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Om delegation
En nämnd har till uppgift att fatta ett stort antal beslut. Det är praktiskt omöjligt att
nämnden fattar beslut i samtliga ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde.
Syftet med delegation är att avlasta nämnden från att behöva fatta beslut. Delegering
innebär överföring av beslutanderätt från en nämnd till ett utskott, presidiet, en ledamot
eller ersättare eller en anställd som är underställd nämnden. En nämnds rätt att besluta om
delegation regleras dels i kommunallagen (2017:725), KL, dels i speciallagstiftning. Av
delegationsordningen framgår vilka beslut som nämnden har delegerat och till vem.
Vilka beslut kan delegeras, vilka beslut kan inte delegeras?
Bestämmelse i kommunallagen
Nämndens rätt att delegera är inriktad på ett beslutsfattande där det finns ett utrymme för
överväganden och bedömningar. I följande slag av ärenden får beslutanderätten med stöd
av 6 kap. 38 § KL inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet 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 nämnden,
eller
5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.
Dessa beslut ska fattas av nämnden och finns därför inte med i delegationsordningen.
Särskilda bestämmelser för överförmyndarnämnden
Utöver ovanstående begränsas även överförmyndarnämndens möjlighet till delegation i 19
kap. 14 § föräldrabalken:
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, får inte
delegeras.
I de fall en delegat finner att samtycke, tillstånd, förordnande, upphörande eller
entledigande i ett visst fall inte bör meddelas eller beslutas, eller anser att frågan är tveksam,
ska ärendet hänskjutas till nämnden.
Ren verkställighet
Beslut av rent förberedande eller rent verkställande karaktär kräver ingen delegation utan
sådana beslut kan tjänstepersonerna fatta. Detta gäller ett beslutsfattande där beslutet är
givet på förhand utan att det föreligger ett verkligt bedömningsutrymme, t.ex. beslut om
debitering enligt en taxa. Gränsdragningen mellan beslut som kräver delegering och
åtgärder som anses vara av ren verkställighet är inte alltid självklar.
Dessa beslut finns inte med i delegationsordningen.
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Vidaredelegation
Nämnden kan genom beslut ge direktör för arbetsmarknads- och socialförvaltningen rätt
att vidaredelegera sin beslutanderätt till annan anställd enligt 7 kap. 6 § KL. Den som fattar
beslut genom vidaredelegation ska anmäla besluten till direktör och nämnden ska hela tiden
ha kännedom om vem som har rätt att fatta beslut.
Beslutsfattande
Delegationen innebär att beslutanderätten i de i delegationsordningen angivna ärendena
överlämnats till delegaten som träder i nämndens ställe. Beslut fattas på nämndens vägnar
och har samma rättsverkan som beslut fattade av nämnden i sin helhet. Beslutsrätten enligt
delegationsordningen gäller tills vidare och kan återkallas eller ändras av nämnden.
Delegerad beslutanderätt ska utövas i överensstämmelse med gällande författningar samt
kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndens styrdokument samt rymmas inom
ramen för anslagna medel. En överklagandehänvisning ska bifogas ett beslut som kan
överklagas.
Hur kan en delegat ersättas?
Ärenden som är delegerade till nämndens ordförande beslutas vid förhinder av denna av
vice ordföranden. För övriga delegater kan beslutanderätten övertas



av den som förordnats som vikarie på delegatens tjänst.
om vikarie inte har förordnats, av den som enligt uppdragsbeskrivning är närmaste
chef för delegaten.

Som allmän princip bör ersättare inte besluta i viktigare ärenden om beslut kan vänta tills
delegaten återkommer.
Angiven delegat i delegationsordningen är på lägsta nivå. Delegerat beslut kan alltid fattas
av överordnad chef även när förfall inte föreligger, om inte annat framgår av
delegationsordningen.
Jäv
Den som är jävig i ett visst ärende får inte besluta i det eller ens delta i handläggningen.
Bestämmelser om jäv finns i 6 kap. 28–32 §§ samt 7 kap. 4 § KL. Om en delegat är jävig
överlämnas ärendet för avgörande till annan som inte kan anses vara jävig.
Beslut som inte finns med i delegationsordningen
Beslut som betraktas som ren verkställighet finns inte med i delegationsordningen. Beslut
som är av principiell natur eller som enligt författning inte får delegeras finns inte heller
med i delegationsordningen, eftersom dessa beslut fattas av nämnden.

Delegationsordning ÖFN

3 | 13

Anmälan av delegationsbeslut
Beslut i ett ärende enligt föräldrabalken som har fattats på delegation behöver inte anmälas
till överförmyndarnämnden.
Nämnden ska enligt 6 kap. 40 § KL besluta om i vilken utsträckning övriga
delegationsbeslut ska anmälas till nämnden. Brådskande beslut som fattas av ordförande
ska anmälas till nämnden vid nästa sammanträde. Vid varje ordinarie nämndssammanträde
anmäler förvaltningen dessa i ett ärende till nämnden.
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Delegerade beslut
Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

1. Om underårigs omyndighet (9 kap. FB)
1.1

Samtycke till förmyndares beslut
att omhänderta egendom

9 kap. 3 §
andra stycket
FB

Handläggare

1.2

Samtycke till förmyndares beslut
att omhänderta egendom

9 kap. 4 § FB

Handläggare

2. Om förmyndare (10 kap. FB)
2.1

Förslag till tingsrätten på person
lämplig som förmyndare

10 kap. 14 §
FB

Handläggare

2.2

Ansöka om förordnande eller
entledigande av förmyndare

10 kap. 18 §
FB

Handläggare

3. Om god man och förvaltare (11 kap. FB)
3.1

Förordna god man i förmyndares
ställe

11 kap. 1 § FB

Handläggare

3.2

Förordna god man när motstridiga
intressen föreligger

11 kap. 2 § FB

Handläggare

3.3

Förordna god man

11 kap. 3 § FB

Handläggare

3.4

Avskriva anmälningar/ansökningar
om god man

11 kap. 1-3 §§
FB

Handläggare

3.5

Förordna god man när
godmanskap redan är anordnat
(byte)

11 kap. 4 §
andra stycket
FB

Handläggare

3.6

Bestämma omfattningen av
förvaltarskap

11 kap. 7 §
tredje stycket
FB

Handläggare

3.7

Förordna förvaltare när
förvaltarskap redan är anordnat
(byte)

11 kap. 7 §
fjärde stycket
FB

Handläggare

3.8

Ansöka om anordnande av
godmanskap enligt 11 kap. 4 § eller
förvaltarskap enligt 11 kap. 7 §

11 kap. 15 §
första stycket,
andra
meningen FB

Handläggare

3.9

Avge yttrande i ärende om
förordnande av god man 11 kap. 4
§ eller förvaltarskap

11 kap. 16 §
andra stycket
FB

Handläggare

3.10

Interimistiskt förordna god man
eller förvaltare eller ändra ett
sådant beslut

11 kap. 18 §
andra och
fjärde stycket
FB

Handläggare

3.11

Besluta att godmanskap enligt 11
kap. 1–3 §§ ska upphöra

11 kap. 19 §
FB

Handläggare
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Ärende

Lagrum

Delegat

3.12

Entlediga god man eller förvaltare

11 kap. 19 §
FB

Handläggare

3.13

Ansöka om upphörande av
godmanskap och förvaltarskap
samt entledigande

11 kap. 21 §
första stycket
FB

Handläggare

3.14

Ansöka om jämkning av
godmanskap eller förvaltarskap

11 kap. 23 §
första stycket
FB

Handläggare

3.15

Ansöka om interimistiskt beslut
om jämkning av godmanskap 11
kap. 4 § eller förvaltarskap

11 kap. 23 §
tredje stycket
FB

Handläggare

3.16

Jämka godmanskap enligt 11 kap.
1–3 §§

11 kap. 23 §
fjärde stycket
FB

Handläggare

Kommentar

4. Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet (12
kap. FB)
4.1

Beslut om fördelning av
förvaltning mellan flera
förmyndare, gode män eller
förvaltare

12 kap. 12 §
första stycket
FB

Handläggare

4.2

Beslut vid oenighet om förvaltning

12 kap. 12 §
andra stycket
FB

Handläggare

4.3

Beslut om ställande av säkerhet

12 kap. 13 §
FB

Handläggare

4.4

Bestämma arvode och ersättning
för utgifter till förordnade
förmyndare, gode män och
förvaltare

12 kap. 16 §
första och
andra stycket
FB

Handläggare

4.5

Bestämma i vad mån arvode och
ersättning för utgifter ska betalas
med den enskildes/dödsboets
medel eller av kommunen

12 kap. 16 §
tredje, fjärde,
femte stycket
FB

Handläggare

4.6

Bestämma arvode och ersättning
för utgifter till legala förmyndare

12 kap. 17 §
andra stycket

Handläggare

5. Föräldrars förmyndarförvaltning (13 kap. FB)
5.1

Samtycke till placering av
omyndigs tillgångar i aktier eller på
annat sätt än som avses i 13 kap. 5
§

13 kap. 6 § FB

Handläggare

5.2

Samtycka till uttag av omyndigs
spärrade bankmedel

13 kap. 8 § FB

Handläggare

5.3

Beslut att överförmyndarkontroll
ska upphöra

13 kap. 9 §
första stycket
FB

Handläggare
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Ärende

Lagrum

Delegat

5.4

Beslut om lättnader i
överförmyndarkontrollen

13 kap. 9 §
tredje stycket
FB

Handläggare

5.5

Lämna samtycke till förmyndare
att för den enskildes räkning:
- genom köp/byte/gåva förvärva
fast egendom eller nyttjanderätt till
sådan egendom
- ingå avtal om nyttjanderätt till
någon annans fasta egendom
- sälja eller byta bort fast egendom
eller nyttjanderätt till sådan
egendom
- låta inteckna, hyra ut eller på
annat sätt med nyttjanderätt
upplåta fast egendom eller tomträtt

13 kap. 10 §
FB

Handläggare

5.6

Samtycke till understöd

13 kap. 11 §
andra stycket
FB

Handläggare

5.7

Samtycke att för omyndigs räkning
- ta upp lån eller företa någon
annan rättshandling som innebär
att den omyndige sätts i skuld
- ingå borgensförbindelse eller
ställa den omyndiges egendom
som säkerhet för den omyndiges
eller någon annans förbindelse

13 kap. 12 §
FB

Handläggare

5.8

Samtycke för omyndig att själv
driva rörelse

13 kap. 13 §
andra stycket
FB

Handläggare

5.9

Samtycke för föräldrarna att driva
rörelse för den omyndiges räkning

13 kap. 13 §
andra stycket
FB

Handläggare

5.10

Beslut att befria föräldrarna från
skyldigheten att lämna årsräkning
eller sluträkning, eller besluta att
sådana räkningar får lämnas i
förenklad form

13 kap. 16 §
FB

Handläggare

5.11

Bestämma ny tid för avlämnande
av förteckning, årsräkning eller
sluträkning (anstånd)

13 kap. 17 §
FB

Assistent

5.12

Förelägga föräldrarna att i
årsräkning eller på annat sätt
redogöra för sin förvaltning

13 kap. 18 §
FB

Handläggare

5.13

Beslut om skärpande föreskrifter

13 kap. 19 §
första stycket
FB

Handläggare
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5.14

Ärende

Lagrum

Delegat

Godkännande av avtal som
föräldrar träffat med ett
värdepappersinstitut

13 kap. 19 §
andra stycket
FB

Handläggare

Kommentar

6. Förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares vård av egendom (14 kap. FB)
6.1

Samtycke till placering av den
enskildes tillgångar i aktier eller på
något annat sätt än som avses i 14
kap. 5 §

14 kap. 6 §
första stycket
FB

Handläggare

6.2

Samtycke för förordnad
förmyndare, god man eller
förvaltare att ta ut pengar från
spärrat konto

14 kap. 8 § FB

Handläggare

6.3

Medge undantag från 14 kap. 4–8
§§

14 kap. 10 §
FB

Handläggare

6.4

Lämna samtycke till förordnad
förmyndare, god man eller
förvaltare att för den enskildes
räkning:
- genom köp/byte/gåva förvärva
fast egendom eller nyttjanderätt till
sådan egendom
- ingå avtal om nyttjanderätt till
någon annans fasta egendom
- sälja eller byta bort fast egendom
eller nyttjanderätt till sådan
egendom
- låta inteckna, hyra ut eller på
annat sätt med nyttjanderätt
upplåta fast egendom eller tomträtt

14 kap. 11 §
FB

Handläggare

6.5

Samtycke till understöd

14 kap. 12 §
andra stycket
FB

Handläggare

6.6

Samtycke att för den enskildes
räkning
- ta upp lån eller företa någon
annan rättshandling som innebär
att den enskilde sätts i skuld
- ingå borgensförbindelse eller
ställa den enskildes egendom som
säkerhet för den enskildes eller
någon annans förbindelse

14 kap. 13 §
första stycket
FB

Handläggare

6.7

Samtycke till att låta den enskilde
driva rörelse

14 kap. 14 §
första stycket
FB

Handläggare

6.8

Samtycke till att låta gode mannen
eller förvaltaren driva rörelse för
den enskildes räkning

14 kap. 14 §
första stycket
FB

Handläggare
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Ärende

Lagrum

Delegat

6.9

Besluta att förordnad förmyndare,
god man eller förvaltare i särskild
ordning ska redogöra för den del
av den enskildes tillgångar och
skulder som inte omfattas av
ställföreträdarens förvaltning

14 kap. 16 §
FB

Handläggare

6.10

Beslut att befria ställföreträdaren
från skyldighet att lämna
årsräkning eller sluträkning eller
besluta att sådana räkningar får
lämnas i förenklad form

14 kap. 19 §
FB

Handläggare

6.11

Bestämma ny tid för inlämning av
förteckning, års- eller sluträkning
(anstånd)

14 kap. 20 §
FB

Assistent

6.12

Beslut om skärpande föreskrifter

14 kap. 21 §
första stycket
FB

Handläggare

6.13

Godkänna avtal som
ställföreträdaren träffat med
värdepappersinstitut

14 kap. 21 §
andra stycket
FB

Handläggare

6.14

Befria dödsbo från skyldigheten att
lämna årsräkning eller sluträkning

14 kap. 24 §
FB

Handläggare

6.15

Besluta att dödsbo får lämna
årsräkning eller sluträkning i
förenklad form

14 kap. 24 §
FB

Handläggare

6.16

Bestämma ersättning till dödsbo
för utgifter för att upprätta
årsräkning och sluträkning

14 kap. 25 §
FB

Handläggare

6.17

Bestämma i vad mån ersättning för
utgifter ska betalas med den
enskildes medel eller av
kommunen

14 kap. 25 §
FB

Handläggare

Kommentar

7. Vård av rätt i dödsbo m.m. (15 kap. FB)
7.1

Bestämma särskild tid för
avgivande av redogörelse för
hinder mot skifte av dödsbo

15 kap. 3 § FB

Handläggare

7.2

Samtycke till rättshandling vid
dödsboförvaltning

15 kap. 4 § FB

Handläggare

7.3

Samtycke till egendomens
fördelning vid bodelning eller
skifte

15 kap. 5 §
första stycket
FB

Handläggare

7.4

Samtycke till överlåtelse av den
enskildes andel i dödsbo

15 kap. 5 §
andra stycket
FB

Handläggare

7.5

Samtycke till arvsavstående enligt
ÄB 3:9

15 kap. 6 §
andra stycket
FB

Handläggare
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Ärende

Lagrum

Delegat

7.6

Samtycke till avtal om
sammanlevnad i oskiftat dödsbo

15 kap. 7 §
första stycket
FB

Handläggare

7.7

Bestämma ny tid för avgivande av
årsuppgift

15 kap. 8 §
andra stycket
FB

Assistent

Kommentar

8. Tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet (16 kap. FB)
8.1

Utse någon som har rätt att gå
igenom förmyndares, gode mäns
och förvaltares räkenskaper och
anteckningar samt de
värdehandlingar som
ställföreträdaren förvarar

16 kap. 3 §
andra stycket
FB

Sektionschef

8.2

Anteckning om
granskningsanmärkning. Att pröva
om beslut enligt 13 eller 14 kap.
behöver meddelas eller om
ställföreträdaren bör entledigas
eller någon annan åtgärd vidtas

16 kap. 5 §
andra stycket
FB

Handläggare

8.3

Återkalla samtycke

16 kap. 9 §
andra stycket
FB

Delegat i
ursprungsbeslutet

9. Förmynderskapsförordningen (1995:379)
9.1

Beslut om omprövning
förvaltarskap

5§
förmynderskapsförordningen

Handläggare

10. Lag (2005:429) om god man för ensamkommande barn
10.1

Förordna god man

2 § lag om god
man för
ensamkommande
barn

Handläggare

10.2

Besluta att godmanskap ska
upphöra

5 § lag om god
man för
ensamkommande
barn

Handläggare

10.3

Entledigande av god man

6 § första
stycket lag om
god man för
ensamkommande
barn

Handläggare

11. Offentlighet och sekretess
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Ärende

Lagrum

Delegat

11.1

Beslut att lämna ut allmän
handling/uppgift i allmän handling
till enskild med uppställande av
förbehåll

10 kap. 14 §
OSL

Enhetschef

11.2

Beslut att inte lämna ut allmän
handling/uppgifter i allmän
handling med stöd i TF och OSL

2 kap.
TF/OSL

Enhetschef

11.3

Beslut att avgift ska betalas helt
eller delvis innan avskrift eller
kopia lämnas ut

6 kap. 1 §
andra stycket
OSL

Enhetschef

11.4

Yttrande vid överklagande om
utlämnande av allmän
handling/uppgifter i allmän
handling har nekats.

Kommentar

Enhetschef

12. Förvaltningslagen och kommunallagen (nytt avsnitt)
12.1

Beslut i ärenden som är så
brådskande att nämndens
avgörande inte kan avvaktas

6 kap. 39 § KL Ordförande,
(vid ordförandens
förfall) vice
ordförande och (vid
vice ordförandens
förfall)
2:e vice ordförande i
nämnden

12.2

Beslut om jäv

7 kap. 4 § KL

Enhetschef

12.3

Beslut att avslå begäran från
enskild part om att ett ärende ska
avgöras (dröjsmålstalan)

12 § FL

Enhetschef

12.4

Beslut att ombud inte får
medverka i ärendet

14 § FL

Enhetschef

12.5

Rättelse av skriv- räkne- eller
övriga förbiseendefel

36 § FL

Handläggare

12.6

Ändring av beslut

37, 38 och 39
§§ FL

Delegat i
ursprungsbeslutet

12.7

Rättidsprövning och beslut om
avvisning om överklagandet har
kommit in för sent

45 § FL

Delegat i
ursprungsbeslutet
När nämnd beslutat
handläggare

12.8

Beslut om avvisning i annat fall än
vad gäller för sent inkommet
överklagande.

Handläggare

13. Övriga handläggningsfrågor
13.1

Beslut att avskriva ansökningar och
anmälningar då begärd
komplettering inte inkommit eller
då behov av ställföreträdarskap ej
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Ärende

Lagrum

Delegat

Kommentar

kan anses föreligga eller när
anmälan återkallats
13.3
13.4

Föra nämndens talan i allmän
domstol och i förvaltningsdomstol
Bestämma arvode för personlig
omvårdnad till särskilt förordnad
vårdnadshavare som inte har
barnet boende hos sig eller erhåller
ersättning för stadigvarande vård
och fostran från socialnämnden, i
enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2013-04-25 § 74

Handläggare
Handläggare

13.5

Avge yttrande till domstol
a. Överklaganden
b. Övrigt

a.

13.6

Överklagande av dom och beslut
a. Rörande beslut med stöd
av delegationsordningen
b. Övrigt

a.
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Innefattar även att
lämna förslag på
god man eller
förvaltare

Delegat i
ursprungsbes
lutet
b. Sektionschef

12 | 13

Förkortningar
FB

Föräldrabalken (1949:381)

FL

Förvaltningslag (2017:900)

KL

Kommunallag (2017:725)

OSL

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

TF

Tryckfrihetsförordningen (1949:105)

ÄB

Ärvdabalken (1958:637)

Delegationsordning ÖFN
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