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Handläggningstider 

Handläggningstiden utgår ifrån att underlaget är komplett eller begärda kompletteringar 

kommer in inom föreskriven tid. Den gäller också endast om delegationsrätt finns. Om 

det saknas delegationsrätt behöver underlag komma in innan utsatt tid för att medtas i 

samband med kommande nämndsammanträde. I andra fall medtas det i nästkommande 

sammanträde. 

Ärendetyp Handläggningstid  

- Interimistisk anmälan/ansökan om 7 arbetsdagar  

ställföreträdarskap 

-  Förordnande av god man för   7 arbetsdagar 

ensamkommande barn 

- Begäran om utlämnade av allmän handling 2 arbetsdagar 

- Överklagan av beslut   7 arbetsdagar 

- Utskick registerutdrag, både vid beslut och 1 arbetsdag 

begäran 

- Beviljande anstånd   1 arbetsdag 

- Svara telefon/e-post 2 arbetsdagar, om inte kräver 

utredning. 

- Ansökan om uttag   7 arbetsdagar  

 

- Synpunkter på ställföreträdare 28 arbetsdagar. Maximalt 2 

arbetsdagar vid mycket 

allvarliga överträdelser. 

- Vitesföreläggande Årsräkning, senast 

nämndsammanträde maj. 

Övriga, närmaste 

sammanträde efter tiden gått 

ut. 

- Utredning ställföreträdarskap 84 arbetsdagar fram till 

avskrivning, ansökan eller 

yttrande till tingsrätt. 
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- Byte ställföreträdare vid egen begäran om 42 arbetsdagar. Maximalt 7 

entledigande arbetsdagar vid sjukdom. 

- Granskning av sluträkning och arvodesbeslut 28 arbetsdagar 

- Granskning av årsräkning och arvodesbeslut Löpande. I tid inkomna och 

kompletta årsräkningar senast 

30 juni. Övriga, senast 1 

oktober. 

- Granskning av förteckning 7 arbetsdagar 

- Samtycke försäljning/förvärv  14 arbetsdagar 

fast egendom/bostadsrätt  

- Samtycke egendomens fördelning 14 arbetsdagar  

- Samtycke lån 14 arbetsdagar 

- Samtycke placering 21 arbetsdagar 

- Samtycke rörelse 28 arbetsdagar 

- Beslut befrielse från redovisningsskyldighet 28 arbetsdagar 

eller redovisning i förenklad form 

- Omprövning förvaltarskap 42 arbetsdagar om endast 

tjänsteanteckning. I andra fall 

84 arbetsdagar. 

- Övrig förekommande handläggning 63 arbetsdagar. Om inte finns 

skäl till förtur. 

Begäran om förtur kan alltid göras men det behöver finnas särskilda skäl till att det 

beviljas, till exempel fall där huvudmannen skulle lida skada eller rättsförlust. 

 


