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Delegationsordning för Kalmarsunds överförmyndar-
nämnd 
 
 
I delegeringsordningen framgår det vilken tjänsteman som överförmyn-

darnämnden har gett rätten att besluta i olika ärenden i överförmyndar-

nämndens ställe.  

Återrapportering  

Återrapportering av delegeringsbeslut till överförmyndarnämnden ska 

redovisas efter att beslut har fattats. Återrapporteringen är viktig för att 

överförmyndarnämnden ska kunna följa hur beslutanderätten används.  

Återkallande  

Överförmyndarnämnden kan när som helst återkalla lämnad delegering. 

Överförmyndarnämnden kan också välja att ta beslut i ett ärende trots 

att beslutanderätten är delegerad, men kan i princip inte ändra ett be-

slut som är taget med stöd av delegering.  

Förbud mot delegering  

Följande beslut får endast fattas av överförmyndarnämnden och får inte 

delegeras: 
 

• En framställning eller ett yttrande till kommunfullmäktige. 

• Beslut enligt 11 kap. 20 § föräldrabalken att entlediga eller skilja 

en god man eller förvaltare från uppdraget. 

• Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo enligt 

15 kap. 7 § 2 st. föräldrabalken. 

• Beslut om föreläggande av vite enligt 16 kap. 13 § föräldrabal-

ken. 

• Avslagsbeslut 

Beslut där den som erhållit delegation finner att samtycke, till-

stånd, förordnade, upphörande eller entledigande enligt föräldra-

balken i ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas, eller anser 

att frågan är tveksam skall hänskjutas till nämnden för beslut. 
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Föräldrabalken (1949:381) 

 

Lagrum Beslutsform Delegeras till: 

FB 6 Om vårdnad, boende och umgänge 

§10f Beslut om arvode och ersättning för utgifter till tillfällig vård-
nadshavare 

Handläggare 

FB 9 Om underårigs omyndighet 

§3  Beslut om samtycke till förmyndares beslut att omhänderta 
egendom som myndling förvärvat genom arbete 

Handläggare 

§4  Beslut om samtycke till beslut om att omhänderta egendom 

som myndling fått genom gåva eller testamente med förbehåll 
om att myndlingen själv skall få disponera över egendomen 

Handläggare 

§8  Beslut om omhändertagande av egendom Handläggare 

FB 11 Om god man och förvaltare 

§1  Beslut att förordna god man i förmyndares ställe Handläggare 

§2  Beslut att förordna god man vid motstridiga intressen Handläggare 

§3  Beslut att förordna god man för bortavarande Handläggare 

§4  Beslut att förordna god man vid byte Handläggare 

§7  Besluta om omfattningen av förvaltarskap Handläggare 

§7  Beslut att förordna förvaltare vid byte Handläggare 

§18  Beslut att interimistiskt förordna god man eller förvaltare Handläggare 

§19  Beslut att godmanskap enligt FB 11 kap 1-3 §§ skall upphöra Handläggare 
 

§19  Beslut att entlediga ställföreträdare på egen begäran Handläggare 

§23  Beslut om jämkning av godmanskap enligt FB 11 kap 1-3 §§ 
(även interimistiskt beslut) 

Handläggare 

FB 12 Allm. bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 

§10  Samtycke i efterhand till ingånget avtal (ratihabering) Handläggare 

§12   Beslut om fördelning av förvaltning mellan flera ställföreträdare Handläggare 

§12  Beslut vid oenighet mellan ställföreträdare Handläggare 

§13  Beslut om ställande av säkerhet Handläggare 

§16  Beslut om arvode och ersättning för utgifter till ställföreträdare Handläggare 

§17  Beslut om arvode och ersättning för utgifter till legala förmyn-
dare 

Handläggare 

FB 13 Föräldrars förmyndarförvaltning 

§6  Beslut om samtycke till placering av tillgångar i aktier eller på 

annat sätt 

Handläggare 

§8 Beslut angående uttag från spärrat konto Handläggare 

§9  Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll eller lättnader i 
kontrollen 

Handläggare 

§10 Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av den omyndi-
ges fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom och 
upplåtande av nyttjanderätt, panträtt mm till sådan egendom 

Handläggare 

§11  Beslut om samtycke till understöd Handläggare 



 

3 (4) 
 
 

 

§12 Beslut om samtycke till att ta upp lån eller ingå någon annan 

skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa egendom 
som säkerhet för förbindelse 

Handläggare 

§13 Beslut om samtycke till drivande av rörelse Handläggare 

§16 Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller sluträkning eller 
sådan redovisning i förenklad form 

Handläggare 

§17 Bestämma ny tid för avlämnande av redovisning (anstånd) Handläggare 

§18 Beslut om redogörelse för förvaltning Handläggare 

§19 Beslut om skärpande föreskrifter Handläggare 

FB 14 Förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares vård av egendom 

§6 Beslut om samtycke till placering av tillgångar i aktier eller på 
annat sätt 

Handläggare 

§8 Beslut angående uttag från spärrat konto Handläggare 

§10 Beslut om upphörande av överförmyndarkontroll eller lättnader i 
kontrollen. 

Handläggare 

§11 Beslut om samtycke till förvärv eller överlåtelse av den enskil-
des fasta egendom eller nyttjanderätt till sådan egendom och 
upplåtande av nyttjanderätt, panträtt mm till sådan egendom 

Handläggare 

§12  Beslut om samtycke till understöd Handläggare 

§13  Beslut om samtycke till att ta upp lån eller ingå någon annan 
skuldförbindelse, ingå borgensförbindelse eller ställa egendom 
som säkerhet för förbindelse 

Handläggare 

§14 Beslut om samtycke till drivande av rörelse Handläggare 

§16 Beslut om att ställföreträdare i särskild ordning skall redogöra 
för den del av den enskildes tillgångar och skulder som inte om-
fattas av ställföreträdarens förvaltning 

Handläggare 

§19 Beslut om befrielse att lämna årsräkning eller sluträkning eller 

sådan redovisning i förenklad form 

Handläggare 

§20 Bestämma nya tid för avlämnande av redovisning (anstånd) Handläggare 

§21 Beslut om skärpande föreskrifter Handläggare 

§24 Befrielse från dödsbos skyldighet att lämna redovisning respek-
tive medgivande till redovisning i förenklad form 

Handläggare 

FB 15 Vård av rätt i dödsbo mm 

§4 Beslut om samtycke till rättshandling vid dödsboförvaltning Handläggare 

§5 Beslut om samtycke till egendomens fördelning vid bodelning el-
ler skifte 

Handläggare 

§5 Beslut om samtycke till överlåtelse av den enskildes andel i 
dödsbo 

Handläggare 

§6 Beslut om samtycke till arvsavstående enligt ÄB 3:9 (till efterle-

vande make) 

Handläggare 

§7 Beslut om samtycke till avtal om sammanlevnad i oskiftat 
dödsbo 

Handläggare 

§8 Bestämma ny tid för avlämnande av årsuppgift (anstånd) Handläggare 

FB 16 Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet 

§9 Besluta att återkalla samtycke till förvaltningsåtgärd av större 
vikt 

Handläggare 
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Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 

Lagrum Beslutsform Delegeras till: 

TF 2:14 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling, som hör 

till överförmyndarnas verksamhetsområde. 

Handläggare 

 
 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

Lagrum Beslutsform Delegeras till: 

OSL 32:4 Beslut i enlighet med sekretessbestämmelsen. Handläggare 

OSL 32:5 Prövning av fråga om utlämnande av allmän handling till en-
skild. (Sekretessbrytande bestämmelse) 

Handläggare 

 

Förvaltningslag (2017:900) 

Lagrum Beslutsform Delegeras till: 

12 § Beslut att avslå begäran om avgörande Handläggare 

14 § Beslut att avvisa ombud Handläggare 

15 § Föreläggande styrkande av behörighet Handläggare 

 

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

Lagrum Beslutsform Delegeras till: 

2 § Förordna god man. Handläggare  

5 § Entledigande av god man. Handläggare  

6 § st 1 
och 3 

Entlediga och förordna god man. Handläggare  

 
 

Lag om framtidsfullmakter (2017:310) 

Lagrum Beslutsform Delegeras till: 

26§ Beslut att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får bru-
kas 

Presidium 

  
  


