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§ 1 

Överförmyndaren ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen 

bedrivs i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalken (1949:381), 

förmynderskapsförordningen (1995:379), andra författningar som reglerar 

frågor knutna till överförmyndarens verksamhet samt tillämpliga regler i 

kommunallagen (1991:900). 

Överförmyndaren fattar beslut inom sitt ansvarsområde och är ansvarig för 

att underlag till kommande budget lämnas till kommunstyrelsen inför 

behandling i fullmäktige, information om överförmyndarens verksamhet 

sprids till allmänheten, nödvändiga handlingar finns tillgängliga för 

allmänheten och att öppettider meddelas till kommunens telefonväxel och 

publiceras på kommunens hemsida. 

Överförmyndaren ska arbeta för att effektivisera och förenkla rutiner och 

administration. Överförmyndaren ska utöver vad som föreskrivits i lag och 

förordning bedriva verksamheten enligt de mål och riktlinjer som 

kommunfullmäktige har bestämt. 

Överförmyndaren ska samråda med övriga nämnder, andra myndigheter och 

organisationer som berörs av överförmyndarens ansvarsområde. 

Överförmyndaren får föra talan i mål och ärenden inom sitt ansvarsområde. 

§ 2 

Följande beslut får inte delegeras: 

- Yttrande till kommunfullmäktige. 

- Beslut om entledigande av god man eller förvaltare på grund av 

olämplighet. 

- Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. 

- Beslut om vitesföreläggande. 

- Avslagsbeslut. 

§ 3 

Överförmyndarorganisationen består av en överförmyndare och en ersättare 

för överförmyndaren. Båda väljs av kommunfullmäktige. 

§ 4 

Ersättaren för överförmyndaren ska tjänstgöra som överförmyndare vid 

ordinarie överförmyndares frånvaro. 

§ 5 

Myndighetens förvaltningsorgan är samordnat med Kalmar kommun och 

Borgholms kommun genom en gemensam kanslifunktion för utförande av 

lagstadgad överförmyndarverksamhet. Den gemensamma kanslifunktionen 

biträder överförmyndaren i fullgörandet av överförmyndarens 

arbetsuppgifter.  

Överförmyndaren kan för möten som behöver genomföras i Mörbylånga 

kommun boka kommunala lokaler.  
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§ 6 

Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig och arkivansvarig för 

myndighetens verksamhet. 

För överförmyndaren gäller av kommunfullmäktige fastställt 

arkivreglemente. 

§ 7 

Överförmyndaren ska kontinuerligt följa upp verksamheten och rapportera 

till kommunstyrelsen hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret. 
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