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Delegeringsordning för överförmyndaren  
I delegeringsordningen framgår det vilken tjänsteman som överförmyndaren har gett rätten att 
besluta i olika ärenden i överförmyndarens ställe. 

Återrapportering  
Återrapportering av delegeringsbeslut till överförmyndaren ska redovisas muntligt efter att 
beslut har fattats. Återrapporteringen är viktig för att överförmyndaren ska kunna följa hur 
beslutanderätten används.  

Återkallande  
Överförmyndaren kan när som helst återkalla lämnad delegering. Överförmyndaren kan också 
välja att ta beslut i ett ärende trots att beslutanderätten är delegerad, men kan i princip inte 
ändra ett beslut som är taget med stöd av delegering.   

Ärenden som inte får delegeras  
En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige får inte beslutas på något annat sätt 
än av överförmyndaren själv. Detsamma gäller beslut enligt 11 kap. 20 § att entlediga eller 
skilja en god man eller förvaltare från uppdraget och beslut att häva avtal om sammanlevnad i 
oskiftat bo eller att förelägga vite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://juridik.karnovgroup.se/document/abs/SFS1949-0381_K11_P20?src=document&versid=146-1-2005
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Ärende Delegerat till Lagrum, kommentar m.m.

1. Föräldrabalken (1949:381)

1. Förslag till tingsrätten på
person lämplig som 
förmyndare 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 10:14 

2. Ansökan om förordnande eller
entledigande av förmyndare och 
medförmyndare. 

Överförmyndar- 
handläggare 

 FB 10:18 

3. Förordna ny/ytterligare god
man/förvaltare inom ramen för 
befintligt anordnande 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 11:4 st 2
FB 11:7 st 4 

4. ansökan om förordnande av god
man 11:4 eller förvaltare. 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 11:15 st 1 

5. Inhämta yttranden i ärenden om
förordnanden av god man eller 
förvaltare för någon som har fyllt 16 år. 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 11:16 st 1 

6. avge yttrande i ärende om
anordnande av god man enligt 11:4 
eller förvaltarskap. 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 11:16 st 2 

7. Beslut om entledigande av god man
eller förvaltare 

Överförmyndar-han
dläggare  

FB 11:19 b 

8. Ansökan om jämkning av
godmanskap eller förvaltarskap. 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 11:23 st 1 

9. Avge yttrande till rätten i ärende
om jämkning av godmanskap eller 
förvaltarskap. 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 11:23 st 2 

10. Infordra yttrande i ärende om
förordnande eller entledigande av god 
man eller förvaltare. 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 11:24 

11. Samtycke till placering av
omyndigs tillgångar i aktier eller på 
annat sätt. Max 1 prisbasbelopp. 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 13:6 

12. Tillstånd till uttag av omyndigs
spärrade bankmedel. Max 1 
prisbasbelopp. 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB13:8 
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13. Beslut att överförmyndarkontroll 
skall upphöra. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 13:9 st 1 
 

14. Bestämmande av ny tid för 
avlämnande av förteckning, årsräkning 
eller sluträkning. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 13:17 

15. Föreläggande för föräldrarna att i 
årsräkning eller på annat sätt redogöra 
för sin förvaltning. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 13:18 

16. Bestämmande om att 3 - 7 §§ i 13 
kap. skall tillämpas även i annat fall än 
som följer av 2 § i samma kap. 
Begränsning av möjligheten att ta ut 
pengar på bank. 
Bestämmande av att värdehandlingar 
skall förvaras och förvaltas av ett 
värdepappersinstitut eller ett 
motsvarande utländskt institut. 
Bestämmande att premieobligationer 
skall skrivas in i statsskuldboken. 
Bestämmande att den som skall betala 
pengar till en omyndig skall sätta in 
dessa hos bank. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 13:19 st 1 

17. Bestämma tid och plats för 
granskning av föräldrarnas förvaltning. 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 13: 21 st 1 

18. Samtycke till placering av den 
enskildes tillgångar i aktier eller på 
något annat sätt. Max 1 prisbasbelopp. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 14:6 st 1 

19. Tillstånd för god man eller 
förvaltare att ta ut pengar från spärrat 
konto. Max 1 prisbasbelopp. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 14:8 

20. 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 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 14:16 

21. Bestämmande av ny tid för 
inlämning av förteckning, årsräkning 
eller sluträkning. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 14:20 

22. Begränsa möjligheten att ta ut  
pengar på bank.  
Bestämma att värdehandlingar 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. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 14:21 st 1 

23. Bestämma tid och plats för 
granskning av förordnad förmyndares, 
god mans eller förvaltares förvaltning. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 14:23 
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24. Bestämmande av särskild tid för 
avgivande av redogörelse för hinder  
mot skifte av dödsbo 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 15:3 

25. Samtycke till rättshandling vid 
dödsboförvaltning  

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 15:4  
 

26. Bestämmande om ny tid för 
avgivande av årsuppgift 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 15:8 st 2 

27. Granska förmyndares, gode mäns  
och förvaltares verksamhet. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 16:3 st 1 

28. 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 handlingar 
tillgängliga. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 16:3 st 2 

29. Bestämmande av tid för yttrande 
över granskningsanmärkning. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 16:5 st 1 

30. 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. 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 16:9 st 1 

31. Återkallande av samtycke till beslut 
som fattats enligt delegation. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 16:9 st 2 

32. Inhämtande av uppgifter från 
socialnämnder och andra myndigheter. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 16:10 st 1 

33. Inhämta uppgifter som behövs 
för överförmyndarens tillsyns- 
verksamhet från bank, 
kreditmarknadsföretag, 
värdepappersbolag, centrala 
värdepappersförvarare, kontoförande 
institut, fondbolag, förvaringsinstitut, 
företag som driver 
inlåningsverksamhet enligt lagen 
(2004:299) om inlåningsverksamhet 
och utländska företag som driver 
motsvarande verksamhet från en filial i 
Sverige 

Överförmyndar- 
handläggare 

FB 16:10 a 

  

http://zeteo.nj.se/ppa/template.htm?view=dogoto&ref=xsfs_2004q299x_lopnr970
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2. Lagen (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter 
medborgare i Danmark, Finland, Island eller Norge 
 

Ärende Delegerat till Lagrum, kommentar m.m. 

 
34. Tillsyn över gode mannens 
uppdrag och beslut i anledning 
därav. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

 

1935:46, § 2 

3. Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 
 

Ärende Delegerat till Lagrum, kommentar m.m. 

 
35. Prövning av fråga om  
utlämnande av allmän handling, 
som hör till överförmyndarnas 
verksamhetsområde. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

 

TF 2:14 

4. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
 

Ärende Delegerat till Lagrum, kommentar m.m. 

 
 

36. Beslut i enlighet med 
sekretessbestämmelsen. 

 

 
Överförmyndar- 
handläggare 

 

 
OSL 32:4 

 

37. Prövning av fråga om  
utlämnande av allmän handling till 
enskild. (Sekretessbrytande 
bestämmelse) 

 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

 

OSL 32:5 
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5. Förvaltningslag (1986:223) 

 

Ärende Delegerat till Lagrum, kommentar m.m. 

 
 

 

38. Avvisa och anvisa ärenden  
som inkommit till fel myndlighet 

 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

 

4 § 

39. Beslut om avvisning av för  
sent inkommet överklagande. 

 

Överförmyndar- 
handläggare 

 

24 § 

40. Rättelse av skrivfel, räknefel 
eller liknande förbiseende. 

  

Överförmyndar- 
handläggare 

 

26 § 

 
 

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

Ärende Delegerat till Lagrum, kommentar m.m. 

 
  

41. Förordna god man 
 

Överförmyndar- 
handläggare 

 

 
2 § 

42. Självmant ta upp frågan samt 
inhämta yttrande 

Överförmyndar- 
handläggare 

 

3 § 

 

43. Entledigande av god man 
 

Överförmyndar- 
handläggare 

 

 

5 § 

44. Entlediga och förordna god man Överförmyndar- 
handläggare 

 

6§ st 1+3 

45. Självmant ta upp frågan samt 
inhämta yttrande 

Överförmyndar- 
handläggare 

 

7 § 

46. Inhämta yttranden Överförmyndar- 
handläggare 

 

9 § 

47. Underrätta socialnämnd om att 
förutsättningar för talan eller 
anmälan föreligger 

Överförmyndar- 
handläggare 

 

10 § 
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