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Delegationsordning för överförmyndarnämnden 
 

 
1. Administrativa ärenden 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

 
1.1 

 
Hantering av allmänna handlingar 

 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 

Överförmyndarhandläggare 

Överordnad chef har minst 

samma delegation och 

behöver inte anges som ers. 

 

Att lämna ut en handling är att 

betrakta som verkställighet.  

2 kap 14 § TF 

6 kap. OSL 

 
1.2 

 
Personuppgiftslagen 

 Fullgöra de uppgifter som ankommer på 

personuppgiftsansvarig i den mån det inte 

ankommer på personuppgiftsombud 

Fullgöra uppgifter som personuppgiftsombud.  

 

Överförmyndarhandläggare 

 

Personuppgiftsansvarig är 

respektive nämnd och styrelse.  

PuL 

 
1.3 

 
Överklagande 

 Prövning om överklagande inkommit i rätt tid 

enligt förvaltningslagen samt beslut om avvisning 

Överförmyndarhandläggare 

 

 

Om ett överklagande felaktigt 

inkommit till kommunen ska det 

omgående vidarebefordras till rätt 

instans.  

24 § FL 

 
1.4 

 
Ombud och delgivning 

 Befullmäktigande av ombud att föra kommunens 

talan inför domstol eller liknande myndigheter 

samt vid förrättningar av olika slag 

Överförmyndarnämndens 

ordförande  

(Ledamot oppositionen) 
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 Utse ombud att företräda kommunen vid olika 

stämmor o.d. 

Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

  

 Motta delgivning Överförmyndarnämndens 

ordförande 

Överförmyndarhandläggare 

(Ledamot oppositionen) 

  

 
1.7 

 
Brådskande ärenden och yttranden 

 Brådskande ärenden där nämndens beslut inte kan 

avvaktas 

 

Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

 6 kap 36 kap KL 

 
1.8 

 
Avtal 

 Undertecknande av avtal, förbindelser, andra 

handlingar och skrivelser som beslutas av 

överförmyndarnämnden 

 

Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppostionen) 

  

 Underteckna avtal och andra rättshandlingar 

avseende löpande ärenden inom det egna 

verksamhetsområdet  

Överförmyndarhandläggare 

 

I övrigt betraktas det som 

verkställighet att den som har 

delegation på att ingå avtal också 

undertecknar detsamma. 

 

 
1.9 

 
Förtroendevaldas kurser, konferenser o.d. 

 Överförmyndarnämndens ordförande upp till 3 

dagar 

Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

  

 
1.10 

 

Omprövning och rättelse av skrivfel  

 Rättelse av skrivfel i delegationsbeslut 

 

Överförmyndarhandläggare   26 § FL 
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 Rättelse och skrivfel och liknande i beslut som inte 

har delegerats till handläggare, dvs nämndbeslut 

och ordförandebeslut 

 

Nämndsekreterare 

 

  26 § FL 

 Omprövning av delegationsbeslut Överförmyndarnämndens 

ordförande 

Överförmyndarhandläggare  

(Ledamot oppositionen) 

 27 § FL 

 
2. Ekonomiärenden 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

2.5  
Avskrivningar 

 Beslut om bokföringsmässig avskrivning av 

fordringar: 

 

   

 Understigande ¼ basbelopp per gäldenär 

 

Kanslichef   

 
2.11 

 
Attestanter 

 Utse ersättare för viss tid avseende rätt att 

beslutsattestera fakturor 

 

Kanslichef   

 
2.13 

 
Kassation och försäljning 

 Beslut om kassation och försäljning av egendom 

som inte längre kan användas i förvaltningens 

verksamhet 

 

Kanslichef   

 
2.14 

 
Skadestånd 
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 Beslut i civilrättsliga skadestånds- och 

ersättningsärenden understigande 2 basbelopp 

 

Kommunchef 

 

Avser inte arbetsrättsliga 

skadestånd. 

 

 
 
3. Upphandlingsärenden 
 
Nr 

 
Ärende 

 
Delegat 

 
Anmärkning 

 
Lagrum 

 
3.2 

 
Kravspecifikation 

 
3.3 

 
Antagande av leverantör 

   

 
 

Beslut om antagande av leverantör i ärende om  

upphandling av vara eller tjänst 

 

Kanslichef 

 

 

 

 

 

Gäller även då upphandling  

genomförts via direktupphandling. 

 

Gäller även beslut om att avbryta 

en upphandling. 

 

Gäller inom budgetramarna; skulle 

värdet överstiga budgeterade 

medel ska ärendet lyftas till 

överförmyndarnämnden  

 

I ärenden av principiell betydelse 

eller av större vikt, ska 

överförmyndarnämnden särskilt 

informeras om vilken leverantör 

som antagits. 

 

 

 

 

 

 
3.4 

 
Teckna avtal som genererats ur en upphandling 

 Upp till 50 basbelopp/upphandling 

 

Kanslichef 
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 Överstigande 50 basbelopp/upphandling Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

  

 
3.5 

 
Överprövningsärenden 

 Undertecknande av svar till förvaltningsdomstol  

 

Kanslichef 

 

Förslag till yttrande tas fram av 

upphandlare. 

 

 
3.6 

 
Avropa från ramavtal 

 2-50 basbelopp/avrop (understigande 2 basbelopp 

är verkställighet) 

Kanslichef 

 

 

 

 
 

Löpande anskaffningsbeslut som 

följer ramavtal, 

direktupphandlingar räknas som 

verkställighet. Ansvar och 

befogenheter i detta hänseende 

regleras genom attestlistan. 

 

3.7 Överstigande 50 basbelopp/avrop Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

  

Ersättare 

Eventuell ersättare till delegat anges inom parantes. Där ersättare inte anges gäller följande. Vid förfall för tjänsteman får, om ersättare inte 

förordnats, beslut fattas av kanslichef. Vid förfall för kanslichef får, om ersättare inte förordnats, beslut fattas av Överförmyndarnämndens 

ordförande. Varje överordnad chef har minst samma befogenhet som underställd personal.  

 

Vid ordförandens frånvaro tjänstgör ledamot från oppositionen som ordförande vid nämndens sammanträden.  
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Bilaga 1 

Riktlinjer för delegation 

 

Bilaga 2 

Lista utvisande namn på vissa befattningshavare  

 

Bilaga 3 

Exempel på nämndens uppgifter som inte har delegerats.  
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4. Förvaltningsövergripande ärenden inom Överförmynderiverksamheten 

4.1 Avskrivnings- och avvisningsbeslut 

 Beslut om att lämna ärende/anmälan 

utan åtgärd 

 

Överförmyndarhandläggare 

 

  

 Besluta att ett ärende ska avvisas  Överförmyndarhandläggare 

 

T.ex. då ärende inkommit till 

fel myndighet, 

ansökningshandlingarna är 

ofullständiga eller då 

tidsfristen för överklagande 

har gått ut 

 

 Besluta att ett ärende ska avskrivas  Överförmyndarhandläggare 

 

T.ex. då sökanden har avlidit, 

flyttat, på egen begäran drar 

tillbaka ärendet 

 

4.2 Handläggning av överklagade ärenden 

 Prövning om överklagande inkommit i 

rätt tid enligt förvaltningslagen samt 

beslut om avvisning 

 

 

Överförmyndarhandläggare 

 

 

Om ett överklagande 

felaktigt inkommit till 

kommunen ska det 

omgående vidarebefordras 

till rätt instans. 

Kommentar: Samma formu-

lering som punkt 1.3 och KS’ 

delegationsordning 

24 § FL 

 Yttrande till högre instans i samband 

med rättidsprövning av överklagat 

delegationsbeslut 

 

 

Överförmyndarhandläggare  25 § FL 
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4.3 Omprövning och rättelse av skrivfel – se punkt 1.10 

 

 

4.4 Överklaga beslut 

 Överklaga beslut och domar som 

innefattar ändring av delegatens beslut. 

Nämndens egna beslut måste överklagas 

av nämnden. 

 

Överförmyndarhandläggare 

 

  

 Rätt att underteckna skrivelser gällande 

överklaganden av nämndens beslut 

Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

  

4.5 Brådskande ärenden 

 Meddela förelägganden och förbud utan 

vite, avyttranden, meddela tillstånd, 

överklaga beslut och domar, ansöka om 

verkställighet eller särskild handräckning 

och annat ingripande av så brådskande 

art att nämndens sammanträde inte kan 

avvaktas. Sådant beslut ska anmälas vid 

nämndens nästa sammanträde 

 

Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

 6 kap 36 § KL 

11 kap 20 § FB 

(delegeringsförbud) 

4.6 Vidaredelegation 

 I de fall nämnden delegerat 

beslutanderätten till kanslichefen får 

denne i sin tur uppdra åt annan anställd 

att besluta i dennes ställe 

 

Kanslichef  6 kap 37 § KL 
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9. Förvaltningsövergripande ärenden inom Överförmynderiverksamheten - övrigt 

9.7 Prövning av fråga om utlämnande av 

allmän handling som hör till 

överförmyndarens verksamhetsområde 

 

Kanslichef  2 kap 14 § TF 

6 kap 4 o 6 §§ OSL  

9.8 Beslut om förbehåll vid utlämnande av 

allmän handling 

 

Överförmyndarhandläggare  10 kap 14 § OSL 

9.9 Prövning av fråga om utlämnande av 

allmän handling till enskild 

 

Överförmyndarhandläggare  6 kap 2 § OSL 

9.10 Beslut av avslag på begäran om 

utlämnande av allmän handling till 

enskild eller annan myndighet samt 

uppställande av förbehåll i samband med 

utlämnande till enskild 

 

Kanslichef  2 kap 14 § TF 

6 kap 4 o 6 §§ OSL 

9.11 Rätt att besluta om lov/tillstånd/dispens i 

en viss ärendegrupp omfattar också rätt 

att besluta att på sökandens begäran 

upphäva eller ändra bestämmelser och 

villkor i ett beslut 

 

Överförmyndarhandläggare 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Yttrande och kommunicering 
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 Kommunicera förslag till avslagsbeslut 

med sökanden 

 

Överförmyndarhandläggare Gäller endast om ärendet är 

av okomplicerad art 

17 § FL 

 Avge yttrande över remisser som inte är 

av principiell beskaffenhet eller annars av 

större vikt och som kan lämnas helt utan 

erinran 

 

Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

  

 

 

11. Föräldrabalken (FB) 

 

11.1 10 kap Om förmyndare 

 Förslag till tingsrätten på person lämplig 

som förmyndare 

 

Överförmyndarhandläggare  10 kap § 14 FB 

 Ansökan om förordnande eller 

entledigande av förmyndare och 

medförmyndare 

 

Överförmyndarhandläggare  10 kap § 18 FB 

11.2 11 kap Om god man och förvaltare 

 Förordnande av god man, vid 

förmyndares sjukdom m.m. 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 1 

 Förordnande av god man, där förmyndare 

eller förmyndares make eller sambo och 

omyndig har del i oskiftat dödsbo 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 2 st.1 

 Förordnande av god man, vid omyndigs 

eller huvudmans rättshandling eller 

rättegång med förmyndaren eller gode 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 2 st.2 
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mannen 

 

 Förordnande av god man i andra fall än 

som avses i kap 11:2 1 och 2 st. för den 

som har vårdnadshavare, förmyndare, 

god man eller förvaltare, i angelägenheter 

där den enskilde har ett intresse som 

strider mot en sådan företrädares eller 

dennes makes eller sambos intresse 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 2 st.3 

 Förordnande av god man för att bevaka 

bortavarande persons rätt i oskiftat 

dödsbo samt om det vid dödsfall inte kan 

utredas huruvida det finns arvingar eller 

arvinge inte är känd till namn eller 

vistelseort 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 3 

 Förordnande av god man efter rättens 

beslut att anordna godmanskap för någon 

pga. sjukdom m.m. 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 4 st.2 

 Bestämma omfattning av förvaltarskap Överförmyndarhandläggare  11 kap § 7 st.3 

 

 Förordnande av förvaltare efter rättens 

beslut att anordna förvaltarskap för någon 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 7 st.4 

 Ansökan om förordnande av god man 

eller förvaltare 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 15 st. 1 

 Infordra yttrande i ärende om 

förordnande av god man eller förvaltare 

för någon som fyllt 16 år 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 16 st.1 
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 Avge yttrande i ärende om anordnande av 

god man enligt FB 11 kap § 4 eller 

förvaltarskap 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 16 st.2 

 Interimistiskt förordnande av god man 

enligt FB 11 kap § 4 eller förvaltare samt 

ändring av detta beslut 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 18 st.2 och st.4 

 Ansökan hos rätten om att godmanskap 

enligt FB 11 kap § 4 eller förvaltarskap 

ska upphöra 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 19 st.1 

 Entledigande av god man eller förvaltare 

efter egen begäran 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 19 st.2 

 Ansökan om jämkning av godmanskap 

eller förvaltarskap, jämväl interimistiskt 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 23 st.1 och st. 3 

 Avge yttrande till rätten i ärende om 

jämkning av godmanskap eller 

förvaltarskap 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 23 st.2 

 Infordra yttrande i ärende om 

förordnande eller entledigande av god 

man eller förvaltare 

 

Överförmyndarhandläggare  11 kap § 24 

 

11.3 12 kap Allmänna bestämmelser om 

förmyndares, gode mäns och förvaltares 

verksamhet 

   

 Beslut om ställande av säkerhet Överförmyndarnämndens 

ordförande 

 12 kap § 13 
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(Ledamot oppositionen) 

 Bestämmande av arvode eller ersättning 

för utgifter till förordnade förmyndare, 

gode män eller förvaltare 

 

Överförmyndarhandläggare  12 kap § 16  

 

 Över 20 % av prisbasbeloppet   Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

 12 kap § 16 

 Särskilda skäl att frångå huvudregeln om 

betalningsansvar för arvode och 

ersättning för utgifter 

 

Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

 12 kap § 16  

 Bestämmande av arvode och ersättning 

för utgifter till legala förmyndare 

 

Överförmyndarhandläggare 

 

 12 kap § 17 st.2 

11.4 13 kap föräldrars förmyndarförvaltning    

 

 

Samtycke till placering av omyndigs 

tillgångar i aktier eller på annat sätt 

Överförmyndarhandläggare 

 

Överförmyndarnämnden 

fattar beslut vid belopp 

överstigande 100 tkr 

13 kap § 6 

 

 

 

 

Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade 

bankmedel 

Överförmyndarhandläggare 

 

Överförmyndarnämnden 

fattar beslut vid belopp 

överstigande 50 tkr 

13 kap § 8 

 Samtycke till rättshandling för myndlings 

räkning avseende fast egendom 

 

Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

 13 kap § 10 st.1-4 

 Bestämmande av ny tid för avlämnande 

av förteckning, årsräkning eller 

sluträkning 

 

Överförmyndarhandläggare  13 kap § 17 

 Bestämma tid och plats för granskning av 

föräldrarnas förvaltning 

 

Överförmyndarhandläggare  13 kap § 21 st.1 
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11.5 14 kap Förordnade förmyndares, gode 

mäns och förvaltares vård av egendom 

   

 Samtycke till placering av den enskildes 

tillgångar i aktier eller på annat sätt 

Överförmyndarhandläggare Överförmyndarnämnden 

fattar beslut vid belopp 

överstigande 100 tkr 

14 kap § 6 st.1 

 Tillstånd för god man eller förvaltare att 

ta ut pengar från spärrat konto 

Överförmyndarhandläggare Överförmyndarnämnden 

fattar beslut vid belopp 

överstigande 50 tkr 

14 kap § 8 

 Samtycke till rättshandling för 

huvudmans räkning avseende fast 

egendom 

 

Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

 

 14 kap § 11 st.1 

 Beslut om att förordnad förmyndare, god 

man eller förvaltare i särskild ordning 

skall redogöra för den del av den 

enskildes tillgångar och skulder som 

omfattas av ställföreträdarens förvaltning 

 

Överförmyndarhandläggare  14 kap § 16 

 Befrielse för ställföreträdare från 

skyldigheten att lämna årsräkning eller 

sluträkning. 

Beslut om att sådana räkningar får lämnas 

i förenklad form 

 

Överförmyndarhandläggare  14 kap § 19 

 Bestämmande av ny tid för inlämning av 

förteckning, årsräkning eller sluträkning 

 

Överförmyndarhandläggare  14 kap § 20 

 Bestämma tid och plats för granskning av 

förordnad förmyndares, god mans eller 

förvaltares förvaltning 

 

Överförmyndarhandläggare  14 kap § 23 st.1 

11.6 15 kap Vård av rätt i dödsbo, m.m.    
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 Bestämmande av särskild tid för 

avgivande av redogörelse för hinder mot 

skifte av dödsbo 

 

Överförmyndarhandläggare  15 kap § 3 

 Samtycke till rättshandling vid 

dödsboförvaltning 

Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

 15 kap § 4 

 Samtycke till överlåtelse av den enskildes 

andel i dödsbo 

Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

 15 kap § 5 

 Samtycke till arvsavstående enligt 3:9 

ärvdabalken 

Överförmyndarnämndens 

ordförande 

(Ledamot oppositionen) 

 15 kap § 6 

 Samtycke till avtal om sammanlevnad i 

oskiftat dödsbo 

 

Överförmyndarhandläggare  15 kap § 7 st.1 

 Bestämmande om ny tid för avgivande av 

årsuppgift 

 

Överförmyndarhandläggare  15 kap § 8 st.2 

11.7 16 kap Tillsyn över förmyndares, gode 

mäns och förvaltares verksamhet 

   

 Granska förmyndare, gode mäns och 

förvaltares verksamhet 

 

Överförmyndarhandläggare  16 kap § 3 st.1 

 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 handlingar 

tillgängliga 

Överförmyndarhandläggare  16 kap § 3 st.2 
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 Att på förteckningar, årsräkningar, 

sluträkningar och redogörelser för hinder 

mot skifte samt årsuppgifter göra 

anteckningar om verkställd granskning 

 

Överförmyndarhandläggare  16 kap § 4 

 Bestämmande av tid för yttrande över 

granskningsanmärkning 

 

Överförmyndarhandläggare  16 kap § 5 st.1 

 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 

 

Överförmyndarhandläggare  16 kap § 9 

 Återkallande av samtycke 

 

Överförmyndarhandläggare  16 kap § 9 

 Inhämtande av uppgifter från 

socialnämnder och andra myndigheter 

 

Överförmyndarhandläggare  16 kap § 10 

 Samtycke, tillstånd eller förordnande i 

andra fall, än de i delegeringsordningen 

upptagna, där samtycket, tillståndet eller 

förordnandet framstår som självklart och 

tveksamhet inte kan råda om att 

huvudmannen inte missgynnas eller 

skadas på grund av beslutet 

 

Överförmyndarhandläggare   

2 Förmynderskapsförordningen 

(1995.379) 

   

2.1 Årlig granskning av förvaltarskap för att Överförmyndarhandläggare  FF 5 § 
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pröva om det finns skäl att ansöka om 

upphörande av detsamma 

 

2.2 Överflyttning av förmynderskap, 

godmanskap eller förvaltarskap 

 

Överförmyndarhandläggare  FF 6 § 

2.3 Yttranden på begäran av rätten 

 

Överförmyndarhandläggare  FF 7 § 

3 Beslut enligt andra lagrum    

3.1 Tillsyn över gode mannens uppdrag och 

beslut i anledning därav 

Överförmyndarhandläggare  Lagen (1935.46) om 

tillsyn i vissa fall å 

oskiftat dödsbo efter 

medborgare i Danmark, 

Finland, Island eller 

Norge 2 § 

3.8 Förordna god man i 

vårdnadshavare/förmyndares ställe 

ansvara för den underåriges personliga 

förhållanden och sköta dess 

angelägenheter 

 

Överförmyndarhandläggare  LEKB (2005:429) Lagen 

om god man för 

ensamkommande barn 2 § 

3.9 Initiera (ex officio) ta upp frågan om 

förordnande av god man 

 

Överförmyndarhandläggare  LEKB 3 § 

3.10 Besluta om upphörande av godmanskap 

 

Överförmyndarhandläggare  LEKB 5 – 6 § § 

3.11 Inhämta yttrande från den underårige och 

övriga berörda 

 

Överförmyndarhandläggare  LEKB 7, 9 § § 

3.12 Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis 

 

Överförmyndarhandläggare   
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Bilaga 1 

Riktlinjer för delegation 

Revideringar 

Respektive nämnds och styrelses delegationsordning ska revideras löpande efter behov. 

Syftet med delegation 

Syftet med delegation är att nämnden ska avlastas ärenden av mer rutinartad karaktär och få möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt 

frågor av övergripande och principiell betydelse. Vidare har delegation av befogenheter till de anställda ansetts vara ett viktigt medel för att 

förbättra servicen och effektiviteten inom förvaltningen.  

Nämndens ansvar 

 

Varje nämnd beslutar själv inom de ramar som lagen anger vilka ärendegrupper eller enskilda ärenden som ska göras till en anställd hos 

kommunen. Detta är bl.a. ett uttryck för att en nämnd har det yttersta verksamhetsansvaret för alla uppgifter inom sitt uppgiftsområde. Nämnden 

kan också välja att själv behålla beslutanderätten i stor omfattning. En nämnd kan när som helst återkalla delegation. Det kan göras generellt men 

det kan också göras i ett särskilt ärende. Nämnden har också rätt att utan vidare ta över ett delegerat ärende och fatta beslut i ärendet. Det kan 

tänkas förekomma när ett ärende oförmodat har fått en principiell vikt och det därför är påkallat att nämnden själv beslutar i ärendet. Nämnden 

har däremot inte rätt att ompröva ett redan fattat beslut. 

Delegation 

Med delegation avses att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs. ger någon i uppdrag att fatta beslut å nämndens vägnar i vissa 

ärenden. Delegerade beslut gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem. Den som får beslutanderätten kallas delegat. När en delegat 

fattar beslut å nämndens vägnar, har beslutet samma rättsverkan som om det fattats av nämnden, och kan därför överklagas på samma sätt. 

Delegaten har ansvar för ärendets beredning och beslut. Av 6 kap 33 § KL följer att en nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till: 

 ett utskott till nämnden, t.ex. ett arbetsutskott (ej en beredning eller ett presidium) 

 en enskild ledamot eller ersättare (suppleant), t.ex. ordförande.  

 en anställd hos kommunen. Denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten. 
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Det går inte att delegera till en grupp anställda, en grupp förtroendevalda (t.ex. en beredning) eller till en grupp bestående av anställda och 

förtroendevalda att gemensamt fatta beslut, s.k. blandad delegation.  

Enligt 19 kap 14 § första st. föräldrabalken får överförmyndarnämnden uppdra åt ledamot, en ersättare som har kallats till tjänstgöring eller en 

kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs för att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. Nämnden ska i sitt beslut 

ange vilka slag av ärendet som uppdraget omfattar.  

Delegationsförbud 

I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras (6 kap. 34 § KL): 

 ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  

 framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige 

har överklagats,  

 ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och  

 vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 

För den som är beslutsdelegat innebär detta att, trots att beslutanderätten är överförd till delegaten, varje ärendes karaktär måste prövas. Visar det 

sig att ett ärende utvecklar sig till att innehålla någon del av delegationsförbudet, måste nämnden kunna förlita sig på att beslutsdelegaten för 

ärendet tillbaka till nämnden. 

Andra punkten innebär ett förbud mot delegation av yttranden med anledning av överklaganden av beslut som nämnden i dess helhet har fattat. 

Däremot är delegation möjlig om det överklagade beslutet fattats efter delegation. Rätten att avge sådana yttranden kan delegeras till den som 

fattat det överklagade beslutet men däremot inte till en lägre beslutsnivå. För att nämnden ska hålla sig underrättad om hur delegationsuppdraget 

utövas kan det emellertid finnas skäl att inte delegera befogenheten att avge yttranden.  

Flera specialförfattningar, t.ex. socialtjänstlagen, plan- och bygglagen, föräldrabalken innehåller också uttryckliga delegationsförbud, som 

grundas på en bedömning av vissa ärendens principiella betydelse. I sådana ärendegrupper eller enskilda ärenden får beslutanderätten inte 

delegeras från nämnden.  

Enligt 19 kap 14 § 2 st. föräldrabalken (1949:381) får en framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige inte beslutas på annat sätt än av 

nämnden samfällt. Detsamma gäller beslut enligt 11 kap 20 § föräldrabalken att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget 

och häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo (15 kap 7 § föräldrabalken) eller att förelägga vite (16 kap 13 § föräldrabalken). Avslagsbeslut 

fattas av nämnden.  
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Anmälan av delegationsbeslut 

Av 6 kap. 35 § KL framgår det att beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning 

detta ska ske. Det finns två skäl för detta. För det första har nämnden alltid det övergripande ansvaret för nämndens verksamhet. Nämndansvaret 

sammanfaller med revisionsansvaret. Nämnden har alltså både rätt och skyldighet att kontrollera hur verksamheten bedrivs. För det andra innebär 

det en rättssäkerhet för den beslutet berör. När ett delegationsbeslut rapporteras tillbaka till nämnden, tas rapporten till protokollet vid 

nästföljande nämndsammanträde. Först när protokollet är justerat och anslaget på kommunens anslagstavla börjar överklagandetiden att löpa. 

Detta gäller dock inte myndighetsbeslut där överklagandetiden enligt förvaltningslagen alltid börjar löpa från dagen då den enskilde fick del av 

beslutet. Beslut som är vidaredelegerade från förvaltningschef återrapporteras tillbaka till denne, för anmälan till nämnden. Förvaltningschefs 

beslut anmäls direkt till nämnden. 

Enligt 19 kap 14 § sista st. föräldrabalken behöver inte beslut som fattats på delegation anmälas till nämnden. Beslut som ordföranden (se mer 

nedan) fattar på delegation, ska anmälas till nämnden.  

Kompletterande beslutsdelegation 

I viss speciallagstiftning (t.ex. LVU och LVM, föräldrabalken) får en nämnd uppdra åt ordföranden – eller en annan ledamot som nämnden har 

utsett – en kompletterande beslutanderätt på nämndens vägnar. Denna möjlighet finns även enligt kommunallagen (6 kap. 36 §). Till skillnad mot 

beslutanderätt genom delegation är den kompletterande beslutanderätten endast avsedd att användas när beslut av nämnden eller delegat inte går 

att avvakta. Det rör sig alltså här om ärenden som oundgängligen måste avgöras. Vilka beslut som kan delegeras och om det finns några 

begränsningar framgår inte av lagtexten. Någon begränsning av möjligheterna att delegera enligt denna bestämmelse med hänsyn till ärendenas 

art finns inte. Den här möjligheten till delegation till ordförande har betydelse bl.a. vid överklaganden, yttranden vid överklaganden samt begäran 

om inhibition. Ärenden som avgjorts med stöd av 6 kap. 36 § KL ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

I delegationsordningen bör ersättare för delegat vid t.ex. sjukdom och semester utses. Delegaten har inte rätt att överlåta sin beslutanderätt till 

någon annan utan nämndens uttryckliga tillåtelse. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegation i ärendet saknar laga verkan, dvs. det gäller 

inte. Om ett sådant beslut överklagas kan en förvaltningsdomstol upphäva beslutet och återförvisa det till nämnden.  

Vidaredelegation  

I 6 kap. 37 § KL finns en begränsad möjlighet till vidaredelegation. Denna möjlighet har införts för att underlätta utveckling av målstyrning av 

verksamheten och smidiga lösningar vid tillfälliga arbetsanhopningar eller sjukdom. Nämnden kan således genom beslut ge förvaltningschef 

inom nämndens verksamhetsområde rätt att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd. Förvaltningschef får endast använda sin 

möjlighet till vidaredelegation på ett sådant sätt att nämnden hela tiden vet vem som har rätt att fatta beslut.  
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Beslut som fattats med stöd av vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschef. Någon uttrycklig skyldighet för förvaltningschef eller 

delegaten att vidareanmäla besluten till nämnden föreligger däremot inte, men nämnden kan sätta upp sådana krav som villkor för att godkänna 

vidaredelegation. Vidaredelegerad beslutanderätt kan återkallas av såväl nämnden som förvaltningschef. Dessa kan även föregripa ett beslut 

genom att ingripa i ärendet och överta beslutsfattandet. 

Om en nämnd med stöd av 6 kap. 33 § KL uppdrar åt en anställd att besluta å nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de 

som utnyttjar nämndens tjänster ska ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas (6 kap. 38 § KL). Nämnden får 

också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet. 

Lämplig beslutsnivå  

Lagstiftningen sätter vissa yttre gränser för delegationen, men det innebär inte att nämnden alltid bör delegera allt som är tillåtet, t.ex. till 

handläggaren. En avvägning måste alltid göras mellan vad som är ändamålsenligt ur verksamhetssynpunkt, lämpligt med hänsyn till personalens 

kompetens och med hänsyn till att en del beslut är av ingripande karaktär för den enskilde m.m. I vissa fall bör beslutanderätten således läggas på 

politisk nivå, medan tjänsteman i arbetsledande ställning eller handläggande tjänsteman i andra fall är lämplig beslutsfattare. 

Verkställighet 

Kommunallagen skiljer mellan beslut som måste delegeras och beslut som innebär ren verkställighet. Delegationsordningen ska inte omfatta 

ärenden av rent verkställande art. Gränsdragningen mellan delegation och ren verkställighet är inte helt klar. Följande skillnader kan dock 

uppmärksammas. Delegation innebär överlåtande av en beslutsfunktion, vilket betyder att delegaten inträder i nämndens ställe. Beslutet ska 

kunna överklagas, antingen genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär. Även att avge yttranden innebär självständiga bedömningar, trots 

att yttranden normalt inte kan överklagas. Verkställighet innebär däremot en åtgärd som normalt finns inom tjänstemannens område. I dessa 

ärenden saknas normalt utrymme för beslutsalternativ eller valmöjligheter.  

Exempel på verkställighet är 

 Avgiftsdebitering enligt fastställd taxa 

 Tilldelning av förskoleplats enligt klar turordningsprincip 

 Ansöka om utdömande av vite enligt nämndens beslut 

 Åtalsanmälan, polisanmälan 

 Bevilja semester 

 Fastställa arbetsrutiner 
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Ärendegrupp eller enskilt ärende  

Delegationen kan avse en hel ärendegrupp, vilket är det vanligaste, eller ett enskilt ärende. Som exempel kan nämnas när nämnden tagit ställning 

i sak i ett visst ärende, men det krävs vissa formella kompletteringar som hindrar nämnden att fatta beslut direkt. I stället för att nämnden tar upp 

ärendet en gång till kan beslutanderätten delegeras.  



 24 (28) 

  

Bilaga 2 
Befattningar 

 
Befattning  Namn 
 

Överförmyndarnämndens Gunilla Lundström (S) 

ordförande 

 

 

Kommunchef  Laila Jeppsson 

Kanslichef  Eva Palmér 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-01-17. Listan över befattningshavare revideras av överförmyndarhandläggare. 
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Bilaga 3 
Exempel på nämndens uppgifter som inte har delegerats. Alla lagrum gäller Föräldrabalken (1949:381) 
 
 
11.3 12 kap Allmänna bestämmelser om 

förmyndares, gode mäns och förvaltares 

verksamhet 

   

 Samtycke i efterhand till ingånget avtal 

(ratihabering) 

 

  12 kap § 10 

 Beslut om fördelning av förvaltning 

mellan flera förmyndare, gode män eller 

förvaltare 

 

  12 kap § 12 st.1 

 Beslut vid oenighet om förvaltning 

mellan förmyndare, gode män och 

förvaltare 

 

  12 kap § 12 st.2 

11.4 13 kap föräldrars förmyndarförvaltning    

 Beslut att särskild överförmyndarkontroll 

ska upphöra 

 

  13 kap 9 § 1 st 

 Beslut om lättnader i 

överförmyndarkontrollern 

 

  13 kap 9 § 3 st 

 

 

 Samtycke till understöd   13 kap § 11 st2 

 

 Tillstånd att för den omyndiges räkning ta 

upp lån eller ingå någon annan 

skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse 

eller ställa den omyndiges egendom som 

  13 kap § 12 
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säkerhet för den omyndiges eller någon 

annans förbindelse 

 

 Tillstånd för den omyndige att själv driva 

rörelse. Tillstånd för föräldrarna att för 

den omyndiges räkning driva rörelse 

 

  13 kap § 13 

 Beslut om befrielse för föräldrarna att 

lämna årsräkning eller sluträkning. Beslut 

att sådana räkningar får lämnas i 

förenklad form. 

 

  13 kap § 16 

 Föreläggande för föräldrarna att i 

årsräkning eller på annat sätt redogöra för 

sin förvaltning 

 

  13 kap § 18 

 Bestämmande om att 3 § - 7§ i 13 kap ska 

tillämpas även i annat fall än som följer 

av 2 § i samma kap 

Begränsning av möjligheter att ta ut 

pengar på bank 

Bestämmande av att värdehandlingar 

skall förvaras och förvaltas av ett 

värdepappersinstitut eller ett motsvarande 

utländskt institut 

Bestämmande av att premieobligationer 

skall skrivas in i statsskuldboken 

Bestämmande att den som skall betala 

pengar till en omyndig skall sätta in dessa 

hos bank 

Begränsa förälders möjlighet att förfoga 

över rättigheter som registreras enligt 

  13 kap § 19 st.1 
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lagen (1998:1479) om kontoföring av 

finansiella instrument eller som avses i 

lagen om  investeringsfonder 

 

 Godkännande av avtal som föräldrar 

träffat med värdepappersinstitut 

 

  13 kap § 19 st.2 

11.5 14 kap Förordnade förmyndares, gode 

mäns och förvaltares vård av egendom 

   

 Medgivande till undantag från 

bestämmelserna i 14 kap 4 § - 9 § 

 

  14 kap § 10 

 Samtycke till understöd   14 kap §12 st.2 

 

 

 

 

Samtycke till upptagande av lån eller att 

ingå annan skuldförbindelse, ingå 

borgensförbindelse eller att ställa den 

enskildes egendom som säkerhet för den 

enskildes eller någon annans förbindelse 

 

  14 kap § 13 

 Samtycke till att den enskilde driver 

rörelse. Samtycke till att gode mannen 

eller förvaltaren driver rörelse för den 

enskildes räkning 

 

  14 kap § 14 

 Begränsa möjligheten att ta ut pengar på 

bank. 

Bestämma att värdehandlingar ska 

förvaras och förvaltas av ett 

värdepappersinstitut eller ett motsvarande 

utländskt institut 

Meddela den som ska betala pengar till 

  14 kap § 21 st.1 
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den enskilde att pengarna ska sättas in 

hos bank. 

Begränsa ställföreträdarens möjlighet att 

för foga över rättigheter som registreras 

enligt lagen (1998.1479) om kontoföring 

av finansiella instrument eller som avses i 

lagen om investeringsfonder 

 

 Godkänna avtal som ställföreträdaren 

träffat med värdepappersinstitut 

 

  14 kap § 21 st.2 

11.7 16 kap Tillsyn över förmyndares, gode 

mäns och förvaltares verksamhet 

   

 Beslut om granskningsanmärkning. 

Prövning om beslut enligt någon 

bestämmelse i 13 eller 14 kap FB 

behöver meddelas eller om 

ställföreträdaren behöver entledigas eller 

någon annan åtgärd vidtas 

 

  16 kap § 5 st.2 

 

 

 


