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1. Syftet med dokumentet 
Delegeringsordningen anger vilka ärenden Överförmyndaren har delegerat och vilken delegat som 
har getts beslutanderätt i en viss fråga. Syftet med delegeringsordningen är att effektivisera den 
kommunala förvaltningen och förkorta beslutsvägarna och därmed skapa förutsättningar för en så 
skyndsam handläggning som möjligt, samtidigt som rättssäkerheten upprätthålls. Oavsett vilken 
delegat som har trätt in i Överförmyndarenens ställe är beslut fattade genom delegering 
fortfarande Överförmyndarenbeslut och kan därmed ändras endast genom omprövning av 
delegaten själv eller överklagande. Beslut som fattas av en tjänsteman utan delegering i ärendet 
saknar laga verkan, vilket innebär att beslutet inte gäller. 

2. Rättsliga regleringar 

2.1 Kommunallagen (2017:725) 

I 6 kap. 37–40 §§ återfinns kommunallagens bestämmelser om delegering från nämnder till olika 
delegater som även gäller för gemensamma nämnder i enlighet med 9 kap. 23 §. Dessa gäller äver 
för Överförmyndare. 

Enligt 6 kap. 37 § får en nämnd uppdra åt presidiet, ett utskott, en ledamot eller ersättare att besluta 
på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Enligt samma lagrum får en 
nämnd eller Överförmyndare även uppdra samma beslutsrätt åt en anställd i enlighet med 7 kap. 5–
8 §§ som reglerar delegering till anställda. 

En begränsning i delegeringen av beslutsrätten återfinns i 6 kap. 38 §: 

1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 

2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att 
beslut av Överförmyndaren eller av fullmäktige har överklagats, 

3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, 

4. Ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till Överförmyndaren, 
eller 

5. Ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

2.2 Föräldrabalken (1949:381) 

För delegering av beslut som fattas enligt föräldrabalken gäller de bestämmelser som återfinns i 19 
kap. 14 §. En Överförmyndare får uppdra åt en ledamot, en ersättare som har kallats till tjänstgöring 
eller en kommunal tjänsteman att på Överförmyndarens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden. 
Delegeringsrätten begränsas genom uppräkning av ett antal ärenden som alltid måste beslutas av 
Överförmyndaren: 

1. En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige 

2. Beslut enligt 11 kap. 20 § föräldrabalken att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare 
från uppdraget 

3. Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo 

4. Att förelägga vite 
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5. Ärenden som har delegerats i laga ordning, men där delegaten finner att samtycke, 
tillstånd, förordnande, upphörande eller entledigande inte bör meddelas eller beslutas, 
eller anser frågan tveksam. 

2.3 Verkan av delegering och återkallande därav 

En delegering innebär inte ett krav på att det är den av delegeringsordningen utsedda delegaten 
som måste besluta utan är en rätt för delegaten att besluta. Denna distinktion anknyter till punkt 5 i 
uppräkningen av beslut i 19 kap. 14 § FB där Överförmyndaren ska besluta. Om en handläggare 
finner i ett enskilt ärende att den är tveksam till hur den ska besluta i en fråga ska den överlämna 
beslutsfattandet till Överförmyndaren. 

Överförmyndaren kan när som helst återkalla en delegering. Det kan göras generellt eller i ett 
särskilt ärende. Överförmyndaren kan även genom eget handlande föregripa ett beslut i ett enskilt 
ärende av den som fått delegeringen genom att själv ta över och besluta i ärendet. 

2.4 Anmälan av delegeringsbeslut 

I 19 kap. 14 § föräldrabalken anges att beslut som fattats på delegering i enlighet med 
föräldrabalken inte behöver anmälas till Överförmyndaren. Likaledes gäller detta för beslut i 
ärenden enligt lag om god man för ensamkommande barn (2005:429) enligt 12 § som säger att 19 
kap. föräldrabalken gäller även för denna lag. För övriga beslut gäller 6 kap. 38 § kommunallagen 
som säger att Överförmyndaren får själv besluta i vilken utsträckning som beslut som fattats på 
delegering ska anmälas till Överförmyndaren. 

För att säkerställa rättssäkerheten och transparensen av Överförmyndarens arbete ska alla belsut 
som fattas på delegering anmälas till Överförmyndaren.  

3. Förändringar i delegeringslistan 
Vid förändrad delegering inom Överförmyndarens ansvarsområde ska förändringen införas i 
delegeringsordningen. Hänvisning till Överförmyndarens beslut ska framgå av den reviderade 
delegeringsordningen. Den reviderade delegeringsordningen ska anmälas till fullmäktige.  

Delegeringsordningen ska aktualitetsförklaras vid varje ny mandatperiod och vid behov. 
Delegeringsordningen ska lyftas för revidering vid sista avstämningsmöte med Överförmyndaren 
varje år. 

4. Författningar 
Följande författningar styr Överförmyndarens verksamhet och återfinns i delegeringsordningen: 

• FÖRÄLDRABALK (1949:381) 

• Förmynderskapsförordning (1995:379) 

• Förvaltningslag (2017:900) 

• Lag (1904:26) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 
förmynderskap 

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

• Lag (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt föräldrabalken 
m.m. 

• TRYCKFRIHETSFÖRORDNINGEN (1949:105) 

• Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
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• Lag (1985:206) om viten 

• ÄKTENSKAPSBALK (1987:230) 

• ÄRVDABALK (1958:637) 

• Kommunallag (2017:725) 

• Lag (2017:310) om framtidsfullmakter 

5. Delegater och förkortningar 
Följande organ och delegater har beslutanderätt i olika ärenden enligt delegeringsordningen: 

ÖFM Överförmyndaren 

Öhandl. Överförmyndarhandläggare 

Öass Överförmyndarassistent 

Kc Kanslichef 

Sam Samordnare 

Om ingen handläggare finns tillgänglig träder kanslichefen in i deras ställe. 
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Delegeringsordning för Överförmyndaren 
Nr Lagrum Innehåll Delegat  

Föräldrabalken (1949:381) 
9 kap. Om underårigs omyndighet 

1 9 kap. 3 §, 2 st. Beslut om samtycke till att förmyndare 
omhändertar myndlings egendom som hen genom 
eget arbete förvärvat efter det hen fyllt sexton år. 

ÖFM 
 

2 9 kap. 4 § Beslut om samtycke till att förmyndare 
omhändertar gåva, testamente eller 
förmånstagarförordnande vid försäkring eller 
pensionssparande som tillfallit myndling som har 
fyllt 16 år.  

ÖFM 
 

3 9 kap. 8 §, 2 st. Beslut om tillstånd för förmyndare att omhänderta 
pengar som en omyndig efter det att hen har fyllt 
sexton år själv har satt in hos en bank eller annan 
finansieringsrörelse.  

ÖFM 
 

  10 kap. Om förmyndare  

4 10 kap. 14 § Lämna förslag till tingsrätten på lämplig person i 
ärende om förordnande av förmyndare. 

Öhandl. 

5 10 kap. 18 § Ansöka till tingsrätten om förordnande eller 
entledigande av en förmyndare. 

Öhandl. 

  11 kap. Om god man och förvaltare  

6 11 kap. 1 §, 1 st. Förordna god man i förmyndares ställe för att vårda 
underåriges angelägenheter. 

Öhandl. 

7 11 kap. 2 § Förordna god man att vårda underåriges rätt vid 
boutredning, vid bodelning eller ingående av avtal 
om sammanlevnad i oskiftat bo. 
 
Förordna god man när den som ska företa en 
rättshandling eller vara part i en rättegång och 
behöver hjälp inte kan företrädas av förmyndaren, 
gode mannen eller förvaltaren.  
 
Förordna god man för den som har vårdnadshavare, 
förmyndare, god man eller förvaltare, i 
angelägenheter där den enskildes intresse strider 
mot en sådan företrädares eller dennes makes eller 
sambos intresse.  

Öhandl. 

8 11 kap. 3 § Förordna god man för: 
1. känd arvinge som vistas på okänd eller 

avlägsen ort 
2. okänd arvinges rätt 
3. testamentstagare på okänd eller avlägsen 

ort 
4. bortavarandes rätt eller förvaltning av 

bortavarandes egendom 
5. blivande ägarens rätt. 

Öhandl. 

9 11 kap. 4 §, 2 st. Beslut att förordna god man. Öhandl. 
Öass. 
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10 11 kap. 7 § Bestämma omfattning av förvaltares uppdrag.  Öhandl. 

11 11 kap. 7 §, 3 st. Beslut att förordna förvaltare. Öhandl. 
Öass. 

12 11 kap. 15 §, 1 st. Ansöka om förordnande av god man eller förvaltare.  
 
Inleda utredning om förordnade av god man eller 
förvaltare. 

Öhandl. 
 
 
Öhandl. 

13 11 kap. 16 §, 1 st. Inhämta yttranden i ärenden om förordnande av 
god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 
år. 

Öhandl. 
Öass. 

14 11 kap. 16 §, 2 st. Lämna yttrande i ärenden om förordnande av god 
man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 år. 
 
Inhämta yttranden i ärenden om förordnande av 
god man eller förvaltare för någon som har fyllt 16 
år. 

Öhandl. 
 
 
 
Öhandl. 
Öass. 

15 11 kap. 17a §, 1 st. Inhämta yttranden enligt 11 kap. 16–17 § §.  Öhandl. 
Öass. 

16 11 kap. 17a §, 2 st. Lämna förslag på god man eller förvaltare. Öhandl. 

17 11 kap. 18 §, 2 st. Förordna god man eller förvaltare i ärende som 
brådskar och där ett slutligt beslut inte kan ges 
omedelbart till dess ärendet slutligt avgörs. 

Öhandl. 

18 11 kap. 19 §, 1 st. Besluta att godmanskapet ska upphöra om det inte 
längre behövs, med undantag för förordnande enligt 
19 kap. 4 § som fattas av rätten. 

Öhandl. 

19 11 kap. 19 §, 2 st. Beslut om att entlediga god man om denne begär 
det, med undantag för förordnande enligt 19 kap. 4 
§ som fattas av rätten. 

Öhandl. 
Öass. 

20 11 kap. 20 §, 1 st. Beslut om att entlediga god man eller förvaltare 
som gör sig skyldig till missbruk eller försummelse 
vid utövandet av sitt uppdrag på grund av annan 
olämplighet. 

ÖFM 

21 11 kap. 20 §, 2 st. Beslut om att gode man eller förvaltare ska skiljas 
från sitt uppdrag i ärenden enligt 19 kap. 20 § där 
slutligt beslut inte kan ges omedelbart och det 
föreligger fara för den som godmanskapet eller 
förvaltarskapet avser till dess ärendet avgörs. 

ÖFM 

22 11 kap. 21 §  Enteldigande av god man eller förvaltare efter 
ansökan från behörig enligt § 15 (byte) 
 
Avslag på ansökan om enteldigande av god man 
eller förvaltare (byte) 
 
Ansökan om om upphörande av godmanskap eller 
förvaltarskap. 
 
Inhämta yttrande från huvudman. 

Öhandl. 
Öass. 
 
ÖFM 
 
 
Öhandl. 
 
 
Öhandl. 
Öass. 

23 11 kap. 23 §, 1 st. Ansöka till rätten angående jämkning av ett 
godmanskap eller förvaltarskap. 

Öhandl. 
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24 11 kap. 23 §, 2 st. Avge yttrande till rätten angående jämkning av ett 
godmanskap eller förvaltarskap. 

Öhandl. 

25 11 kap. 23 §, 4 st. Pröva om omfattning av godmanskap ska jämkas. Öhandl. 

26 11 kap. 24 § Inhämta yttrande från god man eller förvaltare 
innan förordnande eller entledigande. 

Öhandl. 
Öass. 

12 kap. Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 

27 12 kap. 9 § Begäran om upplysningar från förmyndare, gode 
män och förvaltare. 

Öhandl. 
Öass. 

28 12 kap. 10 §, 1 st. Beslut om huruvida samtycke ska lämnas i 
efterhand till avtal som en förmyndare, god man 
eller förvaltare har ingått för den enskildes räkning 
utan att inhämta samtycke från överförmyndaren. 

Öhandl. 

29 12 kap. 12 §, 1 st. Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera 
ställföreträdare.  

Öhandl. 

30 12 kap. 12 §, 2 st. Beslut vid oenighet mellan flera ställföreträdare vid 
gemensam förvaltning. 

ÖFM 

31 12 kap. 13 § Beslut om att ställföreträdare ska ställa säkerhet för 
den förvaltade egendomen.  

ÖFM 

32 12 kap. 16 §, 2 st.  Beslut om arvode och ersättning för utgifter och i 
vilken mån arvoden och ersättning ska betalas med 
medel som tillhör den enskilde. 

Öhandl. 
Öass. 

33 12 kap. 17 § Beslut om arvode och ersättning för utgifter till 
legala förmyndare. 

Öhandl. 
Öass. 

  13 kap. Föräldrars förmyndarförvaltning  

34 13 kap. 6 §, 1 st. Beslut om samtycke till att legala förmyndare 
placerar omyndiges tillgångar i aktier eller på något 
annat sätt än som anges i 13 kap. 5 §. 
 
Avslag på ansökan om samtycke till att legala 
förmyndare placerar omyndiges tillgångar i aktier 
eller på något annat sätt än som anges i 13 kap. 5 §. 

Öhandl. 
 
 
 
 
ÖFM 

35 13 kap. 8 § Beslut om samtycke till att legala förmyndare tar ut 
pengar på en summa som understiger 500 000 kr 
från spärrat konto hos bank eller 
kreditmarknadsföretag.  
 
Avslag på ansökan om samtycke till att legala 
förmyndare tar ut pengar på en summa som 
understiger 500 000 kr från spärrat konto hos bank 
eller kreditmarknadsföretag. 

Öhandl. 
Öass. 
 
 
 
ÖFM 

36 13 kap. 8 § Beslut om samtycke till att legala förmyndare tar ut 
pengar på en summa som överstiger 500 000 kr från 
spärrat konto hos bank eller kreditmarknadsföretag. 
 
Avslag på ansökan om samtycke till att legala 
förmyndare tar ut pengar på en summa som 
överstiger 500 000 kr från spärrat konto hos bank 
eller kreditmarknadsföretag. 

ÖHandl. 
 
 
 
 
ÖFM 

37 13 kap. 9 § Beslut om lättnad i kontrollerad förvaltning eller att 
kontrollen helt ska upphöra. 

Öhandl. 
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Beslut om att ej medge lättnad i kontrollerad 
förvaltning eller att kontrollen helt ska upphöra. 

 
ÖFM 

38 13 kap. 10 §, 1 st. Beslut om att lämna samtycke till föräldrar för 
omyndiges räkning att: 
 1. genom köp, byte eller gåva förvärva fast 
egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om 
det inte gäller övertagande av hyresrätt till en 
bostadslägenhet, 
2. ingå avtal om nyttjanderätt till någon annans 
fasta egendom, om det inte gäller hyra av en 
bostadslägenhet eller en tillfällig upplåtelse av ringa 
ekonomisk betydelse, 
3. sälja eller byta bort fast egendom eller 
nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller 
byte av en bostadslägenhet, eller 
4. låta inteckna, hyra ut eller på något annat sätt 
med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller 
tomträtt. 
 
Avslag på ansökan om samtycke till föräldrar för 
omyndiges räkning att: 

 1. genom köp, byte eller gåva förvärva fast 
egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om 
det inte gäller övertagande av hyresrätt till en 
bostadslägenhet, 

2. ingå avtal om nyttjanderätt till någon annans 
fasta egendom, om det inte gäller hyra av en 
bostadslägenhet eller en tillfällig upplåtelse av ringa 
ekonomisk betydelse, 

3. sälja eller byta bort fast egendom eller 
nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller 
byte av en bostadslägenhet, eller 

4. låta inteckna, hyra ut eller på något annat sätt 
med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller 
tomträtt. 

Öhandl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖFM 

39 13 kap. 11 §, 2 st.  Beslut om att lämna samtycke till att föräldrar 
använder omyndiges inkomster till understöd åt 
anhöriga eller närstående till den omyndige. 

ÖFM 

40 13 kap. 12 §, 1 st. Beslut om att lämna samtycke till föräldrar för 
omyndiges räkning att: 
1. ta upp lån eller företa någon annan rättshandling 
som innebär att den omyndige sätts i skuld, 
2. ingå borgensförbindelse, eller 
3. ställa den omyndiges egendom som säkerhet för 
omyndiges eller någon annans förbindelse. 
 
Avslag på ansökan om att lämna samtycke till 
föräldrar för omyndiges räkning att: 

Öhandl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖFM 
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1. ta upp lån eller företa någon annan rättshandling 
som innebär att den omyndige sätts i skuld, 
2. ingå borgensförbindelse, eller 
3. ställa den omyndiges egendom som säkerhet för 
omyndiges eller någon annans förbindelse. 

 

41 13 kap. 13 §, 2 st. Beslut om att lämna samtycke till att föräldrar låter 
omyndig driva en rörelse som medför 
bokföringsskyldighet.  
 
Avslag på ansökan om att lämna samtycke till att 
föräldrar låter omyndig driva en rörelse som medför 
bokföringsskyldighet. 

Öhandl. 
 
 
 
ÖFM 

42 13 kap. 16 § Beslut om att befria föräldrar från skyldighet att 
lämna årsräkning eller att sådana räkningar får 
lämnas i förenklad form.  

Öhandl. 
Öass. 

43 13 kap. 17 § Bestämma ny tid för avlämnande av årsräkning.  Öhandl. 
Öass. 

44 13 kap. 18 § Förelägga föräldrar att i årsräkning eller på annat 
sätt redogöra för sin förvaltning utöver vad som 
följer av 14 och 15 §§. 

Öhandl. 
Öass. 

45 13 kap. 19 §, 1 st. 
p.1 

Besluta att FB 13 kap.  3–7 §§ ska tillämpas även i 
andra fall än som följer av FB 13 kap. 2 §. 

Öhandl. 

46 13 kap. 19 § 1 st. p.2 Begränsa möjligheten att ta ut pengar som har satts 
in hos bank, kreditmarknadsföretag eller 
värdepappersbolag, utöver vad som följer av 13 kap. 
8 §. 

Öhandl. 

47 13 kap. 19 §, 1 st. 
p.3 

Besluta att värdehandlingar ska förvaras och 
förvaltas av ett värdepappersinstitut.  

Öhandl. 

48 13 kap. 19 §, 1 st. 
p.4 

Meddela om begränsning av föräldrars möjlighet att 
förfoga över rättigheter som registreras i 
avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) 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. 

Öhandl. 

49 13 kap. 19 §, 1 st. p. 
5 

Meddela den som ska betala pengar till omyndig att 
besluta att pengarna ska sättas in hos bank eller 
kreditmarknadsföretag. 

Öhandl. 
Öass. 

50 13 kap. 21 § Bestämma tid och plats för granskning av föräldrars 
räkenskaper och övriga handlingar. 

Öhandl. 
Öass. 

14 kap. Förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares vård av egendom 

51 14 kap. 6 § Besluta om samtycke till att enskildes tillgångar 
placeras i aktier och även i övrigt placeras på något 
annat sätt än som anges i 14 kap. 5 §. 
 
Avslag på ansökan om samtycke till att enskildes 
tillgångar placeras i aktier och även i övrigt placeras 
på något annat sätt än som anges i 14 kap. 5 §. 

Öhandl. 
Öass. 
 
 
ÖFM 
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52 14 kap. 8 §, 1 st. Beslut om samtycke att pengar som har satts in på 
spärrat bankkonto hos bank eller 
kreditmarknadsföretag får tas ut. 
 
Avslag på ansökan om samtycke att pengar som har 
satts in på spärrat bankkonto hos bank eller 
kreditmarknadsföretag får tas ut. 

Öhandl. 
Öass. 
 
 
 
ÖFM 

53 14 kap. 10 § Besluta om att meddela undantag från 
regleringarna i 14 kap. 4–8 §§. 
 

Öhandl. 
Öass. 

54 14 kap. 11 § Besluta om samtycke till att en förordnad 
förmyndare, god man eller förvaltare för den 
enskildes räkning  
1. genom köp, byte eller gåva förvärvar fast 
egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om 
det inte gäller övertagande av hyresrätt till en 
bostadslägenhet, 
2. ingår avtal om nyttjanderätt till någon annans 
fasta egendom, om det inte gäller hyra av en 
bostadslägenhet eller en tillfällig upplåtelse av ringa 
ekonomisk betydelse, 
3. sälja eller byta bort fast egendom eller 
nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller 
byte av en bostadslägenhet, eller 
4. låta inteckna, hyra ut eller på något annat sätt 
med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller 
tomträtt. 
 
Avslag på ansökan om samtycke till att en förordnad 
förmyndare, god man eller förvaltare för den 
enskildes räkning  
1. genom köp, byte eller gåva förvärvar fast 
egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom, om 
det inte gäller övertagande av hyresrätt till en 
bostadslägenhet, 
2. ingår avtal om nyttjanderätt till någon annans 
fasta egendom, om det inte gäller hyra av en 
bostadslägenhet eller en tillfällig upplåtelse av ringa 
ekonomisk betydelse, 
3. sälja eller byta bort fast egendom eller 
nyttjanderätt till sådan egendom, om det inte gäller 
byte av en bostadslägenhet, eller 
4. låta inteckna, hyra ut eller på något annat sätt 
med nyttjanderätt upplåta fast egendom eller 
tomträtt. 

Öhandl. 
Öass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÖFM 

55 14 kap. 12 §, 2 st. Beslut om samtycke till att enskildes inkomster 
används till understöd åt anhöriga eller andra som 
står den enskilde nära. 

ÖFM 

56 14 kap. 13 § Beslut om samtycke till att en förordnad 
förmyndare, god man eller förvaltare för den 
enskildes räkning  

Öhandl. 
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1. tar upp lån eller företar någon annan 
rättshandling som innebär att den enskilde sätts i 
skuld, 
2. ingår borgensförbindelse, eller 
3. ställer den enskildes egendom som säkerhet för 
den enskildes eller någon annans förbindelse. 
 
Avslag på ansökan om samtycke till att en förordnad 
förmyndare, god man eller förvaltare för den 
enskildes räkning  
1. tar upp lån eller företar någon annan 
rättshandling som innebär att den enskilde sätts i 
skuld, 
2. ingår borgensförbindelse, eller 
3. ställer den enskildes egendom som säkerhet för 
den enskildes eller någon annans förbindelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
ÖFM 

57 14 kap. 14 §, 1st. Beslut om samtycke till att en god man eller 
förvaltare låter den enskilde driva en rörelse som 
medför bokföringsskyldighet.  
 
Avslag på ansökan om att en god man eller 
förvaltare låter den enskilde driva en rörelse som 
medför bokföringsskyldighet. 

Öhandl. 
 
 
 
ÖFM 

58 14 kap. 16 § Beslut om att en 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, i den 
mån tillgångarna och skulderna är kända för 
ställföreträdaren. 

Öhandl. 
Öass. 

59 14 kap. 19 § Beslut om att befria ställföreträdaren från 
skyldigheten att lämna årsräkning eller sluträkning 
eller besluta att sådana räkningar får lämnas i 
förenklad form.  

Öhandl. 
Öass. 

60 14 kap. 20 § Beslut om ny tid för avlämnande av förteckning 
enligt 14 kap. 1 eller 2 §§, årsräkning eller 
sluträkning. 

Öhandl. 
Öass. 

61 14 kap. 21 § Beslut om att: 
1. begränsa möjligheten att ta ut pengar som har 
satts in hos bank, kreditmarknadsföretag eller 
värdepappersbolag, utöver vad som följer av 8 §, 
2. besluta att värdehandlingar ska förvaras och 
förvaltas av ett värdepappersinstitut  
3. genom meddelande till den som ska betala 
pengar till den enskilde besluta att pengarna ska 
sättas in hos bank eller kreditmarknadsföretag, och 
4. genom meddelande till en värdepapperscentral 
begränsa ställföreträdarens möjlighet att förfoga 
över rättigheter. 

Öhandl. 
Öass. 

62 14 kap. 23 §, 1 st. Bestämma tid och plats för granskning av 
räkenskaper och övriga handlingar som rör 
förvaltningen. 

Öhandl. 
Öass. 
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63 14 kap. 24 §, 2 st. Beslut om att befria dödsbo från skyldigheten att 
lämna årsräkning eller sluträkning eller besluta att 
sådana räkningar får lämnas i förenklad form. 

Öhandl. 
Öass. 

15 kap. Vård av rätt i dödsbo, m.m. 

64 15 kap. 3 § Bestämmande av särskild tid för inlämning av 
redogörelse för hinder mot skifte av dödsbo.  

Öhandl. 
Öass. 

65 15 kap. 4 §, 1 st. Beslut om samtycke till att förmyndare, god man 
eller förvaltare för den enskildes räkning deltar i en 
rättshandling vid dödsboförvaltning enligt 13 eller 14 
kap. 
 
Avslag på ansökan om samtycke till att förmyndare, 
god man eller förvaltare för den enskildes räkning 
deltar i en rättshandling vid dödsboförvaltning 
enligt 13 eller 14 kap. 

Öhandl. 
Öass. 
 
 
 
ÖFM 

66 15 kap. 5 §, 1 st. Beslut om samtycke till egendomens fördelning vid 
bodelning eller skifte. 
 
Avslag på ansökan om samtycke egendomens 
fördelning vid bodelning eller skifte. 

Öhandl. 
 
 
ÖFM 

67 15 kap. 5 §, 2 st. Beslut om samtycke till att en förmyndare, god man 
eller förvaltare överlåter enskilds andel i bo. 

ÖFM 
 

68 15 kap. 6 §, 2 st. Samtycke till att förmyndare, god man eller 
förvaltare för enskildes räkning avstår arv enligt 3 
kap. 9 § ärvdabalken. 

ÖFM 
 

69 15 kap. 7 §, 1 st. Beslut om sammanlevnad i oskiftat dödsbo. Öhandl. 
 

70 15 kap. 7 §, 2 st. Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i 
oskiftat dödsbo. 

ÖFM 

71 15 kap. 8 §, 2 st. Bestämmande av särskild tid för avlämnande av 
redogörelse för förvaltning av oskiftat dödsbo.  

Öhandl. 
Öass. 

16 kap. Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 

72 16 kap. 3 §, 1 st. Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares 
verksamhet. 

Öhandl. 
Öass. 

73 16 kap. 3 §, 2 st. Utse någon som har rätt att gå igenom 
förmyndares, gode mäns och förvaltares 
räkenskaper och anteckningar samt de 
värdehandlingar som ställföreträdaren förvarar med 
anledning av sitt uppdrag.  
Bestämmande av tid och plats ställföreträdaren ska 
hålla dessa handlingar tillgängliga. 

Öhandl. 
Öass. 

74 16 kap. 4 § Göra anteckning om verkställd granskning på 
förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och 
handlingar enligt 15 kap. 3 och 8 §§.  

Öhandl. 
Öass. 

75 16 kap. 5 §, 1 st. Bestämma tid för ställföreträdares yttrande över 
granskningsanmärkning mot förvaltning.  

Öhandl. 
Öass. 

76 16 kap. 5 §, 2 st. Beslut om granskningsanmärkning. Pröva om beslut 
enligt någon bestämmelse i 13 eller 14 kap. behöver 
meddelas eller om ställföreträdaren bör entledigas 
eller någon annan åtgärd vidtas.  

Öhandl. 
Öass. 
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77 16 kap. 9 §, 1 st. Inhämta yttrande från omyndig som har fyllt sexton 
år, eller den som har god man eller förvaltare samt 
den enskildes make eller sambo och närmaste 
släktingar innan ifråga om förvaltningsåtgärd av 
större vikt. 

Öhandl. 
Öass. 

78 16 kap. 9 §, 2 st. Återkalla samtycke till förvaltningsåtgärd av större 
vikt. 

ÖFM 

79 16 kap. 10 § Inhämta uppgifter från andra myndigheter. Öhandl. 
Öass. 

80 16 kap. 10a § Inhämta uppgifter från bank. Öhandl. 
Öass. 

81 16 kap. 13 § Framställan till tingsrätt om utdömande av vite. ÖFM 

19 kap. Om överförmyndare 

82 19 kap. 19 § Lämna uppgifter till Länsstyrelsen. Öhandl. 

20 kap. Vissa gemensamma bestämmelser om rättegången 

83 20 kap. 3 §, 1 st. Överklagan av rättens beslut angående 
förmynderskap, godmanskap eller förvaltarskap. 

Öhandl. 
 

84 20 kap. 7 §, 2 st. Anlita ombud. Kc 

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

85 2 § Förordna om god man för ensamkommande barn. Öhandl. 
Öass. 

86 3 §, 1 st. Initiera frågan om förordnande av god man.  Öhandl. 
Öass. 

87 3 §, 3 st. Infordra yttrande från barn. Öhandl. 
Öass. 

88 5 §  Beslut om upphörande av godmanskap. Öhandl. 
Öass. 

89 6 § Beslut om entledigande av god man (även 
interimistiskt).  

Öhandl. 
Öass. 

90 7 §, 1 st. Initiera (ex officio) ansökan om upphörande av 
godmanskap eller entledigande av god man. 

Öhandl. 
Öass. 

91 7 §, 2 st. Inhämta yttrande från barn i ärende om upphörande 
av godmanskap eller entledigande av god man. 

Öhandl. 
Öass. 

92 9 § Inhämta yttrande från god man innan förordnande 
eller entledigande. 

Öhandl. 
Öass. 

93 10 § Underrättelse till socialnämnden om behov av 
särskilt förordnad vårdnadshavare föreligger. 

Öhandl. 
Öass. 

Förmynderskapsförordning (1995:379) 

94 5 § Granska förvaltarskap för att pröva om det finns skäl 
att ansöka om upphörande av förvaltarskapet. 

Öhandl. 
Öass. 

95 6 § Sända över akt om förmynderskap, godmanskap 
eller förvaltarskap till överförmyndare vid ändring av 
överförmyndare enligt 16 kap. 2 §.  

Öhandl. 
Öass. 

96 7 § Yttrande på begäran av rätten i frågor som rör 
förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap som 
står under överförmyndarens tillsyn. 

Öhandl. 

97 8 § Uppgift om mottagningstid till Länsstyrelsen. Öhandl. 
Öass. 

98 11 § Utlämnande av registerutdrag.  Öhandl. 
Öass. 
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99 22 §  Lämna upplysningar till Länsstyrelsen. Öhandl. 
 

100 26 § Årligen lämna uppgifter till Länsstyrelsen. Sam. 
 

Lag (2015:417) om arv i internationella situationer 

101 3 kap. Tillsyn över gode mannens uppdrag och beslut i 
anledning därav. 

Öhandl. 

ÄRVDABALK (1958:637) 

102 19 kap. 1 §, 1 st. Begäran om att dödsbo ska avträdas till förvaltning 
av boutredningsman. 

Öhandl. 

Lag (1904:26 s.1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och 
förmynderskap 

103 4 kap. 1 §, 1 st. Ansökan om att förmynderskap inte ska anses 
anordnat enligt svensk lag. 

Öhandl. 

104 5 kap. 1 §, 1 st. Ansökan om att förvaltarskap inte ska anses 
anordnat enligt svensk lag. 

Öhandl. 

Fastighetsbildningslag (1970:988) 

105 4 kap. 12 §, 1 st. Förordnande om god man för upplöst bolag eller en 
annan upplöst sammanslutning, som äger del i 
fastighet som berörs av fastighetsbildningen.  

ÖFM 
 

Kommunallagen (2017:725) 

106 6 kap. 39 § Ärenden som är så brådskande att nämndens 
avgöranden inte kan avvaktas. 
Gäller ej beslut enligt Föräldrabalken 

ÖFM 

Förvaltningslag (2017:900) 

107 14 §, 2 st. Frånta ombud på grund av visad olämplighet rätten 
att vidare befatta sig med ärende. Gäller ombud 
som ej är ställföreträdare. 

Sam. 
 

108 34 § Inhämta yttrande från part innan rättelse enligt 31–
33 §§. 

Öhandl. 
Öass. 

109 36 § Rättelse av beslut som innehåller en uppenbar 
felaktighet till följd av myndighetens eller någon 
annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande 
förbiseende. 

Öhandl. 
Öass. 

110 37–38 §§ Ändring av beslut. Öhandl. 

111 43 § Rättidsprövning och i förekommande fall beslut om 
avvisning. 

Öhandl. 
Öass. 

112 44 § Överlämnande av överklagande och övriga 
handlingar till överinstansen.  

Öhandl. 
Öass. 

113 44 § Beslut att avge yttrande med anledning av 
överklagat tjänstemannabeslut. 

Öhandl. 

Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

114 2 kap. 17 § Bifall på begäran om att ta del av allmän handling. 
 
Avslag på begäran om att ta del av allmän handling 

Öhandl. 
 
 
Sam. 
Jurist 

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) 
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115 6 kap. 3 §§ Bifall på begäran om utlämning av allmän handling. 
 
Avslag på begäran om utlämning av allmän 
handling. 

Öhandl. 
 
 
Sam. 
 

116 6 kap. 4 § Bifall på begäran av utlämnade av uppgift ur allmän 
handling 
 
Avslag på begäran av utlämnade av uppgift ur 
allmän handling. 

Öhandl. 
Öass. 
 
Sam. 
 

117 6 kap. 5 § Bifall på begäran av utlämnade av uppgift ur allmän 
handling. 
 
Avslag på begäran av utlämnade av uppgift ur 
allmän handling. 

Öhandl. 
Öass. 
 
Sam. 
 

116 6 kap. 7 §, 2 st. Beslut att överklaga ett beslut av en annan 
myndighet att avslå begäran att få ta del av en 
handling eller på annat sätt få del av en uppgift. 

Öhandl. 

117 10 kap. 4 § Beslut om att göra ett förbehåll som inskränker 
mottagarens rätt att lämna vidare eller utnyttja 
uppgift som en domstol eller någon annan 
myndighet enligt 3 eller 3 a §§ lämnar till en enskild 
part, en misstänkt, en ställföreträdare, ett ombud, 
en försvarare eller ett biträde. 

Öhandl. 

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter 

118 13 §, 2 st. Lämna yttrande över ansökan om att 
framtidsfullmakt har trätt i kraft. 

Öhandl. 

119 17 §, 2 st. Utse god man att företräda fullmaktsgivare när 
fullmaktshavare inte har rätt att företräda 
fullmaktsgivare på grund av motstridiga intressen. 

Öhandl. 
Öass. 

120 25 § Begäran om att fullmaktshavare lämnar redovisning 
av uppdrag och upplysningar om 
fullmaktsförhållandet och vidtagna åtgärder. 

Öhandl. 

121 26 §, 1 st. Beslut om att framtidsfullmakt helt eller delvis inte 
längre får brukas av fullmaktshavaren. 

ÖFM 
 

Förordning (1999:1134) om belastningsregister 

122 11 §, p. 14 Begära uppgifter ur belastningsregistret. 
 

Öhandl. 

Övriga rättsfrågor samt administrativa beslut eller åtgärder 

123  Att föra Överförmyndarens talan vid mål och ärende 
i domstol. 

Öhandl. 

124  Utfärdande av förvaltarfrihetsbevis. Öhandl. 
Öass. 

125  Beslut om direktupphandling Kc 

126  Beslutsattestera  Kc 

127  Utse beslutsattestanter             Kc 

 


