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Överförmyndarnämnden har den 2019-01-21 beslutat att anta följande arbetsordning.  
 
Allmänt om arbetsordningen  
 

Ansvarsförteckning  

Förvaltningsdirektör FD 

Handläggare H 

Administratör A 

Registrator R 

 

Förkortningar  

Fastighetsbildningslagen FBL 

Förmynderskapförordning  FF 

Förvaltningslagen FL 

Föräldrabalken FB 

Kommunallagen KL 

Lagen om god man för ensamkommande barn LGEKB 

Offentlighets- och sekretesslag OSL 

Tryckfrihetsordningen TF 

Ärvdabalken  ÄB 

 
 
 
 

 



 
    ARBETSORDNING 
 
 

 

 
 

Åtgärd enligt  
10 kap FB 

Om förmyndare m.m. Ansvar 

10: 5 
10:18 

Ansökan om förordnande eller entledigande av en 
förmyndare 

H 

10:8 Ansökan om medförmyndare eller entledigande av 
medförmyndare 

H 

10:14 Lämna förslag till rätten på person som är lämplig för 
uppdraget som förmyndare 

H 

 

Åtgärd enligt  
11 kap FB 

Om god man och förvaltare Ansvar 

11:4 
11:15 

Ansökan om anordnande av godmanskap enligt  
11 kap 4 § FB 

H 

11:7 
11:15 

Ansökan om anordnande av förvaltarskap enligt 11 kap 7 § 
FB 

H 

11:16 st 1 
 

Inhämta yttranden i ärende om förordnande av god man 
eller förvaltare för någon som har fyllt16 år, om det kan 
ske. 

H 

11:16 st 2-4 
11:17a 

Avge yttrande i ärende om anordnande av god man 11:4 
eller förvaltarskap 11:7 
 
Rätten får uppdra åt överförmyndaren att inhämta yttranden 
enligt 16 § andra stycket och utredning enligt 17 §.  
 
På begäran av rätten ska överförmyndaren lämna förslag på 
god man eller förvaltare, om det inte finns särskilda skäl 
mot det. 

H 

11:18 st 1 Interimistisk ansökan till rätten om god man 11:4 eller 
förvaltare 11:7 

H 

11:19a Ansökan om entledigande av god man till rätten 
 
Skyldigheten att kvarstå enligt 19 § andra stycket gäller 
inte om god man eller förvaltare har skälig orsak att bli 
entledigad innan ny god man eller förvaltare har utsetts. 

H 

11:19 
11:19 b 
11:21 

Ansökan om upphörande av godmanskap eller 
förvaltarskap 
 

H 



 
    ARBETSORDNING 
 
 

 

 
 

Ett beslut om att godmanskap eller förvaltarskap ska 
upphöra och ett beslut om att entlediga god man eller 
förvaltare med stöd av 19 a § fattas av rätten.  

11:23 Ansökan om jämkning av godmanskap eller förvaltarskap. 
 
Avge yttrande till rätten i ärende om jämkning av 
godmanskap eller förvaltarskap. 
 

H 

11:24 Infordra yttrande i ärende om förordnande eller 
entledigande av god man eller förvaltare. 
 

H 

 

Åtgärd enligt  
12 kap FB 

Allmänna bestämmelser om förmyndares, gode 
mäns och förvaltares verksamhet 

Ansvar 
 

12:9 Begäran om upplysningar H 
 

Åtgärd enligt  
13 kap FB 

Om föräldrars förmyndarförvaltning Ansvar 
 

13:18 Föreläggande för föräldrarna att lämna årsräkning eller på 
annat sätt redogöra för sin förvaltning. 

H 

13:21 st 1 Bestämma tid och plats för granskning av föräldrarnas 
förvaltning. 

H 

 

Åtgärd enligt  
14 kap FB 

Förordnade förmyndares, gode mäns och 
förvaltares vård av egendom 

Ansvar 

14:23 Bestämma tid och plats för granskning av förordnad 
förmyndares, god mans eller förvaltares förvaltning 
 

H 

 

Åtgärd enligt  
15 kap FB 

Vård av rätt i dödsbo m.m. Ansvar 

15:3 Bestämma om en särskild tid för avgivande av redogörelse 
för hinder mot skifte i dödsbo. 

H 

15:8 Bestämma ny tid för avlämnande av årsuppgift. H 
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Åtgärder 
enligt 
16 kap FB 

Tillsyn över förmyndares, gode mäns och 
förvaltares verksamhet 

Ansvar 

16:3 Granska förmyndares, gode mäns och förvaltares 
verksamhet. 
 
Utse någon som har rätt att gå igenom förmyndares, gode 
mäns och förvaltares räkenskaper och anteckningar, som 
avses i 12 kap 5 § samt de värdehandlingar som 
ställföreträdaren förvarar.  
 
Bestämma ny tid och plats där ställföreträdaren skall hålla 
handlingarna tillgängliga. 

H 

16:4 Göra anteckning om verkställd granskning på 
förteckningar, årsräkningar, sluträkningar och handlingar 
enl 15 kap 3 och 8 §§. 

H, A 

16:5 st 1 Bestämma tid för yttrande av granskningsanmärkning. H 

16:5 st 2 Göra anteckning om en granskningsanmärkning och i 
samband med det pröva om beslut enligt någon 
bestämmelse i 13 eller 14 kap. behöver meddelas eller om 
ställföreträdaren bör entledigas eller någon annan åtgärd 
vidtagas. 

HG, HJ 

16:9 st 1 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 åtgärd av 
större vikt. 
 
 

H 

16:10 Inhämtande av uppgifter från socialnämnder och andra 
myndigheter. 

H 

16:10a Inhämtande av uppgifter från en bank och 
kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag  
och företag som driver inlånings- 
verksamhet. 

H 
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Åtgärder enligt förmynderskapsförordning Ansvar 

5 § FF Omprövning av förvaltarskap H 

6 § FF Överflyttning av ärende H, R 

7 § FF Yttrande till domstol H 

17-19 §§ FF Beslut om uppläggning av akter H, R 

 

Åtgärder enligt lagen om god man för ensamkommande barn Ansvar 

3 § LGEKB Initiera (ex officio ta upp) frågan om god man och infordra 
yttrande.   
 
Bereda barn tillfälle att yttra sig i ärende om förordnande 
av god man 

H 

7 § LGEKB Självmant ta upp frågan om upphörande/entledigande av 
god man samt inhämta yttrande.    

H 

9 § LGEKB Bereda tilltänkt god man samt förordnad god man tillfälle 
att yttra sig före förordnande respektive entledigande 

H 

10 § LGEKB Underrättelse till socialnämnden om förutsättningar för 
ansökan om, alternativt anmälan om behov av, särskilt 
förordnad vårdnadshavare till tingsrätt föreligger 

H 

 

Rättsfrågor samt administrativa beslut eller åtgärder Ansvar 

Beslut om avskrivning av anmälan H 
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Beslut att inte vidta ytterligare åtgärd i ärende där handling inte inkommit 
(årsräkning, sluträkning m.m.) samt återkalla ansökan om vite   

H 

Beslut om att anlita delgivningsman H 

Utfärda förvaltarfrihetsbevis H, R 

Information och förhandling enligt MBL FD 

Beslut om direktupphandling FD 
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