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Reglemente för Överförmyndarnämnden 
Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen och övrig lagstiftning gäller 
bestämmelserna i detta reglemente för överförmyndarnämnden. 

 

§ 1 Kommunal samverkan 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet och måste enligt lag finnas i varje 
kommun. Enligt kommunallagen 9 kap 19 § får kommunfullmäktige besluta att en nämnd ska vara 
gemensam med en annan kommun och att kommunen får fullgöra sina uppgifter genom en 
gemensam nämnd. En gemensam nämnds uppgifter ska närmare preciseras i en överenskommelse 
mellan de berörda kommunerna och regionerna. 

Kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund har sedan 2015 en gemensam 
överförmyndarnämnd och organisation för överförmyndarverksamheten. Nämnden kallas för 
Överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund. 

 

§ 2 Värdkommun 

Stenungsunds kommun är värdkommun och huvudman för den gemensamma nämnden. Nämnden 
har en egen organisation som svarar för beredning och verkställighet av nämndens 
ansvarsområde. Organisationen är benämnd överförmyndarenheten och samtliga arbetstagare 
inom enheten har sin anställning i Stenungsunds kommun. 

 
§ 3 Allmänt om överförmyndarnämndens uppgifter 

Överförmyndarnämnden är den nämnd som utövar tillsyn över förmyndare, gode män och 
förvaltare samt kontrollerar att de fullgör sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Nämnden ska 
särskilt se till att den enskildes tillgångar i skälig omfattning används till hans eller hennes nytta. 
Nämnden ska också se till att förmyndare, gode män och förvaltare fullgör sina skyldigheter och 
handlar på det sätt som är bäst för den enskilde. I nämndens ansvar ingår också att fastställa 
arvode och ersättning för utgifter som ställföreträdarna har rätt till.  

De lagar som reglerar överförmyndarverksamheten har karaktären av skyddslagstiftning. 
Verksamheten sträcker sig över samtliga av juridikens områden men styrs främst av 
föräldrabalken, lag om god man för ensamkommande barn och förmynderskapsförordningen samt 
olika lagar inom den ekonomiska familjerättens områden 
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§ 4 Övriga uppgifter  

Nämnden ansvarar också för: 

• Att lämna yttrande inom sitt ansvarsområde. 

• Att uppdatera de regler, riktlinjer och lokala bestämmelser som har utfärdats inom 

nämndens ansvarsområde. 

 

§ 5 Överförmyndarnämndens ansvar för ekonomi 

Överförmyndarnämnden ska bereda dess budget inför behandlingen i respektive 
medlemskommuns kommunfullmäktige. 

 

§ 6 Nämndens rapporteringsskyldighet 

Nämnden ska regelmässigt till kommunfullmäktige rapportera hur de uppgifter som delegerats 
från kommunfullmäktige till nämnden fullgjorts. Rapportering ska ske i den ordning som 
kommunfullmäktige särskilt beslutar om. 

 

§ 7 Processbehörighet 
Nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt 
ansvarsområde. Nämnden har rätt att överklaga andra myndigheters beslut inom sina 
ansvarsområden. 

 

§ 8 Personuppgiftsansvarig 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet 
enligt detta reglemente. Nämnden ska utse dataskyddsombud. 
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Arbetsformer för Överförmyndarnämnden 
§ 9 Överförmyndarnämndens sammansättning  
Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare, en ledamot och ersättare per kommun.  

 

§ 10 Presidium 

Värdkommunen utser ordförande. Vice ordförandeskapet roterar per manatperiod mellan övriga 
medlemskommuner i följande ordning: 1 Lilla Edet, 2 Tjörn, 3 Orust. 

 

§ 11 Ersättarnas tjänstgöring 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ledamoten ska i god tid före 
sammanträdet underrätta sin ersättare och nämndens sekretariat.  

Ersättare har rätt att närvara vid sammanträdet även om ordinarie ledamot tjänstgör. Ersättare 
har yttranderätt, dock inte förslagsrätt eller rätt att få avvikande mening antecknad i protokollet.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid 
företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas 
får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare 
som kommer längre ner i ordningen.  

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra, efter att ärendet har behandlats. 

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna. 

 

§ 12 Ersättare för ordföranden 

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett sammanträde fullgör den ledamot 
som varit med längst tid (ålderspresidenten) ordförandens uppgifter. Har två eller flera ledamöter 
lika lång tjänstgöringstid som ledamot ska den äldste av dem vara ålderspresident. 
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§ 13 Inträdesordning 

Nämndens inträdesordning: 

• Då ledamot är frånvarande träder i första hand ersättare från samma kommun in. 

• I andra hand träder ersättare från eget parti in. 

• I tredje hand träder ersättare från Stenungsunds kommun in. 

• I fjärde hand träder övriga ersättare in i följande ordning: 1 Lilla Edet, 2 Tjörn och 3 Orust.   

 

§ 14 Kallelse till sammanträde  

Ordföranden ansvarar för att kallelsen utfärdas till sammanträdet. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla tid och plats för sammanträdet samt föredragningslista. Kallelsen ska på lämpligt sätt 
delges varje ledamot och ersättare, senast sju dagar före sammanträdesdagen. Ordföranden avgör 
i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende ska bifogas kallelsen. Om ordföranden och 
vice ordföranden inte kan kalla till sammanträdet ska ålderspresidenten göra det. 

 

§ 15 Sammanträden 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden beslutar. Ordföranden och vice 
ordföranden har rätt att kalla till extra nämnd när behov uppkommer, likaså kan presidiet ställa in 
ett sammanträde om särskilda skäl föreligger. 

Nämnden sammanträder alltid i värdkommunen. 
 

§16 Yrkande 

En ledamot som yrkar något ska göra det skriftligt. Yrkandet ska lämnas före den tidpunkt som 
fastställts för justeringen av protokollet. 
 

§ 17 Reservation 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för 
justeringen av protokollet. 
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§ 18 Justering av protokoll 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska 
justeras omedelbart. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. Nämndens protokoll 
ska anslås på respektive medlemskommuns anslagstavla. 
 

§ 19 Delgivning 

Delgivning med överförmyndarnämnden sker med ordföranden eller anställd som nämnden 
bestämmer. 
 

§ 20 Undertecknande av handlingar 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden eller vid förfall vice ordförande. Vid förfall av vice ordföranden får ledamot och 
anställd som nämnden utser kontrasignera handlingen. 

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

 
§ 21 Delegation av beslutanderätten 

Omfattningen av den delegation som den gemsamma nämnden beslutat om redovisas i en särskild 
delegationsordning.   
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