärendet inte är av
principiell betydelse eller annars av större vikt.
En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige får inte beslutas på annat sätt än av
nämnden samfällt. Detsamma gäller beslut enligt 20 § 11 kap. föräldrabalken 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 erhållit delegation att samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande enligt föräldrabalken i ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas, eller anser hen
frågan tveksam, ska ärendet hänskjutas till nämnden.
2. Gränsdragning mot verkställighet
Delegation krävs vid beslut som innebär en rätt att fatta självständiga beslut där beslutsalternativ finns och bedömning och övervägande krävs och som normalt sett kan överklagas (ren
verkställighet kan inte överklagas).
Verkställighet omfattar beslut som
• inte ger utrymme för självständiga bedömningar
• är rutinärenden med tillämpning av riktlinjer/principbeslut från
överförmyndarnämnden
• rör den inre verksamheten och inte påverkar förhållanden utåt (till exempel den
löpande driften)
• är av förberedande och verkställande art (till exempel avgiftsdebitering enligt
kommunens taxa för kopior av allmänna handlingar m.m.).
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3. Undertecknande
Enligt överförmyndarnämndens reglemente ska avtal, andra handlingar och skrivelser som
beslutas av nämnden undertecknas av ordföranden eller vid förfall för hen av vice ordförande
och kontrasigneras av nämndens sekreterare eller annan anställd som nämnden bestämmer.
I det fall ärende delegeras till tjänsteman eller enskild förtroendevald undertecknar hen delegationsbeslutet.
4. Anmälan
Beslut fattade på delegation ska anmälas till överförmyndarnämnden genom att listor över
besluten finns tillgängliga vid nämndens nästkommande sammanträde.
Beslut fattade enligt föräldrabalken behöver dock inte anmälas.
5. Vidaredelegation
Förvaltningschef har rätt att i den utsträckning ordningen medger det, uppdra åt annan anställd i var och en av i Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner att besluta i dennas
ställe (vidaredelegation) i enlighet med bestämmelserna i 37 § 6 kap. kommunallagen.
Beslut fattade med stöd av vidaredelegation ska anmälas till den vidaredelegerande förvaltningschefen. Beslut fattade enligt föräldrabalken behöver dock inte anmälas.
En aktuell förteckning över av förvaltningschef beslutade vidaredelegationer ska, förutom hos
chefen själv, förvaras hos överförmyndarnämnden.
6. Förkortningar
Följande förkortningar och beteckningar förekommer i delegationsordningen:
ÖNO

Överförmyndarnämndens ordförande

ÖNVO

Överförmyndarnämndens vice ordförande

BKD

Biträdande kommundirektör i Motala kommun

AC

Administrativ chef vid kommunledningsförvaltningen i Motala kommun

HL

Handläggare vid överförmyndarkansliet i Motala

KL

Överförmyndarhandläggare Katarina Lind

SH

Överförmyndarhandläggare Sofia Hägg

JO

Överförmyndarhandläggare Judith Ottosson

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs
kommuner 2018
Sida 2 (8)

Ärende

Delegeras till

Möjlighet till
vidaredelegation

A.
AC

-

A. Inköp m.m.
A 1.

Inköpsbeslut, inom ramen för uppdraget, där ramavtal ej
tecknats

B.
BKD efter samB. över 3 basbelopp
råd med upphandlare på
upphandlingskontoret
Inköpsbeslut, inom ramen för uppdraget, genom avrop där a)
ramavtal tecknats
AC
A. t.o.m. 3 basbelopp

A 2.

A 3.

a) t.o.m. 3 basbelopp
b) över 3 basbelopp

b)
BKD

Antagande av extern konsult

AC

B. Finansförvaltning
B 1.
B 2.

Utseende och entledigande av attestanter
AC
Slutlig avskrivning av fordran (kapital, ränta och kostnader) a)
För varje post, enligt riktlinjer för debitering, kreditering
BKD
och kravhantering
b)
a) upp t.o.m. 25 000 kr
inte delegerat
b) över 25 000 kr

C. Föräldrabalken (1949:381)
C 1.
C 2.
C 3.
C 4.
C 5.

10 kap. 14 §
Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare
10 kap. 18 §
Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare
eller medförmyndare
11 kap. 1 § 1 st
Förordnande av god man
11 kap. 2 §
Förordnande av god man
11 kap. 3 §
Förordnande av god man

HL
HL
HL
HL
HL
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Ärende

Delegeras till

C 6.

HL

C 7.
C 8.
C 9.
C 10.
C 11.
C 12.
C 13.
C 14.
C 15.
C 16.
C 17.

C 18.
C 19.
C 20.
C 21.
C 22.
C 23.

11 kap. 4 § 2 st
Förordnande av god man
11 kap. 7 § 3 st
Beslut om omfattning av förvaltarskap
11 kap. 7 § 4 st
Förordnande av förvaltare
11 kap. 15 § 1 st
Ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 §
11 kap. 15 § 1 st
Ansökan om anordnande av förvaltarskap enligt 11 kap. 7
§
11 kap. 16 § 2 st
Yttrande till rätten i ärende om anordnande av
godmanskap eller förvaltarskap
11 kap. 17 a § 1 och 3 st
Inhämtande av yttranden och utredning
11 kap. 17 a § 2 st
Förslag på god man eller förvaltare
11 kap. 18 § 2 st
Interimistiskt förordnande av god man eller förvaltare
11 kap. 19 §
Ansökan om upphörande av godmanskap enligt 11 kap. 4 §
eller förvaltarskap
11 kap. 19 §
Upphörande av godmanskap enligt 11 kap. 1 §, 2 § eller 3 §
11 kap. 19 b §
Upphörande av godmanskap eller förvaltarskap i vissa fall
Entledigande av god man eller förvaltare med undantag
enligt 11 kap. 19 a § och 20 §
11 kap. 21 §
Ansökan om upphörande av godmanskap enligt 4 § eller
förvaltarskap
11 kap. 23 §
Ansökan om jämkning av godmanskap enligt 11 kap. 4 §
eller förvaltarskap
11 kap. 23 §
Yttrande till rätten i ärende om jämkning av godmanskap
eller förvaltarskap
11 kap. 23 §
Jämkning av godmanskap enligt 11 kap. 1-3 §§
12 kap. 9 §
Begäran om upplysningar
12 kap. 10 §
Samtycke i efterhand till ingånget avtal

Möjlighet till
vidaredelegation

HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL

HL
HL
HL
HL
HL
HL
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Ärende
C 24.
C 25.
C 26.
C 27.

C 28.
C 29.
C 30.

C 31.

C 32.
C 33.
C 34.
C 35.
C 36.
C 37.
C 38.
C 39.
C 40.

12 kap. 12 §
Fördelning av förvaltning mellan flera ställföreträdare
12 kap. 12 §
Beslut vid oenighet mellan ställföreträdare
12 kap. 13 §
Beslut om ställande av säkerhet
12 kap. 16 §
Beslut om arvode och ersättning till förordnad ställföreträdare enligt antagen taxa samt beslut om betalning ska
utgå av den enskildes medel, dödsbos medel eller kommunala medel
12 kap. 17 §
Beslut om arvode och ersättning till föräldrar som är
förmyndare
13 kap. 6 §
Samtycke till placering av omyndigs medel
13 kap. 8 §
Tillstånd till uttag av omyndigs medel upp till totala uttag
för huvudmannen motsvarande ett prisbasbelopp per
kalenderår
13 kap. 8 §
Tillstånd till uttag av omyndigs medel upp till totala uttag
för huvudmannen motsvarande två prisbasbelopp per
kalenderår
13 kap. 9 §
Lättnader i eller upphörande av överförmyndarkontroll
13 kap. 10 §
Samtycke till åtgärd avseende fast egendom eller
nyttjanderätt till sådan upp till 100 prisbasbelopp
13 kap. 16 §
Befrielse från redovisningsskyldighet respektive
medgivande till redovisning i förenklad form
13 kap. 17 §
Bestämmande av ny tid för redovisning
13 kap. 18 §
Beslut om redovisning
13 kap. 19 §
Skärpande föreskrifter och godkännande av avtal med
värdepappersinstitut
13 kap. 21 §
Bestämmande av tid och plats för granskning
14 kap. 6 §
Samtycke till placering av tillgångar
14 kap. 8 §
Samtycke till uttag av spärrade bankmedel upp till totala
uttag för huvudmannen motsvarande fyra prisbasbelopp
per kalenderår

Delegeras till
HL

Möjlighet till
vidaredelegation

HL
HL
HL

HL
HL
HL

ÖNO och
ÖNVO var för
sig
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
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Ärende
C 41.
C 42.

C 43.
C 44.
C 45.
C 46.
C 47.
C 48.
C 49.
C 50.
C 51.
C 52.
C 53.
C 54.
C 55.
C 56.
C 57.
C 58.
C 59.

Delegeras till

14 kap. 10 §
Undantag från 14 kap. 4-8 §§
14 kap. 11 §
Samtycke till åtgärd avseende fast egendom eller
nyttjanderätt till sådan upp till 100 prisbasbelopp.

HL

14 kap. 16 §
Beslut om redovisning
14 kap. 19 §
Befrielse från redovisningsskyldighet respektive
medgivande till redovisning i förenklad form
14 kap. 20 §
Bestämmande av ny tid för redovisning
14 kap. 21 §
Skärpande föreskrifter och godkännande av avtal med
värdepappersinstitut
14 kap. 23 §
Bestämmande av tid och plats för granskning
14 kap. 24 §
Befrielse från dödsbos skyldighet att lämna redovisning
respektive medgivande till redovisning i förenklad form
14 kap. 25 §
Beslut om ersättning till dödsbo
15 kap. 3 §
Bestämmande av tid för redogörelse för hinder mot skifte
av dödsbo
15 kap. 4 §
Samtycke till rättshandling
15 kap. 5 §
Samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller
skifte
15 kap. 5 §
Samtycke till överlåtelse av enskilds andel i dödsbo
15 kap. 6 §
Samtycke till arvsavstående
15 kap. 7 §
Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
15 kap. 8 §
Bestämmande av ny tid för årsuppgift
16 kap. 3 §
Granskning av ställföreträdares verksamhet
16 kap. 3 §
Utseende av granskare
16 kap. 3 §
Bestämmande av tid och plats för handlingar

HL

Möjlighet till
vidaredelegation

HL

HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL
HL

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs
kommuner 2018
Sida 6 (8)

Ärende
C 60.
C 61.
C 62.

C 63.
C 64.
C 65.

16 kap. 5 §
Beslut om tid för yttrande
16 kap. 5 §
Anmärkning
16 kap. 5 §
Prövning om beslut enligt 13 eller 14 kap. behöver
meddelas eller ställföreträdaren entledigas eller annan
åtgärd vidtas
16 kap. 9 §
Återkallande av samtycke
16 kap. 10 §
Begäran om uppgifter från socialnämnder och andra
myndigheter
16 kap. 10 a §
Begäran om uppgifter från bank, kreditmarknadsföretag
m.fl.

Delegeras till Möjlighet till
vidaredelegation
HL
HL
HL

HL
HL
HL

D. Förmynderskapsförordningen (1995:379)
D 1.
D 2.

5§
Granskning och omprövning av förvaltarskap
7§
Yttrande till rätten i frågor om ställföreträdarskap

HL
HL

E. Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn
E 1.
E 2.
E 3.

2§
Förordnande av god man
5§
Upphörande av godmanskap
6§
Entledigande av god man

HL
HL
HL

F. Lagen (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland,
Island eller Norge
F 1.

2§
Tillsyn över god mans uppdrag och beslut i anledning
därav

HL

G. Förvaltningslagen (1986:223)
G 1.
G 2.
G 3.
G 4.

45 §
Avvisning av för sent inkommet överklagande
36 §
Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende
37 §
Ändring av felaktigt beslut får ändras på grund av nya
omständigheter eller annan anledning
38 §

KL, SH, JO
HL
HL
HL
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Beslut ska ändras om det är uppenbart felaktigt och att
beslutet kan ändras snabbt och enkelt utan till nackdel
för enskild part
Ärende

Delegeras till Möjlighet till
vidaredelegation

H. Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
H 1.

2 kap. 14-15 §§
Avslag på begäran att få ta del av allmän handling eller
beslut att lämna ut handling med förbehåll

KL, SH, JO

I. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
I 1.
I 2.

6 kap. 6 §
BKD
Avslag på begäran att ge enskild tillfälle att själv använda
tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling
6 kap. 7 §
HL
Överklagande av beslut av annan myndighet att avslå
överförmyndarnämndens begäran att få ta del av en
handling eller på annat sätt få del av en uppgift

J. Övrigt
J 1.
J 2.
J 3.
J 4.
J 5.
J 6.
J 7.
J 8.

Avskrivning av återkallade ärenden eller ärenden som
annars blivit inaktuella (avskrivningsbeslut i övrigt fattas
av nämnden)
Yttrande till rätten över överklagat beslut fattat av
delegat eller nämnden samfällt
Överklagande av domstols beslut i anledning av beslut
fattat med stöd av delegation
Överklagande av beslut från Migrationsverket respektive
domstolsbeslut i anledning av detta
Rätt att företräda överförmyndarnämnden inför
domstol
Utfärdande av fullmakt för ombud att föra nämndens
talan inför domstol och andra myndigheter
Beslut i brådskande ärenden på nämndens vägnar enligt
6 kap. 39 § KL
Andra ärenden som till art och betydelse är jämförliga
med ovan angivna ärendegrupper

HL
HL
HL
HL
HL
AC
ÖNO och
ÖNVO var för
sig
Respektive
delegat för
jämförlig
ärendegrupp
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