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Gemensamma familjerättsnämnden 

Plats och tid 2022-02-21    Solna stadshus, rum 160 kommunfullmäktigesalen, kl. 
16:00-16:48 
 

Ledamöter 
Arion Chryssafis (M), ordförande  
Patrik Tengberg (S) 
Kjell Öhrström (M) 
Martin Andreasson (L) 
Per-Ove Nelstrand (S) 

Tjänstgörande ersättare 
 

 

Närvarande ersättare 
Marcela Arosenius (C)  
Annika Zetterlund (M) 
Antina-Maria Hessel (C) 
Eva Qvarnström (KD) 

Övriga närvarande 
Ann-Charlotte Fager, förvaltningschef 
Mats Klasson, familjerättssekreterare § 2  
Samia Ibrahim, familjerättssekreterare § 3-13 
Anna Eken, nämndsekreterare 
 

 
Utses att justera Patrik Tengberg (S) 

 
Plats och tid Solna stadshus, 2022-02-21 

 
Paragrafer §§ 1-14 

 
 

Underskrifter Sekreterare  
  Anna Eken 

 
 

 Ordförande  
  Arion Chryssafis (M) 

 
 

 Justerare  
  Patrik Tengberg (S) 

 
 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-02-22. 
Anslaget tas ner 2022-03-16. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2022-03-15. 
Originalprotokollet förvaras på socialförvaltningen i Solna. 
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§ 1 
Fastställande av föredragningslista 
 
Gemensamma familjerättsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 2 
Ansökan om medgivande till adoption enligt 6 kap 12 § 
socialtjänstlagen 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du gemensamma familjerättsnämnden som 
gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 3 
Gemensamma familjerättsnämndens årsredovisning 2021 
(GFN/2020:1) 
 

Beslut 
Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö tar del av 
årsredovisning för 2021. 
 
Sammanfattning 
Familjerätten har under året erbjudit föräldrautbildningen Barn i föräldrars fokus 
(BIFF) digitalt vid fem tillfällen. BIFF är en utbildnings- och samtalsgrupp för föräldrar 
som lever separerade och som inte kommer överens i frågor som rör gemensamma 
barn och omfattar tre utbildningstillfällen. Utbildningen har utvärderats av deltagarna 
med väldigt goda omdömen. 
 
Under hösten har fler handläggare utbildats i Hela barn. Hela barn är en barnfokuserad 
samtalsserie med fem strukturerade samtal för föräldrar i konflikt. En samverkan 
kommer ske mellan familjerätt och barn- och ungdomsenhetens öppenvård för att bäst 
ta till vara på modellen. Hela barn kan användas både av öppenvården och i 
samarbetssamtal och informationssamtal. 
 
Riksdagen har beslutat om ändringar i bland annat föräldrabalken som syftar till att 
stärka barnrättsperspektivet i vårdnadsprocessen, skapa bättre förutsättningar för att nå 
samförståndslösningar och stärka skyddet för barn som riskerar att fara illa. Ändringen 
innebär bland annat: 

• Att barnets rätt till information och att komma till tals tydliggörs 
• Att föräldrar som överväger att inleda en tvist om barn som huvudregel ska ha 

deltagit i informationssamtal hos socialnämnden innan de kan vända sig till 
domstolen 

• Att en tillfällig vårdnadshavare ska kunna utses till exempel i en situation där det 
förekommit dödligt våld inom familjen 

• Att en tidsgräns på fyra månader införs för utredningar om vårdnad, boende 
och umgänge 

 
Lagen om informationssamtal träder i kraft den1 januari 2022, medan kravet på 
deltagande i informationssamtal träder i kraft den 1 mars 2022. Övriga lagändringar 
trädde i kraft den 1 juli 2021. Den lagstadgade tidsgränsen på fyra månader för 
utredningar om vårdnad, boende och umgänge som begärs av Tingsrätten har ännu inte 
inneburit någon större förändring för verksamheten då detta varit praxis för 
verksamheten även innan. Barnets rätt till information och delaktighet innebär att 
familjerätten kan samtala med barn utan föräldrars samtycke och närvaro både i 
utredningar och i snabbupplysningar. 
 
Kommunfullmäktige beslutade i stadens verksamhetsplan och budget för 2021 om ett 
nämndmål för gemensamma familjerättsnämnden. Målet bedöms som uppfyllt. 
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Nämndens nettokostnad uppgår till 4,3 mkr vilket är i paritet med föregående år. 
 
Nämndens nettokostnad är 0,2 mkr lägre i jämförelse med budget på grund av lägre 
kostnad för personal som påverkas av lägre semesterskuld (0,1 mkr) och en kortare 
period av vakans av personal. 
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§ 4 
Dokumenthanteringsplan för gemensamma 
familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö 
(GFN/2022:2) 
 

Beslut 
Gemensamma familjerättsnämnden fastställer dokumenthanteringsplanen. 
 
Sammanfattning 
Med anledning av lag (2021:530) om informationssamtal har socialförvaltningen gjort 
en översyn av familjerättsnämndens dokumenthanteringsplan (GFN/2011:8). Från och 
med den 1 mars 2022 införs krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal 
innan de inleder en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Nämnden ska 
efter samtalet utfärda ett intyg till förälder som har deltagit. Intygen behöver därför 
föras in i dokumenthanteringsplanen.  
 
I övrigt har enbart förändringar gällande upplägg och layout genomförts. 
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§ 5 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § p 1 
föräldrabalken 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du gemensamma familjerättsnämnden som 
gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
 
 
 
 
 

§ 6 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § p 1 
föräldrabalken 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du gemensamma familjerättsnämnden som 
gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 7 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § p 1 
föräldrabalken 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du gemensamma familjerättsnämnden som 
gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
 
 
 
 
 

§ 8 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § p 1 
föräldrabalken 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du gemensamma familjerättsnämnden som 
gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 9 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 2 st 
föräldrabalken 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du gemensamma familjerättsnämnden som 
gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
 
 
 
 
 

§ 10 
Nedläggning av faderskapsutredning enligt 1 kap 3 § 
föräldrabalken 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du gemensamma familjerättsnämnden som 
gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 11 
Nedläggning av faderskapsutredning 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du gemensamma familjerättsnämnden som 
gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
 
 
 
 
 
 

§ 12 
Nedläggning av faderskapsutredning 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du gemensamma familjerättsnämnden som 
gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 13 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Gemensamma familjerättsnämnden tar del av delegationsbeslut från familjerätten 
fattade under perioden 2021-12-06 – 2022-02-20: 
 
Solna: 194 st. 
Sundbyberg: 131 st. 
Ekerö: 59 st. 
 
 
 
 
 

§ 14 
Övrigt 
 
Arion Chryssafis (M) lyfter frågan om digitala utskick av nämndhandlingar, och 
konstaterar att utskicken framöver ska digitaliseras. 
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