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Delegationsbestämmelser för gemensam 
överförmyndarnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner 
Piteå och Älvsbyns kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2019 
inrätta en gemensam överförmyndarnämnd och verksamhet (nedan kallad 
överförmyndarnämnd). Beslut om gemensam överförmyndarnämnd och verksamhet har fattats 
i respektive kommun under 2018. 
Stöd för inrättande av en gemensam överförmyndarnämnd finns i 19 kap. 16 § st 2 
Föräldrabalken och i 3 kap. 9 § Kommunallagen. Utöver vad som följer av lag gäller även 
upprättat samverkansavtal samt mellan kommunerna ingånget reglemente för nämnden. Enligt 
reglementet framgår bland annat att ärenden som lagligen kan delegeras ska delegeras till 
tjänstemän vid verksamheten.  

Vad är ett delegationsbeslut? 

Reglerna om delegation för överförmyndarnämnd finns i Kommunallagen och Föräldrabalken. 
Enligt 19 kap. 16 § Föräldrabalken, gäller det som är föreskrivet om nämnder i 
Kommunallagen också överförmyndarnämnd, med de avvikelser som följer av kapitlet. 
Delegation av beslutanderätten har två syften. Den ena är att avlasta nämnden rutinärenden för 
att skapa utrymme för betydelsefulla och principiella ärenden. Den andra anledningen är att 
möjliggöra en effektivare verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och 
handläggningen snabbare. Genom delegation flyttas beslutanderätten från nämnden till 
delegaten. Nämnden kan delegera sin beslutanderätt till: 

 presidiet 
 ett utskott 
 en enskild ledamot eller ersättare för ledamot, och  
 en anställd inom kommunen (kommunal tjänsteman) 

I enlighet med 19 kap. 14 § Föräldrabalken och  
I enlighet med 6 kap. 37 §, 7 kap. 5 § och 6 § Kommunallagen  
Enligt 6 kap. 39 § Kommunallagen får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot 
som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas. 

Delegationsförbud 
Enligt 6 kap. 38 § Kommunallagen, får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av 
ärenden: 

 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, 
 ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 
 ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras 
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Enligt 19 kap. 14 § Föräldrabalken, får beslutanderätten inte delegeras i följande slag av 
ärenden: 

 beslut enligt 11 kap. 20 § Föräldrabalken, att entlediga eller skilja en god man eller 
förvaltare från uppdraget på grund av olämplighet, 

 beslut enligt 15 kap. 7 § Föräldrabalken, att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, 
 föreläggande av vite, samt 
 avslagsbeslut eller om avgörandet är tveksamt 

Anmälan till nämnd 
Beslut i ärende enligt Föräldrabalken som har fattats på grund av delegering behöver inte 
anmälas för nämnden i enlighet med 19 kap. 14 § Föräldrabalken. Nämnden har dock bestämt 
att en del beslut som fattas på delegation med stöd av Föräldrabalken ändå ska anmälas till 
nämnden.  
Av Kommunallagen 6 kap. 37 § framgår att en nämnd får uppdra åt presidiet, ett utskott, en 
ledamot eller ersättare att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av 
ärenden. En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§. 
Av Kommunallagen 7 kap. 8 § framgår att nämnden ska besluta om i vilken utsträckning beslut 
som har fattats med stöd av uppdrag enligt 5 och 6 §§ ska anmälas till den. Beslut som inte 
anmäls ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. 
Av Kommunallagen 6 kap. 40 § framgår att nämnden ska besluta i vilken utsträckning beslut 
som har fattats med stöd av uppdrag enligt 37 § ska anmälas till den. Beslut som inte anmäls 
ska protokollföras särskilt, om beslutet får överklagas enligt bestämmelserna i 13 kap. Sådana 
beslut som avses i 6 kap. 39 § Kommunallagen ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
Överförmyndarnämnden har beslutat att delegationsbeslut som ska anmälas till nämnden, 
anmäls på nästkommande sammanträde. Detta avser de delegationsbeslut som fattas med stöd 
av både Kommunallagen och Föräldrabalken och där anmälan till nämnd ska ske. Anmälan av 
delegationsbeslut är viktigt bland annat för att nämndens informations- och kontrollbehov ska 
tillgodoses, dessutom kan det ha betydelse för beslutets giltighet. 

Rutin för delegationsbeslut och för anmälan till nämnd 
Rutin för delegationsbeslut och för anmälan till nämnd gäller delegationsbeslut som fattas med 
stöd av Kommunallagen och Föräldrabalken och som ska anmälas till nämnden. 
Samma formregler gäller för delegationsbeslut som för nämndens beslut. Detta innebär att det 
alltid skall finnas någon form av skriftlig dokumentation för de beslut som fattas med stöd av 
delegation och som ska anmälas till nämnden. Ett delegationsbeslut fattas alltid i nämndens 
namn, inte av funktionen. Funktionen handläggare/administratör etc. anges i underskriften. 
Beslutet ska vidare motiveras. Besvärshänvisning framgår av beslutet eller bifogas som bilaga. 
Beslutet expedieras till de/den som berörs av beslutet. Originalet förvaras i huvudmannens akt 
alternativt i nämndens allmänna diarium.   
När ett delegationsbeslut har fattats och ska anmälas till nämnden i enlighet med gällande 
delegationsordning registreras ett ärende i Platina.  
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Ersättare 
Av delegationsordningen ska klart framgå vem som träder in i viss delegats ställe vid 
delegatens frånvaro.  
Överförmyndarnämndens ordförande ersätts vid frånvaro av nämndens vice ordförande. 
 

Lagrum Ärende Beslutande Notering
/villkor 

Föräldrabalken (1949:381)   

9:3 Samtycke till förmyndarens omhändertagande av den 
underåriges arbetsinkomster mm 

Gön  

9:4 Samtycke till förmyndares omhändertagande av egendom Gön  

10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig som förmyndare Handläggare  

10:18 Ansökan om förordnande eller entledigande av en 
förmyndare får göras av överförmyndaren 

Handläggare  

11:1-3 Förordnande av god man Handläggare 
Administratör 

 

11:4 Förordnande av god man vid byte Handläggare 
Administratör 

Domstol 
anordnar 

11:7 Förordnande av förvaltare vid byte Handläggare 
Administratör 

Domstol 
anordnar 

11:7 st 3 Bestämma omfattningen av förvaltarskap Gön  

11:15 st 1 Ansökan om förordnande av god man enligt 1-4 §§ eller 
förvaltare får göras av förmyndare, den som ansökningen 
avser, om han eller hon har fyllt sexton år, samt av hans 
eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar. 
Ansökan om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller 
förvaltarskap får göras av dem som nu har nämnts och av 
överförmyndaren. 

Handläggare  
 
 
 
 

11:15 st 3 När det finns anledning till det skall rätten självmant ta 
upp frågor om anordnande av godmanskap enligt 4 § eller 
förvaltarskap. Överförmyndaren har samma skyldighet 
när det gäller förordnande av god man eller förvaltare. 

Handläggare  

11:16 st 1 Infordra yttrande i ärende om förordnande av god man 
eller förvaltare 

Handläggare  
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11:16 st 2 Avge yttrande i ärende om anordnande av godmanskap 
enligt 11:4 eller förvaltarskap 

Handläggare  
 

11:17 a st 
1 

Rätten får uppdra åt överförmyndaren att inhämta 
yttranden enligt 16 § andra stycket och utredning enligt 
17 § som innebär inhämtande av läkarintyg eller annan 
likvärdig utredning om den enskildes hälsotillstånd.  

Handläggare  

11:17 a st 
2 

På begäran av rätten ska överförmyndaren lämna förslag 
på god man eller förvaltare. 

Handläggare  

11:17 a st 
3 

Om en fråga om anordnande av godmanskap enligt 4 § 
eller förvaltarskap uppkommer hos överförmyndaren, får 
överförmyndaren inhämta yttranden enligt 16 § andra 
stycket och utredning enligt 17 §. Om överförmyndaren 
ansöker om ett sådant anordnande, ska vad som inhämtats 
ges in till rätten tillsammans med ansökan. 
Överförmyndaren ska då också lämna förslag på god man 
eller förvaltare. 

Handläggare  

11:18 st 1 Begäran hos domstol om interimistiskt förordnande av 
god man eller förvaltare 

Handläggare  

11:18 st 2  Interimistiskt beslut om förordnande av god man eller 
förvaltare 

Ordförande Anmälan 
nämnd 

11:19 Entledigande av god man enligt 1- 3 § 1-5 p Handläggare 
Administratör 

 

11:19 b Ett beslut om att ett godmanskap enligt 4 § eller ett 
förvaltarskap ska upphöra och ett beslut om att entlediga 
en god man eller förvaltare med stöd av 19 a § fattas av 
rätten. I övriga fall fattar överförmyndaren beslut om 
upphörande av ett godmanskap eller förvaltarskap och om 
entledigande av en god man eller förvaltare.  

Handläggare 
Administratör 

 

11:20 Beslut om entledigande av god man eller förvaltare på 
grund av olämplighet 

Gön Får ej 
delegeras 

11:21  Ansökan om entledigande av en god man eller förvaltare 
och om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap 

Handläggare  

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

11:23 st 2 Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av 
godmanskap eller förvaltarskap  

Handläggare  
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11:23 st 3 Ansökan om interimistiskt beslut om jämkning av 
godmanskap enligt 11:4 eller förvaltarskap  

Handläggare  

11:23 st 4 Beslut om jämkning av godmanskap enligt 11:1-3 Handläggare  

11:24 Infordra yttrande i ärende om förordnande eller 
entledigande av god man eller förvaltare  

Handläggare 
Administratör 

 

12:9 Infordra upplysningar Handläggare 
Administratör 

 

12:10 Samtycke i efterhand till ingånget avtal Ordförande Anmälan 
nämnd 

12:12 st 1 Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera 
förmyndare, god man eller förvaltare 

Gön  

12:12 st 2 Beslut vid oenighet om förvaltning mellan förmyndare, 
god man eller förvaltare 

Gön   

12:13 Beslut om ställande av säkerhet Gön  

12:16 Bestämma arvode och ersättning för utgifter till för 
förordnade förmyndare, gode män och förvaltare och i 
vad mån arvode och ersättning för utgifter ska utgå av 
den enskildes medel, av dödsboets medel eller av 
kommunala medel 

Handläggare 
Administratör 

 

12:17 st 2 Bestämmande av arvode och ersättning för utgifter till 
legala förmyndare 

Handläggare 
Administratör 

 

13:6 Samtycke till placering av omyndigas tillgångar i aktier 
eller på annat sätt 

Handläggare  
Administratör 

 

13:8 Tillstånd till uttag av omyndigs spärrade bankmedel Handläggare 
Administratör  

 

13:9 st 1 Beslut att kontrollerad förvaltning ska upphöra Gön  

13:9 st 3 Beslut om lättnader i kontrollerad förvaltning Gön  

13:10 Godkänna köp eller försäljning av fast egendom och 
nyttjanderätt till sådan egendom t ex bostadsrätt 

Ordförande 
  

 

13:11 st 2 Samtycke till understöd Gön  

13:12 Tillstånd att för de omyndiges räkning ta upp lån eller Gön  

Page 6 of 12



 
  Sid 7 
 

ingå någon annan skuldförbindelse, ingå 
borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom 
som säkerhet för den omyndiges eller annans förbindelse  

13:13 st 2 Tillstånd för den omyndige att själv driva rörelse. 
Tillstånd för föräldrarna eller förordnad förmyndare att 
för den omyndiges räkning driva rörelse.  

Gön   

13:16 Beslut om befrielse för föräldrarna att lämna årsräkning 
eller sluträkning. Beslut att sådana räkningar får lämnas i 
förenklad form. 

Handläggare  

13:17 Bestämmande av ny tid för avlämnande av förteckning, 
årsräkning eller sluträkning 

Handläggare 
Administratör  

 

13:18 Föreläggande för föräldrarna att i årsräkning eller på 
annat sätt redogöra för sin förvaltning 

Handläggare 
Administratör  

 

13:19 st 1 Besluta att 13:3-7 §§ ska tillämpas även i annat fall än 
som följer av 2§ i samma kapitel. Beslut om skärpande 
föreskrifter  

Handläggare  

13:19 st 2 Godkännande av avtal som föräldrar träffat med 
värdepappersinstitut 

Gön  

13:21 st 1 Bestämma tid och plats för granskning av föräldrarnas 
förvaltning 

Handläggare   
 

14:6 st 1 Samtycke till placering av den enskildes tillgångar i aktier 
eller på något annat sätt 

Handläggare 
Administratör 

 

14:8 Tillstånd för förordnad förmyndare, god man eller 
förvaltare att ta ut pengar från spärrat konto 

Handläggare 
Administratör 

 

14:10 Medgivande till undantag från bestämmelserna i 14:4-8 
§§ 

Ordförande  

14:11 Godkänna köp eller försäljning av fast egendom och 
nyttjanderätt till sådan egendom t ex bostadsrätt 

Ordförande  

14:12 st 2 Samtycke till understöd Gön  

14:13 st 1 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 

Gön  
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14:14 st 1 Samtycke till att den enskilde driver rörelse. Samtycke till 
att gode mannen eller förvaltare driver rörelse för den 
enskildes räkning 

Gön  

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 

Gön  

14:19 Befrielse för ställföreträdaren från skyldighet att lämna 
årsräkning eller sluträkning. Beslut om att sådana 
räkningar får lämnas i förenklad form 

Handläggare  

14:20 Bestämmande av ny tid för avlämnande av förteckning, 
årsräkning eller sluträkning 

Handläggare 
Administratör 

 
 

14:21 st 1 Bestämma att skärpande föreskrifter ska gälla för att 
trygga förvaltningen 

Handläggare  

14:21 st 2 Godkänna avtal som ställföreträdaren träffat med 
värdepappersinstitut 

Ordförande  

14:23 Bestämma tid och plats för granskning av förordnad 
förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning 

Handläggare  

14:24 Befrielse för dödsbo från skyldighet att lämna årsräkning 
eller sluträkning. Beslut om att sådana räkningar får 
lämnas i förenklad form 

Handläggare  

15:3 Bestämmande av särskild tid för avgivande av 
redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo 

Handläggare  

15:4 Samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning Ordförande  

15:5 st 1 Samtycke till egendomens fördelning vid bodelning eller 
skifte 

Ordförande  

15:5 st 2 Samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i dödsbo Gön  

15:6 st 2 Samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9 Gön  

15:7 st 1 Samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat dödsbo Gön Får ej 
delegeras 

15:8 st 2 Bestämmande av ny tid för avgivande av årsuppgift Handläggare 
Administratör 

 

16:3 st 1 Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares Handläggare  

Page 8 of 12



 
  Sid 9 
 

verksamhet 
 

Administratör 

16:3 st 2 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 handlingarna tillgängliga  

Ordförande Anmälan  
nämnd 

16:4 Att på förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och 
redogörelser för hinder mot skifte samt årsuppgifter göra 
anteckningar om verkställd granskning  

Handläggare 
Administratör 

 

16:5 st 1 Bestämmande av tid för yttrande över 
granskningsanmärkning 

Handläggare 
Administratör 

 

16:5 st 2 Beslut om granskningsanmärkning samt pröva om beslut 
enligt några bestämmelser i 13 eller 14 kap behöver 
meddelas eller någon annan åtgärd vidtas 

Gön  

16:9 st 1 Inhämtande av yttrande från den omyndige, om han eller 
hon 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 

Handläggare 
Administratör 

 

16:9 st 2 Återkallande av samtycke som meddelas med stöd av 
delegation 

Handläggare  

16:10 Inhämta uppgifter från socialnämnder och andra 
myndigheter 

Handläggare 
Administratör 

 

16:10 a Inhämta uppgifter från bank med flera Handläggare  
Administratör 

 

16:13 st 1 Föreläggande av vite Gön Får ej 
delegeras 

20:3 Överklagan av rättens beslut Handläggare  

20:7 Anlita ombud Ordförande   

Ärvdabalken (1958:637)   

19:1  Begära att dödsbo ska avträdas till förvaltning av 
boutredningsman  

Ordförande  
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Tryckfrihetsförordningen (1949:105)   

2:14  Prövning av frågor om utlämnande av allmän handling 
som hör till överförmyndarnas verksamhetsområde 

Handläggare  

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)   

6:2-3  Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling  Handläggare  

10:14 Utlämnande av uppgift med förbehåll Handläggare  

32:4-5  Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd 
allmän handling 

Handläggare  

Förvaltningslag (2017:900)   

36 § Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende 
får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet 

 Handläggare 
Administratör 

 

37-39 § Omprövning av beslut Handläggare  

45 § Beslut om avvisning av för sent inkommen överklagan  Handläggare   

46 § Beslut att överklagan lämnas till nästa instans Handläggare  

Förmynderskapsförordningen (1995:379)   

5 § Ansökan hos tingsrätten om anordnande eller upphörande 
av godmanskap enligt FB 11:4 eller förvaltarskap. Årlig 
omprövning av förvaltarskap 

Handläggare  

6 § Överflyttning av förmynderskap, godmanskap och 
förvaltarskap 

Handläggare 
Administratör 

 

7 § Yttrande på begäran av rätten Handläggare  

11 § Utlämnande av registerutdrag 
 

Handläggare 
Administratör  

 

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

  

2 § Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i 
anledning därav 

Gön  

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

2 § Förordna god man i vårdnadshavare/förmyndares ställe Handläggare  
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ansvara för den underåriges personliga förhållanden och 
sköta dess angelägenheter 

Administratör 

3 § På eget initiativ ta upp frågan om förordnande av god 
man, utan att någon anmälan eller ansökan har inkommit 

Handläggare  

5 § Beslut om upphörande av god man Handläggare 
Administratör 

 

6 § st 1 Entledigande av god man Handläggare 
Administratör 

 

6 § st 2 Entledigande av god man på grund av olämplighet Gön  Får ej 
delegeras 

7,9 § Inhämta yttrande från den underårige och övriga berörda Handläggare 
Administratör 

 

10 § Underrättelse till socialnämnden Handläggare 
Administratör 

 

12 § I frågor om god man enligt denna lag tillämpas 11 kap 14 
§ samt 12, 14, 16 och 19-21 kap Föräldrabalken 

  

Kommunallagen (2017:527)   

6:37 Delegering av ärenden inom en nämnd. En nämnd får 
uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare 
att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. En nämnd får även uppdra åt en 
anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§. 

  

6:38 Beslutanderätten får inte delegeras när det gäller  
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, 
omfattning eller kvalitet, 
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom 
yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess 
helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om 
de är av principiell beskaffenhet eller annars av större 
vikt,  
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som 
lämnats över till nämnden, eller  
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får 
delegeras. 

Gön Får ej 
delegeras 

6:39 En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan 
ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens 
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens 

Ordförande  Anmälan 
till 
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avgörande inte kan avvaktas. nämnd  

Lag om framtidsfullmakt (2017:310)   

13 § Lämna yttrande över ansökan till rätten om att fullmakten 
har trätt i kraft. 

Handläggare  

17 § 2 st Förordna god man vid motstridiga intressen Handläggare  

25 § Begära att fullmaktshavaren lämnar redovisning för 
uppdraget, upplysningar om fullmaktsförhållandet och 
vidtagna åtgärder 

Handläggare  

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection 
Regulation) 

  

Artikel 
33 

Anmäla personuppgiftsincident till tillsynsmyndighet Ordförande  

Övrigt   

 Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis Handläggare 
Administratör 

 

 Begära uppgifter ur belastningsregistret enligt Förordning 
(1999:1134) om belastningsregister 11 § p 14 

Handläggare 
Administratör  

 

 Överklagan av nämndens beslut ska delges nämnden 
(gäller endast överklagan av beslut som fattas på 
nämndens sammanträden) 

Handläggare 
 

Anmälan
nämnd 

 
 
Beslutad av ÖFN 2013-08-14  
Reviderad av GÖN 2018-06-19  
Reviderad av GÖN 2021-12-16 § 75
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