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Delegering till Överförmyndarnämndensordförande 
 

Med stöd av Kommunallagen 6 kap. 39 § delegeras, till Överförmyndarnämndens ordförande eller vid 
förfall för denne, vice ordförande, rätten att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgörande inte kan avvaktas. Beslut som tas med stöd av sådan delegerad beslutsrätt skall efteranmälas vid 
Överförmyndarnämndens närmast följande ordinarie sammanträde. 

 
Delegering till handläggare föröverförmyndarverksamheten 

 
Med stöd av föräldrabalken 19 kap. 14 § delegeras, till kommunala tjänstemän i nedan bilagd lista samt däri 
utvalda befattningshavare, rätten att på nämndens vägar avgöra ärenden enligt de punkter som anges i listan. 

 
Där det i nedan bilagd lista finns angivet anmälan, skall återrapportering ske till Överförmyndarnämnden 
vid nästkommande ordinarie sammanträde. Anmälan sker genom att beslut som tas med stöd av delegation 
och som markerats med anmälan i nedan bilagd lista, månadsvis förs upp på en anmälningslista och föredras 
för Överförmyndarnämnden vid dess närmaste ordinarie sammanträde. 

 
Allmänt 

 
Finner den som har fått delegerad beslutsrätt enligt nedan, att beslut om samtycke, tillstånd, förordnande 
upphörande eller entledigande inte bör meddelas eller finner den frågan tveksam, skall ärendet hänskjutas till 
Överförmyndarnämnden för avgörande. Beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller som annars är av 
större vikt skall alltid hänskjutas till Överförmyndarnämnden. 

 
Ärenden som avgörs med stöd av denna delegationsordning skall alltid beredas på ett för den 
enskilde rättssäkert sätt och alltid med iakttagande av de lagar och förordningar som reglerar ärendet 
och dess prövning. 

 
 

Överklagande av beslut och domar samt yttranden 
 

Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar också rätt att: 
 

1 Besluta att överklaga beslut och domar som innefattar ändring av delegatensbeslut. 
 

2 Besluta att avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av 
delegeringsbeslut. 



Ärenden Lag/lagrum Delegat Kommentar 
1 
Beslut om arvode och ersättning för 
utgifter till tillfälliga vårdnadshavare 

FB 6 kap 10 f § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 

2 
Förslag till tingsrätten på lämplig person 
som förmyndare 

FB 10 kap 14 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

3 
Ansökan om förordnande och 
entledigande av förmyndare. 

FB 10 kap 18 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

4 
Förordna god man i förmyndares ställe. 

FB 11 kap 1 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

5 
Förordna god man när motstridiga 
intressen föreligger mellan 
huvudmannen/den underårige och 
ställföreträdaren/förmyndaren. 

FB 11 kap 2 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

6 
Förordna god man för bortavarande. 

FB 11 kap 3 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

7 
Förordna god man när godmanskap redan 
är anordnat (byte). 

FB 11 kap 4 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

8 
Förordna förvaltare när ett förvaltarskap 
är anordnat (byte). 

FB 11 kap 7 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

9 
Ansöka om anordnande av godmanskap 
enligt 11 kap 4 § FB eller förvaltare enligt 
11 kap 7 § FB. 

FB 11 kap 15 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 



10 
Avge yttrande i ärende om anordnande av 
godmanskap eller förvaltarskap. 

FB 11 kap 16 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 

11 
Interimistiskt förordna god man eller 
förvaltare. 

FB 11 kap 18 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

12 
Beslut att godmanskap enligt 11 
kap 1–3 §§ FB skall upphöra. 

FB 11 kap 19 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

13 
Beslut att entlediga ställföreträdare på 
dennes egna begäran. 

FB 11 kap19 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

14 
Ansöka om upphörande av godmanskap 
enligt 11 kap 4 § FB eller förvaltarskap. 

FB 11 kap 21 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

15 
Ansöka om jämkning av godmanskap 
enligt 11 kap 4 § eller förvaltarskap samt 
avgiva yttrande till rätten och fatta 
interimistiskt beslut i samma fråga. 

FB 11 kap 23 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

16 
Beslut om arvode och ersättning för 
utgifter till förordnade förmyndare, gode 
män och förvaltare. 

FB 12 kap 16 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 

17 
Beslut om huruvida arvode och/eller 
ersättning för utgifter ska betalas med den 
enskildes medel. 

FB 12 kap 16 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 

18 
Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade 
bankmedel upp till ett prisbasbelopp samt 
utan begränsning till ett visst belopp om 
det gäller skatteinbetalningar. 

FB 13 kap 8 § Administrativchef 
Överförmyndarhandläggare 

 



19 
Beslut om befrielse för föräldrarna att 
lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut 
om att sådana räkningar får lämnas i 
förenklad form. 

FB 13 kap 16 § Administrativchef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

20 
Beslut om anstånd att lämna årsräkning 
eller sluträkning. 

FB 13 kap 17 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 

21 
Föreläggande för föräldrarna att i 
årsräkning eller på annat sätt redogöra för 
sin förvaltning utöver vad som följer av 
13 kap 14–15 § FB. 

FB 13 kap 18 § Administrativchef 
Överförmyndarhandläggare 

 

22 
Beslut om skärpande föreskrifter. 

FB 13 kap 19 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

23 
Bestämmande av tid och plats för 
granskning av föräldrarnas förvaltning. 

FB 13 kap 21 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 

24 
Tillstånd för förordnad förmyndare, god 
man eller förvaltare att ta ut medel från 
den enskildes spärrade bankmedel upp till 
ett basbelopp samt utan begränsning till 
ett visst belopp om det gäller 
skatteinbetalning för huvudmannen. 

FB 14 kap 8 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 

25 
Beslut om att förordnad förmyndare, god 
man eller förvaltare i särskild ordning skall 
redogöra för den del av den enskildes 
tillgångar som inte omfattas av 
ställföreträdarens förvaltning. 

FB 14 kap 16 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 

26 
Beslut om befrielse att lämna årsräkning 
eller sluträkning. Beslut att sådana 
räkningar får lämnas i förenklad form. 

FB 14 kap 19 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

27 
Beslut om anstånd att lämna årsräkning 
eller sluträkning. 

FB 14 kap 20 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 



28 
Beslut om skärpande föreskrifter. 

FB 14 kap 21 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

29 
Bestämmande av tid och plats för 
granskning av förordnad förmyndares, 
god mans eller förvaltares förordning. 

FB 14 kap 23 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

30 
Bestämmande av tid för avgivande av 
redogörelse för hinder mot skifte av 
dödsbo. 

FB 15 kap 3 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 

31 
Samtycke till bodelning och arvskifte. 

FB 15 kap 5 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 

32 
Bestämmande av ny tid för avgivande av 
årsuppgift avseende oskiftat dödsbo 

FB 15 kap 8 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 

33 
Beslut att granska förmyndares, gode 
mäns och förvaltares verksamhet. 

FB 16 kap 3 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 

34 
Bestämmande av tid och plats där 
ställföreträdaren skall hålla handlingar 
tillgängliga 

FB 16 kap 3 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 

35 
Beslut om rätt för nära anhörig att ta del 
av handlingar i en akt. 

FB 16 kap 7 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 
Kommunjurist Huvudregistrator 

 

36 
Beslut om återkallande av samtycke till 
beslut som fattats med stöd av delegering. 

FB 16 kap 9 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

 



37 
Framställan till tingsrätt om utdömande av 
vite 

FB 16 kap 13 § Administrativ chef 
Överförmyndarhandläggare 

Anmälan 



Ärenden enligt Tryckfrihetsförordningen (TF) och 
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) 

 

Ärenden Lagrum Delegat Kommentar 
38 
Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet samt 
uppställande av förbehåll i samband 
med utlämnande till enskild 

2 kap 14 § TF, 
6 kap 2 §, 
10 kap 4, 13–14 §§, 
12 kap 2 § OSL 

Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 
Kommunjurist 
Huvudregistrator 

Anmälan Beslut 
om att lämna ut 
handling fattas av 
den som har 
handlingen i sin 
vård om inte viss 
befattningshavare 
enligt arbetsledning 
eller särskilt beslut 
skall göra detta. 



Ärenden enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande 
barn 

 

Ärenden Lagrum Delegat Kommentar 
39 
Förordnande av god man. 

2–3 §§ Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 

Anmälan 

40 
Beslut att godmanskap för 
ensamkommande ska upphöra. 

5 §, 7 § Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 

Anmälan 

41 
Beslut att entlediga ställföreträdare på 
dennes egna begäran. 

6 § första stycket 
och tredje stycket 
första meningen 

Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 

Anmälan 



Övrigt 
 

Ärenden Lagrum Delegat Kommentar 
42 
Rätt att föra Överförmyndarnämndens 
talan och närvara vid förhandlingar i 
tingsrätt, förvaltningsrätt och 
kammarrätt, samt vid förrättningar av 
skilda slag. 

 Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 

Anmälan 
(avser 
överklagande 
av 
dom/beslut) 

43 
Rätt att föra Överförmyndarnämndens 
talan och närvara vid förhandlingar i 
hovrätten, utom i mål om anordnande 
och upphörande av förvaltarskap enligt 
11 kap 7 och 19 §§ föräldrabalken. 

 Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 

Anmälan 
(avser 
överklagande 
av 
dom/beslut) 

44 
Beslut om avskrivning av ansökan om 
förordnande eller entledigande av god 
man eller förvaltare alternativt 
samtycke till åtgärd för 
huvudmans/omyndigs räkning, i fall 
då huvudmannen/omyndig avlidit, 
ansökan återkallats eller då tillräcklig 
utredning för prövning av frågan inte 
kunnat inhämtas. Beslut om 
avskrivning av anmälan om behov av 
ställföreträdarskap där kriterierna i FB 
11 kap 4 och 7 §§ uppenbart inte är 
uppfyllda. 

 Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 

 

45 
Beslut att avvisa ansökan till 
överförmyndaren på den grund att 
ansökan inte skett från behörig person. 

 Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 

Anmälan 



Ärenden enligt förvaltningslagen (2017:900) 
 

Ärenden Lagrum Delegat Kommentar 
46 
Beslut att avslå en begäran om att 
ärendet ska avgöras  
 

12 § Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 

Anmälan 

47 
Beslut om avvisning av för sent 
inkommen överklagan 

45 § Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 

Anmälan 

48 
Rättelse av skrivfel, räknefel eller 
liknande förbiseende. 
 

36 § Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 

Anmälan 

49 
Beslut om omprövning 
 

37-39 §§ Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 

Anmälan 



Ärenden enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter 
 

Ärenden Lagrum Delegat Kommentar 
50 
Avge yttrande i ärende om ansökan 
om att fullmakten ska träda i kraft 
 

13 § Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 

Anmälan 

51 
Förordna god man är motstridiga 
intressen föreligger mellan 
fullmaktsgivaren och fullmaktshavaren. 
 

17 § Administrativ chef 
Överförmyndar- 
handläggare 

Anmälan 

52 
Föreläggande för fullmaktshavaren att 
lämna redovisning för sitt uppdrag och 
upplysningar om fullmaktsförhållandet 
och vidtagna åtgärder. 
 

25 § Överförmyndarha
ndläggare 
Administrativ chef 

Anmälan 

Ärenden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd 
för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen) 

 
Ärenden Lagrum Delegat Kommentar 
53 

Beslut om att anmäla en 
personuppgiftsincident till 
tillsynsmyndigheten, samt 
fatta beslut om den 
registrerade behöver 
informeras om incidenten. 
 

Artikel 33–34 
dataskyddsförordningen 

Kommunjurist  
Administrativ chef 

Anmälan 

 


