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Överförmyndarnämndens delegeringsordning
Gäller från 2022-04-20 enligt överförmyndarnämndens beslut 2022-04-07ÖFN § 11.
Tidigare delegeringsordning antagen: 2008-01-22 § 3. Reviderad: 2009-05-01,
2011-01-04 § 3, 2012-12-10 § 48, 2013-03-07 § 13, 2013-11-21 § 13, 2014-10-10 § 29.
Dokumentets syfte
Delegeringsordning anger vilka frågor en nämnd delegerat och vem som får rätten att besluta
på delegation av nämnden i en viss fråga.
Dokumentet gäller för
Delegeringsordningen avser delegater inom överförmyndarnämndens ansvarsområde.

Allmänt om delegation
• Delegation innebär ett uppdrag från överförmyndarnämnden att i ett visst ärende eller
grupp av ärenden besluta på nämndens vägnar.
• Delegaten träder helt i nämndens ställe. Ett beslut fattat med stöd av delegation kan inte
ändras eller upphävas av nämnden.
• Överförmyndarnämnden kan återkalla ett givet delegationsuppdrag.
• Delegat kan återlämna beslutanderätten i ett visst ärende till överförmyndarnämnden.

Delegering
Överförmyndarnämnden får uppdra åt ledamot, ersättare som tjänstgör eller kommunal
tjänsteman med den kompetens som behövs att avgöra vissa grupper av ärenden.
I 19 kapitlet 14 § föräldrabalken finns bestämmelser om vilka beslut som kan delegeras och
till vem.
Vad som delegeras är beslut i kommunallagens mening. Från beslut måste särskiljas rent
förberedande eller verkställande åtgärder, vilka normalt ankommer på de anställda, enligt den
etablerade arbetsfördelningen mellan förtroendevalda och anställda som måste finnas för att
verksamheten ska fungera. Praktiskt sett hör en mycket stor del av den kommunala
verksamheten till ren verkställighet. Verkställighetsbeslut följer av den behörighet och de
principer, ramar och instruktioner som arbetsgivaren ger för arbetet. Behörigheten kan också
indirekt anses följa av själva befattningen. Verkställighetsbeslut behöver inte anmälas till
nämnden.
Enligt 19 kapitlet 14 § föräldrabalken behöver delegerade beslut enligt föräldrabalken, lagen
om god man för ensamkommande barn (2005:429) LEB och förmynderskapsförordningen
(1995:379), inte anmälas till nämnden. Övriga beslut, med stöd i annan lag, som har fattats
med stöd av delegation ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde, exempelvis
delegationsbeslut enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL) eller förvaltningslagen (FL).
Syftet med anmälan är registrering, kontroll och information.
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Förbud mot delegering
Följande beslut får endast fattas av överförmyndarnämnden samfällt och får inte delegeras:
• En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige.
• Beslut enligt 11 kapitlet 20 § föräldrabalken att entlediga eller skilja en god man eller
förvaltare från uppdraget.
• Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo enligt 15 kapitlet 7 § 2 st.
föräldrabalken.
• Beslut om föreläggande av vite enligt 16 kapitlet 13 § föräldrabalken.
• Avslagsbeslut, se nedan.

Hänskjutning
Beslut där den som har fått delegation bedömer att samtycke, tillstånd, förordnade,
upphörande eller entledigande enligt föräldrabalken i ett visst ärende inte bör ges, eller anser
att frågan är tveksam, skall hänskjuta (överlämna) ärendet till nämnden för beslut.
Observera att beslut om arvode inte behöver hänskjutas till nämnd, även om beslutet går
ställföreträdaren emot.

Delegater
Ordförande i överförmyndarnämnden
Kanslichef kommunkansliet
Förste överförmyndarhandläggare
Överförmyndarhandläggare
(Nämnden kan vid behov ge delegation till annan ledamot eller tjänsteman. Även tjänsteman i
annan kommun kan bli delegat och delegatens behörighet anges i då i beslutet)
Delegat anges i lägsta nivå innebärande att för tjänstemannadelegat gäller att överordnad
tjänsteman kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman.
Delegat ska i varje ärende noggrant beakta jävsrisken.

Vid delegats frånvaro/förhinder
Är överförmyndarhandläggare förhindrad att fatta beslut (exempelvis vid semester, sjukdom
eller av annan orsak) får kanslichefen enligt ovan fatta beslut i delegatens ställe. Alternativt
kan chefen utse annan anställd att i ordinarie tjänstemans ställe ansvara för ärendet. Är den
som ersätts delegat enligt delegationsordningen inträder den utsedde i den frånvarande
delegatens ställe.

Förkortningar i delegeringsordningen
Förkortningar delegat
Ordf.
V. Ordf.
KC
KJ
1:e ÖFH
ÖFH

Ordförande
Vice ordförande
Kanslichef
Kommunjurist
Förste överförmyndarhandläggare
Överförmyndarhandläggare
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Förkortningar lag och förordning
ExprL
FB
FBL

Expropriationslagen (1972:719)
Föräldrabalken (1949:381)
Fastighetsbildningslagen (1970:988)

FF

Förmynderskapsförordningen (1995:379)

FL
FOB

Förvaltningslagen (2017:900)
Förordning om belastningsregister

KL
LFF
LEB
NRF
OSL

Kommunallagen (2017:725)
Lag om framtidsfullmakt (2017:310)
Lagen om god man för ensamkommande barn (2005:429)
Lag om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap.
(1988:1321)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

PSL

Patientsäkerhetslag (2010:659)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

GDPR

DSF Dataskyddsförordningen (EU, 2016/679)
DSL Lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s
dataskyddsförordning (2018:218)
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ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS
DELEGERINGSORDNING

Delegat anges alltid i lägsta beslutsnivå.
Överordnad delegat (tjänsteman) har
motsvarande beslutanderätt.

TABELL

ALLMÄNNA ÄRENDEN
Kommunallagen (2017:725)
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

0

Allmänna ärenden

0.1

Delgivning med nämnden

ÖFH

KL 6 kap. 36 §

0.2

Beslut på nämndens vägnar i ärenden
som är så brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas
Anmäls till nämnden

Ordf.
och
V Ordf.

KL 6 kap. 39 §

Beslutanderätt
var för sig

0.3

Beslutanderätt som delegerats till
kanslichef får av denne vidaredelegeras
till annan anställd inom kommunen

KC

KL 7 kap. 6 §

Nämnden delges
vid
sammanträde

0.4

Beslut att lämna ut allmän handling
eller uppgift till enskild eller annan
myndighet
Anmäls till nämnden

ÖFH

TF 2 kap. 15-17 §§ Gäller allmänna
offentliga
OSL 6 kap. 1-5 §§ handlingar. Se

0.5

Beslut att inte lämna ut allmän handling
eller uppgift till enskild eller annan
myndighet
Anmäls till nämnden

1:e ÖFH

FB 16 kap. 7 §
OSL 32 kap. 4 §
(TF 2 kap. 13-14)

Beslut enligt TF
för handlingar
som enl. samma
lagrum ej räknas
offentliga

0.6

Besluta om nödvändigt utlämnande av
sekretessbelagda uppgifter och
handlingar samt beslut om utlämnande
med förbehåll
Anmäls till nämnden

1: ÖFH
(ÖFH)

OSL 10 kap. 2 §
OSL 10 kap. 14 §

ÖFH kan fatta
beslut om
nödvändigt utl.
(för ÖFNs
tillsynsuppdrag)

0.7

Lämna ut uppgifter till riksdag och
regering

ÖFH

OSL 10 kap. 15 §

0.8

Lämna uppgift till polismyndighet,
åklagare eller annan vid misstanke om
brott mot barn samt vid grövre brott

1:e ÖFH

OSL 10 kap. 16-25
§§

0.9

Lämna uppgifter för delgivning enligt
delgivningslagen
Teckna samverkansavtal med
kommuner, landsting och statliga
myndigheter inom ramen för
verksamhetsplan eller annat beslut av
nämnden
Anmäls till nämnden

ÖFH

OSL 10 kap 26 §

0.10

Kommentar

även FB 16:7.

KC
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Föräldrabalken (1949:381)
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

1

Om vårdnad, boende och umgänge

1.1

Beslut om arvode och ersättning för
utgifter till tillfälliga vårdnadshavare

2

Om underårigs omyndighet

2.1

Samtycke till förmyndares beslut att
omhänderta egendom underårig
förvärvat genom eget arbete

2.2

Samtycke till förmyndares beslut att
1:e ÖFH
omhänderta egendom som underårig
fått genom gåva, testamente eller
förmånstagarförordnande med förbehåll
att den underårige själv ska få disponera
över egendomen

9 kap. 4 §

2.3

Beslut om omhändertagande av
egendom

9 kap. 8 §

3

Om förmyndare

3.1

Yttrande till rätten med förslag på
person lämplig som förmyndare

ÖFH

10 kap. 14 §

3.2

Ansöka om förordnande av förmyndare
eller medförmyndare

ÖFH

10 kap. 18 §

3.3

Ansöka om entledigande av förmyndare
eller medförmyndare

1:e ÖFH

10 kap. 18 §

4

Om god man och förvaltare

4.1

Beslut om förordnande av god man i
förmyndares ställe

ÖFH

11 kap. 1 §

4.2

Beslut om förordnande av god man vid
motstridiga intressen

ÖFH

11 kap. 2 § 1-3 st.

4.3

Beslut om förordnande av god man för
bortavarande eller okända

ÖFH

11 kap. 3 § 1-6 p.

4.4

Beslut om förordnande av god man vid
byte av ställföreträdare

ÖFH

11 kap. 4 § 2 st.

4.5

Beslut om förvaltarskapets omfattning

1:e ÖFH

11 kap. 7 § 3 st.

4.6

Beslut om förordnande av förvaltare vid
byte av ställföreträdare

ÖFH

11 kap. 7 § 3 st.

4.7

Utredningar om ställföreträdares
lämplighet och kvalifikationer

ÖFH

11 kap. 12 §

4.8

Ansöka hos rätten om anordnande av
godmanskap eller förvaltarskap

ÖFH

11 kap. 15 §

4.9

Inhämta och avge yttranden

ÖFH

11 kap. 16 §

Kommentar

6 kapitlet

ÖFH

6 kap. 10 f §
9 kapitlet

1:e ÖFH

1:e ÖFH

9 kap. 3 § 2 st.

10 kapitlet

11 kapitlet
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Avsteg från
riktlinjer
föredras i nämnd

Föräldrabalken (1949:381)
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

Kommentar

4.10

Inhämta läkarintyg

ÖFH

11 kap. 17 a §

4.11

Lämna förslag på god man eller
förvaltare till rätten

ÖFH

11 kap. 17 a § 2 st.

4.12

Utreda och ansöka hos rätten om
anordnade av godmanskap eller
förvaltarskap efter anmälan om behov

ÖFH

11 kap. 17 a § 3 st.

4.13

Interimistiskt beslut om att förordna god ÖFH
man eller förvaltare, samt ändring av
beslutet

11 kap. 18 § 2 st.
11 kap. 18 § 4 st.

4.14

Besluta om att godmanskap enligt 11
kap. 1-3 §§ ska upphöra

ÖFH

11 kap. 19 § 1 st.

Gäller ej
entledigande vid
misskötsamhet

4.15

Besluta om entledigande av god man
eller förvaltare som begär det

ÖFH

11 kap.19 b §

När ÖFN har
rätt att besluta
(tillfällig stf/byte)

4.16

Beslut om entledigande på grund av
olämplighet

-----------

11 kap. 20 §

NÄMND
BESLUT

4.17

Ansöka hos rätten om upphörande av
godmanskap eller förvaltarskap

ÖFH

11 kap. 21 §

4.18

Ansöka hos rätten om jämkning av
godmanskap eller förvaltarskap samt
lämna yttrande till rätten

ÖFH

11 kap. 23 § 1 st.

4.19

Beslut om jämkning av godmanskap
enligt 11 kap 1-3 §§ (även
interimistiskt)

ÖFH

11 kap. 23 § 4 st.

4.20

Inhämta yttrande i ärende om
förordnande eller entledigande av god
man eller förvaltare

ÖFH

11 kap. 24 §

5

Allmänna bestämmelser om
förmyndares, gode mäns och
förvaltares verksamhet

5.1

Begära upplysningar av en
ställföreträdare om deras verksamhet

ÖFH

12 kap. 9 §

5.2

Beslut om samtycke i efterhand till
ingånget avtal

1:e ÖFH

12 kap. 10 §

5.3

Beslut om fördelning av förvaltning
mellan flera ställföreträdare

1:e ÖFH

12 kap. 12 § 1 st.

5.4

Beslut vid flera ställföreträdares
oenighet om förvaltning

1:e ÖFH

12 kap. 12 § 2 st.

5.5

Beslut om ställande av säkerhet

1:e ÖFH

12 kap. 13 §

12 kapitlet
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Då samtycke
kunde ha getts
på delegation

Föräldrabalken (1949:381)
Nr

Ärende

5.6

Lagrum

Kommentar

Beslut om arvode och ersättning till
ÖFH
förordnad ställföreträdare och i vad mån
ersättning ska utgå från den enskilde,
dödsbo eller av kommunala medel

12 kap. 16 §

Beslut utgår
alltid från
nämndens
riktlinjer

5.7

Beslut om arvode och ersättning till
legala förmyndare

12 kap. 17 § 2 st.

6

Föräldrars förmyndarförvaltning

6.1

Samtycke till placering av underårigs
tillgångar

ÖFH

13 kap. 6 §

6.2

Samtycke till uttag av underårigs
spärrade bankmedel

ÖFH

13 kap. 8 §

6.3

Beslut om upphörande av
överförmyndarkontroll

ÖFH

13 kap. 9 § 1 st.

6.4

Beslut om upphörande av eller lättnader
i överförmyndarkontroll

1:e ÖFH

13 kap. 9 § 4 st.

6.5

Samtycke till åtgärd avseende fast
egendom eller nyttjanderätt till sådan

-----------

13 kap. 10 § 1-4 p. NÄMND

6.6

Samtycke till understöd till närstående

1:e ÖFH

13 kap. 11 § 2 st.

Endast från
inkomster

6.7

Samtycke till att den underårige tar upp
lån eller ingår annan skuldförbindelse
eller att förmyndaren ställer den
omyndiges egendom som säkerhet eller
ingår borgen m.m.

1:e ÖFH

13 kap 12 §

Att ställa
underårigs
egendom som
säkerhet för
någon annans
förbindelse ska
prövas av
nämnden.

6.8

Samtycke till drivande av rörelse

1:e ÖFH

13 kap. 13 §

Restriktiv
bedömning

6.9

Beslut om befrielse från
redovisningsskyldigheten eller beslut
om att redovisning får lämnas i
förenklad form

1:e ÖFH

13 kap. 16 §

6.10

Bestämma ny tid för avlämnande av
redovisning (anstånd)

ÖFH

13 kap. 17 §

6.11

Beslut om redogörelse för förvaltning
utöver vad som anges i 14, 15 §§

ÖFH

13 kap. 18 §

6.12

Beslut om skärpande föreskrifter

1:e ÖFH

13 kap. 19 §

6.13

Bestämma tid och plats för granskning
av föräldrarnas förvaltning

ÖFH

13 kap. 21 §

*

Delegat

ÖFH

13 kapitlet

Vid tillgångar
under 4 pbb

BESLUT*

Vid brådskande ärende kan ordförande ta beslut.
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Föräldrabalken (1949:381)
Nr

Ärende

7

Förordnade förmyndare, gode män
och förvaltares vård av egendom

7.1

Samtycke till placering av huvudmans
tillgångar

ÖFH

14 kap. 6 §

7.2

Samtycke till uttag av huvudmans
spärrade bankmedel

ÖFH

14 kap. 8 §

7.3

Medgivande till undantag från 4-8 §§

ÖFH

14 kap. 10 §

7.4

Samtycke till åtgärd avseende fast
egendom eller nyttjanderätt till sådan

----------

14 kap. 11 § 1-3 p. NÄMND

7.5

Samtycke till ställföreträdare att för
huvudmans räkning låta inteckna, hyra
ut eller på något annat sätt med
nyttjanderätt upplåta fast egendom eller
tomträtt.

1:e ÖFH

14 kap. 11 § 4 p.

7.6

Samtycke till understöd till närstående

1:e ÖFH

14 kap. 12 § 2 st.

Endast från
inkomster

7.7

Samtycke till upptagande av lån eller att
ingå annan skuldförbindelse, ingå
borgensförbindelse eller att ställa
huvudmannens egendom som säkerhet

1:e ÖFH

14 kap. 13 §

Att ställa
huvudmannens
egendom som
säkerhet för
någon annans
förbindelse ska
prövas av
nämnden.

7.8

Samtycke till drivande av rörelse

1:e ÖFH

14 kap. 14 §

7.9

Beslut om redogörelse i särskild
ordning

ÖFH

14 kap. 16 §

7.10

Beslut om befrielse från
redovisningsskyldigheten eller beslut
om att redovisning får lämnas i
förenklad form

1:e ÖFH

14 kap. 19 §

7.11

Bestämma ny tid för avlämnande av
redovisning (anstånd)

ÖFH

14 kap. 20 §

7.12

Beslut om skärpande föreskrifter

1:e ÖFH

14 kap. 21 §

7.13

Bestämma tid och plats för granskning
av ställföreträdares förvaltning

ÖFH

14 kap. 23 §

7.14

Beslut om befrielse från dödsbos
skyldigheter att lämna redovisning eller
beslut om att redovisning får lämnas i
förenklad form

1:e ÖFH

14 kap. 24 § 2 st.

†

Delegat

Lagrum

Kommentar

14 kapitlet

BESLUT†

Vid brådskande ärende kan ordförande ta beslut.
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Beslut som rör
gode män för
barn enligt LEB
får fattas av
ÖFH

Föräldrabalken (1949:381)
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

Kommentar

8

Vård av rätt i dödsbo, med mera

8.1

Begära redogörelse för skifteshinder
och bestämma särskild tid för sådan
redogörelse

ÖFH

15 kap. 3 §

8.2

Samtycke till rättshandling vid
dödsboförvaltning

1:e ÖFH

15 kap 4 §

8.3

Samtycke till egendoms fördelning vid
bodelning eller arvskifte

1:e ÖFH

15 kap 5 § 1 st.

8.4

Samtycke till överlåtelse av den
enskildes andel i dödsbo

1:e ÖFH

15 kap 5 § 2 st.

8.5

Samtycke till arvsavstående

1:e ÖFH

15 kap 6 § 2 st.

Ärvdabalken
3 kap 9 §

8.6

Samtycke till avtal om sammanlevnad i
oskiftat bo

1:e ÖFH

15 kap 7 § 1 st.

Gäller ej vid
upphörande

8.7

Beslut om att häva avtal om
sammanlevnad i oskiftat bo

----------

15 kap 7 § 2 st.

NÄMND
BESLUT

8.8

Bestämma ny tid för avlämnande av
årsuppgift gällande oskiftat dödsbos
förvaltning (anstånd)

ÖFH

15 kap 8 §

9

Tillsyn över förmyndares, gode
mäns och förvaltares verksamhet

9.1

Överflyttning av akt till annan kommun

ÖFH

16 kap. 2 §

9.2

Granska ställföreträdares förvaltning
och verksamhet i övrigt

ÖFH

16 kap. 3 § 1 st.

9.3

Bestämma tid och plats för genomgång
av handlingar ställföreträdaren förvarar
med anledning av sitt uppdrag

ÖFH

16 kap. 3 § 2 st.

9.4

Göra anteckning om verkställd
granskning på redovisningshandlingar

ÖFH

16 kap. 4 §

9.5

Begära yttrande från ställföreträdare
inför anmärkning mot förvaltningen

ÖFH

16 kap. 5 §

9.6

Samtycke till att närmaste släktingar får
ta del av handlingar som rör
ställföreträdarskapet och som förvaras
hos överförmyndaren

ÖFH

16 kap. 7 §

Bedömning och
kontroll av att
begäran kommer
från närmaste
släkting

9.7

Avslag på begäran om att ta del av
allmänna handlingar

1:e ÖFH

16 kap. 7 §

Motivering i
OSL 32 kap. 4 §

9.8

Begära yttrande vid förvaltningsåtgärd
av större vikt och beslut att återkalla
samtycke till förvaltningsåtgärd av
större vikt

ÖFH

16 kap. 9 §

15 kapitlet

16 kapitlet
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Föräldrabalken (1949:381)
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

Kommentar

9.9

Begära uppgift från annan myndighet

ÖFH

16 kap. 10 §

9.10

Begära uppgift från bank,
kreditmarknadsföretag m.fl.

ÖFH

16 kap. 10 a §

9.11

Föra anteckningar och lägga upp akter
och expediera handlingar

ÖFH

16 kap. 12 §

9.12

Föreläggande om vite

---------

16 kap. 13 § 1 st.

NÄMND
BESLUT

9.13

Framställan till tingsrätt om utdömande
om vite

ÖFH

16 kap. 13 § 2 st.

Efter nämndens
beslut om vite

10

Om överförmyndare

10

Anmäla till Länsstyrelsen att val av
överförmyndarnämndens ledamöter och
ersättare förrättats.

11

Vissa bestämmelser om rättegången

11.1

Överklagande av rättens beslut
angående förmynderskap, godmanskap
eller förvaltarskap

1:e ÖFH

20 kap. 3 §

11.2

Anlita ombud i mål eller ärende där
överförmyndaren för talan

1:e ÖFH

20 kap. 7 § 2 st.

19 kapitlet

ÖFH

19 kap. 5 § 5 st.

20 kapitlet

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

12

Om ikraftträdande, motstridiga
intressen och granskning

12.1

Lämna yttrande till rätten

ÖFH

LFF 13 § 2 st.

12.2

Beslut om förordnande av god man vid
motstridiga intressen

ÖFH

LFF 17 § 2 st.

12.3

Begära redovisning av fullmaktshavare

ÖFH

LFF 25 §

12.4

Besluta om brukandeförbud

1:e ÖFH

LFF 26 §

Kommentar

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

Ärende

Delegat

Lagrum

13

Om god man för ensamkommande
barn

13.1

Beslut om förordnande av god man

ÖFH

LEB 2 §

13.2

Initiera (ex officio) frågan om
förordnande av god man

ÖFH

LEB 3 § 1 st.

13.3

Inhämta yttrande från barnet om
förordnande av god man

ÖFH

LEB 3 § 3 st.

13.4

Lämna information till barnet med flera
om vem som förordnats som god man

ÖFH

LEB 3 § 4 st.
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Kommentar

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

Ärende

Delegat

Lagrum

Kommentar

13.5

Beslut om att godmanskapet ska
upphöra

ÖFH

LEB 5 §

Självständig
bedömning då
barnet blivit
uppskriven i
ålder.

13.6

Beslut om att entlediga god man efter
dennes begäran

ÖFH

LEB 6 § 1 st.

Byte av god man

13.7

Beslut om entledigande på grund av
olämplighet

-----------

LEB 6 § 2 st.
LEB 6 § 3 st.

NÄMND
BESLUT

13.8

Initiera (ex officio) frågan om
upphörande av godmanskap

ÖFH

LEB 7 § 1 st.

13.9

Inhämta yttrande från barnet om
upphörande av god man

ÖFH

LEB 7 § 2 st.

13.10 Inhämta yttrande från god man i ärende

ÖFH

LEB 9 §

ÖFH

LEB 10 §

som rör förordnande eller entledigande
av god man
13.11 Underrätta socialnämnd om behov av

särskilt förordnad vårdnadshavare

Lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

14

Överflyttning av förvaltarskap m.m.

14.1

Ansöka om överflyttning av
förvaltarskap eller förmynderskap till
annat nordiskt land.

1:e ÖFH

NRF 1 §

14.2

Ansöka om att begränsat förvaltarskap
ska upphöra.

1:e ÖFH

NRF 2 §

Kommentar

Förmynderskapsförordning (1995:379)
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

15

Om överförmyndarnämndens tillsyn,
register, och uppgiftsskyldighet

15.1

Ansöka hos rätten om att
ställföreträdarskap ska anordnas eller
upphöra

ÖFH

FF 5 § 1 st.

15.2

Årlig granskning av förvaltarskap

ÖFH

FF 5 § 2 st.

15.3

Överflyttning av akt till överförmyndare ÖFH
med behörighet att utöva tillsynen

FF 6 §

15.4

Yttrande på begäran av rätten angående
förmynderskap, godmanskap och
förvaltarskap

ÖFH

FF 7 §

15.5

Årlig underrättelse till Länsstyrelsen om ÖFH
mottagningstid

FF 8 §

[12]

Kommentar

”Omprövning”

Förmynderskapsförordning (1995:379)
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

Kommentar

15.6

Hantering av register och utlämnande
av registerutdrag

ÖFH

FF 9 – 11 §§

15.7

Lämna upplysningar till Länsstyrelsen
vid tillsyn

ÖFH

FF 22 §

15.8

Underrättelse till Länsstyrelsen om
vilka åtgärder som har vidtagits med
anledning av en anmärkning

1:e ÖFH

FF 24 § 2 st.

Efter begäran av
Länsstyrelsen

Kommentar

Ärvdabalken (1958:637)
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

16

Begäran att dödsbo skall avträdas till
förvaltning av boutredningsman

1: ÖFH

ÄB 19 kap. 1 §

Förordning (1999:1134) om belastningsregister
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

17

Begära uppgifter för kontroll av
lämplighet

ÖFH

FOB 11 §
p. 14 a och b

Kommentar

Patientsäkerhetslag (2010:659)
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

18

Inhämta läkarutlåtande under pågående
godmanskap/förvaltarskap

ÖFH

PSL 6 kap. 9 §

Kommentar

Fastighetsbildningslagen (1970:988)
Expropriationslag (1972:719)
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

Kommentar

19

Om god man vid upplöst bolag m.m.

19.1

Beslut om att förordna god man för
fastighet ägt av upplöst bolag eller
annan upplöst sammanslutning

1:e ÖFH

FBL 4 kap. 12 §

Vid
förrättningar

19.2

Beslut om att förordna god man för
fastighet ägt av upplöst bolag eller
annan upplöst sammanslutning

1:e ÖFH

ExprL 3 kap. 2 a § Vid ansökan om
expropriationsExprL 5 kap. 5 a § tillstånd

Delegat

Lagrum

Förvaltningslagen (2017:900)
Nr

Ärende

20

Allmänna myndighetsbeslut

20.1

Underrättelse om väsentlig försening av
handläggning
Beslut om avslag på begäran om
avgörande av ärende

ÖFH

FL 11 §

1:e ÖFH

FL 12 § 1 st.

Anlita tolk

ÖFH

FL 13 §

20.2
20.3

[13]

Kommentar

Upphandlad
tolktjänst. (Även
samtycke till stf.)

Förvaltningslagen (2017:900)
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

20.4

Anlita ombud eller biträde

1:e ÖFH

FL 14 § 1 st.

20.5

Besluta om att avvisa oskickligt ombud
eller biträde

1:e ÖFH

FL 14 § 2 st.

20.6

Föreläggande om fullmakt för ombud

ÖFH

FL 15 §

20.7

Beslut i jävsfråga

ÖFH

FL 18 §

20.8

Föreläggande om komplettering och
beslut om avvisning av ärende

ÖFH

FL 20 § 2 st.

20.9

Rättelse av skrivfel, räknefel eller något
annat liknande förbiseende i beslut

ÖFH

FL 36 §

20.10 Ändring av beslut på grund av felaktiga

ÖFH

FL 37 §

20.11 Ändring av beslut (omprövning)

ÖFH

FL 38 §

20.12 Ändring av beslut vid överklagande

ÖFH

FL 39 §

20.13 Överklagan av tingsrättens beslut och i

ÖFH

FL 40 §

ÖFH

FL 45 §

ÖFH

FL 46 §

Kommentar

Delegat i
ursprungsärende
eller i samråd
med denne

beslutsgrunder m.m.
När nämnden
fattat beslutet
kan ordf. eller v.
ordf. vid brådska
besluta att
omprövning ska
ske

förekommande fall begära inhibition
20.14 Pröva om överklagande skett i rätt tid

(rättidsprövning) och avvisning av
överklagande som inkommit för sent
20.15 Överlämna överklagan alternativt

omprövat beslut till rätten

Beslut enligt Dataskyddsförordningen (EU, 2016/679) m.fl. (GDPR)
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

Kommentar

21

Om dataskydd och den enskildes
rättigheter

21.1

Rätt att ta ut avgift eller vägra begäran

ÖFH

GDPR Art. 12.5

Efter skriftlig
begäran

21.2

Utlämnande av registerutdrag och
information efter begäran enligt
dataskyddsförordningen

ÖFH

GDPR Art. 12, 15

Efter skriftlig
begäran

21.3

Göra rättelse och radering i enlighet
med gällande arkivlag

ÖFH

GDPR Art. 16-21

Efter skriftlig
begäran

21.4

Beslut i övriga fall efter begäran om
rättelse, radering, begränsning och
invändning

ÖFH

GDPR Art. 3-5,
12, 16-21

Efter skriftlig
begäran
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Beslut enligt Dataskyddsförordningen (EU, 2016/679) m.fl. (GDPR)
Nr

Ärende

Delegat

Lagrum

Kommentar

21.5

Anmälan av personuppgiftsincident till
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

ÖFH

GDPR Art. 33

Vid behov i
samråd med
tjänsteman för
info.säk.
och/eller DSO

21.6

Teckna personuppgiftsbiträdesavtal

KC

GDPR Art. 38

Övriga ärenden och verkställighetsbeslut
Nr

Ärende

Delegat

-------------------------

22

Ekonomi, inköp, upphandling och
styrning

22.1

Beslut om attestansvariga inom
överförmyndarnämndens ansvar

KC

Attestreglemente

22.2

Upphandling för verksamhetens
löpande behov

KC

Inköpshandbok

22.3

Inköp för verksamhetens löpande behov
· Inom nämndens budgetram

22.4

Direktupphandling av varor och tjänster
inom fastställda beloppsgränser

23

Personalärenden

För inrättande, förändring och
indragning av anställning, uppsägning
eller avsked från arbetsgivaren samt
samtliga övriga ärenden kopplade till
personal så gäller samma beslutsgång
som för övriga inom kansliavdelningen

Kommentar

Ansvar för
samtidig
finansiering/kost
nadstäckning.

Inköpshandbok
1:e ÖFH
ÖFH

KC
(och/eller
annan)

Inköpshandbok

I samråd med
KC

Enligt för
kommunens
kansli gällande
delegeringsordning.

24

Handläggningsåtgärd utöver vad
som anges i annan lagstiftning

24.1

Beslut att inte vidta ytterligare åtgärd i
ärende där handling inte inkommit
(sluträkning, årsräkning m fl.) och
återkalla ansökan om vite.

1:e ÖFH

Nämnden
informeras vid
påföljande
sammanträde

24.2

Att föra överförmyndarnämndens talan
vid mål och ärenden i domstol

1:e ÖFH

Eller ombud som
delegat utser

(Ej tvistemål eller brottmål)
24.3

Avskriva anmälningar om behov av
ställföreträdare när förutsättningar inte
bedöms vara uppfyllda

1:e ÖFH

24.4

Avskriva återkallade ärenden eller
ärenden som på annat sätt blivit
inaktuella

ÖFH

[15]

Ex. hvm avliden
innan ansökan
gjorts.

Övriga ärenden och verkställighetsbeslut
Nr

Ärende

Delegat

24.5

Beslut om att avvisa ansökan ställd till
överförmyndarnämnden där nämnden
inte är behörig att pröva ansökan eller
att ansökan gjorts av ej behörig person
eller av annan anledning ska avvisas

1:e ÖFH

24.6

Utfärda förvaltarfrihetsbevis

ÖFH

24.7

Samtycke, tillstånd, eller förordnande i
andra fall än de i delegationsordningen
upptagna där samtycket, tillståndet eller
förordnandet framstår som självklart
och tveksamhet ej kan råda om att
huvudmannen ej missgynnas eller
skadas på grund av beslutet.

1:e ÖFH

[16]

-------------------------

Kommentar

Anmäls till
nämnd,
alternativt
informeras
nämnden
(beroende på
laglig grund för
beslutet)

