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1. Allmänt om delegation 
1.1. Syfte 

Det är upp till det beslutande organet att avgöra i vilken utsträckning man ska överlåta sin 
beslutsrätt. Med beslut i kommunallagen (2017:725), nedan KL, avses endast sådana beslut 
som inte är verkställighet. 

Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: 

• att avlasta det politiska organet rutinärenden  
• snabbare handläggning och kortare beslutsvägar för en effektivare 

kommunal förvaltning 

1.2. Innebörden av delegation 
Delegering innebär att överförmyndaren överlåter självständig beslutanderätt, d.v.s. ger 
någon i uppdrag att fatta beslut på överförmyndarens vägnar i vissa ärenden. Besluten 
gäller på samma sätt som om överförmyndaren själv fattat dem. Beslut som fattas av en 
tjänsteman utan delegering i ett ärende saknar laga verkan, d.v.s. att det beslutet inte gäller. 

Överförmyndaren kan återta delegationen, även för ett enskilt ärende, men detta får inte 
rättsverkan på redan fattade beslut. 

1.3. Bestämmelser kring delegation 
Överförmyndaren delegerar beslutanderätt enligt denna delegationsordning. Delegeringen 
lämnas i enlighet med kommunallagens bestämmelser 6 kap 37-40 §§, 7 kap 5-8 §§ samt 9 
kap 37 §  som avser avtalssamverkan och möjlighet att genom extern delegation delegera 
till anställda i annan kommun. Delegationen gäller tjänstemän i Nykvarns kommun och 
Södertälje överförmyndarnämnds kansli.  

Överförmyndaren får enligt 19 kap. 14 § Föräldrabalken (FB) uppdra åt en kommunal 
tjänsteman med den kompetens som behövs för uppdraget att avgöra ärenden på 
överförmyndarens vägnar.  

Beslutanderätten får enligt 6 kap. 38 § KL inte delegeras i följande slag av ärenden: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning och 
kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med 
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har 
överklagats, 
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3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till 
nämnden, eller 

5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

Beslutanderätten får enligt 19 kap. 14 § FB inte delegeras i följande slag av ärenden: 

• beslut enligt 11 kap. 20 § FB att entlediga eller skilja en god man eller 
förvaltare från uppdraget 

• besluta om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 
• föreläggande om vite 
• ett avslagsbeslut eller om avgörandet är tveksamt 

Delegationerna avser regelmässigt rutinärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. I ärenden av principiell beskaffenhet ska beslut fattas av behörig 
överförmyndare. 

1.4. Utformning av delegationsbeslut 
Ett delegationsbeslut ska vara skriftligt. Det ska i beslutet framgå när beslutet togs, att 
beslutet är taget på överförmyndarens vägnar samt vilken delegation beslutet vilar på. 

I normalfallet ska delegaten skriva ett delegationsbeslut. I vissa fall kan det dock räcka med 
en undertecknad handling om det tydligt framgår av handlingen att det är ett beslut enligt 
delegation. 

1.5. Anmälan av delegationsbeslut  
Varje beslut som fattas med stöd av föräldrabalken behöver enligt 19 kap. 14 § 3 st FB inte 
anmälas till överförmyndaren. 

1.6. Allmänna delegeringsregler 
Chef för överförmyndarnämndens kansli i Södertälje äger rätt att fatta beslut i samtliga 
ärenden som delegerats till tjänsteperson vid ordinarie delegats frånvaro, vid jäv eller om 
delegaten överlämnar ärendet till denne. Den som har förordnats som vikarie för en viss 
tjänsteperson inträder som delegat istället för denne.  

Rätt att fatta beslut på delegering innebär inte att delegaten är skyldig att fatta beslut. Om 
delegaten anser ärendet svårbedömt eller av annan orsak inte vill besluta i ärendet kan det 
överlämnas till överförmyndaren för beslut. 
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I samråd med innebär att delegaten bör rådgöra ärendet med annan funktion innan beslut. 

Överförmyndaren får delegera sin beslutanderätt i ett visst ärende eller en grupp av ärenden 
till en anställd i Södertälje kommun. Det är inte tillåtet att delegera till en uppdragstagare, 
konsult eller entreprenör 

1.6.1. Jäv  

För att förhindra jäv får delegat inte fatta beslut i sådana ärenden vari delegaten kan anses 
jävig (se KL 6 kap. 28 § och 7 kap. 4 §). Beslut i ärende där delegat kan anses jävig ska av 
delegaten hänskjutas till överförmyndaren. 

1.6.2. Beslut vid förfall för ordinarie delegat 

Beslut som fattas av någon annan vid förfall/frånvaro för ordinarie delegat ska tas in i den 
ordinarie delegatens protokollsserie. 

2. Verksamhetsövergripande (allmän) delegationsförteckning 
Överförmyndaren ansvarar för en rad olika frågor som inte avser föräldrabalken och är 
styrda utifrån annan lagstiftning som till exempel dataskyddsförordningen. 
Överförmyndaren är till exempel personuppgiftsansvarig men kan delegera åt annan att 
besluta i frågor kring personuppgifter. 

Innehåll/beslut Delegat 

Beslut om rätt till tillgång, 
dataportabilitet, rättelse, radering och 
begränsning enligt 
dataskyddsförordningen 

Chef/Tf. chef (se nedan betydelsen) 

Beslut utse, entlediga och anmäla 
dataskyddsombud till 
tillsynsmyndigheten 

Kommundirektör Nykvarn 

Beslut anmäla 
personuppgiftsincident 

Chef/Tf. chef i samråd med 
Nykvarns kommuns 
dataskyddsombud 

Ingå personuppgiftsbiträdesavtal för 
Överförmyndarens räkning 

Nykvarns kommuns kanslichef  

Beslut om polisanmälan av brott Enhetschef Södertälje kommun i 
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samråd med Överförmyndaren. 

Beslut om informationshanteringsplan 
och beslut om att gallra handlingar som 
inte är definierade i 
informationshanteringsplan samt 
arkivredogörare för Överförmyndaren 

Kommunarkivarien Nykvarns 
kommun 

Överförmyndarens/ersättarens 
tjänsteresor och/eller deltagande i 
konferenser inom Norden och Baltikum 

Ordförande/ersättaren i samråd med 
kommunstyrelsens ordförande 

Inköp av varor och tjänster enligt 
gällande avtal och policy för 
upphandlingar 

Nykvarns kommuns kanslichef 

Beslutsattestant för Överförmyndarens 
konto 

Nykvarns kommuns 
ekonomichef/kanslichef 

Redaktionella ändringar av 
delegationsordningen 

Nykvarns kommuns kanslichef 

 

3. Ärendespecifik delegationsförteckning  
Överförmyndaren har i beslut uppdragit till anställda på Överförmyndarnämndens kansli i 
Södertälje kommun enligt denna förteckning att fatta vissa beslut inom överförmyndarens 
verksamhetsområde enligt nedanstående förteckning extern delegation.  

I delegationsförteckningen förekommer följande beslutsfattare på överförmyndarnämndens 
kansli i Södertälje:  

C = Chef/Tf. chef  

H = Handläggare/överförmyndarsekreterare/jurist 

A= Assistent/administratör/granskare 
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4. Extern delegation till överförmyndarnämndens kansli i 
Södertälje 

Nr Innehåll Delegat Lagrum 

1 Om underårigs omyndighet Föräldrabalken 

1.1 Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta egendom som 
myndling förvärvat genom arbete 

C, H 9:3 

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

C, H 9:4 

1.3 Beslut om omhändertagande av egendom C, H 9:8 

Nr Innehåll Delegat Lagrum 

2 Om förmyndare Föräldrabalken 

2.1 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare C, H, A 10:14 

2.2 Ansökan om förordnande eller entledigande av förmyndare och 
medförmyndare 

C, H, A 10:18 
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Nr Innehåll Delegat Lagrum 

3 Om god man och förvaltare Föräldrabalken 

3.1 Förordnande av god man i förmyndares ställe C, H, A 11:1 

3.2 Förordnande av god man vid stridande intressen samt lämplighetskontroll C, H, A 11:2 

3.3 Förordnande av god man för bortavarande eller okända C, H, A 11:3 

3.4 Förordnande vid byte av god man C, H, A 11:4 

3.5 Förordnande vid byte av förvaltare. 

Besluta om omfattningen av förvaltarskap 

C, H, A 11:7 

3.6 Ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11:4 eller förvaltare enligt 
11:7 

Besluta om att inte ansöka om god man eller förvaltare 

C, H, A 11:15  

3.7 Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man eller förvaltare för 
någon som har fyllt 16 år 

C, H, A 11:16 st 1 

3.8 Avge yttrande i ärende om anordnande av god man enligt 11:4 eller 
förvaltarskap enligt 11:7 

C, H, A 11:16 st 2 
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3.9 På begäran av tingsrätten inhämta yttranden av anhöriga samt myndigheter 
enligt 16 § 2st och läkarintyg eller annan likvärdig utredning enligt 17 §. 

På begäran av tingsrätten lämna förslag på god man enligt 11:4 eller 
förvaltarskap enligt 11:7 

C, H, A 11:17 a  

3.10 Beslut om interimistiskt förordnande av god man eller förvaltare C, H 11:18 

3.11 Ansökan om att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra 

Beslut om entledigande efter gode mannens egen begäran  

C, H 11:19 

11:19 2 st  

3.12 Beslut att entlediga ställföreträdaren utan att ny ställföreträdare finns C, H 11:19 a 

3.13 Beslut om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap i alla fall utom 
godmanskap enligt 4 § och förvaltarskap med stöd av 19 a § 

C, H 11:19 b 

3.14 Ansökan om entledigande av god man eller förvaltare och om upphörande av 
godmanskap och förvaltarskap 

C, H 11:21  

3.15 Ansökan om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap 

Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av godmanskap eller 
förvaltarskap 

Beslut om ev. jämkning av godmanskap enligt 11 kap 1 - 3 §§. Ansökan om 
interimistiskt beslut om jämkning av godmanskap 11:4 eller förvaltarskap 

C, H 11:23  
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3.16 Infordra yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man 
eller förvaltare 

C, H, A 11:24 

Nr Innehåll Delegat Lagrum 

4 Allmänna bestämmelser om förmyndares, godemäns och förvaltares 
verksamhet 

Föräldrabalken 

4.1 Infordra yttrande i ärende om förordnande eller entledigande av god man eller 
förvaltare 

C, H, A 12:9 

4.2 Beslut om samtycke i efterhand till ingånget avtal C, H 12:10 

4.3 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, gode män eller 
förvaltare 

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

C, H 12:12 st 1 
 

st 2 

4.4 Beslut om ställande av säkerhet C, H 12:13 

4.5 Beslut om arvode och ersättning för utgifter till förordnade förmyndare, gode 
män och förvaltare. 

Beslut i vad mån arvode och ersättning för utgifter ska utgå av den enskildes 

C, H, A 12:16 st 2 
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medel, av dödsboets medel eller kommunala medel 

4.6 Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till legala förmyndare C, H, A 12:17 st 2 

Nr Innehåll Delegat Lagrum 

5 Föräldrars förmyndarförvaltning Föräldrabalken 

5.1 Beslut om samtycke till placering av omyndigs tillgångar i aktier eller på annat 
sätt 

C, H 13:6 

5.2 Beslut om tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel C, H 13:8 

5.3 Beslut att överförmyndarkontroll ska upphöra 

Beslut om lättnader i överförmyndarkontrollen 

C, H 13:9 st 1 

st 3 

5.4 Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av den omyndiges fasta 
egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom även som upplåtande av 
nyttjanderätt, panträtt m.m. till sådan egendom  

C, H 13:10 

5.5 Beslut om samtycke till att använda omyndigs inkomster till understöd åt 
anhöriga 

C, H 13:11 st 2 
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5.6 Beslut om 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 

C, H 13:12 

5.7 Beslut om tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse. Tillstånd för 
föräldrarna att för den omyndiges räkning driva rörelse. 

C, H 13:13 st 2 

5.8 Beslut eller avslagsbeslut efter ansökan om befrielse för föräldrarna att lämna 
årsräkning eller sluträkning. 

Beslut eller avslagsbeslut efter ansökan att sådana räkningar får lämnas i 
förenklad form 

C, H 13:16 

5.9 Beslut om anstånd för avlämnande av förteckning, årsräkning eller sluträkning C, H, A 13:17 

5.10 Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning eller på annat sätt redogöra för 
sin förvaltning 

C, H, A 13:18 

5.11 Beslut om skärpande föreskrifter C, H 13:19  

5.12 Bestämma tid och plats för granskning av föräldrars förvaltning C, H, A 13:21 st 1 
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Nr Innehåll Delegat Lagrum 

6 Förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares vård av egendom Föräldrabalken 

6.1 Beslut om samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier eller på 
något annat sätt 

C, H, A 14:6 st 1 

6.2 Beslut om tillstånd för förordnad förmyndare, god man eller förvaltare att ta 
ut pengar från spärrat konto 

C, H, A 14:8 

6.3 Medgivande till undantag från bestämmelserna i 14 kap. 4 -8 §§ C, H 14:10 

6.4 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 14:11 

6.5 Beslut om samtycke till att den enskilde lämna understöd till närstående C, H 14:12 

6.6 Beslut om samtycke till att den enskilde tar upp lån eller ingår annan 
skuldförbindelse eller att förordnad förmyndare, god man eller förvaltare 
ställer den enskildes egendom som säkerhet eller ingår borgen m.m. 

C, H 14:13  

6.7 Beslut om tillstånd för god man eller förvaltare att bedriva rörelse för den 
enskildes räkning 

C, H 14:14  

6.8 Beslut om att ställföreträdare i särskild ordning ska redogöra för den del av 
den enskildes tillgångar och skulder som inte omfattas av ställföreträdarens 
förvaltning  

C, H, A 14:16 
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6.9 Beslut eller avslagsbeslut efter ansökan om befrielse för ställföreträdaren från 
skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning.  

Beslut eller avslagsbeslut efter ansökan om att sådana räkningar får lämnas i 
förenklad form 

C, H 14:19 

6.10 Beslut om anstånd för inlämning av förteckning, årsräkning eller sluträkning C, H, A 14:20 

6.11 Beslut om skärpande föreskrifter   C, H, A 14:21  

6.12 Bestämma tid och plats för granskning av förordnad förmyndares, god mans 
eller förvaltares förvaltning 

C, H, A 14:23 

6.13 Beslut om redovisningsbefrielse för dödsbo. Beslut om att redovisning i 
förenklad form 

C, H 14:24 

6.14 Besluta om ersättning för utgifter till dödsboet efter förordnad förmyndare, 
god man eller förvaltare enligt vad som föreskrivs 12:16 § 

C, H, A 14:25 
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Nr Innehåll Delegat Lagrum 

7 Vård av rätt i dödsbo, med mera Föräldrabalken 

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

C, H, A 15:3 

7.2 Beslut om samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning C, H 15:4 

7.3 Beslut om samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller skifte.  

Beslut om samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo 

C, H – minst två i 
samråd 

15:5 st 1 

st 2 

7.4 Beslut om samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9 st 2 (till efterlevande 
make) 

C, H – minst två i 
samråd 

15:6 st 2 

7.5 Beslut om samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo. C, H – minst två i 
samråd 

15:7 st 1 

7.6 Bestämmande om ny tid för avgivande av årsuppgift, sammanlevnad i oskiftat 
dödsbo 

C, H, A 15:8 st 2 
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Nr Innehåll Delegat Lagrum 

8 Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet Föräldrabalken 

8.1 Beslut om överflyttning av tillsyn av förmynderskap, godmanskap eller 
förvaltarskap till annan kommun 

C, H, A 16:2 

8.2 Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.  

Utseende av någon som har rätt att gå igenom förmyndares, gode mäns och 
förvaltares räkenskaper och anteckningar samt de värdehandlingar som 
ställföreträdaren förvarar. Bestämmande av tid och plats där ställföreträdaren 
ska hålla handlingarna tillgängliga 

C, H, A 16:3 st 1 

st 2 

8.3 Att på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och redogörelser för hinder 
mot skifte samt årsuppgifter göra anteckningar om verkställd granskning.  

C, H, A 16:4 

8.4 Bestämmande av tid för yttrande över granskningsanmärkning C, H, A 16:5 st 1 

8.5 Beslut om granskningsanmärkning. 

Prövning om beslut enligt någon av bestämmelserna i 13 eller 14 kap 
föräldrabalken behöver meddelas eller om någon annan åtgärd behöver vidtas. 

C, H 16:5 st 2 
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8.6 Beslut om rätt för nära anhörig att ta del av handlingar i en akt C, H 16:7 

8.7 Överlämning av redovisningshandlingar till behörig vid upphörande av 
förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap 

C, H, A 16:8 

8.8 Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller hon har 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 till beslut som fattats enligt delegation 

C, H, A 16:9 st 1 

st 2 

8.9 Inhämtande av uppgifter från socialnämnder och andra myndigheter C, H, A 16:10 

8.10 Inhämtande av uppgifter från bank, kreditmarknadsföretag, 
värdepappersbolag mm 

C, H, A 16:10 a 

8.11 Framställande till tingsrätt om utdömande av vite C, H 16:13 st 2 
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Nr Innehåll Delegat Lagrum 

9 Om överförmyndare Föräldrabalken 

9.1 Utbildning till gode män och förvaltare C, H, A 19:18 

Nr Innehåll Delegat Lagrum 

10 Vissa gemensamma bestämmelser om rättegången 

10.1 Beslut om överklagande av rättens beslut C, H 20:3 

Nr Innehåll Delegat Lagrum 

11 Förvaltningslagen (2017:900) 

11.1 Beslut om att avvisa oskickligt ombud eller biträde C, H i samråd med 
stadsjurist eller 
kommunjurist 

14 §  

11.2 Rättidsprövning och i förekommande fall beslut om avvisning av för sent C, H 45 § 
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inkommit överklagande 

11.3 Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende C, H, A 36 § 

11.4 Beslut om omprövning av beslut C, H 37-39 § 

Nr Innehåll Delegat Lagrum 

12 Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

12.1 Beslut att lämna ut allmän handling C, H, A 2:14 

12.2 Beslut att inte lämna ut allmän handling C, H i samråd med 
stadsjurist eller kommun-
jurist 

2:14 

Nr Innehåll Delegat Lagrum 

13 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

13.1 Beslut att inte lämna ut allmän handling C, H i samråd med 
stadsjurist eller 

6:2-3 §§ 
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kommunjurist 

13.2 En myndighet får överklaga ett beslut av en annan myndighet att avslå den 
förstnämnde 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. 

C, H i samråd med 
stadsjurist eller 
kommunjurist 

6:7 st 2 

13.3 Beslut om förbehåll vid utlämnande av allmän handling C, H i samråd med 
stadsjurist eller 
kommunjurist 

10:4 

10:14 

13.5 Beslut att inte lämna ut sekretessbelagd allmän handling C, H i samråd med 
stadsjurist eller 
kommunjurist 

32:4-5 

Nr Innehåll Delegat Lagrum 

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

14.1 Beslut om förordnande av god man C, H, A 2 § 

14.2 Beslut att initiera (ex officio) ta upp frågan om förordnande av god man 

Infordra yttrande 

C, H, A 3 § 
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14.3 Beslut om upphörande av godmanskap C, H, A 5 § 

14.5 Beslut om att entlediga god man som har begärt sitt entledigande C, H, A 6 § st 1 

14.6 Infordra yttrande C, H, A 7 § 

14.7 Inhämta yttrande av god man innan entledigande eller upphörande av god 
man 

C, H, A 9 § 

14.8 Underrättelse till socialnämnd C, H, A 10 § 

Nr Innehåll Delegat Lagrum 

15 Förmynderskapsförordningen (1995:379) 

15.1 Granskning av förvaltarskap och prövning om det finns skäl att ansöka om 
upphörande av förvaltarskapet 

C, H, A 5 § 

15.2 Yttrande på begäran av rätten C, H, A 7 § 
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Nr Innehåll Delegat Lagrum 

16 Förordning om belastningsregister 

(1999:1134) 

16.1 Begära utdrag ur belastningsregistret avseende tilltänkta förmyndare, 
godemän och förvaltare 

C, H, A 11 § p. 5 

Nr Innehåll Delegat Lagrum 
17 Lagen om tillsyn i vissa fall oskiftat dödsbo efter medborgare i 

Danmark, Finland, Island eller Norge (1935:46) 
  

17.1 Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i anledning därav. C, H 2 § 
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