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1 Generella bestämmelser för delegering av beslutsrätt 

 

Delegation enligt kommunallagen innebär rätten att någon får i uppdrag att 

fatta beslut i annans (styrelse/nämnd) ställe. Beslut fattat av delegat har 

samma rättsverkan som nämndens egna beslut. I kommunallagen 6 kap 33-3 8 

§ § finns de bestämmelser som reglerar delegering av ärenden inom en 

kommunal nämnd.  

 

Syftet med delegation av beslutanderätten är tvådelat. Dels att avlasta 

nämnden rutinärenden för att skapa utrymme för mer omfattande behandling 

av betydelsefulla och principiella ärenden. Dels att möjliggöra en effektivare 

verksamhet genom att beslutsvägarna blir kortare och handläggningen 

snabbare. 

 

Ett delegationsbeslut kan inte överprövas (ändras) av nämnden, däremot kan 

nämnden återkalla givet delegationsuppdrag. Detta kan göras generellt för 

viss grupp av ärenden, för en viss tjänsteman eller för visst ärende. Delegaten 

ska lämna över beslutanderätten i ett visst ärende till nämnden om ärendets 

beskaffenhet kan anses påkalla det.  

 

2 Delegeringsförbud 

 

Delegats befogenheter är begränsade till det egna verksamhetsområdet och 

inom verksamhetsområdets budgetram. I följande slag av ärenden får 

beslutanderätten inte delegeras (6 kap 34 §): 

 

• ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller 

kvalitet 

• framställningar eller yttrande till fullmäktige, liksom yttranden med 

anledning av att beslut av nämnden 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 överlåtits till 

nämnden 

• vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter bland annat: 

o Beslut enligt 11 kap. 20 § FB att entlediga eller skilja god man 

eller förvaltare från uppdraget.  

o Beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.  

o Beslut om att förelägga vite.  

o Beslut om att avslå ansökan om samtycke, tillstånd, 

förordnande, upphörande eller entledigande (även delvist 

avslag) liksom om frågan är tveksam.  
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3 Anmälan av delegationsbeslut 

 

 
Av 19 kap 14 § tredje stycket FB följer att delegationsbeslut inte behöver 

anmälas till nämnden Andra beslut skall dock anmälas.   

 

 

4 Vidaredelegation 

 
I enlighet med 6 kap. 37 § Kommunallagen medges förvaltningschefen rätt att 

i vissa ärenden vidaredelegera egen delegation. Sådana beslut ska anmälas till 

förvaltningschefen. När vidaredelegation sker kan det endast göras till dem 

som är direkt underställda förvaltningschef, det vill säga verksamhetschefer 

och stabspersonal. Närhelst förvaltningschef ändrar sin delegeringsplan skall 

detta anmälas till nämnden på nästkommande sammanträde. Nedan delegerad 

beslutanderätt enligt angivna författningsbestämmelser gäller även i det fall 

sådana med oförändrat innehåll överförs till andra lagrum eller andra 

författningar. Vid frånfall för delegat har förvaltningschef delegation att 

besluta i samtliga, till tjänstemän delegerade ärenden inom 

verksamhetsområdena.  

 

5 Överklagan av delegationsbeslut 

 
Överklagande av beslut som fattats med stöd av denna delegationsordning 

kan ske antingen med stöd av kommunallagen 10 kap 1-15 § (s.k. 

laglighetsprövning) eller med stöd av andra bestämmelser i resp. lag eller 

förordning (s.k. förvaltningsbesvär). Överklagande genom laglighetsprövning 

sker inom tre veckor från den dag då det justerade protokollet (från 

sammanträdet då delegationsbeslutet anmälts), anslagits på kommunens 

officiella anslagstavla. Vid förvaltningsbesvär räknas överklagningstiden tre 

veckor från det att klagande fått ta del av beslutet.  
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6 Förkortningar 

 

FL Förvaltningslagen  

FB Föräldrabalken  

KL Kommunallagen 

OSL Offentlighets- och sekretesslag (Finns men ej eget stycke) 

TF Tryckfrihetsförordning  

ÄB Ärvdabalken 
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7  Delegerade beslut 

 

7.1 Allmänna ärenden 

 

Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

Beslut i fall som är så 

brådskande att nämndens beslut 

inte kan avvaktas 

KL 6:36 Ordförande  

Firmatecknare för 

överförmyndarnämndens 

verksamhet 

 Kommunchef  

Prövning av fråga om 

utlämnande av allmän handling 

som hör till 

Överförmyndarnämndens 

verksamhetsområde 

TF 2:14 

 

Kommunsekreterare/ 

Handläggare 

 

Beslut om förbehåll vid 

utlämnande av sekretessbelagd 

allmän handling 

10:14 1 st, 

12:2 2st, 

10:4 1 st 

Kommunsekreterare/ 

Handläggare 

 

Prövning om överklagande 

inkommit i rätt tid samt 

avvisning av för sent inkommet 

överklagande 

24 § FL 

 

 

Kommunsekreterare/ 

Handläggare 

 

Omprövning av beslut  27 § FL 

 

Kommunsekreterare/ 

Handläggare 

 

Avge yttrande med anledning 

av besvär över beslut fattade 

med stöd av delegation 

FörvProc 

§ 10 

 

Kommunsekreterare/ 

Handläggare 

 

Förtroendevaldas deltagande i 

kurser, konferenser, resor mm 

 Ordförande  

Utse ombud att föra nämndens 

talan i alla mål som rör 

nämndens  

verksamhetsområde och som 

inte samtidigt berör annan 

nämnd 

6 kap 6 § 

KL 

Ordförande  

Rättelse av skrivfel, räknefel 

eller liknande förbiseende 

26 § FL Kommunsekreterare/ 

Handläggare 

 

Öppna post till 

Överförmyndarnämnden  

KL 6:36 Kommunsekreterare/  

Handläggare/ 

Ordförande/V.ordförande 

 

Samtycke till förmyndarens 

omhändertagande av omyndigs 

egendom eller arbetsinkomst 

 

9:3-4 FB Handläggare  

Utfärdande av 

förvaltarfrihetsbevis  

 Handläggare  

  



 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

Anmodan till god man, 

förvaltare, och förmyndare att 

inkomma med förteckning över 

den enskildes respektive 

omyndigs 

tillgångar och skulder 

 Handläggare  

Anmodan till god man, 

förvaltare, och förmyndare att 

inkomma med årsräkning, 

delårsräkning och sluträkning 

 

 Handläggare  

Beslut om vitesföreläggande Lag om 

Vite 

(1985:206) 

16:13 FB 

Överförmyndarnämnden  

Utfärdande av 

vitesföreläggande och ansökan 

om utdömande av vite 

Lag om 

Vite 

(1985:206) 

16:13 FB 

Handläggare Nämnden 

informeras 

 

 

7.2 Föräldrabalken 

 

Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

Förslag till tingsrätten på person 

lämplig som förmyndare 

10:14 FB Handläggare  

Ansöka om förordnade eller 

entledigande av förmyndare och 

medförmyndare 

10:18 FB Handläggare  

Förordnade av god man 11:1-3 FB Handläggare  

Förordnade vid byte av god man 11:4 2 st 

FB 

Handläggare  

Förordnade vid byte av förvaltare 11 :7 4 st 

FB 

Handläggare  

Bestämma omfattningen av 

förvaltarskap 

11 :7 3 st 

FB 

Handläggare  

Ansökan om hos rätt om 

förordnande eller upphörande av 

godmanskap och förvaltarskap 

enligt 11 kap. 4 § och 7 § FB  

11 :15 1 st 

FB 

Handläggare  

Infordra yttrande i ärende om 

förordnade av god man eller 

förvaltare för någon som precis har 

fyllt 16 år. 

11 :16 1-2 

st FB 

Handläggare  

Interimistiskt beslut vid förordnade 

av god man 

11 :18 2 st 

FB 

Handläggare  
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Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

Ansökan om entledigande av god 

man eller förvaltare utöver 11:4  

11:19 FB Handläggare  

Ansökan om förordnade av god 

man 11:1-4  eller förvaltarskap 

11 :15 1 st 

FB 

Handläggare  

    
Beslut om entledigande av 

förvaltare eller god man  

11:20 FB Överförmyndarnämn

den 
 

Ansökan om upphörande eller  

entledigande av god man eller  

förvaltarskap 

11 :21 1 st 

FB 

Handläggare  

Ansökan om jämkning av 

godmanskap eller förvaltarskap 

11 :23 FB Handläggare  

Avge yttrande till rätten i ärende 

om jämkning av godmanskap eller 

FB förvaltarskap 

11 :23 2 st 

FB 

Handläggare  

Infordra yttrande i ärende om 

förordnande eller entledigande av 

god man eller förvaltare 

11:24 FB Handläggare  

Beslut om ev. jämkning av 

godmanskap enligt 11 kap1-3 §§. 

Ansökan om interimistiskt beslut 

om jämkning av godmanskap 11.4 

eller förvaltarskap 

11 :23 4 st 

FB 

Handläggare  

Begäran om upplysningar från gode 

män, förmyndare och förvaltare 

12:9 FB Handläggare  

Samtycke till i efterhand ingånget 

avtal 

12:10 FB Överförmyndar-

nämnden 

 

Beslut om fördelning av förvaltning 

mellan flera förmyndare, gode män 

eller förvaltare. Förslag av 

ovanstående till Tingsrätt 

12:12 FB Handläggare Nämnden 

informeras 

Beslut vid oenighet av förvaltning 

mellan flera förmyndare, gode män 

eller förvaltare 

12:12 2 st 

FB 

Handläggare Nämnden 

Beslut om ställande av säkerhet  12:13 FB Handläggare Nämnden 

beslutar vid 

tveksamma fall 

Bestämmande av arvode och 

ersättning av utgifter till förordnade 

förmyndare, gode män och 

förvaltare basbeloppet 

12:16 FB Handläggare Nämnden 

beslutar vid 

belopp högre än 

30 % av 

prisbasbelopp 

Bestämma i vad mån arvode och 

ersättning för utgift skall utgå av 

den enskildes medel, av dödsboets 

medel eller kommunala medel 

 

12:16 3-5 

st FB 

Handläggare Nämnden 

informeras vid 

användning av 

kommunala 

medel 
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Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

Bestämmande av arvode och 

ersättning för utgifter till legala 

förmyndare 

12:17 2st 

FB 

Överförmyndar-

nämnden 
 

Tillstånd för god man eller 

förvaltare att ta ut pengar från 

spärrat konto  

14:8 FB Handläggare Nämnden 

beslutar för 

belopp över  

20 000 kr 

Samtycke till omyndigs tillgångars 

placering i aktier  

13:6 FB Överförmyndarnämn

den 

 

Tillstånd att ta ut omyndigs 

spärrade bankmedel  

13:8 FB Handläggare Nämnden 

beslutar om 

uttag över  

20 000 kr 

Beslut att överförmyndarkontroll 

skall upphöra 

 

13:9 1 st 

FB 

Överförmyndar-

nämnden 

 

Beslut i lättnader i 

överförmyndarkontroll 

 

13:9 3 st 

FB 

Överförmyndar-

nämnden 

 

Tillstånd att för omyndigs räkning 

ta upp lån eller ingå annan 

skuldförbindelse, ställa omyndigs 

egendom som säkerhet för den 

omyndiges eller någon annans 

räkning 

13:12 1-3 

st FB 

Överförmyndar-

nämnden 

 

Tillstånd för den omyndige att själv 

driva rörelse. 

13:13 2 st 

FB 

Handläggare  

Tillstånd för föräldrarna att för den  

omyndiges räkning driva rörelse 

13:13 3 st 

FB 

Handläggare  

Beslut om att föräldrar befrias att 

lämna årsräkning eller sluträkning. 

Beslut om att  dessa kan lämnas i 

förenklad form 

13:16 FB Handläggare Nämnden 

informeras 

Bestämmande av ny tid för 

avlämnande av förteckning, 

årsräkning eller sluträkning 

13:17 FB Handläggare  

Föreläggande för föräldrarna att i  

årsräkning eller på annat sätt 

redogöra för sin förvaltning. 

13:18 FB Handläggare  

Godkännande av avtal som 

föräldrar träffat med 

värdepappersinstitut. Tillstånd till 

överlåtelse eller pantsättning av 

förvarad värdehandling. 

13:19 2 st 

FB 

Överförmyndar-

nämnden 

 

Bestämma tid och plats för 

granskning av föräldrars 

förvaltning 

13:21 1 st 

FB 

Handläggare  



 

 
Postadress: 265 80 Åstorp | Gatuadress: Storgatan 7 | E-post: kommun@astorp.se | Telefon: 042-640 00 | Fax: 042-506 23 

Org. nr. 212000-0936 | Bg 5103-2951 | Pg 11 01 50-0 | www.astorp.se 

 

Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

Samtycke till att enskildes 

tillgångar placeras i aktier eller på 

annat sätt. 

14:6 1 st 

FB 

Överförmyndar-

nämnden 

 

Medgivande till undantag från  

bestämmelserna i 14 kap 4- 8 § § 

14:10 FB Handläggare  

Samtycke till understöd 

 

14:12 2 st 

FB 

Handläggare Nämnden 

informeras 

 

Samtycke till upptagande av lån 

eller att ingå annan 

skuldförbindelse, ingå  

borgensförbindelse eller att ställa 

enskildes egendom som säkerhet 

för egen eller annans förbindelse 

 

14:13 1 st 

FB 

Överförmyndar-

nämnden 

 

Samtycke till att den enskilde 

driver rörelse. Samtycke till att 

gode mannen eller förvaltaren 

driver rörelse för enskildes räkning. 

 

14:14 FB Handläggare Nämnden 

beslutar vid 

tveksamma fall 

Beslut om att förordnad 

förmyndare, gode man, eller 

förvaltare skall redogöra för den del 

av enskildes tillgångar och skulder 

som inte omfattas av 

ställföreträdarens förvaltning, som 

är kända för ställföreträdaren 

14:16 FB Handläggare Nämnden 

informeras 

Befrielse för ställföreträdare från 

skyldigheten att lämna årsräkning 

eller sluträkning. Beslut om att 

sådana räkningar lämnas i 

förenklad form. 

14:19 FB Handläggare Nämnden 

informeras 

Bestämmande av ny tid och plats 

för inlämning av förteckning, 

årsräkning eller sluträkning 

14:20 FB Handläggare Nämnden 

informeras 

Begränsa möjligheten att ta ut 

pengar på bank. Bestämma att 

värdehandlingar skall  

förvaras och förvaltas av ett 

värdepappersinstitut. Meddela den 

som skall betala pengar till den 

Enskilde att pengarna skall sättas in 

hos bank. 

14:21 1-4 

pkt FB 

Handläggare  
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Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

Bestämma tid och plats för 

granskning av förordnad 

förmyndares, gode mans eller 

förvaltares förvaltning. 

14:23 FB Handläggare  

Bestämmande av särskild tid för 

avgivande av redogörelse för 

hinder mot skifte av dödsbo 

15:3 FB Handläggare  

Samtycke till rättshandling vid  

döds bo förhandling 

15:4 FB Handläggare Nämnden 

informeras 

Samtycke till egendomens 

fördelning vid bodelning eller 

skifte 

15:5 1 st 

FB 

Handläggare  

Samtycke till överlåtelse av 

enskildes andel i dödsbo  

15:5 2 st 

FB 

Överförmyndar-

nämnden 

 

Samtycke till arvsavstående enligt 

3 kap ÄB  

15:6 2 st 

FB 

Överförmyndar-

nämnden 

 

Samtycke till avtal om 

sammanlevnad i oskiftat dödsbo 

15:7 2 st 

FB 

Handläggare Nämnden 

informeras 

Bestämmande av ny tid för 

avgivande av årsuppgift 

 

15:8 2 st 

FB 

Handläggare  

Granska förmyndares, gode mäns 

och förvaltares verksamhet 

 

16:3 1 st 

FB 

Handläggare  

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. 

16:3 2 st 

FB 

Handläggare  

Att på förteckningar, årsräkningar,  

sluträkningar och redogörelser för 

hindermot skifte samt årsuppgifter 

göra anteckningar om verkställd 

granskning 

16:4 FB Handläggare  

Bestämmande av tid för yttrande 

över granskningsanmärkning 

16:5 1 st 

FB 

Handläggare  

Beslut om granskningsanmärkning. 

Att pröva om beslut enligt några 

bestämmelser i 13 eller 14 kapitlet 

behöver meddelas eller om 

ställföreträdaren bör entledigas 

eller någon annan åtgärd vidtagas. 

16:5 2 st 

FB 

Handläggare Nämnden 

informeras 
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Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

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. 

16:9 1 st 

FB  

 

Handläggare  

Återkallande av samtycke till beslut 

som fattats enligt delegation 

Förvaltningsuppgift av större vikt. 

16:9 2 st 

FB 

Överförmyndar-

nämnden 

 

Inhämtande av uppgifter från 

socialnämnd och andra 

myndigheter. 

16:10 1 st 

FB 

Handläggare  

Inhämtande av uppgifter som 

behövs för nämndens 

tillsynsverksamhet från banker och 

andra institut. 

16:10a FB Handläggare  

Samtycke, tillstånd eller förordnade 

i andra full, 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. 

 Handläggare  
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7.3 Ärvdabalken 

 

Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

Begäran att dödsbo skall avträdas 

till förvaltning av bodelningsman. 

19 kap 1 § Handläggare Nämnden 

informeras 

 

7.4 Lagen om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i 

Danmark, Finland, Island eller Norge 

 

Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

Tillsyn över gode mannens uppdrag 

och beslut i anledning därav 

§ 2 Handläggare  

 

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

 

Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

Förordna god man i 

vårdnadshavares/förmyndares ställe 

ansvara för den underåriges 

personliga förhållanden och sköta 

dess angelägenheter 

§ 2 Handläggare  

Initiera (ex officio) ta upp frågan 

om förordnade av god man 

§ 3 Handläggare  

Beslut om upphörande av 

godmanskap 

§§ 5-6 Handläggare  

Inhämta yttrande från den 

underårige och övriga berörda 

(7,9§§) 

§§ 7, 9 Handläggare  

 

7.6 Förmyndarskapsförordningen (1995:379) 

 

Ärendetyp Lagrum Delegat Kommentar 

Ansökan hos rätten om anordnande 

eller upphörande av godmanskap 

enligt 11 kap 4 § FB eller 

förvaltarskap enligt 11 kap 7 § FB 

samt granskning och omprövning 

av förvaltarskap 

§ 5 Handläggare  

Överflyttning (enligt 16 kap 2 § 

Föräldrabalken) av förmyndarskap, 

godmanskap eller förvaltarskap till 

annan kommun och 

överförmyndare/ 

överförmyndarnämndens tillsyn 

§ 6 Handläggare  

Yttranden på begäran av rätten, i 

frågor som rör förmyndarskap som 

står under överförmyndarens/ 

överförmyndarnämndens tillsyn  

§ 7 Handläggare  

 


