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Överförmyndaren 

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR 160520 
FLIK SID Öf 1  

Delegationsordning för Överförmyndaren 

Enligt 19 kap 14 § Föräldrabalken får Överförmyndare uppdra åt en kommunal tjänsteman med den 
kompetens som behövs för uppdraget att avgöra ärenden å myndighetens vägnar.  

Lagrum Innehåll Delegat Ersättare 

Föräldra- 
balken 

10 kapitlet Om förmyndare 
10:14 Förslag till tingsrätten på person 

Lämplig som förmyndare 
Handläggare Överförmynd. 

10:18 Ansökan om förordnande av 
förmyndare när underårig saknar 
förmyndare 

Handläggare Överförmynd. 

11 kapitlet Om god man och förvaltare 
11:2 Förordnande av god man enligt 

FB 11:2 
Handläggare Överförmynd. 

11:3 Förordnande av god man enligt 
FB 11:3 

Handläggare Överförmynd. 

11:4 Förordnande vid byte av god man 
enligt FB 11:4 

Handläggare Överförmynd. 

11:7 Förordnande vid byte av förvaltare 
enligt FB 11:7 

Handläggare Överförmynd. 

11:15 st 1 Ansökan om anordnande av god- 
manskap 11:4 eller förvaltarskap 

Handläggare Överförmynd. 

11:16 st 1 Infordra yttrande i ärende om för- 
ordnande av god man eller för- 
valtare för någon som har fyllt 16 
år 

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

Handläggare Överförmynd. 

    
11:19 st 1 Entledigande av god man enligt 

FB § 3 1-5 så snart den som 
förordnandet avser begär det 

Handläggare Överförmynd. 

    
11:19 st 2 Entledigande vid begäran av god 

man eller förvaltare 
Handläggare Överförmynd. 

    
11:23 st 1 Ansökan om jämkning av 

godmanskap eller förvaltarskap 
 Handläggare Överförmynd. 

    
11:23 st 2 Avge yttrande till rätten i ärende 

om jämkning av godmanskap eller 
förvaltarskap 

 Överförmynd. 

    
11:23 st 3 Ansökan om interimistiskt beslut 

om jämkning av godmanskap 11:4 
eller förvaltarskap 

Överförmynd. Handläggare 

    
11:24 Infordra yttrande i ärende om för- 

ordnande eller entledigande av 
god man eller förvaltare 

Handläggare Överförmynd. 

    
12 kapitlet Allmänna bestämmelser om för- 

myndares, gode mäns och för- 
valtares verksamhet 

  

    
12:10 Samtycke i efterhand till ingånget 

avtal om samtycke kunde ha givits 
på delegation 

Överförmynd. Handläggare 

    
12:12 st 1 Beslut om fördelning av förvaltning 

mellan flera förmyndare, gode 
män eller förvaltare 

Handläggare Överförmynd. 

    
12:16 st 1-2 Bestämmande av arvode och 

ersättning för utgifter till för- 
ordnade förmyndare, gode män 
och förvaltare 

Handläggare Överförmynd. 

    
12:16 st 3-5 Bestämmande av i vad mån 

arvode och ersättning för utgift 
skall utgå av den enskildes medel, 
av dödsboets medel eller av 
kommunala medel 

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

Handläggare Överförmynd. 

    
13 kapitlet Föräldrars förmyndarförvaltning   

    
13:8 Tillstånd till uttag av omyndigs 

spärrade bankmedel 
Handläggare Överförmynd. 

    
13:9 st 1 Beslut att överförmyndarkontroll 

skall upphöra 
Handläggare Överförmynd. 

    
13:9 st 3 Beslut om lättnader i överför- 

myndarkontrollen 
Överförmynd. Handläggare 

    
13:11 st 2 Samtycke till understöd Överförmynd. Handläggare 

    
13:16 Beslut om befrielse för föräldrarna 

att lämna årsräkning eller slut- 
räkning. Beslut att sådana 
räkningar får lämnas i förenklad 
form 

Handläggare Överförmynd. 

    
13:17 Bestämmande av ny tid för av- 

lämnande av förteckning, års- 
räkning eller sluträkning 

Handläggare Överförmynd. 

 
13:18 Föreläggande för föräldrarna att i 

årsräkning eller på annat sät 
redogöra för sin förvaltning 

Handläggare Överförmynd. 

    
13:19 st 2 Godkännande av avtal som för- 

äldrar träffat med värdepappers- 
institut. 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. 

Handläggare Överförmynd. 

    
13:21 st Bestämma tid och plats för 

granskning av föräldrarnas för- 
valtning 

Handläggare Överförmynd. 
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14 kapitlet Förordnade förmyndares, gode 
mäns och förvaltares vård av 
egendom 

  

    
14:8 Tillstånd för god man eller för- 

valtare att ta ut pengar från 
spärrat konto 

Handläggare Överförmynd. 

    
14:10 Medgivande till undantag från 

bestämmelserna i 14 kap 4-9 §§ 
Överförmynd. Handläggare 

    
14:12 Samtycke till understöd Överförmynd. Handläggare 

    
14:16 Beslut om att förordnad för- 

myndare, god man eller förvaltare 
i särskild ordning skall redogöra 
för den del av den enskildes till- 
gångar och skulder som inte om- 
fattas av ställföreträdarens för- 
valtning 

Handläggare Överförmynd. 

    
14:19 Befrielse för ställföreträdaren från 

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

Handläggare Överförmynd. 

    
14:20 Bestämmande av ny tid för in- 

lämning av förteckning, årsräkning 
eller sluträkning 

Handläggare Överförmynd. 

    
14:21 st 2 Godkänna avtal som ställföre- 

trädaren träffat med värde- 
pappersinstitut. Tillstånd till över- 
låtelse eller pantsättning av för- 
varad värdehandling eller regi- 
strerad rättighet enligt aktiekonto- 
lagen samt uppbärande av kapital- 
belopp som hänför sig till sådan 
handling eller rättighet 

Handläggare Överförmynd. 

    
14:23 Bestämma tid och plats för 

granskning av förordnad 
förmyndares, god mans eller för- 
valtares förvaltning 

Handläggare Överförmynd. 
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15 kapitlet Vård av rätt i dödsbo, med mera   
    
15:3 Bestämmande av särskild tid för 

avgivande av redogörelse för 
hinder mot skifte av dödsbo 

Handläggare Överförmynd. 

    
15:4 Samtycke till rättshandling vid 

dödsboförvaltning om samtycke 
kan ges på delegation vid 
förvaltning enligt 13 – 14 kap 

Överförmynd. Handläggare 

    
15:5 st 1 Samtycke till egendomens för- 

delning vid bodelning eller skifte 
Handläggare Överförmynd. 

    
15:7 st 1 Samtycke till avtal om samman- 

levnad i oskiftat dödsbo 
Handläggare Överförmynd. 

    
15:8 st 2 Bestämmande om ny tid för av- 

givande av årsuppgift 
Handläggare Överförmynd. 

    
16 kapitlet Tillsyn över förmyndares, gode 

mäns och förvaltares 
verksamhet 

  

    
16:3 st 1 Granska förmyndares, gode mäns 

och förvaltares verksamhet 
Handläggare Överförmynd. 

    
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 ställföre- 
trädaren förvarar. 
Bestämmande av tid och plats där 
ställföreträdaren skall hålla hand- 
lingar tillgängliga. 

Handläggare Överförmynd. 

    
16:4 Att på förteckningar, årsräkningar, 

sluträkningar och redogörelser för 
hinder mot skifte samt årsuppgifter 
göra anteckningar om verkställd 
granskning 

Handläggare Överförmynd. 

    
16:5 st 1 Bestämmande av tid för yttrande 

över granskningsanmärkning 
Handläggare Överförmynd. 
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16:5 st 2 Beslut om granskningsanmärkning 
Att pröva om beslut enligt några 
Bestämmelser i 13 eller 14 kap. 
behöver meddelas eller om 
ställföreträdaren bör entledigas 
eller någon annan åtgärd vidtagas. 

Handläggare Överförmynd. 

    
16:9 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 en- 
skildes make eller sambo och 
närmaste släktningar i fråga om 
en förvaltningsåtgärd av större 
vikt. 

Handläggare Överförmynd. 

    
16:9 st 2 Återkallande av samtycke till 

beslut som fattats enligt 
delegation 

Den som fattat 
delegations- 
beslutet 

Överförmynd. 

    
16:10 Inhämtande av uppgifter från 

socialnämnder och andra myndig- 
heter 

Handläggare Överförmynd. 

    
 Lagen (2005:429) om god man 

för ensamkommande barn 
  

2 § Förordna god man för 
ensamkommande barn. 

Handläggare Överförmynd. 

3 § Initiera frågan om förordnande 
av god man 

Handläggare Överförmynd. 

5-6 §§ Beslut om upphörande av 
godmanskap 

Handläggare Överförmynd. 

7, 9  §§ Inhämta yttranden Handläggare Överförmynd. 
    
 Lagen (1935:46) om tillsyn i 

vissa fall å oskiftat dödsbo efter 
medborgare i Danmark, Finland, 
Island eller Norge 

  

    
2 § Tillsyn över gode mannens upp- 

drag och beslut i anledning därav 
Handläggare Överförmynd. 

    
 Tryckfrihetsförordningen   
    
2:14 Prövning av fråga om utlämnande 

av allmän handling, som hör till 
överförmyndarnämndens verk- 
samhetsområde 

Handläggare Överförmynd. 
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 Sekretesslagen (1980:100)   
    
14:9 – 10 Beslut om förbehåll vid utläm- 

nande av sekretessbelagd allmän 
handling 

Handläggare Överförmynd. 

    
15:6 st 2 Prövning av fråga om utlämnande 

av allmän handling till enskild 
Handläggare Överförmynd. 

    
 Övrigt   
    
 Förvaltningslagen (1986:223)   
    
24 § Beslut om avvisning av för sent 

inkommet överklagande 
Handläggare Överförmynd. 

    
26 § Rättelse av skrivfel, räknefel eller 

liknande förbiseende 
Handläggare Överförmynd. 

 
 

En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige får dock inte beslutas på 
något annat sätt än av överförmyndaren. Detsamma gäller beslut enligt 11 kap 20 § 
att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget och beslut att häva 
avtal om sammanlevnad i oskiftat bo eller att förelägga vite. 

 
Finner den som erhållit delegation att samtycke, tillstånd eller förordnande i visst fall 
ej bör meddelas, eller anser han eller hon frågan tveksam, skall ärendet hänskjutas 
till överförmyndaren. 

 
Beslut i ärenden enligt föräldrabalken vilka har fattats på grund av delegations- 
ordningen, behöver ej anmälas inför överförmyndaren. 

 
Övriga beslut skall anmälas till överförmyndaren genom att de finns tillgängliga vid 
sammanträde. 
 
Samtycke, tillstånd eller förordnande i 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 lider skada av 
beslutet får avgöras av handläggare. 
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