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§ 5 Dnr OFN 2022-000012002 

Tillägg till gällande delegationsordning 

Gemensam överförmyndarnämnds beslut 
Godkänner följande tillägg till gällande delegationsordning: 

Beslut om arvodering av tillfällig vårdnadshavare enligt föräldrabalken 6 kap 10 § f 

delegeras till handläggare vid nämndens kommuner. Handlingar finns tillgängliga 
vid kommunerna. 

Sammanfattning 
Den 1 juli 2021 trädde nya bestämmelser i kraft i föräldrabalken, FB, som avser att 

stärka barnrättsperspektivet i vårdnadstvister. De nya reglerna ger domstolen en 
möjlighet att utse en tillfällig vårdnadshavare för barn i vissa fall. 

Föräldrabalken 6:10 f 

En tillfällig vårdnadshavare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och 
ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets 
fullgörande. 

Beslut om arvode och ersättning för utgifter fattas av överförmyndaren.  

Arvode och ersättning för utgifter ska betalas av kommunen. 

Det är socialnämnden som för talan om en tillfällig vårdnadshavare för barnet och 
domstolen som beslutar. Den som sedan blir utsedd till tillfällig vårdnadshavare har 

rätt till ett skäligt arvode. Arvodets storlek framgår dock inte av lagstiftningen eller 
lagens förarbeten utan är en fråga för överförmyndaren att besluta om då det är 

överförmyndaren som arvoderar för uppdraget som tillfällig vårdnadshavare.  

För att handläggarna på överförmyndarenheterna i nämndens kommuner ska 

kunna besluta om arvode krävs en förändring av delegationsordningen. Följande 

tillägg bör därför göras i den rådande delegationsordningen.  

Beslutsrätten delegeras till handläggare på enheterna och handlingarna finns 

tillgängliga på enheterna i kommunerna. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Skellefteå kommun 2021-12-17 
  

Beslutet sänds till: 
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Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

 

 

§ 137 Dnr OFN 2021-000141002 

Ändring av delegationsordning 
Gemensam överförmyndarnämnds beslut 
1. Gemensam överförmyndarnämnd beslutar att handläggare i Skellefteå 
kommun, enligt gällande delegationsordning, är behöriga att handlägga 
samtliga ärenden i Malå kommun och Norsjö kommun.  

2. Gemensam överförmyndarnämnd beslutar att handläggare i Skellefteå, 
Arjeplog och Arvidsjaur kommuner är behöriga att handlägga ärenden enligt 
delegationsordningen i varandras kommuner. Detta får ske om ordinarie 
handläggare inte är i tjänst och ärendet inte kan skjutas upp. 

3. Gemensam överförmyndarnämnd beslutar om följande komplettering till 
delegationsordningen. Handläggare vid enheterna får enligt 11:21 st 2 begära 
in yttrande inför ansökan om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap. 

Sammanfattning 
Överförmyndarärenden i Malå och Norsjö kommun handläggs sedan en tid av 
handläggarna vid Skellefteå kommuns överförmyndarenhet.  

I och med att överförmyndarärenden i Malå och Norsjö handläggs vid 
Skellefteå kommun finns inga överförmyndarhandläggare i dessa två 
kommuner.  

Gemensam överförmyndarnämnd beslutade 2019 och 2020 att handläggning 
av ärenden vid behov kan ske i annan kommun än den kommun som normalt 
har ärende. Då det i dag inte finns några handläggare i Malå och Norsjö 
kommun finns inget behov av en så omfattande delegering av handläggningen 
varför en ändring av delegationsordningen i den delen behövs. 

Nämnden bör därför besluta att göra följande förändring av 
delegationsordningen.  

Handläggare i Skellefteå kommun är enligt delegationsordningen behöriga att 
handlägga samtliga ärenden i Malå kommun och Norsjö kommun.  

Handläggarna i Skellefteå, Arjeplog och Arvidsjaur kommuner är behöriga att 
handlägga ärenden enligt delegationsordningen i varandras kommuner. Detta 
får ske om ordinarie handläggare inte är i tjänst och ärendet inte kan skjutas 
upp.  

Följande tillägg bör göras i delegationsordningen; 

11:21 st 2 Begäran om yttrande inför ansökan om upphörande av godmanskap 
eller förvaltarskap 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Skellefteå kommun 2021-11-25 
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Detta är ett elektroniskt protokollsutdrag. 
Bestyrkta protokollsutdrag kan fås hos respektive nämnd. 

 

 

Beslutet sänds till: 
gemensamma överförmyndarnämndens verksamheter 
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