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Innebörden av delegering
Enligt kommunallagen (KL) får en nämnd uppdra till presidiet, ett utskott, en ledamot/ersättare eller till
en anställd i kommunen att besluta för nämndens räkning i ett visst ärende eller en viss grupp av
ärenden. Delegat anges i lägsta nivå innebärande att för tjänstemannadelegat gäller att överordnad
tjänsteman kan fatta beslut i alla ärenden delegerade till lägre tjänsteman.
Delegaten träder in i nämndens ställe och det beslut som fattas med stöd av delegering är beslut som
kan överklagas genom laglighetsprövning om inget särskilt anges om överklagan i speciallagstiftning.
Nämnden kan inte ändra en utpekad delegats beslut men kan återkalla delegeringsuppdraget. Den som
har fått beslutanderätten delegerad till sig har alltid möjlighet att i ett enskilt fall lyfta beslut till
nämnden.
Rätten att fatta delegeringsbeslut i ett visst ärende innebär också att den som är delegat har rätt att fatta
beslut om avskrivning eller avvisning i sådana ärenden.

Vissa ärenden får 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 överlåtits till nämnden,
5. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Beslutanderätten får enligt 19 kap. 14 § föräldrabalken inte delegeras i följande slag av ärenden.
1. Besluta enligt 11 kap. 20 § föräldrabalken att entlediga eller skilja en god man eller förvaltare
från uppdraget
2. Besluta om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo enligt 15 kap. 7 § 2 st. föräldrabalken
3. Beslut om att förelägga vite enligt 16 kap. 13 § föräldrabalken

Beslut och verkställighet
Det finns ingen klar gräns mellan nämndbeslut och verkställighet (förvaltningsbeslut) men en viktig
skillnad är att de har olika rättsverkningar. Ett beslut som fattas av nämnden eller av delegat för
nämndens räkning kan överklagas, det kan däremot inte beslut som tas inom ramen för verkställighet.
Beslut kännetecknas av att det finns olika alternativ att välja mellan och därmed ett utrymme för
bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Verkställighet handlar istället oftare om att man
följer de regler, riktlinjer och rutiner som redan är beslutade.
Beslut i ärenden enligt föräldrabalken som fattats på grund av delegation behöver inte anmälas till
nämnden.
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Nr

Innehåll

Delegat

Lagrum

1
1.1

Om underårigs omyndighet
Beslut om samtycke till förmyndares
beslut att omhänderta egendom som
myndling förvärvat genom eget arbete
Beslut om samtycke till beslut om att
omhänderta egendom som underårig
fått genom gåva, testamente eller
förmånstagarförordnande vid
försäkring eller pensionssparande med
förbehåll om att underårige själv ska få
disponera egendomen

ÖFN

Föräldrabalken
9 kap. 3 §
2 stycket

ÖFN

9 kap. 4 §

Delegat

Lagrum
Föräldrabalken
10 kap. 14 §

2.2

Innehåll
Om förmyndare
Förslag till tingsrätten på lämplig person
som förmyndare
Ansökan om förordnande av förmyndare

2.3

Ansökan om entledigande av förmyndare

Handläggare

Nr
3
3.1

Delegat

3.4

Innehåll
Om god man och förvaltare
Beslut att förordna god man i förmyndares
ställe
Beslut att förordna god man vid
gemensam del i oskiftat dödsbo,
rättshandling med barn.
Beslut att förordna god man vid okänd
arvinge eller för att bevaka bortavarandes
rätt mm
Beslut att vid byte förordna god man

3.5

Bestämma omfattningen av förvaltarskap

Handläggare

3.6

Beslut att vid byte förordna förvaltare

Handläggare

3.8

1. Ansöka hos rätten om anordnande
av godmanskap eller förvaltarskap
2. Besluta om att inte ansöka om god
man eller förvaltare
Yttrande till rätten i ärende om
anordnande av godmanskap eller
förvaltarskap
Samtycke till att föreslå professionell god
man eller förvaltare
Teckna avtal med Social & Förvaltartjänst
i Skaraborg

Handläggare

1.2

Nr
2
2.1

3.2

3.3

3.10

3.11
3.12

Handläggare
Handläggare

10 kap. 18 § 1
stycket
10 kap. 18 § 1
stycket

Handläggare

Lagrum
Föräldrabalken
11 kap. 1 §

Handläggare

11 kap. 2 §

Handläggare

11 kap. 3 §

Handläggare

11 kap. 4 § 2
stycket
11 kap. 7 § 3
stycket
11 kap. 7 § 4
stycket
11 kap. 15 §

Handläggare

11 kap. 16 §
2 stycket

Enhetschef
Enhetschef

2

3.13
3.14
3.15

3.16
3.17
3.20

3.21

3.22

Nr
4

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

4.7

Besluta om att godmanskap enligt 11 kap.
1-3 §§ ska upphöra
Besluta om att entlediga en god man eller
förvaltare som begär det
Besluta att entlediga god man eller
förvaltare på grund av missbruk,
försummelse och olämplighet
Besluta om att skilja god man eller
förvaltare från uppdraget interimistiskt
Ansöka hos rätten om upphörande av
godmanskap eller förvaltarskap
Ansöka hos rätten om jämkning av
godmanskap eller förvaltarskap
eller avge yttrande
Besluta om godmanskap enligt 11 kap. 1-3
§§ pröva om godmanskapets omfattning
bör jämkas
Inhämta yttrande i ärende om förordnande
eller entledigande av god man eller
förvaltare

Handläggare

Innehåll
Allmänna bestämmelser om
förmyndares, gode mäns och
förvaltares verksamhet
Begära upplysningar av en
förmyndare, god man eller förvaltare
om deras verksamhet
Beslut i efterhand om samtycke till avtal
som förmyndare, god man eller förvaltare
ingått för den enskildes räkning utan
överförmyndarens samtycke när sådant
krävs enligt 13-15 kap.
Beslut om fördelning av förvaltning
mellan flera förmyndare, gode män eller
förvaltare
Beslut vid oenighet om förvaltning mellan
förmyndare, gode män eller förvaltare
Beslut om ställande av säkerhet för den
förvaltade egendomen
Besluta om arvode och ersättning för
utgifter till förordnade förmyndare,
gode män och förvaltare
Besluta om i vad mån arvode och
ersättning för utgifter ska utgå av den
enskildes medel, av dödsboets medel
eller av kommunala medel

Handläggare
ÖFN

ÖFN
Handläggare

11 kap. 19 §
1 stycket
11 kap. 19 §
2 stycket
11 kap. 20 §
1 stycket
11 kap. 20 §
2 stycket
11 kap. 21 §

Handläggare

11 kap. 23 § 12 stycket

Handläggare

11 kap. 23 §
4 stycket

Handläggare

11 kap. 24 §

Delegat

Lagrum
Föräldrabalken

Administratör

12 kap. 9 §

Enhetschef

12 kap. 10 §

Handläggare

12 kap. 12 § 1
stycket

ÖFN
ÖFN

12 kap. 12 § 2
stycket
12 kap. 13 §

Administratör

12 kap. 16 §

Administratör

12 kap. 16 §

3

4.8

Besluta om arvode och ersättning för
utgifter till gode män och förvaltare
upp till och med 30 000 kronor

Administratör

12 kap. 16 §

4.8

Besluta om arvode och ersättning för
utgifter till gode män och förvaltare
över 30 000 kronor

Enhetschef

12 kap. 16 §

4.9

Beslut om arvode och ersättning för
utgifter till legala förmyndare upp till
och med 10 000 kronor

Administratör

12 kap. 17 §

Enhetschef

12 kap. 17 §

Delegat
Handläggare

Lagrum
Föräldrabalken
13 kap. 6 §

Handläggare

13 kap. 8 §

Enhetschef

13 kap. 9 §

Handläggare

13 kap. 10 §

ÖFN
Enhetschef

13 kap. 11 § 2
stycket
13 kap. 12 §

Enhetschef

13 kap. 13 §

Handläggare

13 kap. 16 §

Administratör

13 kap. 17 §

4.91

Nr
5
5.1

5.3
5.4
5.5

5.6
5.7

5.8

5.9

5.10

Beslut av arvode och ersättning för
utgifter till legala förmyndare över 10 000
kronor
Innehåll
Föräldrars förmyndarförvaltning
Beslut om samtycke till placering av
omyndiges tillgångar i aktier eller på
annat sätt
Beslut om samtycke till uttag av omyndigs
spärrade bankmedel
Beslut om upphörande av eller lättnader i
överförmyndarkontroll
Beslut om samtycke till förvärv
eller överlåtelse av den omyndiges
fasta egendom eller nyttjanderätt
till sådan egendom även som
upplåtande av nyttjanderätt,
panträtt m.m. till sådan egendom
Beslut om samtycke till understöd till
närstående av underårigs inkomst
Beslut om samtycke till att den
omyndige tar upp lån eller ingår annan
skuldförbindelse eller att förmyndaren
ställer den omyndiges egendom som
säkerhet eller ingår borgen m.m.
Beslut om samtycke till tillstånd för
den omyndige att själv driva rörelse.
Beslut om samtycke till tillstånd för
föräldrarna att driva rörelse för den
omyndiges räkning
Beslut om befrielse för föräldrarna att
lämna årsräkning eller sluträkning.
Beslut att sådana räkningar får lämnas i
förenklad form
Beslut om anstånd för avlämnande av
förteckning, årsräkning eller sluträkning
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5.11

Föreläggande för föräldrarna att i
årsräkning eller på annat sätt redogöra
för sin förvaltning utöver vad som följer
av 13 kap. 14-15 §§ föräldrabalken
Beslut om skärpande föreskrifter

Handläggare

13 kap. 18 §

Enhetschef

5.13

Bestämma tid och plats för granskning av
föräldrarnas förvaltning

Administratör

13 kap. 19 § 1
stycket punkt 15
13 kap. 21 § 1
stycket

Nr
6

Innehåll
Förordnade förmyndares, gode mäns
och förvaltares vård av egendom
Beslut om samtycke till placering av
enskilds tillgångar i aktier eller på annat
sätt
Beslut om tillstånd för förordnad
förmyndare, god man eller förvaltare att
ta ut pengar från den enskildes spärrade
bankmedel
Medgivande till undantag från
bestämmelserna i 14 kap. 4§§ föräldrabalken
Beslut om samtycke till förvärv eller
överlåtelse av den enskildes fasta
egendom eller nyttjanderätt till sådan
egendom även som upplåtande av
nyttjanderätt, panträtt m.m. till sådan
egendom
Beslut om samtycke till att den enskilde
lämnar understöd till närstående
Beslut om samtycke till att den enskilde
tar upp lån eller ingår annan
skuldförbindelse eller att förordnad
förmyndare, god man eller förvaltare
ställer den enskildes egendom
som säkerhet eller ingår borgen m.m.
Beslut om tillstånd för den enskilde att
själv bedriva rörelse. Tillstånd för god
man eller förvaltare att bedriva rörelse
för den enskildes räkning.
Beslut om att 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

Delegat

Lagrum
Föräldrabalken

Handläggare

14 kap. 6 §

Handläggare

14 kap. 8 §
1 stycket

Handläggare

14 kap. 10 §

Handläggare

14 kap. 11 §

ÖFN
Enhetschef

14 kap. 12 § 2
stycket
14 kap. 13 § 1
stycket punkt 13

Enhetschef

14 kap. 14 §

Handläggare

14 kap. 16 §

5.12

6.1
6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

6.8

6.9

5

6.10

6.11

6.12
6.13

6.14

6.15

Nr
7
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6
7.61
7.7

Nr
8
8.2

Beslut om befrielse för ställföreträdaren
från skyldigheten att lämna årsräkning
eller sluträkning. Beslut om att sådana
räkningar får lämnas i förenklad form
Beslut om anstånd för inlämning av
förteckning, årsräkning eller
sluträkning
Beslut om skärpande föreskrifter

Handläggare

14 kap. 19 §

Administratör

14 kap. 20 §

Enhetschef

14 kap. 21 § 1
stycket punkt 14
14 kap. 23 §
1 stycket

Bestämma tid och plats för granskning
av förordnad förmyndares, god mans
eller förvaltares förvaltning
Beslut om befrielse från skyldigheten
att lämna årsräkning eller sluträkning
för ställföreträdarens dödsbo
Beslut om att årsräkning eller
sluträkning får lämnas i förenklad form,
för ställföreträdares dödsbo

Administratör

Innehåll
Vård av rätt i dödsbo, med mera
Bestämmande av tid för redogörelse av
hinder mot skifte av dödsbo
Beslut om samtycke till rättshandling
vid dödsboförvaltning

Delegat

Handläggare

14 kap. 24 §
2 st

Handläggare

14 kap. 24 §
2 st

Handläggare

Lagrum
Föräldrabalken
15 kap. 3 §

Handläggare

15 kap. 4 §

Beslut om samtycke till bodelning och
arvskifte
Beslut om samtycke till överlåtelse av den
enskildes andel i dödsbo
Beslut om samtycke till avstående av arv
enligt 3 kap. 9 § 2 stycket ärvdabalken
Beslut om samtycke till avtal om
sammanlevnad i oskiftat dödsbo
Beslut att häva avtal om sammanlevnad i
oskiftat bo
Bestämmande om ny tid för avgivande av
årsuppgift avseende oskiftat dödsbo

Handläggare

15 kap. 5 § 1
stycket
15 kap. 5 § 2
stycket
15 kap. 6 §

Handläggare

15 kap. 8 § 2
stycket

Innehåll
Tillsyn över förmyndares, gode mäns
och förvaltares verksamhet
Granska förmyndares, gode mäns
och förvaltares verksamhet

Delegat

Lagrum
Föräldrabalken

Administratör

16 kap. 3 §
1 stycket

Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
ÖFN

15 kap. 7 § 1
stycket
15 kap. 7 § 1 st 2

6

8.3

8.4

8.5

8.6
8.7

8.8
8.10

8.11

8.12
8.13

8.14

Utse 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 ska hålla
handlingar tillgängliga
Att på förteckningar, årsräkningar,
sluträkningar och redogörelser för
hinder mot skifte samt årsuppgifter
göra anteckningar om verkställd
granskning
Att på förteckningar, årsräkningar
och sluträkningar göra anteckningar
om verkställd granskning utan
anmärkning
Bestämmande av tid för yttrande över
granskningsanmärkning
Beslut om granskningsanmärkning.
Prövning om beslut enligt någon av
bestämmelserna i 13 eller 14 kap.
föräldrabalken behöver meddelas eller
om någon annan åtgärd behöver vidtas
Beslut om rätt för nära anhörig att ta del
av handlingar i en akt
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
Beslut om återkallande av samtycke
om förutsättningar för samtycke inte
längre finns
Inhämtande av uppgifter från
socialnämnder och andra myndigheter
Inhämtande av uppgifter som behövs för
nämndens tillsynsverksamhet från
banker och andra finansinstitut
Beslut om föreläggande av vite

8.141 Framställan till tingsrätt om
utdömande av vite
8.15 Beslut att överklaga rättens beslut
angående förmynderskap,
godmanskap eller förvaltarskap.
8.16 Anlita ombud

Administratör

16 kap. 3 §
2 stycket

Administratör

16 kap. 4 §

Administratör

16 kap. 4 §

Administratör

16 kap. 5 § 1
stycket
16 kap. 5 §
2 stycket

Administratör

Handläggare

16 kap. 7 §

Handläggare

16 kap. 9 §
1 stycket

Enhetschef

16 kap. 9 §
2 stycket

Administratör

16 kap. 10 §

Administratör

16 kap. 10 a §

ÖFN

16 kap. 13 §

Handläggare eller
Enhetschef
Enhetschef

16 kap. 13 §
2 stycket
20 kap.3 § 1
stycket

Enhetschef

20 kap. 7 §

7

Innehåll
Tryckfrihetsförordningen (1949:105)
I Beslut att inte lämna ut allmän handling

Delegat

Lagrum

Enhetschef

2 kap. 14 §

Innehåll
Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400)
Prövning av fråga om utlämnande av
allmän handling
Beslut om förbehåll vid utlämnande av
sekretessbelagd allmän handling
Beslut att inte lämna ut sekretessbelagd
allmän handling

Delegat

Lagrum

Handläggare

6 kap. 3-5 §§

Enhetschef

10 kap. 14 §

Enhetschef

32 kap. 4 §

Delegat

Lagrum

Enhetschef

11 §

Enhetschef

12 §1 st.

Enhetschef

14 § 2 st.

11.4

Innehåll
Förvaltningslagen (2017:900)
Underrättelse om väsentlig försening av
handläggning
Beslut om avslag på begäran om ärendes
avgörande av ärende
Beslut om att avvisa olämpligt ombud
eller biträde
Föreläggande om fullmakt för ombud

Handläggare

15 § 2 st.

11.5

Beslut i jävsfråga

Enhetschef

18 §

11.6

20 § 2 st

11.8

Föreläggande om komplettering och beslut Handläggare
om avvisning av ärende
Rättelse av skrivfel
Handläggare

11.9

Ändring av beslut

Handläggare

37 §

Enhetschef

37 § 3 st.

Enhetschef

38 §

Handläggare

45 §

9
I 9.1
Nr
10
10.1
10.2
10.3

Nr
11
11.1
11.2
11.3

11.10 Ändring av beslut till nackdel för den
enskilde
11.11 Ändring av beslut (omprövning)
11.12 Rättidsprövning och i förekommande fall
beslut om avvisning
Nr
12
12.1
12.3

36 §

Innehåll
Förmynderskapsförordningen
(1995:379)
Omprövning av förvaltarskap

Delegat

Lagrum

Handläggare

5§

Yttrande på begäran av rätten angående
förmynderskap, godmanskap och
förvaltarskap

Handläggare

7§

8

Nr
13

Delegat

Lagrum

13.1

Innehåll
Lagen (2005:429) om god man för
ensamkommande barn
Besluta om att förordna god man

Handläggare

2§

13.2

Initiera fråga om god man

Handläggare

3§

13.3

Besluta om att godmanskap ska upphöra

Handläggare

5 § 2 stycket

13.4

Besluta om entledigande av god man på
egen begäran
Besluta om entledigande av god man vid
missbruk, försummelse eller olämplighet
Besluta om att skilja god man från
uppdraget interimistiskt
Ge barnet tillfälle att yttra sig med
anledning av upphörande av godmanskap
respektive entledigande av god man
Ge föreslagen god man och förordnad
god man möjlighet att yttra sig över
förordnandet respektive entledigandet
Underrättelse till socialnämnd

Handläggare

6 § 1 stycket

ÖFN

6 § 2 stycket

ÖFN

6 § 3 stycket

Handläggare

7§

Handläggare

9§

Handläggare

10 §

Innehåll
Lag (2017:310) om framtidsfullmakter
Lämna yttrande över ansökan till rätten
om att fullmakten har trätt i kraft
Besluta om att förordna god man vid
motstridiga intressen
Begära att fullmaktshavaren lämnar
redovisning för uppdraget,
upplysningar om
fullmaktsförhållandet och vidtagna
åtgärder
Besluta om att framtidsfullmakt helt
eller delvis inte längre får brukas vid
missbruk, försummelse eller
oförmögenhet att ta tillvara
fullmaktsgivarens intresse

Delegat

Lagrum

Handläggare

13 §

Handläggare

17 § 2 stycket

Handläggare

25 §

ÖFN

26 §

13.5
13.6
13.7

13.8

13.9

Nr
14
14.1
14.2
14.3

14.4
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Nr
15

Innehåll
Dataskyddsförordningen (GDPR)

15.1

Anmäla personuppgiftsincident till
tillsynsmyndighet

Delegat

Lagrum

Enhetschef i samråd
med
dataskyddsombud

Artikel 33
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