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Reglemente för överförmyndaren
i Burlövs kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-16, § 17
Träder i kraft 2015-02-16

Utöver bestämmelserna i kommunallagen gäller följande för överförmyndaren.
Ansvarsområde
1§

Överförmyndaren fullgör och ansvarar för överförmyndarverksamheten i kommunen
i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalken (1949:381), förmyndarskapsförordningen (1995:379) och andra författningar som reglerar frågor knutna till verksamheten.
Befogenhet att föra talan
2§

Överförmyndaren skall själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden som faller inom överförmyndarens förvaltningsområde.
Uppföljning och intern kontroll
3§

Överförmyndaren skall kontinuerligt följa upp verksamheten och regelmässigt rapportera hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under
budgetåret.
Överförmyndaren skall se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Överförmyndaren har därvid
att årligen fastställa och följa upp en plan för den interna kontrollen.
Samråd
4§

Överförmyndaren skall verka för att samråd sker med dem som utnyttjar överförmyndarverksamhetens tjänster.
Delgivning
5§

Delgivning sker med överförmyndaren eller överförmyndarens ersättare.
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Undertecknande av handlingar
6§

Avtal, andra handlingar och skrivelser, som beslutas av överförmyndaren skall undertecknas av överförmyndaren eller vid förfall för denne av överförmyndarens ersättare.
Arkiv- och registeransvar
§7

Överförmyndaren är personuppgiftsansvarig.
Överförmyndaren är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.
Överförmyndarens arbetsformer
Sammansättning
§8

Förutom överförmyndaren skall en ersättare utses. Överförmyndaren och ersättaren
utses av kommunfullmäktige för en period av fyra år från och med året efter det att
allmänna val av kommunfullmäktige ägt rum.
Ersättaren skall tjänstgöra i överförmyndarens ställe då denne är jävig eller annars är
förhindrad att tjänstgöra.
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