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Delårsrapport per april 2019 

FAMILJERÄTTSNÄMNDEN 
GFN/2018:1, behandlas på familjerättsnämnden den 11 juni 2019 
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Sammanfattning 

Under våren 2019 har förvaltningen erbjudit och hållit i föräldrautbildningen BIFF (barn i föräldrars fokus). BIFF är 
en utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som lever separerade och som inte kommer överens i frågor som rör 
gemensamma barn. 

Den 1 januari 2019 trädde en ny lagstiftning i kraft gällande föräldraskap. Lagstiftningen har föregåtts av regeringens 
proposition 2017/18:155, Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. 

Arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. 

Nettokostnaderna för gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö uppgår till 1,6 mkr och 
visar ett underskott på 0,1 mkr jämfört med periodiserat budget. Verksamhetens nettokostnader 0,2 mkr högre i 
jämförelse med samma period 2018 vilket i huvudsak förklaras av högre personalkostnader. Periodens 
budgetavvikelse förklaras av högre personalkostnader än budgeterat till följd av en ojämn fördelning av kostnader 
över året. 

Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå med budget. 

Nämndens ansvarsområden 

Gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö ger råd och stöd till separerade föräldrar och 
ansvarar för frågor som rör faderskap, adoption, skilsmässa, samarbetsavtal samt utredning om vårdnad, boende, 
och umgänge. Med den gemensamma nämnden ges bättre förutsättningar att upprätthålla och utveckla en god 
kvalitet. 

Viktiga händelser 

Under våren 2019 har förvaltningen erbjudit och hållit i föräldrautbildningen BIFF (barn i föräldrars fokus). BIFF är 
en utbildning och samtalsgrupp för föräldrar som lever separerade och som inte kommer överens i frågor som rör 
gemensamma barn. 

Den 1 januari 2019 trädde en ny lagstiftning i kraft gällande föräldraskap. Lagstiftningen har föregåtts av regeringens 
proposition 2017/18:155, Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap. 

I mars 2019 lämnade Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) över en skrivelse till 
Socialdepartementet. Skrivelsen beskriver åtgärder, förslag på åtgärder samt förslag på överväganden angående stöd 
före, under och efter adoption. 

Mål och uppdrag 

Kommunfullmäktige har i Solna stads verksamhetsplan och budget 2019 med inriktning för 2020-2021 beslutat om 
nämndmål och uppdrag för nämnderna. 

Nämndmål 

Nämndmålen följs i första hand upp i samband med delårsrapport per augusti och i årsredovisning. I delårsrapport 
per april beskrivs endast om det uppstått någon väsentlig avvikelse för nämndens nämndmål. 

  

Nämndmål 

Familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar för sina barn utifrån barnens behov och rätt. 

Det pågående arbetet med nämndmålen fortskrider utan några väsentliga avvikelser 

Ekonomisk analys 

Utfall och årsprognos 

Nettokostnaderna för gemensamma familjerättsnämnden för Solna, Sundbyberg och Ekerö  uppgår till 1,6 mkr och 
visar ett underskott på 0,1 mkr jämfört med periodiserat budget. Verksamhetens nettokostnader 0,2 mkr högre i 
jämförelse med samma period förra året vilket i huvudsak förklaras av högre personalkostnader. 
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Periodens budgetavvikelse förklaras av högre personalkostnader än budgeterat till följd av en ojämn fördelning av 
kostnader över året. 

Periodens utfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 % 19/18 

Budget- 
avvikelse 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Taxor och avgifter 0,0 0,0  0,0 0,0 0 0,0 

Hyror och arrenden 0,0 0,0  0,0 0,0 0 0,0 

Bidrag 1,7 1,5  0,0 4,9 4,9 0,0 

Försäljning av verksamhet 0,0 0,0  0,0 0,0 0 0,0 

Övriga intäkter 0,0 0,0  0,0 0,0 0 0,0 

Interna intäkter (kto 39) 0,0 0,0  0,0 0,0 0 0,0 

Summa intäkter 1,7 1,5 10,1 % 0,0 4,9 4,9 0,0 

Personalkostnader -2,6 -2,3  -0,1 -7,6 -7,6 0,0 

Köp av verksamhet/tjänster -0,1 -0,1  0,0 -0,4 -0,4 0,0 

Lokalkostnader -0,3 -0,3  0,0 -0,9 -0,9 0,0 

Kapitalkostnader 0,0 0,0  0,0 0,0 0 0,0 

Övriga kostnader -0,2 -0,1  -0,1 -0,2 -0,2 0,0 

Interna kostnader (kto 79) 0,0 0,0  0,0 -0,2 -0,2 0,0 

Summa kostnader -3,2 -2,9 12,0 % -0,1 -9,3 -9,3 0,0 

Verksamhetens 
nettokostnader 

-1,6 -1,4 14,2 % -0,1 -4,4 -4,4 0,0 

        

Helårsprognosen för nämnden är ett resultat i nivå med budget. 

Investeringsredovisning 

Nämnden förväntas inte ha några utgifter för investeringar under året. 

Investeringsutfall och årsprognos 

  Periodutfall Årsprognos 

mkr 
2019 2018 

Differens 
19/18 

Budget Prognos 
Budget- 

avvikelse 

Kapitalinventarier, 
arbetsmiljöåtgärder 

0,0 0,0 0,0 -0,1 0 0,1 

Verksamhetsmått 

Nedan redovisas verksamhetsmått i enlighet med nämndens uppföljnings- och utvärderingsplan. 
Verksamhetsmåtten är ett urval och urvalet har skett utifrån vilka nyckeltal som är viktiga för nämnden att följa. 

Redovisningen av verksamhetsmåtten är en ny del av rapporten och börjar därför på 2019. 

Familjerättsligt 

Antal barn där samarbetssamtal startat 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 24 18 11 20         

Antal barn där upplysningar startat 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 19 18 24 15         

Antal startade utredningar gällande vårdnad, umgänge eller boende 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 8 6 9 3         

Antal pågående utredningar gällande vårdnad, umgänge eller boende 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 
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2019 46 52 48 44         

Föräldraskap 

Antal barn där faderskap/föräldraskap fastställts 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 98 104 107 104         

Antal barn där faderskap/föräldraskaputredningar lagts ned 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 0 6 1         

Adoption 

Antal pågående medgivandeutredningar 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 7 6 6 6         

Antal mottagna adoptivbarn från utlandet 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 0 0 0 0         

Umgängesstöd 

Antal pågående beslut från domstol om umgängesstöd 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 28 29 26 25         

Antal barn med verkställt umgängesstöd 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 10 17 19 18         

Antal avslutade ärenden om umgängesstöd 

  jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 

2019 2 3 0 0         

 




