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FÖRFATTNINGSSAMLING
Delegationsordning för 
överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden 
i Karlshamns kommun 
 
 
Inledande bestämmelser 
 
Denna delegationsordning anger för vilka ärenden överförmyndarnämnden delegerar (överlämnar) rätten 
att inom nämndens ansvarsområde besluta med rättsverkan som om nämnden själv fattat beslutet. 
 
Delegering av beslutanderätt 
 
Med delegering avses enligt kommunallagen (2017:725), KL, att nämnden uppdrar åt presidiet, ett ut-
skott, en ledamot eller ersättare, eller en anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en 
viss grupp av ärenden. Besluten gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem och kan överkla-
gas på samma sätt. Nämnden kan inte ändra beslutet, däremot kan nämnden återkalla den givna beslutan-
derätten. 
Vissa ärenden får enligt 6 kap. 38 § kommunallagen inte delegeras utan beslut ska fattas av nämnden i 
dess helhet. Det gäller följande: 
 
- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
 
- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämn-
den i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 
 
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars 
av större vikt, 
 
- ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller 
 
- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 
 
Speciallagstiftning kan i särskilda fall medge delegationsrätt. I sådana fall gäller dessa lagregler med til-
lämpningsföreskrifter. För överförmyndarverksamheten gäller 19 kap. 14 § föräldrabalken. Där finns be-
stämmelser om vilka beslut som kan delegeras och till vem, vilket även framgår nedan. 
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Följande beslut får inte delegeras enligt 19 kap. 14 § föräldrabalken: 
 
- En framställan eller ett yttrande till Kommunfullmäktige 
 
- Avgivande av underlag till budget och bokslut 
 
- Att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare från uppdraget 
 
a) Som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse vid utövandet av sitt uppdrag. 
 
b) Som kommer på ekonomiskt obestånd och på grund av detta är olämplig för uppdraget. 
 
c) Som av någon som av någon annan orsak inte längre är lämplig att inneha uppdraget. 
 
- beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, 
 
- beslut att förelägga vite, 
 
Avslagsbeslut och tveksamma avgöranden som gäller samtycke, tillstånd, förordnande, upp-
hörande eller entledigande enligt föräldrabalkens bestämmelser ska hänskjutas till nämnden 
för beslut.  
 
Delegaten fattar beslut på nämndens vägnar och besluten har samma rättsverkan som nämn-
dens egna beslut. Delegationen gäller tillsvidare och kan när som helst återkallas eller ändras 
av nämnden. Nämnden kan inte ändra ett redan fattat delegationsbeslut. 
 
Extern delegering 
 
Av 19 kap. 14 § föräldrabalken följer även att nämnden får uppdra åt en kommunal tjänste-
person som är anställd i en annan kommun att fatta beslut i överförmyndarfrågor. Om nämn-
den delegerar uppdrag att fatta beslut i ett visst ärende till en kommunal tjänsteperson i en 
annan kommun så anges detta särskilt i delegationsordningen.  
 
Verkställighet 
 
Inom nämndens verksamhetsområde förekommer en mängd beslut och avgöranden som inte 
är beslut i kommunallagens mening. Detta är så kallad verkställighet och finns inte upptaget i 
denna delegationsordning. Rätt att vidta åtgärder av rent förberedande eller verkställande art 
grundas på instruktion, tjänsteställning eller liknande. Då behövs ingen delegation från nämn-
den. 
 
Beslut som följer direkt av författning, avtal eller andra typer av myndighetsbeslut som inte 
ger utrymme för självständiga överväganden betraktas också som verkställighet. Den största 
skillnaden mellan beslut och verkställighet är att besluten kan överklagas. 
Saknas beslut om delegering för en ärendetyp är det endast nämnden som kan fatta beslut i 
kommunalrättslig mening. Det innebär inte att åtgärder i ett ärende per automatik utgör verk-
ställighet. 
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Delegation till förvaltningschef 
 
Om nämnden uppdrar åt förvaltningschef att fatta beslut får nämnden överlåta åt förvaltnings-
chefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd att fatta beslut. 
En sådan möjlighet för förvaltningschef att vidaredelegera anges med ett (V) i delegations-
ordningen. 
Har förvaltningschefen utnyttjat sin möjlighet att vidaredelegera ska detta dokumenteras, så 
att det är tydligt var beslutanderätten ligger. Beslut om vidaredelegation ska anmälas till 
nämnden. 
 
 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Beslut i ett ärende enligt föräldrabalken som har fattats på delegation behöver inte anmälas 
till nämnden. Övriga beslut som fattats med stöd av delegation och vidaredelegation ska 
anmälas till nämnden. 
 
För övriga beslut eller när förvaltningschef vidaredelegerar till annan person att fatta beslut 
ska beslutet även anmälas till förvaltningschefen. Delegationsbeslut förtecknas på delega-
tionslista för anmälan till nämnden vid nästkommande sammanträde. På dagordningen an-
mäls ärendena under punkten Anmälda delegationsärenden. Här anges uppgifter om besluts-
datum, beslutets innehåll och delegatens namn. Anmälda delegationsbeslut ska samman-
ställas redovisas för nämnden.  
 
 
Ersättare vid frånvaro 
 
Vid laga förfall för delegat, d.v.s. frånvaro från tjänst på grund av t.ex. sjukdom, semester, 
tjänstledighet, längre tjänsteresa, jäv eller liknande övertas i angiven ordning beslutanderätten 
av närmast överordnad chef, eller efter beslut av närmast överordnad chef, den som utför de-
legatens arbetsuppgifter, eller den som förvaltningschefen särskilt utser. Beslutanderätt som 
nämnden delegerat till förvaltningschef övertas vid förvaltningschefens frånvaro av ställföre-
trädande förvaltningschef.  
 
 
Undertecknande av handlingar 
 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet om inte annat anges i 
delegationsordningen. 
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Brådskande ärenden 
 
En nämnd får, enligt 6 kap 39 § Kommunallagen, uppdra åt ordföranden eller en annan leda-
mot som nämnden har utsett, att för nämnden besluta i ärenden som är så brådskande, att 
nämndens avgöranden inte kan avvaktas.   
 
 
Den delegerandes respektive delegatens ansvar 
 
Delegerad beslutanderätt gäller inom ramen för beviljade anslag och inom eget ansvars-
område, enligt gällande bestämmelser och avtal samt enligt nämndens anvisningar. Rätten 
kan när som helst återkallas av nämnden och gäller, om inte annat beslutas, tills vidare. 
Den som lämnar vidaredelegation ska försäkra sig om att delegaten har erforderlig kunskap 
för uppdraget.  
 
Delegaten ska vara medveten om vilka rättsliga förutsättningar som gäller för uppdraget och 
följa anvisningarna för den delegerade beslutanderätten. I svårbedömda fall ska delegaten 
samråda med överordnad. 
 
 
Definitioner och förkortningar 
 
Dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679  
 
FB    Föräldrabalken (1949:381)   
 
FL     Förvaltningslagen (2017:900) 
 
LOU  Lagen (2016:1145) om offentlig upphandling  
 
KL  Kommunallagen (2017:725) 
 
LUK  Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner 
 
OSL    Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
 
TF     Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
  



   

                                

 Sid 5 (10) 

1 Allmänt  
 
Nr Ärendegrupp Delegat Kommentar 

1.1 Besluta i ärenden som är så 
brådskande att nämndens beslut 
inte kan avvaktas 

Ordföranden 6 kap. 39 § KL 

1.2 Besluta att inte lämna ut allmän 
handling eller uppgift i allmän 
handling 

Ordföranden 2 kap. TF 
6 kap. 3 och 4 §§ OSL 
 

1.3 Besluta att med förbehåll lämna 
ut allmän handling eller uppgift i 
allmän handling 

Ordföranden 10 kap. 14 § OSL 

1.4 Överklaga beslut eller dom som 
har gått kommunen emot 

Ursprunglig delegat Delegat rådgör med 
kommunjurist och 
överklagar inom 
överklagandetiden. 
Delegering av 
beslutanderätt avseende 
överklaganden och 
yttranden för vissa 
ärendegrupper regleras 
särskilt i 
delegationsordningen.  

1.5 Befullmäktiga ombud att föra 
nämndens talan i mål och 
ärenden 

Ordföranden 
 

 

1.6 Fortlöpande revideringar av 
antagen dokumenthanteringsplan 

Kommunjurist Beroende på förändringar i 
lagstiftningar, förändrat 
arbetssätt/system efter 
samråd med eller 
anvisningar från 
Sydarkivera. 
 

1.7  45 § FL Beslut om avvisning 
när överklagande 
inkommit för sent 
  

Den delegat som fattat det 
ursprungliga beslutet 

1.8 36 § FL 
  

Rättelse av beslut på 
grund av skrivfel, 
räknefel eller liknande 
förbiseende 
  

Den delegat som fattat det 
ursprungliga beslutet 

1.9 37 - 39 §§ FL Omprövning av beslut 
  

Den delegat som har fattat 
det ursprungliga beslutet. 
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Nr Ärendegrupp Delegat Kommentar 
1.10 Besluta om förtroendevaldas 

deltagande i kurser, konferenser 
och motsvarande 

Ordförande  

1.11 Beslut i försäkrings- och 
skadeståndsärenden 

Kommunjurist Skadeståndslagen 
(1972:207) 
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5 Verksamheter 
 
Nr Lagrum Ärende Delegat 
Förmynderskapsförordningen (1995:379) 
5.1 2 § och 5 §, 2 st Granskning och 

omprövning av 
förvaltarskap   
 

Handläggare i Ronneby 
kommun 

 
 
Föräldrabalken (1949:381) 
5.2  11 kap 1 §  Förordna god man för 

underårig  
  

Handläggare i Ronneby 
kommun 

5.3  11 kap 2 §  Förordnande av god man 
i förmynderskap vid 
motstridiga intressen.  
Förordnande av god man 
vid bouppteckning, 
arvskifte, part i 
rättegång, motstridiga 
intressen.  
 

Handläggare i Ronneby 
kommun 

5.4  11 kap 3 §  Förordnande av god man 
för bortavarande, okänd  
  

Handläggare i Ronneby 
kommun 
 

5.5a  
  
5.5b  

11 kap 4 §, 2 st  
  
11 kap 7 §, 4 st  

Förordnande av god man 
vid byte.  
  
Förordnande förvaltare 
vid byte.  

Handläggare i Ronneby 
kommun 

5.6  11 kap   
19 §  
  
  
19b §  
  
  

Beslut om upphörande av 
godmanskap enligt 11 
kap  1-3 §§.  
Beslut om 
entledigande av god 
man enligt 11 kap  1-3 
§§, vid byte.  
Beslut om entledigande 
av god man enligt 11 kap 
4 § samt förvaltare vid 
byte.  
Beslut om entledigande i 
övriga godmanskap   
Beslut om upphörande i 
övriga godmanskap  

Handläggare i Ronneby 
kommun 
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5.7 11 kap 23 §, 4 st  Beslut om jämkning av 
godmanskap enligt 11 
Kap 1-3 § §.   
  

Handläggare i Ronneby 
kommun 

5.8 12 kap 12 §, 1 st  Beslut om fördelning av 
förvaltning mellan flera 
förmyndare, gode män 
eller förvaltare.  
  

Handläggare i Ronneby 
kommun 

5.9  12 kap 12 §, 2 st  Beslut vid oenighet om 
förvaltning mellan 
förmyndare, gode män 
eller förvaltare.  
  

Handläggare i Ronneby 
kommun 

5.10  12 kap 16 §, 2 st  Bestämmande av arvode 
och ersättning för utgifter 
till förordnade 
förmyndare, gode män 
och förvaltare samt 
bestämmande av i vad 
mån arvode och 
ersättning för utgifter ska 
betalas med medel som 
tillhör den enskilde.  
  

Handläggare i Ronneby 
kommun 
 
Om beloppet överstiger 20 
% av prisbasbeloppet per 
uppdrag gäller ej 
delegation. Nämnden ska 
fatta beslutet.   
  

5.11 12 kap 16 §, 2 och 4 st  Bestämmande av i vad 
mån arvode och 
ersättning för utgift skall 
utgå av dödsboets medel.    
  

Handläggare i Ronneby 
kommun 
 
Om särskilda skäl 
föreligger gäller ej 
delegation. 

5.12  13 kap 8 §  Tillstånd till uttag av 
omyndigs spärrade 
bankmedel.  
  

Handläggare i Ronneby 
kommun   
 
-Om beloppet överstiger 2 
prisbasbelopp per tillfälle 
gäller ej delegation. 
Nämnden ska fatta 
beslutet. 
-Uttag sammanlagt över 4 
prisbasbelopp per år ska 
beslutas av nämnden. 

5.13 13 kap 16 § Beslut om befrielse för 
föräldrarna att lämna 
årsräkning eller 
sluträkning. Beslut att 
sådana räkningar får 
lämnas i förenklad form.  
 

Handläggare i Ronneby 
kommun 
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Nr Lagrum Innehåll Delegat 

5.14  14 kap 8 §  Tillstånd för god man 
eller förvaltare att ta ut 
pengar från spärrat 
konto.  
  

Handläggare i Ronneby 
kommun 
 
-Om beloppet överstiger 2 
prisbasbelopp per tillfälle 
gäller ej delegation. 
Nämnden ska fatta beslutet. 
-Uttag sammanlagt över 4 
prisbasbelopp per år ska 
beslutas av nämnden. 

5.15  14 kap 16 §  Beslut om att förordnad 
förmyndare, god man 
eller förvaltare i särskild 
ordning skall redogöra 
för den del av den 
enskildes tillgångar och 
skulder som inte 
omfattas av 
ställföreträdarens 
förvaltning.  
  

Handläggare i Ronneby 
kommun 

5.16  14 kap 19 §  Befrielse för 
ställföreträdaren från 
skyldigheten att lämna 
årsräkning eller 
sluträkning. Beslut om 
att sådana räkningar får 
lämnas i förenklad form.  
  

Handläggare i Ronneby 
kommun 

5.17 14 kap 21 § 1 - 4 p. 
 

Skärpande föreskrifter 
för att trygga 
förvaltningen:  
1. Begränsa möjligheten 
att ta ut pengar på bank. 
 

Handläggare i Ronneby 
kommun 

5.18 14 kap 24 § 2 st  Beslut om befrielse för 
dödsbo från skyldigheten 
att lämna års- eller 
sluträkning eller beslut 
om att sådana räkningar 
får lämnas i förenklad 
form.  
  

Handläggare i Ronneby 
kommun 
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Nr Lagrum Innehåll Delegat 

5.19  16 kap 3 § 2 st  Utseende av någon som 
har rätt att gå igenom 
förmyndares, gode mäns 
och förvaltares 
räkenskaper och 
anteckningar samt de 
värdehandlingar som 
ställföreträdaren 
förvarar.  
Bestämmande av tid och 
plats där 
ställföreträdaren skall 
hålla handlingarna 
tillgängliga.  

Handläggare i Ronneby 
kommun  

5.20  16 kap 9 §, 1 st  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 en 
förvaltningsåtgärd av 
större vikt.  

Handläggare i Ronneby 
kommun 

 
 

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

5.21 2 §  Beslut om förordnande av god man för 
ensamkommande barn 
  

Handläggare i 
Ronneby 
kommun  

5.22 5 §  Beslut om upphörande av godmanskap för 
ensamkommande barn 
  

Handläggare i 
Ronneby 
kommun 

5.23 6 § 1 st Beslut om entledigande av godmanskap för 
ensamkommande barn 
 

Handläggare i 
Ronneby 
kommun 

 


