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1 § Överförmyndarnämnden handhar och beslutar, med den begränsning som
anges i 5 kap. 1 § kommunallagen (2017:725), ärenden som enligt lag eller
annan författning ankommer på överförmyndarnämnd samt handhar de
uppgifter i övrigt avseende överförmyndarväsendet i kommunen, som är att
hänföra till förvaltning och verkställighet.
Överförmyndarnämnden är en myndighet med huvudsaklig uppgift enligt lag
att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamheter.
Nämnden ska även utreda behov av godmanskap och förvaltarskap, rekrytera
lämpliga frivilliga personer till uppdraget samt se till att de gode männen och
förvaltarna får den utbildning de behöver för sina uppdrag.
Överförmyndarnämnden ansvarar inte för kommunens förvaltarverksamhet
med anställda gode män och förvaltare. Det ansvaret har
funktionsstödsnämnden.
Överförmyndarnämnden har ansvar för de resurser som avser de egna
ledamöterna och deras arvoden samt arvoden till gode män och förvaltare.
Det åligger nämnden att inom sitt verksamhetsområde lämna
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder det biträde
som begärs av den.
Nämnden ska beakta ett barnrätts-, jämställdhets- och
antidiskrimineringsperspektiv.
2 § Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden får uppdra åt ledamot, ersättare som har kallats till tjänstgöring eller
tjänsteman hos kommun att, på villkor som nämnden bestämmer, på dess
vägnar avgöra ärenden enligt följande bestämmelser: vad som föreskrivs i lag
och nämndens delegationsordning.
3 § Överförmyndarnämnden biträds av en begränsad förvaltningsorganisation
som har sin administrativa hemvist vid arbetsmarknads- och socialnämnden.
Arbetsmarknads- och socialnämnden är anställningsmyndighet och har
arbetsmiljöansvar för den personal som arbetar på delegation från
överförmyndarnämnden. Arbetsmarknads- och socialnämnden har även ansvar
för överförmyndarnämndens administration och drift, såsom lokaler och ITsystem.
4 § Nämnden består av sju ledamöter och sju ersättare, som väljs av
kommunfullmäktige.
Om val av ledamöter och ersättare samt om ledamöters och ersättares valbarhet,
tjänstgöringstid, entledigande och rätt till avsägelse stadgas i föräldrabalken.
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Om tid för valet, verkan av att valbarheten upphör och rätt för ersättare att
närvara vid nämndens sammanträden stadgas i kommunallagen. I
föräldrabalken och kommunallagen finns även bestämmelser om ersättares
inkallande till tjänstgöring.
5 § Bland ledamöterna i nämnden utser kommunfullmäktige en ordförande, en
vice ordförande och en andra vice ordföranden att tjänstgöra under den tid för
vilken de blivit valda som ledamöter.
Om varken ordföranden eller de vice ordförandena kan närvara vid
sammanträde med nämnden utser nämnden annan ledamot att för tillfället föra
ordet.
6 § Vid sammanträde med nämnden får chefen för förvaltningsorganisationen
närvara och delta i överläggningarna, i den mån inte nämnden för särskilt fall
beslutar annat.
7 § Nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Sammanträde
skall även hållas, när en tredjedel av ledamöterna begär det eller ordföranden
anser att det behövs.
8 § Kallelse till sammanträde bör utfärdas skriftligen och, om inte något ärende
kräver skyndsammare handläggning, tillställas ledamöter och ersättare senast
fem dagar före sammanträdet. Kallelse bör vara åtföljd av föredragningslista
med de ärenden som ska behandlas på sammanträdet.
Vid förhinder för ledamot att närvara vid sammanträde ska detta i god tid
meddelas nämndens sekreterare samt ledamotens ersättare. Ordföranden vid
sammanträdet ansvarar för att ersättare sätts in.
9 § Om inte överförmyndarnämnden bestämmer annat, ska handlingar som
utfärdas på dess vägnar undertecknas av ordföranden eller en vice ordförande
eller - vid förfall för dessa - av två bland övriga ledamöter. Direktören eller
nämndens sekreterare kontrasignerar.
10 § Överförmyndarnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda
med ledamöter och ersättare närvarande på distans.
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att alla deltagare kan se och höra varandra och
delta på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del
av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.
Ordföranden avgör om deltagande får ske på distans vid det aktuella
sammanträdet.
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i
nämnden.

