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Reglemente för överförmyndaren i Simrishamns kommun 
 

Antagen av kommunfullmäktige i Simrishamns kommun den 17 juni 2019, § 161 

 

Utöver vad som föreskrivs i Kommunallagen (SFS 2017:725) gäller bestämmelserna i detta 

reglemente. Reglementet beskriver överförmyndarens ansvar och befogenheter.  

 

Allmänt om överförmyndarens uppgifter 
 

1 § Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs i 

enlighet med reglerna i föräldrabalken och andra författningar som reglerar frågor knutna till 

överförmyndarverksamheten, samt att verksamheten i övrigt bedrivs i enlighet med de mål 

och riktlinjer som fullmäktige har bestämt.  

 

Överförmyndarens övergripande uppgifter 
 

2 § Överförmyndaren skall  

 

1. delta i arbetet med kommande budget och ansvara för att den lämnas till 

kommunfullmäktige. 

2. till fullmäktige redovisa hur verksamheten utvecklas under budgetåret. 

3. till allmänheten informera om överförmyndarens verksamhet genom att bl.a. ge råd 

och anvisningar 

4. upprätta och ansvara för delegationsordningen. 

5. uppdra till handläggare att besluta i ärenden enligt upprättad delegationsordning samt 

vid behov revidera densamma. 

6. följa de frågor som är av betydelse för verksamhetsområdet och ta de initiativ som kan 

behövas. 

7. främja samverkan med kommunens övriga nämnder och styrelser samt externa 

samverkanspartners.  

 

Delegation 
 

3 § Beslut som inte får delegeras av överförmyndaren är: 

• framställning till kommunfullmäktige 

• beslut om entledigande av god man eller förvaltare p g a olämplighet 

• beslut om att häva avtal om sammanlevande i oskiftat bo. 

• beslut om vitesföreläggande. 

• beslut i tveksamma ärenden. 

• beslut i ärenden som går någon emot. 
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Organisation 
 

§ 4 Överförmyndaren i Simrishamns kommun är en egen myndighet och består av 

överförmyndare, ersättare för denne och handläggare. Överförmyndaren och ersättaren väljs 

av kommunfullmäktige och följer mandatperioden. Handläggarna tillhör administrativt 

kommunledningskontoret.  

 

Ersättaren för överförmyndaren ska tjänstgöra som överförmyndare vid överförmyndarens 

frånvaro av olika skäl och vid en jävsituation.  

 

Särskilda uppgifter 
Processbehörighet 

 

5 § Överförmyndaren får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut 

av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av 

fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

 

6 § Överförmyndaren får inom ramen för sin budget sluta avtal inom sitt verksamhetsområde 

samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, avskriva fordran och sluta annat avtal. 

 
Personuppgifter  

 

7 § Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 

sker i dess verksamhet.  Överförmyndaren ska utse dataskyddsombud. 

 

Övrigt  
 

8 § Överförmyndaren är systemägare för verksamhetssystemet. 

 

9 § Överförmyndaren är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde. 
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