
                                    

Författningssamling - Policydokument
 

 

Utgivare: Överförmyndarnämnden   

Gäller från: lagakraftvunnet beslut 
Antagen av ÖFN § 1, 2006-02-09  

Reviderad av ÖFN: ÖFN § 42, 2006-09-14, ÖFN § 52, 2010-04-08, ÖFN § 9, 2013-01-17, ÖFN § 65, 2013-05-23, ÖFN § 

25, 2014-02-06, ÖFN §121, 2016-12-19, ÖFN § 101, 2017- 09-26, ÖFN § 128, 2017-11-07, ÖFN § 17 2018-02-08, ÖFN § 

47 2019-04-11 

   

 

FÖRFATTNINGSSAMLING 

Delegationsordning för 

överförmyndarnämnden 

Delegationsordning för överförmyndarnämnden 

Med stöd av kommunallagen 6 kap. 37–40 §§ samt 7 kap. 5–7 §§ delegerar överförmyndarnämnden 

till förtroendevalda och anställda enligt följande uppställning att besluta på nämndens vägnar i 

angivna slag av ärenden. Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärenden som rör 

myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 

Delegat ansvarar också för att samråd med berörda sker inför beslut.  

 

Beslut i ärenden inom nämndens ansvarsområde som inte finns upptagna i denna 

delegationsordning ska fattas av nämnden i dess helhet.  

1 Anmälan 

Delegeringsbeslut ska alltid anmälas till nämnden. 

 

2 Beslut – Verkställighet 

Delegering omfattar beslutanderätt. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande 

art grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. Skillnaden mellan beslutsfattande och 

åtgärder av rent förberedande och verkställande art måste beaktas. De båda förfarandena har olika 

rättsverkningar. Ett beslut kan alltid överklagas och kännetecknande är att det finns beslutsalternativ 

och det krävs någon form av övervägande eller bedömning av beslutsfattaren. 

 

3 Jäv 

Delegat får inte besluta i ärenden där han eller hon är jävig. 

 

4 Överordnads befogenheter 

Delegat i delegationsordningen anges i lägsta nivå. För tjänstemannadelegat innebär detta att 

överordnad tjänsteman kan fatta beslut även i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman. 

Nämnden har rätt att fatta beslut i samtliga ärenden som är delegerade. Delegationen omfattar 

delegatens (befattningshavarens) verksamhetsområde enligt avtal och gällande organisation.  

 

5 Begränsning i delegats befogenheter 

I fall rörande ärende, samtyckte, tillstånd, förordnande, upphörande, eller entledigande där delegat 

finner att frågan är tveksam ska delegaten hänskjuta frågan till nämnden. För assistent som agerar 

inom delegation finns vidare riktlinjer i, för denne, gällande arbetsbeskrivning.   
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6 Avvisning och avskrivning 

Delegat med rätt att besluta i viss ärendetyp kan även besluta om avvisning och avskrivning i den 

aktuella ärendetypen.  

 

Förkortningar 

AC  administrativ chef 

AH   assistent/handläggare 

bb  prisbasbelopp 

FB  föräldrabalken  

FC  förvaltningschef  

FL   förvaltningslagen 

FmF  förmynderskapsförordningen  

KJ   kommunjurist 

OSL  offentlighet- och sekretesslagen   

TF   tryckfrihetsförordningen 

ÖFN ordf ordförande för överförmyndarnämnden   

ÖFN vice ordf vice ordförande för överförmyndarnämnden 
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Kommunstyrelsen  

 

Kommunstyrelsen är det ledande politiska förvaltningsorganet som har ansvar för hela kommunens 

utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och 

uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. I kommunstyrelsens ledningsfunktion 

ligger bland annat att leda och samordna personalpolitiken. Kommunstyrelsen har vidare ansvar för 

att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett samt beslutar i försäkrings- och 

skadeståndsärenden. Kommunstyrelsen ansvarar även för kommunövergripande upphandlingar inom 

varu- och tjänsteområdet i enlighet med av kommunfullmäktige antagen upphandlings- och 

inköpspolicy samt övriga upphandlingar av stor principiell vikt och upphandlingar som sker 

samordnat med annan. Se vidare reglemente för kommunstyrelsen. 
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 Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Lagrum Anmärkning 

 

A Allmänt    
 

A1 

 

Utlämnande av allmän handling. 

 

 

 

 

KJ 

 

6 kap. 3 § OSL 

och 2 kap. TF 

 

Om en anställd vid en myndighet har 

vården om en handling är det i första 

hand denne som ska pröva om 

handlingen ska lämnas ut. I tveksamma 

fall ska den anställde låta myndigheten 

göra prövningen, om det kan ske utan 

onödigt dröjsmål. 

Beslut om avslag på begäran om 

utlämnande av allmän handling till 

enskild eller annan myndighet, samt 

uppställande av förbehåll i samband 

med utlämnande till enskild, eller om 

den enskilde begär myndighetens 

prövning fattas av KJ. 

Den enskilde ska informeras om 

möjligheten att begära myndighetens 

prövning och det krävs ett skriftligt 

beslut av myndigheten för att beslutet 

ska kunna överklagas. 

 

 

A2 

 

Beslut om förbehåll vid 

utlämnande av sekretessbelagd 

allmän handling.  

 

KJ 

 

10 kap. 4 och 14 

§§ OSL 

 

 

 

A3 

 

Beslut som är så brådskande att 

det inte går att avvakta nämndens 

avgörande. 

 

 

ÖFN ordf 
(ÖFN vice 

ordf) 

 

6 kap. 39 § KL 

 

  

 

A4 

 

Beslut om avvisande av 

överklagande som har kommit in 

för sent. 

 

Den delegat 

som fattat det 

överklagade 

beslutet 

 

 

24 § FL 

 

Lagen om beräkning av lagstadgad tid. 

 

A5 

 

Beslut om att revidera antagen 

dokumenthanteringsplan. 

 

AC 

(KJ) 

 

  

Beroende på förändringar i 

lagstiftningar, förändrat 

arbetssätt/system, efter samråd med 

eller anvisningar från Sydarkivera.  
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Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Lagrum Anmärkning 

 

B Förmynderskaps-

förordningen 

   

 
B1 

 
Avskriva ärende om 

förutsättningarna för att nämnden 

ska ansöka om god man eller 

förvaltare inte är uppfyllda 

 

 

 

 

 

AH 

 

 

5 § i 

förmynderskap

s-förordningen  
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Ärende 

 

Delegat 

(Ersättare) 

Lagrum Anmärkning 

 

 

C 

 

Föräldrabalken (FB) 

   

 

C1 

 

Beslut om att ge samtycke till 

förmyndaren att omhänderta av 

omyndigs arbetsinkomst m.m. 

 

 

AH 

 

9 kap. 3 § 2 st.  

FB 

 

Omyndig ska få tillfälle att yttra sig.  

 

 

C2 

 

 

Beslut om att förmyndaren får 

omhänderta egendom som  

omyndig fått genom gåva, 

testamente eller 

förmånstagarförordnande vid 

försäkring eller pensionssparande. 

  

 

AH 

 

9 kap. 4 § FB 

 

Överförmyndares samtycke krävs endast 

då omyndig fyllt 16 år.  

 

C3 

 

 

Beslut om att förordna god man  

vid bouppteckning, arvskifte eller 

för part i rättegång med  

motstridiga intressen.  

 

 

AH  

 

11 kap. 2 § FB 

 

 

 

C4 

 

 

Beslut om förordnande av god man 

för bortavarande eller okänd part.  

 

 

AH 

 

11 kap. 3 § FB 

 

För att bevaka rätt eller förvalta 

egendom.  

C5 Beslut om förordnande av god man 

efter beslut i 11 kap. 4 § 1st 

AH 11 kap. 4 § 2 st 

FB 

 

 

C6 

 

 

Beslut om omfattningen av 

förvaltares uppdrag.  

 

 

AH 

 

11 kap. 7 §  

3 st. FB 

 

C7 Beslut om förordnande av 

förvaltare efter beslut i 11 kap. 7 § 

1st 

AH 11 kap. 7 § 4 st 

FB 

 

 

C8 

 

 

Beslut om entledigande av  

god man eller förvaltare.  

 

 

 AH 

 

11 kap. 19 § 

FB 

 

 

C9  

 

 

Beslut om jämkning av 

godmanskaps omfattning enligt  

11 kap. 1–3 §§ FB.  

 

 

AH 

 

11 kap. 23 §  

4 st. FB 

 

 

C10 

  

AH 
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 Beslut om att lämna samtycke i 

efterhand till ingånget avtal i den 

mån samtycke till den aktuella 

frågan är delegerad.  

 

12 kap. 10 § 

FB 

 

C11 

 

 

Beslut om fördelningen av  

förvaltningen mellan flera 

förmyndare, gode män eller 

förvaltare.  

 

 

AH 

 

12 kap. 12 §  

1 st. FB 

 

 

C12  

 

 

Beslut om att lämna samtyckte till 

en åtgärd där de gemensamma 

ställföreträdarna inte kan enas.  

 

 

AH  

 

12 kap. 12 §  

2 st. FB 

 

 

C13  

 

  

Beslut om att ställa säkerhet för  

den förvaltade egendomen.  

 

 

AH 

 

12 kap. 13 § 

FB 

 

 

C14  

 

 

Beslut om bestämmande av skäligt 

arvode för uppdraget och  

ersättning för de utgifter som varit 

skäligen påkallade för uppdragets 

fullgörande.  

 

 

 

AH 

 

12 kap. 16 § 

1–2 st. FB 

Beslut har delegerats enligt nedan: 

Förvalta egendom:  

 God man och förvaltare, 

5–15 % av bb. 

 

 Förordnad förmyndare,  

1–15 % av bb.  

 

Bevaka rätt och sörja för person:  

 God man och förvaltare,  

5–15 % av bb. 

 

Omkostnadsersättning för god man, 

förvaltare och förordnad förmyndare,  

2 % av bb.  

 

Milersättning. 

 

Extraarvodering betalas ut med högst 20 

timmar för god man, förvaltare eller 

förordnad förmyndare.  

 

Arvode och ersättningar till gode män för 

ensamkommande barn. Aktuella nivåer 

uppges i separata beslut av nämnd.  

 

 

C15 

 

 

Beslut om arvode och ersättning 

ska betalas med den enskildes 

medel, dödsboets medel eller 

kommunens medel.  

 

 

 

AH 

 

12 kap. 16 § 

3–5 st. FB 
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C16  

 

Beslut om arvode och ersättning  

för utgifter till föräldrar som är 

förmyndare, 1-5 % bb. 

 

AH 12 kap. 17 §  

2 st. FB 

 

 

C17  

 

 

Beslut om samtycke för uttag av 

omyndigs spärrade bankmedel upp 

till 2 bb.  

 

 

AH 

 

 

13 kap. 8 § FB 

 

 

C18 

 

 

Beslut om samtycke för disposition 

för omyndigs föräldrar över fast 

egendom och nyttjanderätt till 

sådan egendom.  

 

 

AH 

 

13 kap. 10 §  

p. 1–4 FB 

 

 

C19  

 

 

Beslut om bestämmande av ny tid 

för avlämnande av förteckning, 

årsräkning eller sluträkning.  

 

 

AH 

 

13 kap. 17 § 

FB 

 

 

C20 

 

 

Beslut om att, om det av särskild 

anledning behövs för att skydda 

förvaltningen, 

 

 13 kap. 3–7 §§ FB ska 

tillämpas även i andra fall 

än som följer av 13 kap. 2 § 

FB (p.1), 

 

 begränsa möjligheten att ta 

ut pengar hos en bank, ett 

kreditmarknadsföretag eller 

ett värdepappersbolag (p.2), 

 

 värdehandlingar ska 

förvaras och förvaltas av ett 

värdepappersinstitut eller 

motsvarande utländskt 

institut som är underkastat 

en offentlig reglering som 

väsentligen stämmer 

överens med den som gäller 

för värdepappersinstitut i 

Sverige (p.3), 

 

 meddela en 

värdepapperscentral att 

begränsa föräldrars 

möjlighet att förfoga över 

 

AH  

 

13 kap. 19 § 

p. 1–5 FB  

 

Värdepappersinstitut enligt p. 3, se  

lagen om värdepappersmarknaden.  

 

Den som för register enligt p. 4, se  

4 kap. 11 § lagen om värdepappers-

fonder eller 12 kap. 5 § lagen om 

förvaltare av alternativa 

investeringsfonder.  

 

Avstämningsregister enligt p. 4, se lagen 

om värdepapperscentraler och 

kontoföring av finansiella instrument.  
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rättigheter som registreras i 

avstämningsregister eller i 

motsvarande utländskt 

register eller som avses i 

lagen om 

värdepappersfonder eller i 

lagen om förvaltare av 

alternativa 

investeringsfonder (p.4), 

och,  

 

 meddela den som ska betala 

ut pengar till den omyndige 

beslutar att pengarna ska 

sättas in hos bank eller 

kreditmarknadsföretag 

(p.5).  

 

 

C21 

 

 

Beslut om att samtycka till att god 

man eller förvaltare att ta ut pengar 

från spärrat konto, upp till 2 bb. 

 

 

AH 

 

  

14 kap. 8 § 

1 st. FB 

 

Basbelopp ev. från 17:21 1 st. p. 1  

 

C22 

 

 

Beslut om att förordnad 

förmyndare, god man eller 

förvaltare ska redogöra för den del  

av den enskildes tillgångar och  

skulder som inte omfattas av 

ställföreträdarens förvaltning. 

 

 

AH  

  

14 kap. 16 § 

FB 

 

 

C 23 

 

Bestämma ny tid för avlämnande 

av förteckning enligt 1 eller 2 §, 

årsräkning eller sluträkning 

 

AH 14 kap. 20 § 

FB 

 

 

C24 

 

 

Beslut om att;  

 begränsa möjligheten att ta 

ut pengar som har satts in 

hos bank, 

kreditmarknadsföretag eller 

värdepappersbolag (p.1),  

 

 värdehandlingar ska 

förvaras och förvaltas av 

värdepappersinstitutet eller 

ett motsvarande utländskt 

institut som är underkastat 

en offentlig reglering som 

 

AH  

 

14 kap. 21 §  

1 st. p. 1–4 FB 

 

Värdepappersinstitutet enligt p. 2, se 

lagen om värdepappersmarknaden.  
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väsentligen stämmer 

överens med den som gäller 

för värdepappersinstitut i 

Sverige (p.2),  

 

 att meddela den som ska 

betala pengar till den 

enskilde beslutar att 

pengarna ska sättas in hos 

bank eller 

kreditmarknadsföretag (p.3) 

och,  

 

 genom meddelande till en 

värdepapperscentral, den 

som för ett register enligt 

lagen om 

värdepappersfonder eller 

enligt lagen om förvaltare 

av alternativa 

investeringsfonder eller den 

som har registrerats som 

förvaltare av finansiella 

instrument eller andelar i 

värdepappersfonder eller i 

specialfonder, begränsa 

ställföreträdarens möjlighet 

att förfoga över rättigheter 

som registreras i 

avstämningsregister enligt 

lagen om 

värdepapperscentraler och 

kontoföring av finansiella 

instrument eller i 

motsvarande utländskt 

register eller som avses i 

lagen om 

värdepappersfonder eller i 

lagen om förvaltare av 

alternativa 

investeringsfonder (p.4).  

 

 

C25 

 

 

Beslut om godkännande av avtal 

som ställföreträdaren ska träffa  

med ett värdepappersinstitut.  

 

 

AH 

 

14 kap. 21 §  

2 st. FB 
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C26 

 

 

Beslut om samtycke till 

rättshandling som förordnad 

förmyndare, god man eller 

förvaltare deltar i för den enskildes 

räkning vid dödsboförvaltning.  

 

 

AH 

 

15 kap. 4 § FB  

 

C27 Beslut om ny tid för avlämnande av 

årsuppgift 

AH 15 kap. 8 § 2 st 

FB 

 

 

C28 

 

 

Beslut om återkallande av  

samtycke. 

 

 

Den delegat 

som fattade 

beslutet om 

samtycke.  

 

 

16 kap. 9 §  

2 st. FB 

 

 

 

D 

 

Lagen om god man för 

ensamkommande 

flyktingbarn  

   

 

D1  

 

 

Beslut om förordnande och 

entledigande av god man för 

ensamkommande flyktingbarn.  

 

 

AH  

 

2 och 5–6 §§ 

lagen om god 

man för 

ensam-

kommande 

flyktingbarn 

 

 

 

E Dataskyddsförordningen 

(GDPR) 

  

E1 Beslut att vägra att tillmötesgå begäran om 

begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig  
KJ 
 

Art. 12.5 GDPR 

Förvaltningsbesvär. Överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 

med kompletterande 

bestämmelser till EU:s allmänna 

dataskyddsförordning. 

E2 Beslut om utlämnande av registerutdrag samt 

beslut att avvisa begäran om registerutdrag 
KJ Art. 15 GDPR 

Förvaltningsbesvär. Överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 

med kompletterande 
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bestämmelser till EU:s allmänna 

dataskyddsförordning. 

E3 Beslut om den registrerades rätt till rättelse  KJ Art. 16 GDPR 

 

Förvaltningsbesvär. Överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 

med kompletterande 

bestämmelser till EU:s allmänna 

dataskyddsförordning. 

E4 Beslut om den registrerades rätt till radering KJ Art. 17 GDPR 

 

Förvaltningsbesvär. Överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 

med kompletterande 

bestämmelser till EU:s allmänna 

dataskyddsförordning. 

E5 Beslut om den registrerades rätt till 

begränsning av behandling  
KJ Art. 18 GDPR 

 

Förvaltningsbesvär. Överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 

med kompletterande 

bestämmelser till EU:s allmänna 

dataskyddsförordning. 

E6 Beslut om underrättelse till tredje man om 

rättelse, radering eller begränsning av 

behandling  

KJ Art. 19 GDPR 

 

Förvaltningsbesvär. Överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 

med kompletterande 

bestämmelser till EU:s allmänna 

dataskyddsförordning. 

E7 Beslut om den registrerades rätt till 

dataportabilitet  
KJ Art. 20 GDPR 

 

Förvaltningsbesvär. Överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 

med kompletterande 

bestämmelser till EU:s allmänna 

dataskyddsförordning. 

E8 Beslut med anledning av den registrerades rätt 

att göra invändningar  
KJ Art. 21 GDPR 

 

Förvaltningsbesvär. Överklagas 

till allmän förvaltningsdomstol 

enligt 7 kap. 2 § lagen (2018:218) 

med kompletterande 

bestämmelser till EU:s allmänna 

dataskyddsförordning. 

E9 Beslut att ingå personuppgiftsbiträdesavtal 

inklusive instruktioner 
FC Art. 28.3 GDPR 

 

Överklagandeförbud enligt 7 kap. 

5 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna 

dataskyddsförordning. 

E10 Beslut att anmäla en personuppgiftsincident 

samt upprätta anmälan och dokumentation  
KJ Art. 33 GDPR 
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Anmälan ska göras till 

Datainspektionen inom 72 timmar 

efter att myndigheten fick 

kännedom om incidenten.  

 

Samråd ska ske med 

dataskyddsombudet innan 

anmälan.  

 

Överklagandeförbud enligt 7 kap. 

5 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna 

dataskyddsförordning.  

E11 Fastställa konsekvensbedömning avseende 

dataskydd  
KJ Art. 35 GDPR 

 

Samråd ska ske med 

dataskyddsombudet innan 

konsekvensbedömningen 

fastställs.  

 

Överklagandeförbud enligt 7 kap. 

5 § lagen (2018:218) med 

kompletterande bestämmelser till 

EU:s allmänna 

dataskyddsförordning. 

 

 


