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DELEGERINGSREGLEMENTE FÖR SYDVÄSTRA VÄRMLANDS OCH 

NORRA DALSLANDS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND 

1 ALLMÄNT 

Sydvästra Värmlands och Norra Dalslands överförmyndarnämnd får uppdra åt en ledamot, 

en ersättare som har kallats till tjänstgöring eller en kommunal tjänsteman med den 

kompetens som behövs att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. Nämnden 

ska i sitt beslut ange vilka slag av ärenden som uppdraget omfattar (FB 19 kap. 14 §). 

Delegation innebär att beslutanderätten i de i delegationsordningen angivna ärendena 

överlämnats till delegaten som träder i nämndens ställe. Beslut fattas sålunda på nämndens 

vägnar och har samma rättsverkan som beslut fattade av överförmyndarnämnden. Besluts-

rätten enligt delegationsordningen gäller tills vidare och kan återkallas eller ändras av 

nämnden. Beslut som fattas på delegation behöver inte anmälas till överförmyndarnämnden 

(FB 19 kap. 14 § 3 st). 

Delegationsordningen ska aktualitetsförklaras vid varje ny mandatperiod eller vid behov. 

1.1  Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden  

Enligt 6 kap 38 § Kommunallagen och 19 kap 14 § Föräldrabalken får inte följande beslut 

delegeras:    

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet. 

2. Framställning eller yttrande till kommunfullmäktige. 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell 

beskaffenhet eller annars av större vikt. 

4. Beslut om att entlediga en god man eller förvaltare p.g.a. olämplighet (11:20 FB) 

5. Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo (15:7, 2 st FB) 

6. Beslut om vitesförelägganden (16:20 FB) 

7. Alla beslut som rör samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande 

och som den som fått delegation föreslår avslag till samt alla sådana beslut som 

densamme anser vara tveksamma vid handläggningen. 

 

1.2 

Överförmyndarnämnden i Åmåls kommun beslutar: 

Uppdra åt tjänstemännen som är anställda i Åmåls kommun och som arbetar för den 

gemensamma överförmyndarnämnden, att på överförmyndarnämndens vägnar besluta i 

angivna ärenden som åvilar överförmyndarnämnden i sin tillsyn och som får delegeras enligt 

19 kap. 14 § Föräldrabalken. 
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Förkortningar: 

ÖFN Överförmyndarnämnd 

E Enhetschef/kvalificerad handläggare 

H Handläggare 

A Administratör 

  

KL Kommunallagen 

FB Föräldrabalken 

FF Förmyndarskapsförordning 

FL Förvaltningslagen 

GDPR Europaparlamentets och Rådets Förordning (Eu) 2016/679 
(Dataskyddsförordningen) 

LEB Lag om god man för ensamkommande barn 

LFF Lag om framtidsfullmakter 

  

TF Tryckfrihetsförordningen 

VL Viteslag 

ÄB Ärvdabalken 
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Föräldrabalken (1949:381) 

 

Nr Lagrum Beslutsform Delegat Noteringar 

6 kap. Om vårdnad, boende och umgänge 

 

1)  
FB 6 kap 8 a §   Underrätta socialnämnd om barn 

beviljats permanent uppehållstillstånd. 
E, H, A  

9 kap. Om underårigs omyndighet 

 

2)  
FB 9 kap 3 § Beslut om samtycke till förmyndares 

beslut att omhänderta egendom som 
myndling förvärvat genom eget arbete. 

E, H  

3)  
FB 9 kap 4 § Beslut om samtycke till beslut om att 

omhänderta egendom som myndling 
fått genom gåva eller testamente med 
förbehåll om att myndlingen själv skall 
få disponera över egendomen. 

E, H  

10 kap. Om förmyndare 

 

4)  
FB 10 kap 14 § Yttrande till rätten med förslag på 

person lämplig som förmyndare. 
E, H  

5)  
FB 10 kap 18 § Ansöka om förordnande och 

entledigande av förmyndare eller 
medförmyndare. 

E, H  

11 kap. Om god man och förvaltare 

 

6)  
FB 11 kap 1 § Beslut om att förordna god man i 

förmyndares ställe. 
E, H  

7)  
FB 11 kap 2 § Beslut om att förordna god man i 

motstridiga intressen. 
E, H  
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8)  
FB 11 kap 3 § Beslut om att förordna god man för 

bortavarande. 
E, H  

9)  
FB 11 kap 4 § st 2 Beslut om att förordna god man vid 

byte. 
E, H  

10)  
FB 11 kap 7 § Ansöka om beslutsrätt om 

förvaltarskapets närmare omfattning. 
E, H  

11)  
FB 11 kap 7 § st 3 Besluta om omfattningen av 

förvaltarskap. 
E, H  

12)  
FB 11 kap 7 § st 4 Besluta att förordna förvaltare vid byte. E, H  

13)  
FB 11 kap 15 § st 1 Ansöka om god man enligt 11:4 FB eller 

förvaltare enligt 11:7 FB  
(även avskrivningsbeslut när ansökan 
inte sker). 

E, H  

14)  
FB 11 kap 16 § st 1 Inhämta yttrande inför förordnande av 

god man eller förvaltare vid byte. 
E, H  

15)  
FB 11 kap 16 § st 2 Yttrande till rätten i ärende om 

anordnande av godmanskap enligt 11:4 
FB eller förvaltarskap enligt 11:7 FB. 

E, H  

16)  
FB 11 kap 16 § st 2 Yttrande till rätten med förslag på 

lämplig god man eller förvaltare. 
E, H  

17)  
FB 11 kap 18 § st 1 Interimistisk ansökan till rätten om god 

man enligt FB 11:4 eller förvaltare 
enligt FB 11:7 

E, H  

18)  
FB 11 kap 18 § st 2 Interimistiskt beslut om förordnande av 

god man enligt FB 11:4 eller förvaltare 
enligt FB 11:7 

E, H  

19)  
FB 11 kap 19 § st 1 Beslut om att godmanskap enligt 11 

kap 1-3 §§ FB ska upphöra. 
E, H  

20)  
FB 11 kap 19 § st 2 Beslut om att entlediga ställföreträdare 

på egen begäran. 
E, H  

21)  
FB 11 kap 21 § st 1 Ansöka hos rätten om upphörande av 

godmanskap enligt 11:4 FB eller 
förvaltarskap enligt 11:7 FB. 

 

E, H  
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22)  
FB 11 kap 23 § st 1 Ansöka om jämkning av godmanskap 

enligt 11:4  FB eller förvaltarskap enligt 
11:7 FB (även interimistiskt). 

E, H  

 

23)  
FB 11 kap 23 § st 3 Beslut om jämkning av godmanskap 

enligt 11 kap 1-3 §§ FB (även 
interimistiskt beslut). 

E, H  

24)  
FB 11 kap 24 § Infordra yttrande inför beslut om 

förordnande eller entledigande av god 
man eller förvaltare. 

E, H  

12 kap. Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 

 

25)  
FB 12 kap 9 § Infordra upplysningar av 

ställföreträdare. 
E, H, A  

26)  
FB 12 kap 10 § Beslut om samtycke i efterhand till 

ingånget avtal 
E, H  

27)  
FB 12 kap 12 § st 1 Beslut om fördelning av förvaltning 

mellan flera ställföreträdare. 
E, H  

28)  
FB 12 kap 16 § st 1-2 Beslut om arvode och ersättning för 

utgifter till ställföreträdare. 
E, H, A  

29)  
FB 12 kap 16 § st 3-5 Beslut om arvode och ersättning för 

utgifter till ställföreträdare som skall 
utgå av den enskildes medel, dödsboets 
medel eller av kommunala medel. 

E, H, A  

30)  
FB 12 kap 17 § Beslut om arvode och ersättning för 

utgifter till legala förmyndare. 
E, H  

13 kap. Föräldrars förmyndarförvaltning 

 

31)  
FB 13 kap 6 § Beslut om samtycke till placering av 

tillgångar i aktier eller på annat sätt. 
E, H, A Beslut 

rörande 
belopp över 
50 000 kr 
fattas av 2 
delegater.  
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32)  
FB 13 kap 8 § Beslut angående uttag av omyndigs 

spärrade bankmedel.  
E, H, A Beslut 

rörande 
belopp över 
50 000 kr 
fattas av två 
delegater.  

33)  
FB 13 kap 9 § Beslut om upphörande av 

överförmyndarkontroll eller lättnader i 
kontrollen. 

E, H  

 

34)  
FB 13 kap 10 § Beslut om förvärv eller överlåtelse av 

den omyndiges fasta egendom eller 
nyttjanderätt till sådan egendom även 
som upplåtande av nyttjanderätt, 
panträtt m.m. till sådan egendom. 

E, H  

35)  
FB 13 kap 12 § Beslut om samtycke till att förmyndare 

för den omyndiges räkning får ta upp 
lån eller ingå någon annan 
skuldförbindelse, ingå borgens-
förbindelse eller ställa den omyndiges 
egendom som säkerhet för den 
omyndiges eller någon annans 
förbindelse 

E, H  

36)  
FB 13 kap 16 § Beslut om befrielse att lämna 

årsräkning eller sluträkning eller sådan 
redovisning i förenklad form. 

E, H, A  

37)  
FB 13 kap 17 § Bestämma ny tid för avlämnande av 

förteckning, årsräkning eller sluträkning 
(anstånd). 

E, H, A  

38)  
FB 13 kap 18 § Beslut om redogörelse för förvaltning. E, H  

39)  
FB 13 kap 19 § st 1-2 Beslut om att FB 13:3-7 ska tillämpas 

även i annat fall än som följer av FB 
13:2. Begränsning av möjligheten att ta 
ut pengar på bank. Bestämmande av 
att värdehandlingar ska förvaras och 
förvaltas av ett värdepappersinstitut 
eller ett motsvarande utländskt institut. 
Bestämmande att premieobligationer 
ska skrivas in i statsskuldboken. 
Bestämmande att den som ska betala 
pengar till en omyndig ska sätta in 
dessa hos bank. 

E, H  
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40)  
FB 13 kap 21 § Bestämma tid och plats för granskning 

av förvaltning. 
E, H  

14 kap. Förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares vård av egendom 

 

41)  
FB 14 kap 6 § Beslut om samtycke till placering av 

tillgångar i aktier eller på annat sätt. 
E, H, A Beslut 

rörande 
belopp över 
50 000 kr 
fattas av två 
delegater.  

42)  
FB 14 kap 8 § Beslut angående uttag från spärrat 

konto. 
E, H, A Beslut 

rörande 
belopp över 
50 000 kr 
fattas av två 
delegater.  

43)  
FB 14 kap 11 § Beslut om förvärv eller överlåtelse av 

den enskildes fasta egendom eller 
nyttjanderätt till sådan egendom även 
som upplåtande av nyttjanderätt, 
panträtt m.m. till sådan egendom. 

E, H  

44)  
FB 14 kap 13 § Beslut om samtycke till att uppta lån 

eller att ingå annan skuldförbindelse, 
ingå borgensförbindelse eller att ställa 
den enskildes egendom som säkerhet 
för den enskildes eller någon annans 
förbindelse. 

E, H  

45)  
FB 14 kap 16 § Beslut om ställföreträdare i särskild 

ordning skall redogöra för den del av 
den enskildes tillgångar och skulder 
som inte omfattas av ställföreträdarens 
förvaltning. 

E, H  

46)  
FB 14 kap 19 § Beslut om befrielse att lämna 

årsräkning eller sluträkning eller sådan 
redovisning i förenklad form. 

E, H  

47)  
FB 14 kap 20 § Bestämma ny tid för avlämnande av 

förteckning, årsräkning eller sluträkning 
(anstånd). 

 

E, H, A  
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48)  
FB 14 kap 21 § st 1-2 Begränsa möjligheten att ta ut pengar 

på bank. Bestämma att värde-
handlingar skall förvaras och förvaltas 
av ett värdepappersinstitut eller ett 
motsvarande utländskt institut. 
Meddela den som skall betala pengar 
till den enskilde att pengarna skall 
sättas in hos bank. 

E, H  

49)  
FB 14 kap 23 § Bestämma tid och plats för granskning 

av förvaltning. 
E, H  

15 kap. Vård av rätt i dödsbo m.m. 

 

50)  
FB 15 kap 3 § Bestämmande av särskild tid för 

avgivande av redogörelse för hinder 
mot skifte av dödsbo. 

E, H  

51)  
FB 15 kap 4 § Beslut om samtycke till rättshandling 

vid dödsboförvaltning. 
E, H  

52)  
FB 15 kap 5 § st 1-2 Beslut om samtycke till egendoms 

fördelning vid bodelning eller skifte 
E, H  

53)  
FB 15 kap 8 § st 2 Bestämma ny tid för avlämnande av 

årsuppgift avseende oskiftat dödsbo 
(anstånd). 

E, H  

16 kap. Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 

 

54)  
FB 16 kap 2 § Beslut om överflyttning av tillsyn av 

förmyndarskap, godmanskap eller 
förvaltarskap till annan kommun 

E, H, A  

55)  
FB 16 kap 3 § st 1 Granska förmyndare, gode mäns och 

förvaltares verksamhet. 
E, H  

56)  
FB 16 kap 3 § st 2 Beslut att utse någon som har rätt att 

gå igenom förmyndares, gode mäns 
och förvaltares räkenskaper och 
anteckningar samt de värdehandlingar 
som ställföreträdaren förvarar.  

 

E, H  
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57)  
FB 16 kap 3 § st 2 Bestämmande av tid och plats där 

ställföreträdaren skall hålla handlingar 
tillgängliga. 

E, H  

58)  
FB 16 kap 4 § Göra anteckning om verkställd 

granskning på redovisningshandlingar. 
E, H, A  

59)  
FB 16 kap 5 § 1 st Bestämmande av tid för yttrande över 

granskningsanmärkning. 
E, H, A  

60)  
FB 16 kap 5 § 2 st Beslut om granskningsanmärkning. 

Prövning om beslut enligt någon 
bestämmelse i FB 13 eller 14 kap 
behöver meddelas eller om någon 
annan åtgärd behöver vidtas. 

E, H, A  

61)  
FB 16 kap 7 § Beslut om rätt för nära anhörig att ta 

del av handlingar i en akt. 
E, H, A  

62)  
FB 16 kap 8 § Beslut om översändande av handlingar 

sedan ett förmyndarskap, godmanskap 
eller förvaltarskap upphört 

E, H, A  

63)  
FB 16 kap 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 enskildes make 
eller sambo och närmaste släktingar i 
fråga om förvaltningsåtgärd av större 
vikt. 

E, H, A  

64)  
FB 16 kap 9 § st 2 Återkallande av samtycke, som 

meddelats med stöd av delegation, om 
förutsättningar för samtycket inte 
längre finns. 

E, H  

65)  
FB 16 kap 10 § Begära uppgift hos myndighet. E, H, A  

66)  
FB 16 kap 10 a § Begära uppgift hos bank. E, H, A  

20 kap. Vissa gemensamma bestämmelser om rättegången 

 

67)  
FB 20 kap 3 § Överklagande av rättens beslut E, H  

68)  
FB 20 kap 7 § Anlita ombud E  
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Förmynderskapsförordningen (1995:379) 

 

69)  
FF 5 § Granskning av förvaltarskap och 

prövning om det finns skäl att ansöka 
om upphörande av förvaltarskap. 

E, H, A  

70)  
FF 6 § Överflyttning av ärende. E, H, A  

71)  
FF 7 § Yttrande till rätten. E, H, A  

72)  
FF 11 § Utlämnande av registerutdrag. E, H, A  

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

 
73)  

LEB 2 § Förordna god man i vårdnadshavare 
/förmyndares ställe, ansvara för den 
underåriges personliga förhållanden 
och sköta dennes angelägenheter. 

E, H, A  

74)  
LEB 3 § Initiera (ex officio) ta upp frågan om 

förordnande av god man. 
E, H  

75)  
LEB 3 § Bereda barn tillfälle att yttra sig i 

ärende om förordnande av god man. 
E, H, A  

76)  
LEB 5 § Beslut om upphörande av godmanskap. E, H, A  

77)  
LEB 6 § Beslut om entledigande av god man på 

egen begäran. 
E, H, A  

78)  
LEB 7 § Bereda barn tillfälle att yttra sig i 

anledning av upphörande av 
godmanskap respektive entledigande 
av god man. 

E, H, A  

79)  
LEB 9 § Bereda tilltänkt god man samt 

förordnad god man tillfälle att yttra sig 
före förordnande respektive 
entledigande. 

E, H, A  
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80)  
LEB 10 § Underrättelse till socialnämnd om att 

förutsättningar för ansökan om, 
alternativt anmälan om behov av, 
särskilt förordnad vårdnadshavare till 
tingsrätten föreligger. 

 

E, H, A  

Lag om framtidsfullmakter (2017:310) 

 
81)  

LFF 13 § Yttrande om på begäran av tingsrätten 
om en framtidsfullmakts ikraftträdande 

E, H, A  

82)  
LFF 17 § Beslut om att förordna god man i 

motstridiga intressen 
E, H  

83)  
LFF 25 § Begäran om att framtidsfullmakts-

havare lämnar redovisning och 
upplysningar 

E, H, A  

Ärvdabalken (1991:900) 

 
84)  

19 kap. 1 § Begära att dödsbo ska avträdas till 
förvaltning av boutredningsman 

E, H  

 
85)  

    

Förvaltningslagen (2017:900) 

 
86)  

FL 13 § Beslut att anlita tolk E, H, A  
87)  

FL 14 § Beslut att avvisa olämpligt ombud eller 
biträde. 

E, H, A  

88)  
FL 18 § Beslut i jävsfråga. E  

89)  
FL 42 § Beslut om avvisning av överklagande; ej 

talerätt. 

 

E, H  
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90)  
FL 45 § Rättidsprövning och i förekommande 

fall beslut om avvisning av försent 
inkommit överklagande. 

E, H  

91)  
FL 46 § Om skrivelsen ej avvisas överlämna 

skrivelsen och övriga handlingar till 
överinstansen. 

E, H, A  

92)  
FL 36 § Rättelse av skrivfel, räknefel eller 

liknande förbiseende. 
E, H, A  

93)  
FL 37-38§ § Beslut om omprövning. E, H  

 

Fastighetsbildningslag (1970:988) 

 
94)  

4 kap 12 § Förordnande om god man för upplöst 
bolag eller annan upplöst 
sammanslutning som äger del i 
fastighet som berörs av 
fastighetsbildningsförrättning. 

E, H  

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

 
95)  

2 kap 14 § Prövning av fråga om utlämnande av 
allmän handling och uppställande av 
förbehåll i samband med utlämnande. 

E, H, A  

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

 
96)  

6 kap 2-3 §§ Prövning av fråga om utlämnande av 
allmän handling 

E, H, A  

97)  
10 kap 14 § st 1 

12 kap 2 § st 2 

10 kap 4 § st 1 

Beslut om förbehåll vid utlämnande av 
sekretessbelagd allmän handling. 

E, H, A  

98)  
32 kap 4-5 §§ Beslut om förbehåll vid utlämnande av 

sekretessbelagd uppgift. 
E, H, A  
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Dataskyddsförordningen 

99)  
 Rätt att teckna personuppgifts-

biträdesavtal 
E  

Rättsfrågor samt administrativa beslut eller åtgärder 
 
100)  

 Beslut om avskrivning av anmälan eller 
avskrivning av beslut om entledigande 
av god man/förvaltare till följd av bland 
annat otillfredsställande utredning eller 
ofullständiga ansökningshandlingar 

E, H  

101)  
 Beslut att inte vidta ytterligare åtgärd i 

ärende där handling inte inkommit 
(årsräkning, sluträkning m.m.) samt 
återkalla ansökan om vite. 

E, H  

102)  
 Beslut att avvisa ansökan till 

överförmyndare om ansökan inte gjorts 
av behörig person. 

E, H  

103)  
 Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis E, H, A  

104)  
 Begära uppgifter ur belastningsregistret 

enligt Förordning (1999:1134) om 
belastningsregistret 11 § p 15. 

E, H, A  

105)  
 Att föra överförmyndarnämndens talan 

vid mål och ärende inför domstol och 
andra myndigheter samt vid 
förrättningar av olika slag. 

E, H  

106)  
 Underteckna avtal, andra handlingar 

och skrivelser som inte kräver 
Överförmyndarnämndens beslut. 

E, H  

107)  
 Arkivansvarig för ÖFN:s ärenden E  

108)  
 Samtycke, tillstånd eller förordnande i 

andra fall i de i delegationsordningen 
upptagna, där samtycket, tillståndet 
eller förordnandet framstår som 
självklart och tveksamheter inte kan 
råda om att huvudmannen inte 
missgynnas eller skadas p.g.a. beslutet. 

E, H  
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109)  
 Anställning, omplacering, entledigande 

av personal. 
E  

110)  
 Beslut om ledigheter, deltagande i 

resor, kurser, utbildning, konferenser 
m.m. 

E  

111)  
 Utse ersättare för enhetschef vid 

enhetschefens kortare och tillfälliga 
frånvaro t.ex. semester, kortare 
sjukdomsperiod m.m. 

E  

 


