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ARKIVBESKRIVNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN
Besöksadress:
Sundsgatan 29
(Under renoveringen av kommunhuset är besöksadressen Östra Vägen 1).
462 85 Vänersborg
Tel. 0521 72 10 74, måndagar-torsdagar kl. 10:00-12:00
Expeditionstid vardagar kl. 09:00-12:00.
Organisation och arbetsuppgifter
I varje kommun måste det enligt lag finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Det är kommunfullmäktige som väljer vilken organisationsform som är mest lämplig för den egna kommunen. I Vänersborgs kommun finns en överförmyndarnämnd bestående av tre ledamöter och tre ersättare. Ledamöterna och ersättarna väljs för fyra år. Överförmyndarnämndens
kansli administrerar verksamheten.
Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens
uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Genom sin tillsyn skall överförmyndarnämnden motverka rättsförluster för de
svagaste i samhället, det vill säga underåriga (barn under 18 år) samt
de som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller
liknande har en god man eller förvaltare förordnad för sig.
Till den allra största delen ägnar sig överförmyndarnämnden åt myndighetsutövning. Med myndighetsutövning menas beslut och åtgärder från det allmännas sida som är ett uttryck för samhällets rätt att utöva makt över medborgarna. Denna rättighet måste alltid grunda sig på lag eller annan författning. Det finns en mängd lagar och bestämmelser som styr överförmyndarnämndens verksamhet. De viktigaste bestämmelserna om hur överförmyndarnämnden skall utöva sin tillsyn finns i föräldrabalken. Övriga lagar som
styr verksamheten är bland annat förmynderskapsförordningen, kommunallagen, förvaltningslagen, sekretesslagen, skadeståndslagen, äktenskapsbalken, sambolagen, ärvdabalken, lag (1924:323) om verkan av avtal som
slutits under påverkan av psykisk störning samt lag (2005:429) om god man
för ensamkommande barn.
För att staten skall kunna kontrollera att överförmyndarnämnden följer alla
dessa bestämmelser har länsstyrelsen till uppgift att utöva tillsyn över överförmyndarnämndens verksamhet. Likaså kan Justitieombudsmannen och Justitiekanslern granska om överförmyndarnämnden uppfyller de lagstadgade
kraven på myndighetsutövningen och därmed också att rättssäkerheten för
den enskilde tillgodoses.
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Arkivorganisation
Överförmyndarnämnden har ett närarkiv som handhas av arkivansvarig. I
närarkivet finns handlingar som används i det dagliga arbetet inom avdelningen.
Kommunfullmäktige antog den 19 juni 2019 en ny dokumenthanteringsplan
som omfattar samtliga kommunens förvaltningar. Här redovisas vilka handlingar som förekommer och hur de handhas, bevarande- och gallringsföreskrifter, samt leveranstid till kommunarkivet.
Överförmyndarnämnden
Arkivansvarig: Avdelningschef
Sökingångar och register
Register över fattade beslut, diarier och innehålls- och arkivförteckningar
finns på överförmyndarnämndens kansli.
Utlämnande av handlingar ska ske enligt Tryckfrihetsförordningens och Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser.
Antagen av överförmyndarnämnden den 16 oktober 2019.

