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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS 

DELEGATIONSORDNING 
 

 

Om inte annat anges eller följer av lag eller annan författning är beslutanderätten delegerad  

till ledamot och ersättare i nämnden samt avdelningschef. 

 

Där beslutanderätten i denna delegationsordning delegerats till handläggare 

har även avdelningschefen beslutsrätt. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

För alla uppdrag gäller därutöver följande 
  

1. Överförmyndarnämndens delegerade beslutanderätt får inte utövas i ärenden av 
principiell innebörd eller annars av större vikt. 

 
2. Delegat får överlämna ärende, vari beslutsrätten delegerats, till 

överförmyndarnämnden för avgörande om ärendets beskaffenhet påkallar det. 
 

3. Följande beslut får inte delegeras: 
 
  - framställning eller yttrande till kommunfullmäktige 
 - beslut att entlediga eller skilja god man eller förvaltare p.g.a. olämplighet 
 - beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 
 - beslut att förelägga vite 
 - alla beslut som den som fått delegationen anser vara tveksamma 
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Föräldrabalken (1949:381) 
 

Nr Lagrum  Ärende Delegation 

 
1. 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig Handläggare 
                                 som förmyndare.  
 
2.  10:18 Ansökan om förordnande eller entledigande Handläggare 
                                 av förmyndare och medförmyndare.  
 

2a. 11:1 Förordna god man i förmyndarens ställe. Nämnd 
 

2b. 11:2 Förordna god man när motstridiga intressen Nämnd 
  föreligger mellan huvudmannen och 
  ställföreträdaren. 

 

2c. 11:3 Förordna god man för bortavarande. Handläggare 
 

2d. 11:4 st 2 Förordna god man när godmanskap Handläggare 
  redan är anordnat. 
 
3. 11:7 st 3 Bestämma omfattningen av förvaltarskap. Handläggare  
 
3a. 11:7 st 4 Förordna förvaltare när förvaltarskap Handläggare 

 redan är anordnat. 
 
4.        11:15 st 1      Ansökan om förordnande av god man 11:4 Handläggare 
  eller förvaltare 11:7.  
  
5.  11:16 st 1 Infordra yttrande i ärende om förordnande av Handläggare 
 god man eller förvaltare för någon som  

 har fyllt 16 år.  
  

6. 11:16 st 2 Avge yttrande i ärende om anordnande av Handläggare 
                                 god man enligt 11:4 eller förvaltarskap.  

 

6a. 11:18 st 2 Interimistiskt förordnande av god man eller Handläggare 
 förvaltare. 
 

6b. 11:19 Besluta att godmanskap enligt 11:1-3 skall Nämnd 
 upphöra 
 
7a.  11:19 Entledigande av god man eller förvaltare. Nämnd 
 
7b. 11:19 st 2 Entledigande av god man eller förvaltare  Handläggare 
   på egen begäran. 
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8. 11:21 st 1 Ansökan om upphörande av godmanskap Handläggare 
           och förvaltarskap samt entledigande. 

   
9. 11:23 st 1 Ansökan om jämkning av godmanskap Handläggare 
 eller förvaltarskap. 

   

10. 11:23 st 2 Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning Handläggare 
 av godmanskap eller förvaltarskap. 
 
11.  11:23 st 4     Beslut om ev. jämkning av godmanskap Handläggare 
                     enligt 11:1-3. Ansökan om interimistiskt 
   beslut jämkning av godmanskap 11:4  
   eller förvaltarskap.  
 
12. 11:24  Infordra yttrande i ärende om förordnande Handläggare 
                   eller entledigande av god man eller förvaltare.      
  
13.    12:10  Samtycke i efterhand till ingånget avtal.  Nämnd       
 
14.      12:12 st 1  Beslut om fördelning av förvaltning mellan  Handläggare 

           flera förmyndare, gode män eller förvaltare. 
 
15.      12:12st 2        Beslut vid oenighet om förvaltning mellan Nämnd 

           förmyndare, gode män eller förvaltare  
     
16.  12:13             Beslut om ställande av säkerhet.   Nämnd 
 
17.       12:16            Bestämmande av arvode och ersättning för Handläggare 
            st 1 och 2      utgifter till förordnade förmyndare, gode män 

           och förvaltare.  
 
18. 12:16             Bestämmande av i vad mån arvode och  Handläggare 
 st 3-5 ersättning för utgift skall utgå av den  
   enskildes medel, av dödsboets medel 
   eller av kommunala medel.  
 
19. 12:17 st 2 Bestämmande av arvode och ersättning för  Handläggare 
  utgifter till legala förmyndare. 
 
20. 13:6 Samtycke till placering av omyndigs Nämnd: aktier 
                     tillgångar i aktier eller på annat sätt. Handläggare: övrigt 
  
21. 13:8 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade Handläggare: upp t.o.m. 20 000 kr 

                     bankmedel.   Nämnd: över 20 000 kr 

   
22. 13:9 st 1 Beslut att överförmyndarkontroll skall  Nämnd 
   upphöra.  
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23.       13:9 st 3       Beslut om lättnader i överförmyndar- Nämnd 
  kontrollen.   
  
24.       13:11 st 2      Samtycke till understöd.   Nämnd 
  
 
25.       13:12 Tillstånd att för den omyndiges räkning  Nämnd 
  ta upp lån eller ingå någon annan skuld- 
  förbindelse, ingå borgensförbindelse  
  eller ställa den omyndiges egendom  
  som säkerhet för den omyndiges eller 
                                 någon annans förbindelse.  
   
26. 13:13 st 2 Tillstånd för den omyndige att själv driva  Nämnd 
   rörelse. Tillstånd för föräldrarna att för den  
   omyndiges räkning driva rörelse.  
   
27. 13:16 Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna  Handläggare 
  årsräkning eller sluträkning.  

 Beslut att sådana räkningar får lämnas i  
 förenklad form.  

 
28. 13:17 Bestämmande av ny tid för avlämnande av  Handläggare 
  förteckning, årsräkning eller sluträkning.  
  
29. 13:18 Föreläggande för föräldrarna att i   Handläggare 
   årsräkning eller på annat sätt redogöra  
   för sin förvaltning. 
 
30. 13:19 st 1 Bestämmande om att 13:3-7 §§ skall Handläggare 
   tillämpas även i annat fall än som följer av   
    13:2. Begränsning av möjligheten att ta ut  
   pengar på bank.  

Bestämmande av att värdehandlingar skall  
 förvaras och förvaltas av ett värdepappers- 
 institut eller ett motsvarande utländskt institut.  

 Bestämmande att premieobligationer skall  
 skrivas in i statsskuldboken.  
 Bestämmande att den som skall betala pengar  
 till en omyndig skall sätta in dessa hos bank.  

  
31 13:19 st 2 Godkännande av avtal som föräldrar träffat  Nämnd 
   med värdepappersinstitut. Tillstånd till  
   överlåtelse eller pantsättning av förvarad  
   värdehandling eller registrerad rättighet  
   enligt aktiekontolagen samt uppbärande av  
  kapitalbelopp som hänför sig till sådan  
  handling eller rättighet.  
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32. 13:21 st 1 Bestämma tid och plats för granskning av  Handläggare 
  föräldrarnas förvaltning.  
  
33. 14:6 st 1 Samtycke till placering av den enskildes Nämnd: aktier 
    tillgångar i aktier eller på något annat sätt. Handläggare: övrigt 
 
34. 14:8 Tillstånd för god man eller förvaltare att ta ut  Handläggare: upp t.o.m. 20 000 kr 
  pengar från spärrat konto.  Nämnd: över 20 000 kr  
 
35. 14:10 Medgivande till undantag från  Handläggare 
   bestämmelserna i 14: 4-9.    
 
36. 14:12 Samtycke till understöd.  Nämnd 
 
37. 14:13 st 1 Samtycke till upptagande av lån eller att  Nämnd 
   ingå annan skuldförbindelse, ingå borgens- 
   förbindelse eller att ställa den enskildes  
   egendom som säkerhet för den enskildes  
   eller någon annans förbindelse.  
 
38. 14:14 st 1 Samtycke till att den enskilde driver rörelse.  Nämnd 
  Samtycke till att gode mannen eller förvaltaren  
  driver rörelse för den enskildes räkning. 
 
39. 14:16 Beslut om att förordnad förmyndare,  Handläggare 
   god man eller förvaltare i särskild ordning  
   skall redogöra för den del av den enskildes  
   tillgångar och skulder som inte omfattas av  
   ställföreträdarens förvaltning.  
 
40. 14:19 Befrielse för ställföreträdaren från   Handläggare 
   skyldigheten att lämna årsräkning eller  
   sluträkning. Beslut om att sådana räkningar  
   får lämnas i förenklad form.  
 
41. 14:20 Bestämmande av ny tid för inlämning av  Handläggare 
   förteckning, årsräkning eller sluträkning. 
 
42. 14:21 st 1 Begränsa möjligheten att ta ut pengar  Handläggare 
   på bank. Bestämma att värdehandlingar  
   skall förvaras och förvaltas av ett värde- 
   pappersinstitut eller ett motsvarande  
   utländskt institut.  Meddela den som skall  
   betala pengar till den enskilde att pengarna  

   skall sättas in hos bank.  
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43. 14:21 st 2  Godkänna avtal som ställföreträdaren träffat Nämnd 
   med värdepappersinstitut. Tillstånd till  
   överlåtelse eller pantsättning av förvarad  
   värdehandling eller registrerad rättighet  
   enligt aktiekontolagen samt uppbärande av  
   kapitalbelopp som hänför sig till sådan  
   handling eller rättighet.  
 
44. 14:23 Bestämma tid och plats för granskning av  Handläggare 
   förordnad förmyndares, god mans eller 
   förvaltares förvaltning. 
 
45. 15:3 Bestämmande av särskild tid för avgivande Handläggare 
                     av redogörelse för hinder mot skifte av  
   dödsbo. 
 
46. 15:4 Samtycke till rättshandling vid dödsbo- Handläggare 
   förvaltning.    
 
47. 15:5 st 1 Samtycke till egendomens fördelning vid  Nämnd 
  bodelning eller skifte. 
 
48. 15:5 st 2 Samtycke till överlåtelse av den enskildes  Nämnd 
   andel i dödsbo. 
 
49. 15:6 st 2 Samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9. Nämnd 
 
50. 15:7 st 1 Samtycke till avtal om sammanlevnad i  Nämnd 
  oskiftat dödsbo. 
 
51. 15:8 st 2 Bestämmande om ny tid för avgivande Handläggare 
                     av årsuppgift. 
 
52. 16:3 st 1 Granska förmyndares, gode mäns och Handläggare 
   förvaltares verksamhet. 
 
53. 16:3 st 2 Utseende av någon som har rätt att gå  Handläggare 
   igenom förmyndares, gode mäns och  
   förvaltares räkenskaper och anteckningar  
   samt de värdehandlingar som ställföreträdaren 
                     förvarar. Bestämmande av tid och plats där  
   ställföreträdaren skall hålla handlingar  
   tillgängliga. 
  
54.  16:4 Att på årsräkningar, sluträkningar och Handläggare 
    redogörelser för hinder mot skifte samt 
    årsuppgifter göra anteckningar om 
    verkställd granskning. 
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   Att på förteckningar göra anteckningar Handläggare 
   om verkställd granskning. 
 
55.  16:5 st 1 Bestämmande av tid för yttrande över Handläggare 
  granskningsanmärkning. 
56. 16:5 st 2 Anteckning om granskningsanmärkning.  Nämnd 
   Att pröva om beslut enligt några  
   bestämmelser i 13 eller 14 kap behöver  
   meddelas eller om ställföreträdaren bör  
  entledigas eller någon annan åtgärd vidtagas.  
 
57. 16:9 st 1 Inhämtande av yttrande från den omyndige, Handläggare 
   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. 
  
58. 16:9 st 2 Återkallande av samtycke till beslut som  Nämnd 
   fattats enligt delegation. 
 
59. 16:10 Inhämtande av uppgifter från socialnämnder Handläggare 
   och andra myndigheter. 
 
60. Samtycke, tillstånd eller förordnande i  Handläggare 
 andra fall, än de i delegeringsordningen  
 upptagna, där samtycket, tillståndet eller 
 förordnandet framstår som självklart  
 och tveksamhet ej kan råda om att 
                                 huvudmannen ej missgynnas eller skadas 
                                 på grund av beslutet.  
 
 

Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn 
 
61. 2 § Anordnande av god man.  Handläggare 
 
62. 5 § Upphörande av godmanskap.  Handläggare 
   
63. 6 § Entledigande av god man p g a   Nämnd 
  missbruk eller försummelse. 
 
64. 12 §  Avseende nämnda paragrafer i 
  föräldrabalken gäller beslutsrätt enligt 
  denna delegationsordning. 
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Förordning (1999:1134) om belastningsregister 
 
65. 11 §  Begäran om utdrag ur belastningsregistret Handläggare 
       

 

Lagen (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, 

Finland, Island eller Norge  
 
66. 2 § Tillsyn över gode mannens uppdrag och   Handläggare 
  beslut i anledning därav. 
 

Tryckfrihetsförordningen  
 
67. 2:14 Prövning av fråga om utlämnande av allmän  Handläggare 
  handling, som hör till överförmyndarnas  
  verksamhetsområde. 
 

Offentlighet och sekretesslagen (2009:400 
 
68.  6:2-3 Prövning av fråga om utlämnande   Handläggare 
  av allmän handling.   
 
 10:14  Beslut om förbehåll vid utlämnande av  Handläggare 
  Sekretessbelagd allmän handling.     
 

Förvaltningslagen (2017:900)  
 
69. 36 § Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande  Handläggare 
  förbiseende. 
 
 45 §  Beslut om avvisning av för sent inkommet Handläggare 
   överklagande. 
   
  
 
Brådskande ärenden.    Tjänstgörande ordf. 
 
 
Besluta om återkallande av vitesföreläggande och   Handläggare 
återkallande av ansökan om utdömande av förelagt  
vite då ändamålet med vitet har förlorat sin betydelse.  
 
Besluta om yttrande i ärende som   Tjänstgörande handläggare 
överklagats med förvaltningsbesvär.   om inte nämnden fattat beslut 
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Med avdelningschef avses i denna delegationsordning avdelningschef för upphandling och 
serviceförvaltningen. 
 
Med handläggare avses i denna delegationsordning handläggare anställd hos upphandling och 
serviceförvaltningen. 

 


