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Socialnämnden 
2022-03-21 

Utredning av gemensam familjerätt med 
nordostkommuner 

Förslag till beslut 

Socialnämnden beslutar uppdra åt socialchefen att utreda förutsättningarna för 
en gemensam familjerätt med andra nordostkommuner och återrapportera 
förslag på åtgärder. 

Sammanfattning 

Familjerätt finns i alla kommuner och utför uppgifter som åligger socialnämnd i 
frågor om vårdnad, umgänge och boende för barn. Flera av uppgifterna är sällan 
förekommande och kräver specialistkompetens i handläggningen. I en medelstor 
kommun är det ofta ett fåtal handläggare som arbetar med familjerätt, vilket gör 
det till en sårbar verksamhet där det är svårare att säkerställa kontinuitet och 
långsiktig kompetensförsörjning över tid. Det finns exempel från länet och från 
flera delar i landet där kommuner har valt att gå samman i organisationen av 
familjerätt.  

Några kommuner i nordostdelen av Stockholm har uttryckt intresse för att 
organisera sin familjerätt tillsammans. Detta behöver utredas för att klarlägga 
dels de ekonomiska konsekvenserna och dels de verksamhetsmässiga 
konsekvenserna. Socialchefen föreslås få i uppdrag att utreda frågan om 
gemensam familjerätt och att återrapportera resultatet.  

Ärendet 

Bakgrund 
Diskussioner om någon form av gemensam familjerätt mellan 
nordostkommunerna i Stockholms län har förts i olika former och forum de 

Tjänsteutlåtande 
2022-01-28 
Dnr SON 2022/36-71 



 

 

 

Tjänsteutlåtande 
2022-01-28 
Dnr SON 2022/36-71 

2(3) 

senaste tio åren. Frågan belystes 2009 men resulterade inte i ett förslag. 2019 
anlitades ett konsultföretag för att utreda frågan. Underlaget som presenterades 
ansågs inte vara tillräckligt för ställningstagande och beslut i frågan. 

De nordostkommuner som utöver Täby i nuläget eventuellt är intresserade av att 
utreda frågan är Danderyd, Lidingö, Vaxholm och Österåker. 

Familjerättens verksamhet är en specialiserad verksamhet inom socialtjänsten 
som till stor del utgörs av myndighetsutövning och är ett av de mer juridiskt 
komplicerade områdena inom socialtjänsten. Det familjerättsliga arbetet upptar i 
regel en liten del av individ- och familjeomsorgens samlade resurser, vilket 
medför en utmaning för kommunerna över tid att upprätthålla 
kompetensförsörjning och god kvalitet inom området. Familjerättens arbete 
regleras både i socialtjänstlagen och i föräldrabalken, och familjerätten utför även 
uppdrag åt tingsrätten. 

Syftet med en gemensam familjerätt skulle vara att uppnå samordningsvinster i 
form av en mer effektiv, mindre sårbar verksamhet med bred kompetens, som 
säkerställer kontinuitet och långsiktig kompetensförsörjning över tid. Med det 
följer en hög rättssäkerhet och kvalitet i verksamheten och god service till 
medborgaren.  

Runtom i landet finns det exempel på kommuner som organiserat sin familjerätt 
gemensamt. Det finns huvudsakligen två alternativ. Det ena är att ha en 
gemensam nämnd med en gemensam verksamhet. Det andra är att ha kvar 
enskild nämndorganisation men ha en gemensam verksamhet. Exempel på 
kommuner som valt något av alternativen är Solna, Sundbyberg och Ekerö liksom 
Järfälla och Upplands-Bro. I Stockholms stad finns det flera exempel på 
stadsdelar som har organiserat sina familjerättsverksamheter gemensamt.  

Familjerätt i Täby 
I Täby kommun finns familjerätten i nuläget organiserad under avdelningen 
Individ- och familjeomsorg inom verksamhetsområdet social omsorg. Enheten 
som familjerätten ingår i heter familjeenheten och omfattar cirka 60 
medarbetare. Två enhetschefer leder enheten och det finns gruppledare som stöd.  

Familjerätten i Täby består av sex socialsekreterare och en gruppledare. Av de 
kommuner som kan vara intresserade av en gemensam organisation av 
familjerätten har Täby störst verksamhet, liksom störst befolkningsunderlag.  
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Konsekvenser för barn 
Familjerättens verksamhet riktar sig nästan uteslutande till barn och deras 
föräldrar. I en utredning av förändrad organisation av familjerätten behöver 
därför en barnkonsekvensanalys göras. 

Ekonomiska överväganden 

Utredning av gemensam organisation av familjerätt genomförs inom 
socialnämndens tilldelade resurser och medför inga ekonomiska konsekvenser 
för kommunen. En utredning kommer att presentera de ekonomiska 
konsekvenserna av ett förslag. 

Claes Lagergren 
Socialchef 

Kotte Wennberg  
Avdelningschef individ- och familjeomsorg 

Expedieras 

Socialchef Claes Lagergren 
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