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Överförmyndarnämnden Härnösand Kramfors delegationsordning    
   
 
 

Om delegation 
Överförmyndarnämnden får uppdra åt en kommunal tjänsteman med den kompetens som behövs för att avgöra vissa grupper av ärenden. I 19 
kap. 14 § föräldrabalken (fb) regleras vilka beslut som kan delegeras och till vem.   
 

Om delegationsbeslut 
• Delegation innebär ett uppdrag från Överförmyndarnämnden att i ett visst ärende eller grupp av ärenden besluta på 

Överförmyndarnämndens vägnar. 
 

• Delegaten träder helt i Överförmyndarnämndens ställe. Ett beslut som fattas med stöd av delegation kan inte upphävas av 
Överförmyndarnämnden. När en delegat fattar beslut på Överförmyndarnämndens vägnar har beslutet samma rättsverkan som om det 
fattats av Överförmyndarnämnden och kan överklagas på samma sätt. 
 

• Överförmyndarnämnden kan återkalla ett givet delegationsuppdrag. 
 

• En delegat kan återlämna beslutanderätten i ett visst ärende till Överförmyndarnämnden om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla 
det. 
 

• Delegat har rätt att ändra beslut fattat av annan delegat samt rätta egna skrivfel, räknefel eller liknande förbiseendefel i egna beslut 
enligt 36-39 §§ Förvaltningslagen (2017:900).  
 

• Delegationsbeslut som fattas enligt föräldrabalken behöver inte anmälas till överförmyndarnämnden. 
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Vad som inte får delegeras 
Vissa typer av beslut etc. får inte delegeras enligt bestämmelser i 19 kap. 14 § fb samt 6 kap. 38 § kl. Ett beslut eller framställning som inte får 
delegeras måste därmed fattas av Överförmyndarnämnden samfällt. 
 

• En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige, 6 kap. 38 § kl 
 

• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 6 kap. 38 § kl 
 

• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 6 kap. 38 § kl 
 

• Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till Överförmyndarnämnden, 6 kap. 38 § kl 
 

• Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras, 6 kap. 38 § kl 
 

• Beslut att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget, 11 kap. 20 § fb 
 

• Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, 15 kap. 7 § 2 st fb 
 

• Beslut om föreläggande av vite, 16 kap. 13 § fb 
 

Hänskjutning 
 

• Beslut där den som erhållit delegation finner att samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande enligt föräldrabalken i 
ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas, eller anser att frågan är tveksam ska hänskjutas till nämnden för beslut, 19 kap. 14 § fb. 

 
Förkortningar 

• O = Ordförande överförmyndarnämnd 

• C = Chef överförmyndarenhet 

• A = Administratör överförmyndarenhet 

• VO = Vice ordförande överförmyndarnämnd 

• U = Utredare överförmyndarenhet 

• G = Granskare överförmyndarenhet 

• ÖJ = Överförmyndarjurist överförmyndarenhet 

Följande lagar hänvisas i detta dokument 
• FB = Föräldrabalken (1949:381) 

• LeB = Lag om ensamkommande barn (2005:429) 

• FBL = Fastighetsbildningslag (1970:988) 

• ExpL = Expropriationslag (1972:719) 

• OSL = Offentlighets och sekretesslag (2009:400) 
 

• FFL=Lag (2017:310) om framtidsfullmakter 

• TF = Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

• FL = Förvaltningslagen (2017:900) 

• KL = Kommunallagen (2017:725) 

• Lagen (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo 
efter medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge 
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Lagrum Ärendetyp Delegat Notering 
 
Föräldrabalken (1949:381) 
Kapitel 9 
 

 

9 kap. 3 § 2 st  
 

Beslut om samtycke till förmyndares beslut att 
omhändertaga omyndigs egendom 

U, ÖJ, C 
 

 
 

9 kap. 4 § 
 

Beslut om samtycke till förmyndares beslut att 
omhändertaga omyndigs egendom 

U, ÖJ, C Samtycke endast om den 
underårige över 16 år. 

9 kap. 8 § 2 st Beslut om samtycke till förmyndares beslut att 
omhändertaga omyndigs egendom 

U, ÖJ, C  

 
Föräldrabalken (1949:381) 
Kapitel 11 
 

 

11 kap. 1 § 1 st Beslut att förordna god man i förmyndares ställe  U, ÖJ, C  

11 kap. 2 §  
 

Beslut att förordna god man vid jäv U, ÖJ, C  

11 kap. 3 § Beslut att förordna god man för bortavarande U, ÖJ, C  

11 kap. 4 § 2 st Beslut att förordna god man vid byte av god man U, ÖJ, C  

11 kap. 7 § 3 st Beslut om förvaltarskapets omfattning U, ÖJ, C  

11 kap. 7 § 4 st Beslut att förordna förvaltare vid byte av förvaltare U, ÖJ, C  



Överförmyndarnämnden Härnösand Kramfors      4 

Lagrum Ärendetyp Delegat Notering 
11 kap. 18 § 2 st 
 

Beslut att förordna god man eller förvaltare interimistiskt 
 

U, ÖJ, C Endast mycket brådskande 
ärende 

11 kap. 19 b § 
 

Beslut om entledigande av god man eller förvaltare enligt 
11 kap 1-3, 4, 7 §§ fb samt beslut om upphörande av 
godmanskap enligt 11 kap 1-3 §§ fb 
11 kap. 1-3 §§ fb 
 

U, ÖJ, C Beslut om upphörande 
fattas av rätten 

11 kap. 23 § 4 st 
 

Beslut om jämkning av godmanskap enligt  
11 kap 1-3 §§ fb 
 

U, ÖJ, C  

Föräldrabalken (1949:381) 
Kapitel 12 
 

 

12 kap. 10 § 1 st 
 

Beslut om samtycke i efterhand av ingånget avtal 
 

U, ÖJ, C  

12 kap. 12 § 1 st 
 

Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera förmyndare, 
gode män eller förvaltare 
 

U, ÖJ, C  

12 kap. 13 § Beslut om ställande av säkerhet U, ÖJ, C  

12 kap. 16 § 
 

Beslut och bestämmande om arvode och ersättning för 
utgifter till förordnade förmyndare, gode män och förvaltare 

U, A, G, ÖJ, C Utgår från 
överförmyndarnämnden 
arvodesriktlinjer 

12 kap. 17 § 2 st 
 

Beslut och bestämmande av arvode och ersättning för 
utgifter till legala förmyndare 

U, A, G, ÖJ, C Utgår från 
överförmyndarnämnden 
arvodesriktlinjer 

 
Föräldrabalken (1949:381) 
Kapitel 13 
 

   

13 kap. 6 § Beslut om samtycke till placering av den omyndiges medel U, ÖJ, C  Samtycke till placering 
genom utlåning ska prövas 
av nämnden 

13 kap. 8 § Beslut om tillstånd till uttag av omyndigs spärrade 
bankmedel över 100 000 kr ska anmälas till nämnd 

U, A, G, ÖJ, C Uttag över 100 000 kr ska 
anmälas till nämnd 
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Lagrum Ärendetyp Delegat Notering 
13 kap. 9 § 1 st Beslut att överförmyndarkontroll skall upphöra U, ÖJ, C  Om behållning sjunker 

under 4 pBB 

13 kap. 9 § 3 st Beslut om lättnader i överförmyndarkontrollen (dispens) U, ÖJ, C   

13 kap. 10 § 
 

Beslut om samtycke till köp, försäljning, gåva, nyttjanderätt, 
byte eller inteckning av fast egendom 
 

U, ÖJ, C   

13 kap. 11 § 2 st 
 

Beslut om samtycke till understöd åt anhörig 
 

U, ÖJ, C   

13 kap. 12 §  
 

Beslut om samtycke till lån, ingå skuldförbindelse, ingå 
borgensförbindelse eller ställa den omyndiges egendom 
som säkerhet för den omyndige eller någon annan 
 

U, ÖJ, C   

13 kap. 13 §  
 

Beslut om samtycke till att den omyndige driver rörelse eller 
gode mannen eller förvaltaren driver rörelse för den 
omyndiges räkning 
 

U, ÖJ, C   

13 kap. 16 § 
 

Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller sluträkning 
samt beslut att sådana räkningar får lämnas i förenklad 
form 

U, ÖJ, C   

13 kap. 18 § 
 

Beslut om föreläggande av redovisning utöver vad som 
framgår i 13 kap. 14-15 §§ fb 

U, A, G ÖJ, C Avser t.ex. förvaltning som 
inte omfattas av 13 kap. 2, 
10 §§ fb 

13 kap. 19 § Beslut om skärpande föreskrifter U, ÖJ, C   

13 kap. 19 § 2 st 
 

Beslut godkännande av avtal som föräldrar träffat med 
värdepappersinstitut 

U, ÖJ, C   

 
Föräldrabalken (1949:381) 
Kapitel 14 
 

   

14 kap. 6 § 1 st 
 

Beslut om samtycke till placering av den enskildes medel. U, ÖJ, C Samtycke till placering 
genom utlåning ska prövas 
av nämnden 
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Lagrum Ärendetyp Delegat Notering 
14 kap. 8 § 
 

Beslut om tillstånd till uttag av omyndigs spärrade 
bankmedel över 100 000 kr ska anmälas till nämnd 

U, A, G ÖJ, C Uttag över 100 000 kr ska 
anmälas till nämnd 

14 kap. 10 § 
 

Beslut om medgivande till undantag från bestämmelserna i 
14:4-8 §§ fb vid särskilda skäl 
 

U, ÖJ, C   

14 kap. 11 § 
 

Beslut om samtycke till köp, försäljning, gåva, nyttjanderätt, 
byte eller inteckning av fast egendom  
 

U, ÖJ, C   

14 kap. 12 § 2 st 
 

Beslut om samtycke till understöd åt anhörig eller annan 
närstående 
 

U, ÖJ, C   

14 kap. 13 § 1 st 
 

Beslut om samtycke till lån, ingå skuldförbindelse, ingå 
borgensförbindelse eller ställa den enskildes egendom som 
säkerhet för den enskildes eller någon annans förbindelse 
 

U, ÖJ, C   

14 kap. 14 § 1 st 
 

Beslut om samtycke till att gode mannen eller förvaltaren 
driver rörelse för den enskildes räkning 
 

U, ÖJ, C   

14 kap. 16 § Beslut om redovisning U, ÖJ, C   

14 kap. 19 § Beslut om befrielse för ställföreträdaren att lämna 
årsräkning eller sluträkning. Beslut att sådana räkningar får 
lämnas i förenklad form. 

U, ÖJ, C   

14 kap. 21 § Beslut om skärpande föreskrift för att trygga förvaltningen  U, ÖJ, C   

14 kap. 24 § 2 st 
 

Beslut att befria dödsbos skyldigheter att lämna redovisning 
resp. medgivande till redovisning i förenklad form 

U, ÖJ, C   

 
Föräldrabalken (1949:381) 
Kapitel 15 

 

 

15 kap. 4 § 
 

Beslut om samtycke till rättshandling enligt 13-14 kap. fb 
vid dödsboförvaltning 
 

U, ÖJ, C Avser rättshandlingar som 
inte beslutas av 
Överförmyndarnämnden 



Överförmyndarnämnden Härnösand Kramfors      7 

Lagrum Ärendetyp Delegat Notering 
15 kap. 5 § 1 st 
 

Beslut om samtycke till egendomens fördelning vid 
bodelning eller skifte 
 

U, ÖJ, C  

15 kap. 5 § 2 st 
 

Beslut om samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i 
dödsbo 

U, ÖJ, C  

15 kap. 6 § 2 st 
 

Beslut om samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9 
 

U, ÖJ, C  

15 kap. 7 § 1 st 
 

Beslut om samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat 
dödsbo 
 

U, ÖJ, C  

Fastighetsbildningslag 
(1970:988) 

 

4 kap. 12 §  Beslut om förordnande god man enligt 11 kap. fb  U, ÖJ, C  

Förvaltningslag (2017:900)  

12 § Beslut om avgörande U, ÖJ, C Kan begäras av den 
enskilde efter sex månader 

36 § Rättelse av beslut/dokument; 
skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende  

U, ÖJ, C Både egna och annans 
skrivfel etc. får rättas 

37 § Beslut om ändring av beslut  
(får ändra) 

U, ÖJ, C Endast ändra annan 
utredares beslut, ej egna 
beslut 

38 § Beslut om ändring av beslut  
(ska ändra) 
 

U, ÖJ, C Endast ändra annan 
utredares beslut, ej egna 
beslut 

39 § Beslut om ändring av beslut. Får enbart ske i fall som 
avses i 38 § fl och bara om överklagandet inte har lämnats 
till den instans som ska pröva överklagandet  

U, ÖJ, C Endast ändra annan 
utredares beslut, ej egna 
beslut 
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Lagrum Ärendetyp Delegat Notering 
42 § Beslut om avvisning; ej talerätt 

 
U, ÖJ, C  

45 § Beslut om avvisning av för sent inkommit överklagande U, ÖJ, C  

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

 

 

2 § Beslut om förordnade av god man (även ex. officio) U, ÖJ, C Gäller endast att förordna 

5 § Beslut om godmanskapets upphörande U, ÖJ, C  

6 § 1 st Beslut om entledigande (byte god man) U, ÖJ, C Vid god mans egen 
begäran 

 
Offentlighets- och 
sekretesslag (2009:400) 
 

 

10 kap. 4 §  Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd 
allmän handling 

U, A, ÖJ, C  

10 kap. 13 § Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd 
allmän handling 

U, A, ÖJ, C  

10 kap. 14 § Beslut om förbehåll vid utlämnande av sekretessbelagd 
allmän handling 

U, A, ÖJ, C  

12 kap. 2 §  Beslut om förbehåll vid utlämnade av sekretessbelagd 
allmän handling enligt enskilds samtycke och förbehåll 

U, A, ÖJ, C  

 
Lag (2017:310) om 
framtidsfullmakter 
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Lagrum Ärendetyp Delegat Notering 
17 § 2 st  Beslut om förordnande god man vid motstridiga intressen U, ÖJ, C  

26 § Besluta att framtidsfullmakt inte får brukas U, ÖJ, C  

 
TRYCKFRIHETSFÖRORD-
NINGEN (1949:105) 

 

 

2 kap. 14 § Prövning av fråga om utlämnande av handling till enskild U, ÖJ, C I enlighet med OSL 

 
Expropriationslag (1972:719) 
 

 

3 kap. 2a § Beslut om förordnande av god man som företrädare vid 
expropriation (tvångsinlösen) 

U, ÖJ, C  

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

 

2 § Tillsyn över god mans uppdrag och beslut i anledning härav U, ÖJ, C  

Kommunallagen (2017:725)    

6 kap 39 § 
 

Brådskande ärenden vad gällande 13 kap. 6, 8, 10 §§ FB 
samt 14 kap. 6, 8, 11 §§ FB 

O, VO Anmäls genom 
delegationsbeslut till 
nämnden 

7 kap 5 § Revidera dokumenthanteringsplan för 
överförmyndarnämnden kärnverksamhet 

C Anmäls genom 
delegationsbeslut till 
nämnden 

 


