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§ 1. Inledande bestämmelser
Överförmyndarnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente.
För överförmyndarnämndens arbete gäller även reglementet med gemensamma
bestämmelser för nämnder i Nacka kommun.
Överförmyndarnämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare. Mandatperioden är
fyra år, räknat från och med den första januari året efter det år då val av
kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

§ 2. Överförmyndarnämndens ansvarsområde och uppgifter
A.
Överförmyndarnämnden är huvudman för och/eller myndighet inom nedan angivna
ansvarsområden. Detta innebär att nämnden har ansvar för finansiering,
målformulering, effektivitet och uppföljning av verksamheten. I ansvaret ingår att
nämnden säkerställer en god kommunikation och dialog med dem som
verksamheten riktar sig till och tillser att de får en allsidig information om
verksamheten.
B.
Överförmyndarnämnden ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter inom
överförmyndarverksamheten enligt föräldrabalken, samt vad som i övrigt åvilar
överförmyndare eller överförmyndarnämnd enligt annan lag och författning.
Nämnden ska därvid särskilt
1. kontinuerligt verka för att det finns gode män och förvaltare att tillgå så att
god man eller förvaltare skall kunna utses inom kortast möjliga tid efter det
att enskilds behov av sådan konstaterats,
2. erbjuda gode män och förvaltare möjlighet till kunskapsutbyte och
information som är väsentlig för uppdragets fullgörande.
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C.
Överförmyndarnämnden är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som
behandlas inom nämndens verksamhetsområde. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i de kommungemensamma system för vilka kommunstyrelsen är
personuppgiftsansvarig ska personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de
instruktioner som lämnas av kommunstyrelsen. Om nämnden ska behandla
personuppgifter i system för vilka annan nämnd är personuppgiftsansvarig ska
personuppgiftsbehandlingen ske i enlighet med de instruktioner som lämnas av den
personuppgiftsansvariga nämnden.
D.
I de fall nämnden enligt bestämmelse i detta reglemente utgör sådan kommunal
nämnd som anges i lag, för nämnden kommunens talan i andra mål- och ärenden
enligt samma lag. Detsamma gäller om nämnden genom annan bestämmelse i
reglementet ansvarar för en uppgift och beslut som nämnden har fattat med stöd av
den bestämmelsen överklagas. Nämnden bemyndigas vidare att vidta de åtgärder som
behövs för indrivning av obetalda, till betalning förfallna fordringar inom nämndens
ansvarsområde.
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