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Kommunens författningssamling
Reglemente för Överförmyndaren
Allmänt
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (2017:725) och föräldrabalken (1949:381) gäller
bestämmelserna i detta reglemente för överförmyndaren
Verksamhetsområde
1 § I varje kommun ska enligt 19 kap 1 och 2 §§ föräldrabalken finnas en överförmyndare eller en
överförmyndarnämnd. Överförmyndaren och ersättaren till denne, väljs av kommunfullmäktige
enligt 19 kap. 7 § föräldrabalken för fyra år räknade från den 1 januari efter det år, då val i hela riket
av kommunfullmäktige ägt rum.
Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i enlighet med
vad som föreskrivs i föräldrabalken, Förmynderskapsförordningen (1995:379) samt andra
författningar som reglerar frågor knutna till överförmyndarens tillsynsverksamhet.
Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet som har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare,
förvaltare och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska förhindra rättsförluster för de personer som inte
själva kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.
Delegation
2 § Överförmyndaren har rätt att, med stöd av bestämmelserna i 19 kap. 14 § föräldrabalken,
delegera grupper och slag av ärenden som enskilda tjänstemän får besluta om. Delegation får enligt
nyssnämnda lagrum även ges till tjänsteman i annan kommun med tillräcklig kompetens.
Beslut som inte får delegeras av överförmyndare är:
Framställning till kommunfullmäktige,
Beslut om entledigande enligt föräldrabalken kap. 11 § 20, av god man eller förvaltare på grund av.
olämplighet,
Beslut att häva avtal om sammanlevande i oskiftat bo,
Beslut om vitesföreläggande,
Beslut som den som fått delegation anser vara tveksamma
Beslut som den som fått delegation föreslår avslag på.
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Organisation
3 § Myndighetens organisation består av överförmyndare jämte ersättare.
Överförmyndaren ska se till att verksamheten i övrigt har en tillfredsställande organisation.
Ersättares tjänstgöring
4 § När överförmyndaren är förhindrad att utföra sitt uppdrag, ska ersättaren överta
överförmyndarens arbetsuppgifter och befogenheter.
Personuppgiftsansvarig
5 § Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i
överförmyndarens verksamhet.
Arkiv
6 § Överförmyndaren ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och kommunens
arkivreglemente.

_________________
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