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Delegeringsordning för Överförmyndarnämnd i samverkan
Forshaga, Grums, Hagfors, Kil och Munkfors kommun
Antagen 2011-01-03 § 4, senast reviderad 2019-05-23 § 67.

Med stöd av föräldrabalken 19 kap 14 § har Överförmyndarnämnd i samverkan den 27 september 2018
beslutat om följande delegeringsordning. Syftet med delegeringsordningen är att tillåta en löpande
överförmyndarverksamhet med en hög nivå av rättssäkerhet samt rimliga handläggningstider för
medborgarna.
Nämndens princip är att delegera handläggning av individärenden till tjänstemännen. Nämnden fattar
dock beslut i individärenden som är av en principiell, svårare eller kontroversiell karaktär.
Beslut enligt föräldrabalken 19 kap 14 § och enligt kommunallagen 6 kap 38 § får inte delegeras. Dessa
beslut avser:
-

Beslut om verksamhetens mål, inriktning, omfattning och kvalitet
Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige
Beslut om att entlediga en god man eller förvaltare p.g.a. olämplighet
Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo
Beslut om vitesförelägganden
Beslut som delegaten anser vara tveksamma samt beslut enligt föräldrabalken som delegaten
föreslår avslag till

Där beslutanderätten är delegerad till förvaltningschefen och överförmyndarsamordnaren har denne
möjlighet att vidaredelegera till en handläggare.
Där beslutanderätten är delegerad till handläggande tjänsteman har även överförmyndarsamordnaren
och förvaltningschefen beslutsrätt.
Särskilt kvalificerade ärenden såsom fastighetsaffärer och arvskiften ska handläggas av
förvaltningschefen eller överförmyndarsamordnaren. Det betyder att den ordinarie handläggande
tjänstemannen överlämnar ärendet till förvaltningschefen eller överförmyndarsamordnaren.
När ärendets beskaffenhet påkallar, får delegaten överlämna avgörandet till överförmyndarnämnden.
En delegat har alltid möjlighet att rådfråga en jurist som överförmyndarnämnden eller kommunen
anlitar vid behov eller att anmäla ärendet för behandling i nämnden, om ärendets karaktär påkallar
det.
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Ärenden som inte återfinns i delegeringsordningen ska avgöras av nämnden. Nämnden har en
oinskränkt rätt att fatta beslut även i ärenden för vilka det föreligger delegering till tjänstemän.
Nämndens beslut gäller med omedelbar verkan.
Beslut som fattats på delegation eller som ren verkställighet behöver inte anmälas till nämnden.

Förkortningar:
FC: förvaltningschef
ÖS: överförmyndarsamordnare
Ht: handläggande tjänsteman var för sig
Ht+FC: handläggande tjänsteman tillsammans med förvaltningschefen
Adm: administratör

Lagrum:
Föräldrabalken
Förmynderskapsförordningen
Lag om god man för ensamkommande barn
Förvaltningslagen
Tryckfrihetsförordningen
Offentlighets- och sekretesslagen
Viteslagen
Fastighetsbildningslagen
Lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap
Lag om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap
Lag om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge
Förordning om belastningsregister
Ärvdabalken

Lagrum

Beslutsform

Delegat

Anm

Föräldrabalken (1949:381)
Kap 6

Om vårdnad, boende och umgänge

FB 6 kap 8a §

Underrätta socialnämnd att barn beviljats
permanent uppehållstillstånd.

Kap 9

Om underårigs omyndighet

Ht

Överförmyndarkontoret
Forshaga kommun, Box 93, 667 22 Forshaga, Besöksadress: Storgatan 52, Forshaga
Hemsida: www.forshaga.se, E-post: ofn@forshaga.se, Tfn: 054-17 20 00, Fax 054-87 48 01

3 (8)

FB 9 kap 3 §

FB 9 kap 8 §

Beslut om samtycke till förmyndares beslut att
omhänderta egendom som myndling förvärvat
genom eget arbete.
Beslut om samtycke till beslut om att omhänderta
egendom som myndling fått genom gåva eller
testamente med förbehåll om att myndlingen själv
ska disponera över egendomen.
Beslut om omhändertagande av egendom.

Kap 10

Om förmyndare

FB 10 kap 14 §

Yttrande till rätten med förslag på person lämplig
som förmyndare.
Ansöka om förordnande och entledigande av
förmyndare eller medförmyndare.

FB 9 kap 4 §

FB 10 kap 18 §

Kap 11

Om god man och förvaltare

FB 11 kap 1 §
FB 11 kap 2 §

Beslut att förordna god man i förmyndares ställe.
Beslut att förordna god man vid motstridiga
intressen.
Beslut att förordna god man för bortavarande mm.
Beslut att förordna god man vid byte.
Ansöka om beslutsrätt om förvaltarskapets närmare
omfattning.
Besluta om omfattningen av förvaltarskap.
Beslut att förordna förvaltare vid byte.
Ställföreträdarens lämplighet.
Ansöka om ställföreträdare (även avskrivningsbeslut
när ansökan inte sker).
Inhämta yttrande inför förordnande av
ställföreträdare vid byte.
Yttrande till rätten i ärenden om anordnande av
ställföreträdare.
Yttrande till rätten med förslag på lämplig
ställföreträdare.
Beslut att interimistiskt förordna ställföreträdare.
Beslut att godmanskap enligt FB 11 kap 1-3 §§ ska
upphöra.
Beslut att entlediga ställföreträdare på egen
begäran.
Beslut att entlediga ställföreträdare p g a
olämplighet.
Ansöka hos rätten om upphörande av
ställföreträdarskap.
Ansöka om jämkning av ställföreträdarskap (även
interimistiskt).
Beslut om jämkning av godmanskap enligt FB 11 kap
1-3 §§ (även interimistiskt beslut).
Inhämta yttrande inför beslut om förordnande eller
entledigande av ställföreträdare.

FB 11 kap 3 §
FB 11 kap 4 §
FB 11 kap 7 §
FB
FB
FB
FB

11
11
11
11

kap
kap
kap
kap

7§
7§
12 §
15 §

FB 11 kap 16 §
FB 11 kap 16 §
FB 11 kap 16 §
FB 11 kap 18 §
FB 11 kap 19 §
FB 11 kap 19 §
FB 11 kap 20 §
FB 11 kap 21 §
FB 11 kap 23 § st
1
FB 11 kap 23 § st
4
FB 11 kap 24 §

FC
FC

FC

Ht
Ht

Ht
Ht
Ht
Ht
Ht
Ht
Ht
Ht
Ht
Ht
Ht
Ht
FC, ÖS
Ht
Ht
Nämnd
Ht
Ht
Ht
Ht
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Kap 12

Allmänna bestämmelser om förmyndares,
gode mäns och förvaltares verksamhet

FB 12 kap 9 §
FB 12 kap 10 §

Inhämta upplysningar av ställföreträdare.
Samtycke i efterhand till ingånget avtal
(ratihabering).
Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera
ställföreträdare.
Beslut vid oenighet mellan ställföreträdare.

FB 12
st 1
FB 12
2
FB 12
FB 12

kap 12 §
kap 12 § st
kap 13 §
kap 16 §

FB 12 kap 17 §

Beslut om ställande av säkerhet.
Beslut om arvode och ersättning för utgifter till
ställföreträdare.
Beslut om arvode och ersättning för utgifter till
legala förmyndare.

Ht, Adm
FC
Ht
Nämnd
Ht
Ht

Kap 13

Föräldrars förmyndarförvaltning

FB 13 kap 6 §

Beslut om samtycke till placering av tillgångar i
aktier eller på annat sätt.
Beslut angående uttag från spärrat konto.

FC, ÖS

Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll.
Beslut om lättnader av överförmyndarkontroll.
Samtycke till åtgärd rörande fast egendom mm.
Beslut om samtycke till understöd.
Beslut om samtycke till att ta upp lån eller ingå
någon annan skuldförbindelse, ingå
borgensförbindelse eller ställa egendom som
säkerhet för förbindelse.
Beslut om samtycke till drivande av rörelse.
Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller
sluträkning eller sådan redovisning i förenklad form.
Bestämma ny tid för avlämnande av redovisning
(anstånd).
Beslut om redogörelse för förvaltning.
Beslut om skärpande föreskrifter även i annat fall än
FB 13:2 §.
Begränsa möjligheten att ta ut pengar.

FC
Ht
FC, ÖS

FC

19 §

Bestämma att värdehandlingar ska förvaras och
förvaltas av ett värdepappersinstitut eller
motsvarande utländsk institution.
Begränsa föräldrarnas rätt att förfoga med
finansiella instrument.
Bestämma att utbetalningar ska sättas in på bank.

19 §

Godkänna avtal med värdepappersinstitut.

FC

19 §

Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av
förvarad värdehandling mm.

FB 13 kap 8 §
FB
FB
FB
FB
FB

13
13
13
13
13

kap
kap
kap
kap
kap

9 § st 1
9 § st 3
10 §
11 §
12 §

FB 13 kap 13 §
FB 13 kap 16 §
FB 13 kap 17 §
FB 13 kap
FB 13 kap
st 1 p. 1
FB 13 kap
st 1 p. 2
FB 13 kap
st 1 p. 3

18 §
19 §

FB 13 kap
st 1 p. 4
FB 13 kap
st 1 p. 5
FB 13 kap
st 2
FB 13 kap
st 2

19 §

19 §
19 §

Ht

Nämnd
Ht + FC över
30 000 kr (*)
Ht + FC
över
10 000 kr (*)

Ht + FC/ÖS över
30 000 kr (*)

Nämnd
FC, ÖS

FC, ÖS
Ht
Ht, Adm
Ht
Ht
Ht

FC
Ht

Nämnd
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FB 13 kap 21 §

Bestämma tid och plats för granskning av
förvaltning.

Kap 14

Förordnade förmyndares, gode mäns och
förvaltares vård av egendom

FB 14 kap 6 §

Beslut om samtycke till placering av tillgångar i
aktier eller på annat sätt.
Beslut angående uttag från spärrat konto.

FC, ÖS

Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll.
Beslut om lättnader av överförmyndarkontroll.
Samtycke till åtgärd rörande fast egendom mm.
Beslut om samtycke till understöd.
Beslut om samtycke till att ta upp lån eller ingå
någon annan skuldförbindelse, ingå
borgensförbindelse eller ställa egendom som
säkerhet för förbindelse.
Beslut om samtycke till drivande av rörelse.
Beslut om att ställföreträdare i särskild ordning ska
redogöra för den del av den enskildes tillgångar och
skulder som inte omfattas av ställföreträdarens
förvaltning.
Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller
sluträkning eller sådan redovisning i förenklad form.
Bestämma ny tid för avlämnande av redovisning
(anstånd).
Beslut om skärpande föreskrifter, begränsa
möjligheten att ta ut pengar.
Bestämma att värdehandlingar ska förvaras och
förvaltas av ett värdepappersinstitut eller
motsvarande utländsk institution.
Bestämma att utbetalningar ska sättas in på bank.

FC, ÖS
Ht
FC, ÖS

Begränsa ställföreträdarens rätt att förfoga med
finansiella instrument.
Godkänna avtal med värdepappersinstitut.

FC

FB 14 kap 8 §
FB
FB
FB
FB
FB

14
14
14
14
14

kap
kap
kap
kap
kap

10 §
10 §
11 §
12 §
13 §

FB 14 kap 14 §
FB 14 kap 16 §

FB 14 kap 19 §
FB 14 kap 20 §
FB 14 kap 21 §
st 1, p. 1
FB 14 kap 21 §
st 1, p. 2
FB 14 kap
st 1, p. 3
FB 14 kap
st 1, p. 4
FB 14 kap
st 2
FB 14 kap
st 2
FB 14 kap

21 §
21 §
21 §
21 §
23 §

Tillstånd till överlåtelse eller pantsättning av
förvarad värdehandling mm.
Bestämma tid och plats för granskning av
förvaltning.

Kap 15

Vård av rätt i dödsbo mm

FB 15 kap 3 §

Inhämta redogörelse för skifteshinder och bestämma
särskild tid för sådan redogörelse.
Beslut om samtycke till rättshandling vid
dödsboförvaltning.
Beslut om samtycke till egendomens fördelning vid
bodelning eller skifte.

FB 15 kap 4 §
FB 15 kap 5 §
st 1

Ht

Ht

Ht + FC/ÖS
över
30 000 kr (*)

Nämnd
FC, ÖS

FC, ÖS
Ht

Ht
Ht, Adm
Ht
FC
Ht

FC
Nämnd
Ht

Ht
FC, ÖS
FC, ÖS
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FB 15 kap 5 §
st 2
FB 15 kap 6 §
FB 15 kap 7 §
FB 15 kap 7 § st 2
FB 15 kap 8 §

Beslut om samtycke till överlåtelse av den enskildes
andel i dödsbo.
Beslut om samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9
(till efterlevande make).
Beslut om samtycke till avtal om sammanlevnad i
oskiftat dödsbo.
Beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat
bo.
Bestämma ny tid för avlämnande av årsuppgift
(anstånd).

Nämnd
Nämnd
FC, ÖS
Nämnd
Ht, Adm

Kap 16

Tillsyn över förmyndares, gode mäns och
förvaltares verksamhet

FB 16 kap 3 §
st 1
FB 16 kap 3 §
st 2

Granska ställföreträdarens verksamhet.

Ht, Adm

Utse någon som har rätt att gå igenom
ställföreträdarens räkenskaper och anteckningar
samt de värdehandlingar som denne förvarar.
Göra anteckning om verkställd granskning på
redovisningshandlingar (även med anmärkning).
Inhämta yttrande vid anmärkning mot förvaltningen.

Ht

Pröva om beslut enligt någon bestämmelse i 13 eller
14 kap behöver meddelas.
Beslut om rätt att ta del av handlingar.
Inhämta yttrande vid förvaltningsåtgärd av större
vikt.
Besluta att återkalla samtycke till förvaltningsåtgärd
av större vikt.
Begära uppgift hos myndighet.
Begära uppgift hos bank.
Föreläggande vid vite.

Ht

FB 16 kap 4 §
FB 16
st 1
FB 16
st 2
FB 16
FB 16
st 1
FB 16
st 2
FB 16
FB 16
FB 16

kap 5 §
kap 5 §
kap 7 §
kap 9 §
kap 9 §
kap 10 §
kap 10 a §
kap 13 §

Kap 20

Vissa gemensamma bestämmelser om
rättegången

FB 20 kap 3 §
FB 20 kap 7 §

Överklagande av rättens beslut.
Anlita ombud.
Ansöka till tingsrätten om anordnande eller
upphörande av ställföreträdarskap.
Granskning av förvaltarskap och prövning om det
finns skäl att ansöka om upphörande av
förvaltarskapet.
Överflyttning av ärende.
Yttrande till rätten.
Utlämnande av registerutdrag.

FF 5 § st 1
FF 5 § st 2
FF 6 §
FF 7 §
FF 11 §

Ht, Adm
Ht, Adm

Ht
Ht
Den delegat som
fattat beslut
Ht, Adm
Ht, Adm
Nämnd

Ht
FC
Ht
Ht
Ht, Adm
Ht
Ht, Adm
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Lag (2005:429)
om god man för ensamkommande barn
LEB 2 §

Förordna god man att i vårdnadshavare/förmyndares
ställe ansvara för den underåriges personliga
förhållanden och sköta dess angelägenheter.
Initiera (ex officio) frågan om förordnande av god
man.
Inhämta yttrande från barnet vid förordnande av god
man.
Beslut om upphörande av godmanskap.
Beslut att entlediga god man (även interimistiskt)
p g a olämplighet.
Beslut att byta god man.
Inhämta yttrande från barnet vid ansökan om
upphörande av godmanskap.
Inhämta yttrande från god man.

LEB 3 §
LEB 3 §
LEB 5 §
LEB 6 §
LEB 6 §
LEB 7 §
LEB 9 §

Ht
Ht
Ht
Ht
Nämnd
Ht
Ht
Ht

Förvaltningslag (2017:900)
FL 9 §
FL
FL
FL
FL

11-12 §§
13 §
14 §
15 §

FL 16-18 §§
FL 20 §
FL 24 §
FL 25 §
FL 27 §
FL 36 §
FL 37-39 §§
FL 45 §

Besluta att handläggningen helt eller delvis ska vara
muntlig.
Åtgärder vid försening av handläggningen.
Anlita tolk.
Beslut att avvisa oskickligt ombud eller biträde.
Begära att ett ombud ska styrka sin behörighet
genom en skriftlig eller muntlig fullmakt.
Prövning i jävsfråga.
Förelägga ställföreträdaren att avhjälpa en brist i en
ofullständig eller oklar framställning.
Bestämma att uppgifter kan lämnas muntligen.
Skicka övervägande om beslut, med möjlighet för
yttrande.
Dokumentation av uppgifter som inkommit på annat
sätt än genom en handling.
Rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande
förbiseende.
Beslut om ändring.
Rättidsprövning och i förekommande fall beslut om
avvisning.

Ht, Adm
Ht
Ht
Ht
Ht
Ht
Ht, Adm
Ht, Adm
Ht, Adm
Ht, Adm
Ht, Adm
Ht
Ht

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
2 kap 14 §

Prövning av fråga om utlämnande av allmän
handling.

FC, ÖS

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
6 kap 3-5 §§

Prövning av fråga om utlämnande av allmän
handling.

FC, ÖS
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10 kap 4 §
32 kap 4 §
32 kap 5 §

Beslut om förbehåll vid utlämnande av
sekretessbelagd uppgift.
Prövning av fråga att bryta sekretess för uppgift om
den enskildes personliga eller ekonomiska
förhållanden.
Prövning av fråga att bryta sekretess enligt vad som
föreskrivs i föräldrabalken eller lagen om god man
för ensamkommande barn.

FC, ÖS
FC, ÖS
Ht

Övrigt
Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis.
Ansökan om utdömande av vite enligt lag (1985:206)
om viten 6 §.
Förordnande av god man för upplöst bolag eller
annan upplöst sammanslutning som äger del i
fastighet som berörs av
fastighetsbildningsförrättning enligt
fastighetsbildningslag (1970:988) 4 kap 12 §.
Ansöka om att förmynderskap inte ska anses
anordnat enligt svensk lag enligt lag (1904:26 s.1)
om vissa internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap 4 kap 1 §.
Ansöka om att förordna konsulär tjänsteman som
överförmyndare enligt lag (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap
och förmynderskap 5 kap 1 §.
Ansöka om överflyttning av förvaltarskap till annat
nordiskt land enligt lag (1988:1321) om nordiska
rättsförhållanden rörande förvaltarskap 1 §.
Ansöka om att begränsat förvaltarskap ska upphöra
enligt lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden
rörande förvaltarskap 1 §.
Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i
anledning därav enligt lag (1935:46) om tillsyn i
vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i
Danmark, Finland, Island eller Norge 2 §.
Begära uppgifter ur belastningsregistret enligt
förordning (1999:1134) om belastningsregister 11 § p
15.
Ansöka om boutredningsman enligt ÄB 19 kap 1 §.
Utse god man för herrelös fastighet.
Befullmäktigande av ombud att föra kommunens
talan inför domstol och andra myndigheter samt vid
förrättningar av olika slag.
Underteckna avtal, andra handlingar och skrivelser
som inte beslutats av nämnden.
Upphandling av varor och tjänster enligt kommunens
fastställda riktlinjer.
Deltagande i förrättningar, kurser och konferenser.

Ht, Adm
Ht
FC

FC

FC

FC
FC
FC

Ht, Adm
FC
FC
Enligt kommunfullmäktiges
riktlinjer
FC
FC
FC

(*) När förvaltningschefen, FC, eller överförmyndarsamordnaren, ÖS, är handläggare i ärenden, ska beslut om
uttagstillstånd eller ersättning till ställföreträdare skrivas under av någon annan handläggare. Dessa beslut ska
alltid skrivas under av två tjänstemän.
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