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Reglemente för Malmö överförmyndarnämnd
Ant av kf 17/12 2009, § 241, bih 121
Ändr av kf 25/10 2012, § 169, bih 113, och 27/4 2017, § 91.

1§
Överförmyndarnämnden handhar och beslutar, med den begränsning som anges i 3 kap. 9
§ kommunallagen (1991:900), 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.
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:
1. Tryckfrihetsförordningen (1949:105),
2. Föräldrabalken (1949:381),
3. Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
4. Förvaltningslagen (1986:223),
5. Lagen (1935:46) om tillsyn i vissa fall å oskiftat dödsbo efter medborgare i Danmark,
Finland, Island eller Norge,
6. Lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn,
7. Förmynderskapsförordningen (1995:379)
3§
Överförmyndarnämnden biträds av en begränsad förvaltningsorganisation som har sin
administrativa hemvist vid arbetsmarknads- och socialnämnden. Förvaltningsorganisationen biträder nämnden i ärenden rörande överförmyndarverksamheten och leds
av en chef som svarar inför nämnden i dessa frågor.
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. 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.
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5§
Bland ledamöterna i nämnden utser kommunfullmäktige en ordförande och en vice
ordförande att tjänstgöra under den tid för vilken de blivit valda som ledamöter.
Om varken ordföranden eller vice ordföranden 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 ledamot 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 upptagande de ärenden,
som skall förekomma på sammanträdet.
Förhinder för ledamot att närvara vid sammanträde skall i god tid meddelas nämndens
ordförande, som har att inkalla ersättare.
9§
I överförmyndarnämndens namn utfärdade skrivelser, handlingar och fullmakter skall,
försedda med vederbörande tjänstemans kontrasignation, å nämndens vägnar
undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden.
Handling som utfärdas på grund av uppdrag enligt 2 § i detta reglemente får dock på
nämndens vägnar undertecknas på sätt nämnden bestämmer.
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