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1. Lagar och förkortningar 
 

1.1 Lagar 
FB Föräldrabalken 

FF Förmynderskapsförordning 

FFL Lag om framtidsfullmakter 

FL Förvaltningslag 

LEB Lag om god man för ensamkommande barn 

OSL Offentlighet- och sekretesslag 

VL Viteslag 

ÄB Ärvdabalken 

KL Kommunallag 

DSF Dataskyddsförordning 
 

1.2   Övriga förkortningar 
E Enhetschef 

J Jurist 

H Handläggare 
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2. Bestämmelser kring delegationsordningen 
 

Överförmyndaren får enligt 19 kap 14 § FB uppdra åt en kommunal tjänsteman (gäller även 
tjänsteman i annan kommun) med den kompetens som behövs för uppdraget att avgöra 
ärenden på överförmyndarens vägnar.  
 
Delegationerna avser regelmässigt rutinärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt. I ärenden av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska beslut fattas 
av överförmyndaren. 
 

Följande beslut får inte delegeras: 
• framställning och yttranden till kommunfullmäktige, 
• beslut enligt 11 kap 20 § FB att entlediga eller skilja en god man eller 

förvaltare från uppdraget, 
• beslut att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo, 
• beslut att förelägga vite, 
• ett avslagsbeslut eller ett beslut där frågan är tveksam. 

 
Om såväl överförmyndare som hans eller hennes ersättare är förhindrade att fullgöra sitt 
uppdrag, får länsstyrelsen förordna tillfällig vikarie, 19 kap 10 § FB. 
 

Beslut i ett ärende enligt FB som fattats på delegation behöver inte anmälas till överförmyn-
daren, 19 kap 14 § FB. 

 

Överförmyndaren i Österåkers kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i 
ärenden som åvilar överförmyndaren som tillsynsmyndighet enligt nedan angiven lagstiftning. 
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3. Delegationer 
 

Nr Ärende Delegat Lagrum Anmärkning 

 Föräldrabalk (1949:381)    

1 Beslut om samtycke till förmyndares 
beslut att omhänderta egendom som 
myndling förvärvat genom eget 
arbete. 

E och J  FB 9 kap 3 §  

2 Beslut om samtycke till beslut om att 
omhänderta egendom som myndling 
fått genom gåva eller testamente med 
förbehåll om att myndlingen själv 
ska få disponera över egendomen. 

E och J FB 9 kap 4 §  

3 Beslut om tillstånd att omhänderta 
pengar. 

E och J FB 9 kap 8 §  

4 Yttrande till rätten med förslag på 
person lämplig som förmyndare. 

E, J och H FB 10 kap 14 §  

5 Ansöka om förordnande och 
entledigande av förmyndare eller 
medförmyndare. 

E, J och H FB 10 kap 18 §  

6 Beslut att förordna god man i 
förmyndares ställe. 

E, J och H FB 11 kap 1 §  

7 Beslut att förordna god man vid 
motstridiga intressen. 

E, J och H FB 11 kap 2 §  

8 Beslut att förordna god man för 
bortavarande. 

E, J och H FB 11 kap 3 §  

9 Beslut att förordna god man vid 
byte. 

E, J och H 

 

FB 11 kap 4 §  

10 Besluta om omfattningen av 
förvaltarskap. 

E, J och H 

 

FB 11 kap 7 §  

11 Beslut att förordna förvaltare vid 
byte. 

E, J och H 

 

FB 11 kap 7 §  

12 Ansöka om god man eller förvaltare 
(även avskrivningsbeslut när ansökan 
inte sker). 

E, J och H 

 

FB 11 kap 15 §  

13 Inhämta yttrande vid förordnande av 
god man eller förvaltare vid byte. 

E, J och H 

 

FB 11 kap 16 §  
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14 Inhämta yttrande och utredning vid 
anordnande av godmanskap eller 
förvaltarskap samt yttrande till rätten 
med förslag på lämplig god man eller 
förvaltare. 

E, J och H 

 

FB 11 kap 17 och  
17 a §§  

 

15 Beslut att interimistiskt förordna god 
man eller förvaltare. 

E, J och H 

 

FB 11 kap 18 §  

16 Beslut att godmanskap enligt FB 11 
kap 1-3 §§ ska upphöra. 

E, J och H 

 

FB 11 kap 19 §  

17 Beslut att entlediga ställföreträdare 
på egen begäran. 

E, J och H 

 

FB 11 kap 19 §  

18 Ansöka hos rätten om upphörande 
av godmanskap enligt FB 11 kap 4 § 
eller förvaltarskap. 

E, J och H 

 

FB 11 kap 21 §  

19 Ansöka om jämkning av 
godmanskap enligt FB 11 kap 4 § 
eller förvaltarskap (även 
interimistiskt). 

E, J och H 

 

FB 11 kap 23 §  

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

E, J och H 

 

FB 11 kap 23 §  

21 Inhämta yttrande inför beslut om 
förordnande eller entledigande av 
god man eller förvaltare. 

E, J och H 

 

FB 11 kap 24 §  

22 Infordra upplysningar av 
ställföreträdare. 

E, J och H 

 

FB 12 kap 9 §  

23 Samtycke i efterhand till ingånget 
avtal (ratihabering). 

E, J och H 

 

FB 12 kap 10 §  

24 Beslut om fördelning av förvaltning 
mellan flera ställföreträdare. 

E, J och H 

 

FB 12 kap 12 §  

25 Beslut vid oenighet mellan 
ställföreträdare. 

E, J och H 

 

FB 12 kap 12 §  

26 Beslut om arvode och ersättning för 
utgifter till ställföreträdare. 

E, J och H FB 12 kap 16 §  

27 Beslut om arvode och ersättning för 
utgifter till legala förmyndare. 

E, J och H FB 12 kap 17 §  
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28 Beslut om samtycke till placering av 
tillgångar i aktier eller på annat sätt. 

E, J och H FB 13 kap 6 §  

29 Beslut angående uttag från spärrat 
konto. 

E, J och H FB 13 kap 8 §  

30 Beslut om upphörande av 
överförmyndarkontroll eller lättnader 
i kontrollen. 

E, J och H FB 13 kap 9 §  

31 Beslut om samtycke till förvärv eller 
överlåtelse av den omyndiges fasta 
egendom eller nyttjanderätt till sådan 
egendom och upplåtande av 
nyttjanderätt, panträtt mm till sådan 
egendom. 

E och J FB 13 kap 10 §  

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

E och J FB 13 kap 12 §  

33 Beslut om samtycke till drivande av 
rörelse. 

E och J 

 

FB 13 kap 13 § 

 

 

 

 

34 Beslut om befrielse att lämna 
årsräkning eller sluträkning eller 
sådan redovisning i förenklad form. 

E, J och H FB 13 kap 16 §  

35 Bestämma ny tid för avlämnande av 
redovisning (anstånd). 

E, J och H FB 13 kap 17 §  

36 Beslut om redogörelse för 
förvaltning. 

E, J och H FB 13 kap 18 §  

37 Beslut om skärpande föreskrifter. E, J och H FB 13 kap 19 §  

38 Bestämma tid och plats för 
granskning av förvaltning. 

E, J och H FB 13 kap 21 §  

39 Beslut om samtycke till placering av 
tillgångar i aktier eller på annat sätt. 

E, J och H FB 14 kap 6 §  

40 Beslut angående uttag från spärrat 
konto. 

E, J och H FB 14 kap 8 §  
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41 Beslut om upphörande av 
överförmyndarkontroll eller lättnader 
i kontrollen. 

E, J och H FB 14 kap 10 §  

42 Beslut om samtycke till förvärv eller 
överlåtelse av den enskildes fasta 
egendom eller nyttjanderätt till sådan 
egendom och upplåtande av 
nyttjanderätt, panträtt mm till sådan 
egendom. 

E och J FB 14 kap 11 §  

43 Beslut om samtycke till att ta upp lån 
eller ingå någon annan skuldförbind-
else, ingå borgensförbindelse eller 
ställa egendom som säkerhet för 
förbindelse. 

E och J FB 14 kap 13 §  

44 Beslut om samtycke till drivande av 
rörelse. 

E och J FB 14 kap 14 §  

45 Beslut om att ställföreträdare i 
särskild ordning ska redogöra för 
den del av den enskildes tillgångar 
och skulder som inte omfattas av 
ställföreträdarens förvaltning. 

E, J och H FB 14 kap 16 §  

46 Beslut om befrielse att lämna 
årsräkning eller sluträkning eller 
sådan redovisning i förenklad form. 

E, J och H FB 14 kap 19 §  

47 Bestämma ny tid för avlämnande av 
redovisning (anstånd). 

E, J och H FB 14 kap 20 §  

48 Beslut om skärpande föreskrifter. E, J och H FB 14 kap 21 §  

49 Bestämma tid och plats för 
granskning av förvaltning. 

E, J och H FB 14 kap 23 §  

50 Beslut att befria ställföreträdares 
dödsbo från att lämna årsräkning 
eller sluträkning eller besluta att 
sådan redovisning får lämnas i 
förenklad form. 

E, J och H FB 14 kap 24 §  

51 Beslut om ersättning till dödsbo för 
de utgifter som varit skäligen 
påkallade 

E, J och H FB 14 kap 25 §  

52 Infordra redogörelse för skifteshind-
er och bestämma särskild tid för 
sådan redogörelse. 

E, J och H FB 15 kap 3 §  
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53 Beslut om samtycke till rättshandling 
vid dödsboförvaltning. 

E och J FB 15 kap 4 §  

54 Beslut om samtycke till egendomens 
fördelning vid bodelning eller skifte. 

E och J FB 15 kap 5 §  

55 Bestämma ny tid för avlämnande av 
årsuppgift. 

E, J och H FB 15 kap 8 §  

56 Granska förmyndares, gode mäns 
och förvaltares verksamhet. 

E, J och H FB 16 kap 3 §  

57 Utse någon som har rätt att gå 
igenom förmyndares, gode mäns och 
förvaltares räkenskaper och anteck-
ningar samt de värdehandlingar som 
ställföreträdaren förvarar. 

E, J och H FB 16 kap 3 §  

58 Bestämma tid och plats där 
ställföreträdaren ska hålla handlingar 
tillgängliga. 

E, J och H FB 16 kap 3 §  

59 Göra anteckning om verkställd 
granskning på 
redovisningshandlingar. 

E, J och H FB 16 kap 4 §  

60 Göra anteckning om verkställd 
granskning med anmärkning på 
redovisningshandlingar samt pröva 
om beslut enligt någon bestämmelse 
i 13 eller 14 kap behöver meddelas. 

E, J och H FB 16 kap 5 §  

61 Överklagande av rättens beslut. E och J FB 20 kap 3 §  

62 Anlita ombud. E och J FB 20 kap 7 §  

 Förmynderskapsförordning 
(1995:379) 

   

63 Granskning av förvaltarskap för 
prövning om det finns skäl att 
ansöka om upphörande av förvaltar-
skapet. 

E, J och H FF 5 §  

64 Yttrande till rätten. E, J och H FF 7 §  

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

   

65 Förordna god man. E, J och H LEB 2 §  

66 Beslut om upphörande av 
godmanskap. 

E, J och H  LEB 5 §  
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67 Beslut om byte av god man samt 
beslut att entlediga god man (även 
interimistiskt) på grund av missbruk 
eller försummelse. 

E, J och H LEB 6 §  

 Lag (2017:310) om framtids-
fullmakter 

   

68 Utse god man. E, J och H FFL 17 §  

69 Beslut att framtidsfullmakt helt eller 
delvis inte längre får brukas. 

E och J  FFL 26 §  

 Förvaltningslag (2017:900)    

70 Beslut om muntlig handläggning. E, J och H FL 9 §  

71 Avslå begäran om att ärendet ska 
avgöras. 

E och J FL 12 §  

72 Beslut att olämpligt ombud eller 
biträde inte längre får medverka i 
ärendet. 

E och J FL 14 §  

73 Beslut om föreläggande att ombud 
ska styrka sin behörighet. 

E, J och H FL 15  

74 Beslut i jävsfråga. E och J FL 18 §  

75 Beslut att förelägga enskild att 
avhjälpa brist. 

E, J och H FL 20 §  

76 Ändring av beslut. E, J och H FL 37 §  

77 Rättidsprövning och i förekomman-
de fall beslut om avvisning. 

E, J och H FL 45 §  

 Offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400) 

   

78 Prövning av fråga om utlämnande av 
allmän handling.    E och J OSL 6 kap 2–3 §§  

79 Beslut om förbehåll vid utlämnande 
av sekretessbelagd uppgift. 

E och J OSL 32 kap 4–5 §§  

 Lag (1985:206) om viten    

80 Ansökan om utdömande av vite. E VL 6 §  

 Dataskyddsförordning (679/2016)    

81 Beslut om att lämna ut information 
till en registrerad person om 
behandling av personuppgifter  

E Artikel 12 och 15 
DSF 
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82 Beslut om att neka begäran om att ta 
del av information om personupp-
gifter 

E Artikel 12.5  

83 Beslut om att rätta felaktiga 
personuppgifter 

E, J och H Artikel 16  

84 Beslut om begäran att radera 
personuppgifter och beslut om att 
neka sådan begäran  

E Artikel 17  

85 Beslut om begäran om begränsning 
av behandling av personuppgifter 
och beslut om att neka sådan 
begäran 

E Artikel 18  

86 Beslut om underrättelse till den 
registrerade om information om 
mottagare av den registrerades 
uppgifter 

E Artikel 19  

87 Beslut om underrättelse till andra 
mottagare av personuppgifter när 
rättelser, radering eller begränsning 
av behandling av personuppgifter 
har skett 

E Artikel 19  

88 Beslut om dataportabilitet E Artikel 20  

89 Beslut om att behandla 
personuppgifter trots invändning om 
sådan behandling från den 
registrerade 

E Artikel 21  

90 Beslut om 
personuppgiftsbiträdesavtal 

Delegat enligt 
kommunstyrel-
sens delegations-
ordning 

Artikel 28  
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