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Allmänna bestämmelser för överförmyndarnämndens
delegeringsordning
I 19 kap. 14 § föräldrabalken finns bestämmelser om vilka beslut som kan delegeras och till
vem. Överförmyndarnämnden får uppdra till en ledamot, en ersättare som tjänstgör eller en
kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs för att avgöra vissa grupper av
ärenden. Lagtextens utformning medger att beslutanderätt även kan delegeras till en
kommunal tjänsteman i annan kommun.
Nämnden har med stöd av 6 kap. 39 § kommunallagen beslutat att genom delegation av
nämndens beslutsrätt uppdra åt nämndens ordförande eller tjänstgörande ordförande att på
nämndens vägnar besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas. Sådant beslut ska avfattas i skriftlig form även vad gäller ärenden som inte berör
föräldrabalken. Beslut ska återrapporteras till nämnden.
Observera att samtliga ärenden som avser beslut rörande personal återfinns inom
kommunstyrelsens delegeringsordning.
Följande beslut får inte delegeras (jämlikt 19 kap. 14 § föräldrabalken)
-

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 enligt 6 § 2 och 3 stycket lagen om god man för ensamkommande barn att
entlediga en god man från sitt uppdrag

-

beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo

-

att förelägga vite

-

ett avslagsbeslut rörande samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller
entledigande enligt föräldrabalken eller lagen om god man för ensamkommande
barn eller då en sådan fråga är tveksam.

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattats på delegation enligt föräldrabalken behöver, enligt 19 kap. 14 § 3 stycket
föräldrabalken, inte anmälas till överförmyndarnämnden.
Övriga beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska, enligt 6 kap. 33 §
kommunallagen, anmälas till Överförmyndarnämnden.
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Förkortningar
Delegater
HJ

Enbart handläggare med särskilt ansvarsområde juridik är delegerade
beslutanderätt.

H

Både handläggare och handläggare med särskilt ansvarsområde juridik är
delegerade beslutanderätt.

A

Samtliga tjänstepersoner är delegerade beslutanderätt.

Handläggare med särskilt ansvarsområde juridik

HJ

Handläggare

H

Administratör/granskare

A

Lagar
Förkortning
Dataskyddsförordningen (2018:218)

GDPR

Expropriationslagen (1972:719)

ExL

Fastighetsbildningslagen (1970:988)

FBL

Förmynderskapsförordningen (1995:379)

FF

Förvaltningslagen (2017:900)

FL

Föräldrabalken (1949:381)

FB

Kommunallagen (2017:725)

KL

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter

LFF

Lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429)

GEK

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

OSL

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

TF

Ärvdabalken (1958:637)

ÄB

4

Ärendetyper och delegerad beslutsrätt
Beslut enligt 9 kap. FB - Om underårigs omyndighet
Delegat
9:3 st 2

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

HJ

9:4

Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta
egendom som myndlingen fått genom gåva, testamente eller
förmånstagarförordnande med förbehåll att myndlingen själv
ska få disponera över egendomen.

HJ

Beslut enligt 10 kap. FB - Om förmyndare
Delegat
10:18

Ansökan om förordnande eller entledigande av en
förmyndare eller medförmyndare (10:8)

HJ

Beslut enligt 11 kap. FB - Om god man och förvaltare
Delegat
11:1-3

Beslut om förordnande av god man

H

11:4 st 2

Beslut om förordnande av god man inom ramen för anordnat
godmanskap

11:7 st 3

Bestämma omfattningen av förvaltarskap

HJ

11:7 st 4

Beslut om förordnande av förvaltare inom ramen för
anordnat förvaltarskap

H

11:15

Ansöka om godmanskap/förvaltarskap vid tingsrätt

H

11:17a st 1-2

Inhämta yttranden och lämna förslag på ställföreträdare efter
föreläggande av TR

H

11:17a st 3

Inhämta yttranden, underlag och läkarintyg, i enlighet med
bestämmelsen

H

11:18 st 2

Beslut om förordnande av god man eller förvaltare till dess
ärendet slutligt avgörs

HJ

11:19

Beslut om entledigande av god man
God man som har förordnats enligt 3 § p. 1-5 ska entledigas
så snart den som förordnandet avser begär det.

H

11:21

Ansöka om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap

H

11:23 st 1

Ansöka om jämkning av godmanskap och förvaltarskap

H

11:23 st 4

Beslut om jämkning av godmanskap 11:1-3

H
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Beslut enligt 12 kap. FB – Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och
förvaltares verksamhet
Delegat
12:10

Beslut om samtycke i efterhand till ingånget avtal

H

12:12

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

HJ

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

HJ

12:13

Beslut om ställande av säkerhet

HJ

12:16

Beslut om arvode och ersättning för utgiftertill förmyndare,
gode män och förvaltare som har förordnats i enlighet med
bestämmelserna i FB, samt bestämma i vad mån arvode eller
ersättning för utgifter skall utgå av den enskildes medel, av
dödsboets medel eller av kommunala medel.

A

Besluta om arvode och ersättning för utgifter till gode män
som har förordnats i enlighet med GEK

A

Beslut om arvode och ersättning för utgifter till legala
förmyndare, om det finns särskilda skäl

H

12:17

Beslut enligt 13 kap. FB - Om föräldrars förmyndarförvaltning
Delegat
13:6

Beslut om samtycke till placering av omyndigs tillgångar i
aktier eller på annat sätt än som anges i 5 §

H

13:8

Beslut om samtycke till uttag av omyndigs spärrade
bankmedel

A

13:9

Beslut att kontrollerad förvaltning ska upphöra

HJ

Beslut om lättnad i kontrollerad förvaltning

HJ

13:10

Beslut om samtycke till åtgärd enligt paragrafen avseende
fast egendom, nyttjanderätt till sådan egendom eller
tomträtt

H

13:11 st 2

Beslut om samtycke till understöd

HJ

13:12

Beslut om samtycke till åtgärd enligt paragrafen angående
upptagande av lån, borgensförbindelse eller ställa omyndiges
egendom som säkerhet

HJ
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13:13

Beslut om samtycke för den omyndige, som fyllt 16 år att
driva rörelse

HJ

Beslut om samtycke för föräldrarna att för den omyndiges
räkning driva rörelse

HJ

Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna årsräkning eller
sluträkning

HJ

Beslut att årsräkning eller sluträkning får lämnas i förenklad
form

HJ

13:17

Bestämma ny tid för avlämnande av förteckning, årsräkning
eller sluträkning

A

13:18

Förelägga förälder att redogöra för sin förvaltning utöver vad
som följer av 13 kap. 14 och 15 §§

HJ

13:19 st 1

Beslut om skärpande föreskrifter i vissa fall

HJ

13:19 st 2

Godkännande av avtal som föräldrar träffat med
värdepappersinstitut

H

13:21 st 1

Bestämma tid och plats för granskning

H

13:16

Beslut enligt 14 kap. FB -Förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares vård av
egendom
Delegat
14:6

Beslut om samtycke till placering av den enskildes tillgångar
i aktier eller på något annat sätt än som anges i 5 §

H

14:8

Beslut om samtycke för förordnad förmyndare, god man
eller förvaltare att ta ut pengar på spärrat bankkonto

A

14:10

Beslut om undantag från 14 kap. 4-8 §§

HJ

14:11

Beslut om samtycke till åtgärd enligt paragrafen avseende
fast egendom, nyttjanderätt till sådan egendom eller
tomträtt

H

14:12

Beslut om samtycke till att den enskildes inkomster används
som understöd åt anhörig

HJ

14:13

Beslut om samtycke till åtgärd enligt paragrafen angående
upptagande av lån, borgensförbindelse eller ställa
omyndiges egendom som säkerhet

HJ

14:14

Beslut om samtycke till den enskilde att driva rörelse

HJ

Beslut om samtycke till att gode mannen eller förvaltaren
driver rörelse för den enskildes räkning

HJ
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14:16

Besluta 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

H

14:19

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

14:20

Besluta om anstånd för inlämning av förteckning eller
sluträkning

A

14:21 st 1

Beslut om skärpande föreskrifter i vissa fall

HJ

14:23

Bestämma tid och plats för granskning

H

14:24

Vid ställföreträdares död ska dödsboet svara för att den
enskildes egendom redovisas. Om det finns särskilda skäl
kan överförmyndare befria dödsboet från skyldigheten att
lämna års- eller sluträkning eller att den kan lämnas i en
förenklad form

HJ

14:25

Besluta att dödsboet eller förordnad förmyndare, god man
ska ersättas för de utgifter som varit skäligen påkallade för
att fullgöra uppgifter som anges i 24 §

H

HJ samtliga
H endast
GEK

Beslut enligt 15 kap. FB - Vård av rätt i dödsbo mm
Delegat
15:4

Beslut om samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning

H

15:5 st 1

Beslut om samtycke till egendomens fördelning vid
bodelning eller skifte

H

15:5 st 2

Beslut om samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i
dödsbo

HJ

15:6 st 2

Beslut om arvsavstående enl. 3:9 ÄB

HJ

15:7

Beslut om samtycke till sammanlevnad i oskiftat dödsbo

HJ

Beslut enligt 16 kap. FB - Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet
Delegat
16:3 st 1

Granskning av ställföreträdares verksamhet

A

16:3 st 2

Bestämma tid och plats för granskning

H

16:5 st 2

Beslut om granskningsanmärkning

HJ

16:9 st 2

Återkallande av samtycke, som meddelas med stöd av
delegation, om förutsättningar för samtycket inte längre
finns

H
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Beslut enligt förmynderskapsförordningen
Delegat
5 § st 1

Ansöka om anordnande och upphörande av godmanskap
eller förvaltarskap

H

5 § st 2

Granska förvaltarskap för att pröva om det finns skäl att
ansöka om upphörande

H

6§

Beslut om överflyttning av akt till annan överförmyndare

A

7§

Yttra sig i frågor efter begäran av rätten

HJ

9 - 16 §§

Beslut om överförmyndarnämndens register

H

Beslut enligt GEK
Delegat
2§

Beslut om förordnande av god man

H

5§

Beslut om upphörande av godmanskap och entledigande av
god man

H

6 § st 1

Beslut om entledigande av god man som själv har begärt sig
entledigad och förordnande av ny god man

H

Beslut enligt förvaltningslagen
Delegat
11 §

Underrätta part om väsentlig försening i enlighet med
paragrafen

H

12 §

Beslut om avslag att avgöra ett ärende

HJ

13 §

Beslut att anlita tolk

H

14 § st 2

Beslut om avvisning av olämpligt biträde eller ombud

HJ

15 §

Förelägga ombud eller parten att styrka sin behörighet

HJ

18 §

Beslut om jäv

HJ

20 §

Beslut om kompletteringsföreläggande

H

Beslut om avvisning av ansökan som trots föreläggande
enligt 20 § FL är ofullständig eller oklar på så sätt att den
inte kan prövas i sak.

HJ

36 §

Rättelse av beslut (självrättelse)

H

37 §

Frivillig omprövning av beslut som fattats på delegation

HJ

38 §

Obligatorisk omprövning av beslut som fattats på
delegation

HJ
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45 §

Rättidsprövning samt beslut om avvisning av för sent
inkommen överklagande
(Om skrivelsen ej avvisas ska överklagandet och övriga
handlingar i ärendet skyndsamt lämnas till överinstansen.
Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats,
ska även det nya beslutet överlämnas till överinstansen,
46 §)

HJ

Beslut enligt ärvdabalken
Delegat
19:1

Begära att dödsbo ska avträdas till förvaltning av
boutredningsman

HJ

Beslut enligt TF och OSL
Delegat
2:14 TF
6:2-5 OSL

Fatta beslut om avslag på begäran om utlämnande av
allmän handling och uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande

HJ

Beslut enligt OSL
Delegat
6:7 st 2

Överklaga annans myndighets beslut att avslå begäran att
få ta del av en handling eller uppgift

HJ

10:14

Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretess belagd
allmän handling

HJ

32:4

Beslut att inte lämna ut sekretessbelagd allmän handling

HJ

Beslut enligt FBL
Delegat
4:12

Beslut om förordnande av god man

H

Beslut enligt ExL
Delegat
3:2a

Beslut om förordnande av god man

HJ

5:5a

Beslut om förordnande av god man

HJ
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Beslut enligt Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
Delegat
17 §

På fullmaktshavarens begäran utse en god man att
företräda fullmaktsgivaren. I övrigt gäller föräldrabalkens
regler om god man.

HJ

25 §

Begära att fullmaktshavaren ska lämna redovisning för sitt
uppdrag och upplysningar om fullmaktsförhållandet och
vidtagna åtgärder.

HJ

26 §

Besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre
får brukas av fullmaktshavaren, om han eller hon vid
fullgörandet av uppdraget har gjort sig skyldig till missbruk
eller allvarlig försummelse eller annars visat sig vara
oförmögen att ta till vara fullmaktsgivarens intressen.

HJ

Ett beslut enligt första stycket gäller omedelbart. Beslutet
får överklagas till den tingsrätt som anges i 11 § andra och
tredje styckena.
Rättsfrågor samt administrativa beslut eller åtgärder
Delegat
Att föra överförmyndarnämndens talan vid mål och
ärenden i domstol

HJ

Beslut att avvisa ansökan ställd till överförmyndarnämnd
om ansökan inte gjorts av behörig person

HJ

Avskriva anmälningar om behov av ställföreträdare när
förutsättningar inte bedöms vara uppfyllda

HJ

Avskriva återkallade ärenden eller ärenden som på annat
sätt blivit inaktuella

HJ

Dataskyddsförordningen (GDPR)
Delegat
Teckna personuppgiftsbiträdesavtal

HJ

