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Revidering av delegationsordning med anledning
av inrättande av Familjerätt Nordost

Förvaltningens förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna
revidering av delegationsordning i enlighet med förslag.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ändringarna
börjar gälla 1 januari 2022.
Sammanfattning
Behov av att revidera delegationsordning för Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd har uppstått dels med anledning av ändringar i lag
och föreskrifter samt dels med anledning av förslaget om inrättande
av Familjerätt Nordost, en gemensam familjerättsverksamhet för
Spånga-Tensta och Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnder.
Ändringarna innebär att Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltningar får en likalydande delegationsordning. Detta
i syfte att underlätta för verksamheten Familjerätt Nordost att arbeta
gentemot de två stadsdelsnämnderna.
Bakgrund
Behov av att revidera Delegationsordning Spånga-Tensta
stadsdelsnämnd (ST beslutad §7 27 maj 2021) har uppstått med
anledning av förslaget om samarbete med Rinkeby-Kista
stadsdelsnämnds rörande familjerättsverksamhet. Beslut om
tecknande av överenskommelse gällande detta föreslås SpångaTensta stadsdelsnämnd i tjänsteutlåtandet Samarbete med RinkebyKista stadsdelsnämnd rörande familjerättsverksamhet den 16
december 2021 §5, diarienummer ST2021-481. Samarbetet är tänkt
att starta den 1 januari 2022.
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Vidare uppstår behov av ändringar med anledning av förändringar i
Föräldrabalk (1949:381), Socialtjänstlag (2001:453) samt åtföljande
ändringar i Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöds
föreskrifter och allmänna råd om socialnämndens utredning och
fastställande av faderskap eller föräldraskap samt om

Tjänsteutlåtande
Dnr ST 2021/581
Sida 2 (3)

socialnämndens utredning när barn har kommit till genom
assisterad befruktning av ensamstående (HSLF-FS 2021:64).
Ärendet
Kapitel 7 Föräldrabalken, avsnitt 7.6 till 7.14 i
delegationsordningen för Spånga-Tensta stadsdelsnämnd föreslås
ersättas i enlighet med bilaga 1; Förslag till delegation Familjerätt
Nordost. Nedan beskrivs förändringarna i korthet.
Föräldrabalk
Lagändringar gällande föräldrabalk (1949:381) träder ikraft den
första januari 2022. Lagändringen gör gällande att föräldrar, de
första 14 dagarna efter födelsen, ska kunna bekräfta faderskap och
föräldraskap via en elektronisk tjänst hos Skatteverket. Efter 14
dagar övergår ansvaret för att fastställa faderskap och föräldraskap
till familjerätten.
Myndigheten för föräldraskapsstöd och familjerätt har i och med
lagändringarna den 1 september 2021 beslutat om nya föreskrifter
och allmänna råd HSLF-FS 2021:64. I föreskriften framkommer det
att familjerätten framöver endast kommer använda ett protokoll för
faderskaps- och föräldraskapsutredningar, så kallat U-protokoll.
Tidigare användes de så kallade S-, MF-, FÖR-, Ä- och ENprotokollen.
Socialtjänstlag
Lagändringar gällande socialtjänstlagen (2001:453) träder ikraft den
1 januari 2022. I lagändringen framgår att kommunen ska sörja för
att föräldrar som inte är överens i frågor om vårdnad, boende eller
umgänge kan erbjudas informationssamtal under sakkunnig ledning.
I lagen (2021:530) om informationssamtal finns bestämmelser om
sådana samtal.
Samarbete Familjerätt Nordost
Från den 1 januari 2022 föreslås att familjerättsverksamhet utförs av
Familjerätt Nordost genom ett samarbete mellan Spånga-Tensta och
Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnder.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen individ och familj inom
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning samt avdelningen socialtjänst
inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att delegationsordningen för familjerätten
ändras i enlighet med förslaget i bilaga 1; Förslag på delegation
Familjerätt Nordost.
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Ändringarna avser justeringar och förtydliganden utifrån de
beskrivna ändringarna i lag och föreskrifter. Ändringarna innebär
även att Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltningar
får en likalydande delegationsordning. Detta i syfte att underlätta
för verksamheten Familjerätt Nordost att arbeta gentemot de två
stadsdelsnämnderna.

Victoria Callenmark
tf. Stadsdelsdirektör
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