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Vad innebär delegering? 
Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser innebär att besluta åt 

överförmyndaren. När beslutet är fattat är ärendet avgjort och kan endast ändras av högre 

instans efter ett överklagande i lagstadgad ordning.  

 

Ordföranden och vid dennes förfall, vice ordföranden, är ersättare för enhetschefen när 

inget annat är angivet. 

 

Överförmyndarhandläggaren företräder nämnden i domstol genom fullmakt. 

 

Denna delegeringsordning gäller överförmyndarnämnden så väl som 

överförmyndaren i Öckerö kommun. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegering av beslutanderätten i brådskande ärenden där 
överförmyndarens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 39 § KL) 

En nämnd får enligt kommunallagen uppdra åt ordföranden eller en annan angiven 

ledamot i nämnden att besluta i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande 

inte kan avvaktas. Ärenden som avgjorts med stöd av denna bestämmelse ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde.  

 

 

Anmälan av delegeringsbeslut (6 kap 40 § KL) 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till överförmyndaren om det 

framgår av delegeringsordningen. Delegeringsbeslut som har fattats enligt föräldrabalken 

behöver inte anmälas enligt 19 kap. 14 § föräldrabalken.  

 

För alla uppdrag gäller därutöver följande 

 

1. Överförmyndarens delegerade beslutsrätt får inte utövas i ärenden av 

principiell innebörd 

 

2. Följande beslut får inte delegeras 

 

- Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige 

- Beslut om entledigande av ställföreträdare p.g.a. olämplighet 

- Beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 

- Beslut om vitesföreläggande 

- Alla beslut som den som fått delegationen anser vara tveksamma 

samt alla beslut som denne föreslår avslag till 

 

3. Delegat ska i varje ärende noggrant beakta jävsrisken 

 



 

 
Villkor för utnyttjande av delegerad beslutanderätt 
Anställd som får beslutanderätt enligt delegeringsförteckningen får det efter individuell 

bedömning och efter genomgång av introduktion. En grundläggande förutsättning är att 

delegaten har den kompetens som behövs enligt 19 kap. 14 § föräldrabalken. Delegatens 

närmaste chef ansvarar för att delegaten inte utnyttjar sin delegeringsrätt innan chefen 

lämnat sitt godkännande. 

 

Delegeringsordningen anger den lägsta nivå till vilken delegering sker. Det innebär till 

exempel att handläggarna alltid får ta de beslut som är delegerade till administratörerna. 

Överförmyndaren eller överordnad kan inte upphäva eller ompröva ett fattat 

delegeringsbeslut. En delegat har rätt att återlämna ett delegerat ärende till 

överförmyndaren för beslut. Delegat har också rätt att överlämna ärendet till närmast 

överordnad för beslut. Förutsatt att överordnad uppfyller de kompetenskrav som finns i 

19 kap. 14 § föräldrabalken.  Delegat får inte fatta beslut i frågor som rör denne själv, 

närstående till delegaten eller där det i övrigt föreligger jäv. 
 
 
Vid förfall för delegat 
Vid förfall för överförmyndarens ordförande inträder vice ordföranden om inte annat 

anges. 

 

Vid förfall för övriga delegater inträder ställföreträdare eller särskild vikarie som delegat 

om inte annat anges. Om samtliga delegater har förfall och beslut inte bör dröja ska 

ärendet avgöras av delegatens närmaste chef, om inget annat anges under respektive 

punkt. Om även dennes chef är frånvarande beslutar dennes närmsta överordnade. Detta 

förutsätter att överordnad uppfyller kraven enligt  

19 kap. 14 föräldrabalken. 

 
Med förfall avses såväl bortavaro som när det finns andra hinder mot att utnyttja 
delegerad beslutanderätt, till exempel när det föreligger jäv. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lag 
rum 

Ärendegrupp Delegat Anmärkning 

    

Föräldrabalken 
FB 
9:3,4 

Samtycke till omhändertagande av 
egendom som underårig annars själv 
råder över efter eget arbete eller efter 
villkor i gåva, testamente eller 
förmånstagarförordnande 

Handl  

FB 
9:8 

Samtycke till förmyndaren att 
omhänderta omyndigs tillgångar 

Handl  

FB  
11:1 

Förordna god man i förmyndarens ställe Handl  

FB 
11:2 

Förordna god man när motstridiga 
intressen föreligger mellan huvudman 
och ställföreträdare, 

Handl  

FB 
11:3 

Förordna god man för bortavarande  Handl  

FB  
11:4  
st 2 

Förordna god man när godmanskap 
redan är förordnat  

Handl Byte av god man 

FB 
11:7 
st 3 

Bestämma omfattningen av 
förvaltarskap  

Handl  

FB 
11:7  
st 4 

Förordna förvaltare när förvaltarskap 
redan är ordnat  

Handl Byte av förvaltare 

FB 
11:18  
st 2 

Förordna god man eller förvaltare 
interimistiskt  

Handl  

FB 
11:19 

Beslut att godmanskap enligt FB 11:1-3 
ska upphöra 
 
Entlediga god man eller förvaltare 

Handl Beslut om att godmanskap enligt 4 § 
eller förvaltarskap ska upphöra fattas 
av rätten 

FB 
12:10 

Samtycke i efterhand av ingånget avtal  Handl  

FB 
12:12 
st 1 

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

Handl  

FB 
12:12 
st 2 

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

Handl Kan inte överklagas enligt FB 20:4 st 
2 

FB 
12:13 

Beslut om ställande av säkerhet  Handl  

FB 
12:16 
st 1-2 

Bestämmande av arvode och ersättning 
för utgifter till förordnade förmyndare, 
gode män och förvaltare  

Handl  

FB 
12:16  
st 3-5 

Bestämmande av i vad mån arvode och 
ersättning för utgift ska utgå av den 
enskildes medel, av dödsboets medel 
eller kommunala medel  

Handl Efter samråd med enhetschef i 
tveksamma fall 



FB 
12:17 
st 2 

Bestämmande av arvode och ersättning 
för utgifter till legala förmyndare  

Handl  

Jfr FB  
11:4  
11:7 

Beslut om ersättning till person som 
föreslagits som god man enligt FB 11:4 
eller förvaltare där något beslut om 
förordnande ej skett. 

Handl  

FB  
13:6 

Samtycke till placering av omyndigs 
tillgångar i aktier eller på annat sätt  

Handl Beslut rörande belopp över 100 000 
kr fattas efter samråd med enhetschef 

FB  
13:8 

Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade 
bankmedel  

Handl Beslut rörande belopp över 100 000  
kr fattas efter samråd med enhetschef 

FB  
13:9  
st 1  

Beslut att överförmyndarkontroll ska 
upphöra  

Handl Gäller inte om egendom tillfallit den 
omyndige med villkor om särskild 
överförmyndarkontroll. 

FB 
13:9 
st 3 

Beslut om lättnader i överförmyndar-
kontrollen (dispens)  

Handl  

FB 
13:10 

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  

Handl Samtycke enligt FB 13:10 gäller i sex 
månader. Upplysning om detta 
lämnas i beslutet. Bestämmelserna 
om nyttjanderätt i FB 13:10 gäller 
även servitut och rätt till elektrisk 
kraft om rättigheten upplåtits genom 
avtal. 

FB 
13:11  
st 2 

Beslut om samtycke till understöd  Handl  

FB 
13:13  
st 2 

Tillstånd för den omyndige att själv 
driva rörelse 
 
Tillstånd för föräldrarna att för den 
 omyndiges räkning driva rörelse  

Handl  

FB 
13:16 

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

Handl  

FB 
13:18 

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

Handl  

FB 
13:19 
st 1 

p. 1 Bestämmande om att FB 13:3-7 ska 
tillämpas även i annat fall än som följer 
av 13:2 (reglerna om kontrollerad 
förvaltning) 
p. 2 Begränsning av möjligheten att ta ut 
pengar på bank 
p. 3 Bestämmande av att 
värdehandlingar ska förvaras och 
förvaltas av ett värdepappersinstitut eller 
ett motsvarande utländskt institut 
p. 4 Begränsa föräldrars rättigheter att 
förfoga över finansiella instrument 
p. 5 Bestämmande att den som ska 
betala pengar till en omyndig ska sätta in 
dessa på bank FB 13:19, st 1 

Handl  



FB 
13:19  
st 2 

Godkännande av avtal som föräldrar 
träffat med värdepappersinstitut  

Handl Depåavtal med banken 

FB 
14:6 
st 1 

Samtycke till placering av den enskildes 
tillgångar i aktier eller på något annat 
sätt som avses i FB 14:5  

Handl Beslut rörande belopp över  
100 000 kr fattas efter samråd med 
enhetschef 

FB  
14:8 

Tillstånd för god man eller förvaltare att 
ta ut pengar från spärrat konto  

Handl Beslut rörande belopp över  
100 000 kr fattas efter samråd med 
enhetschef 

FB 
14:10 

Medgivande till undantag från 
bestämmelserna i FB 14:4-8  

Handl  

FB 
14:11 

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 

Handl Samtycket gäller i sex månader. 
Upplysning om detta lämnas i 
beslutet. Bestämmelserna om 
nyttjanderätt i FB 14:11 gäller även 
servitut och rätt till elektrisk kraft om 
rättigheten upplåtits genom avtal. 

FB 
14:12 

Beslut om understöd  Handl  

FB 
14:13  
st 1 

Samtycke till upptagande av lån eller att 
ingå skuldförbindelse, ingå 
borgensförbindelse eller ställa den 
enskildes egendom som säkerhet för den 
enskildes eller någon annans förbindelse  

Handl  

FB 
14:14  
st 1 

Samtycke till att den enskilde driver 
rörelse 
 
Samtycke till att gode mannen eller 
förvaltaren driver rörelse för den 
enskildes räkning  

Handl  

FB 
14:16 

Beslut 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  

Handl Jfr FB 12:9 (formlöst) 
Avser i första hand egendom enligt 
FB 9:1, 12:1 st.2 

FB 
14:19 

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

Handl  

FB 
14:21 
st 1 

p. 1 Begränsa möjligheten att ta ut 
pengar på bank 
p. 2 Bestämma att värdehandlingar ska 
förvaras och förvaltas av ett 
värdepappersinstitut eller ett 
motsvarande utländskt institut 
p. 3 Meddela den som ska betala pengar 
till den enskilde att pengarna ska sättas 
in på bank 
p. 4 Begränsa ställföreträdares rätt att 
förfoga över finansiella instrument  

Handl Direktinsättning på spärrat konto 

FB 
14:24 

Beslut om befrielse att lämna årsräkning 
eller sluträkning eller sådan redovisning 
i förenklad form (dödsbo)  

Handl  

FB 
14:4 

Samtycke till rättshandling enligt FB 13-
14 kap. vid dödsboförvaltning  

Handl Gäller inte om boets förvaltas av 
förordnad boutredningsman eller 
testamentsexekutor som agerar för 
boets räkning. 



FB 
15:5  
st 1 

Samtycke till egendomens fördelning 
vid bodelning eller skifte  

Handl  

FB  
15:5  
st 2 

Samtycke till överlåtelse av de enskildes 
andel i dödsbo  

Handl Överlåtelse utan ersättning är inte 
tillåtet. 

FB  
15:6 
st 2 

Samtycke till arvsavstående enligt ÄB 
3:9  

Handl Gäller särkullbarn. Arvsavstående är 
annars inte tillåtet. 

FB 
15:7 
st 1 

Samtycke till avtal om sammanlevnad i 
oskiftat dödsbo  

Handl  

FB 
16:9  
st 2 
 

Återkallande av samtycke till beslut som 
fattats med stöd av delegering 

  

Lagen om god man för ensamkommande barn 
LeB 2§  Förordnande av god man  

 
Handl  

LeB 5§  Upphörande av godmanskap  
 

Handl  

LeB 6§  
st 1 

Entledigande av god man  
 

Handl  

LeB 6§  Beslut att byta god man  
 

Handl  

LeB 12§ 
och FB 
14:19 

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

Handl  

Lagen om framtidsfullmakter 
LoFF 
17§ 

Beslut om god man att företräda 
fullmaktsgivare på fullmaktshavarens 
begäran  

Handl  

Lagen om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Dk, Fi, I eller No 
2§ Tillsyn över gode mannens uppdrag och 

beslut i anledning därav  
Handl  

Offentlighet och sekretesslagen 
TF 2:14  
OSL 6:3  

Beslut om avslag på begäran om 
utlämnande av allmän handling  

Enhetschef Anmäls till överförmyndaren vid 
nästkommande sammanträde. 

OSL 
32:4-5  

Beslut om förbehåll vid utlämnande av 
sekretessbelagd allmän handling 

Enhetschef  
 

Förvaltningslagen 
FL 9§  Beslut att avvisa oskickligt ombud eller 

biträde  
 

Handl  

FL 22§ Beslut om avvisning, ej talerätt  
 

Handl  

FL 24§  Beslut om avvisning av för sent 
inkommet överklagande  
 

Handl  

FL 27§  Omprövning av beslut 
 

Handl Nämndbeslut kan bara ändras av 
nämnden. 



 Beslut att avskriva ärenden från vidare 
handläggning eller lämna något utan 
åtgärd i andra fall än som tagits in i 
delegeringsordningen eller vad som sägs 
i lag och författning 

Handl Avser ansökningar som återkallats 
eller som annars saknar aktualitet 
eller annat förhållande som inte 
föranleder åtgärder  

 Beslut att avvisa ansökan på grund av 
obehörig sökande eller otillräckligt 
underlag 

Handl  

Kommunallagen 
KL 
6:39  

Brådskande ärenden Ordförande/ 
överför- 
myndare 

Anmäls till överförmyndaren vid 
nästkommande sammanträde 

Expropriationslagen 
ExpL 
3:2a  

Förordna god man som företrädare vid 
expropriation  

Handl  

Fastighetsbildningslagen 
FBL 
4:12 och 
FB  
11 kap 

Förordna god man som företrädare vid 
förrättning  

Handl  

Personuppgiftslagen 
PuL  
28§ 

Utplånande av uppgifter Enhetschef  
 

PuL  
29 § 

Rättelse Enhetschef  

 Tecknande av avtal med 
personuppgiftsbiträde 

Enhetschef 
 

 

 

 


