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Till
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd

Samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
rörande familjerättsverksamhet
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag
att teckna en överenskommelse med Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning om samarbete rörande
familjerättsverksamhet
2. Protokollet justeras omedelbart
Sammanfattning
I Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhetsplan för 2020 angavs
att nämnden skulle utreda möjligheter för en gemensam familjerätt
med närliggande stadsdelsförvaltningar. Under 2020 påbörjades
dialog med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning men det visade sig
att det inte fanns förutsättningar för detta under 2020. Under våren
2021 har ansvariga chefer i de båda förvaltningarna tagit initiativ till
att väcka frågan igen och utifrån en genomförd kartläggning
bedömer förvaltningarna att det finns förutsättningar och fördelar
med samarbete rörande familjerättsverksamheten. I detta
tjänsteutlåtande föreslår förvaltningen att nämnden ger
förvaltningen i uppdrag att teckna en överenskommelse med
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd som innebär att Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning övertar ansvaret för handläggningen av
familjerättsärenden för Spånga-Tenstas räkning. Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning driver verksamheten och tre bemannade
socialsekreterartjänster förs över från Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning till Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning från den
1 januari 2022. Den faktiska flytten sker en bit in på 2022.
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Bakgrund
I Spånga-Tensta stadsdelsnämnds verksamhetsplan för 2020 angavs
att nämnden skulle utreda möjligheter för en gemensam familjerätt
med närliggande stadsdelsförvaltningar. Under 2020 påbörjades
dialog med Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning om ett möjligt
samarbete och tillsammans med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
genomfördes en utredning om förutsättningarna för att inrätta en
gemensam familjerätt. Utredningen visade på att det inte fanns
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förutsättningar för detta under 2020.
Under våren 2021 har ansvariga chefer i de båda förvaltningarna
tagit initiativ till att väcka frågan igen om ett nära samarbete
rörande familjerättsverksamhet. En gemensam arbetsgrupp har
genomfört en kartläggning under perioden juli – september 2021
och utifrån kartläggningen ser ansvariga chefer att det finns
förutsättningar och vinster att ha en gemensam verksamhet som
ansvarar för handläggningen av familjerättsärenden för de båda
stadsdelsnämnderna
Ärendets beredning
Ärendet är berett inom staben i samarbete med avdelningen för
individ och familj. Fackliga företrädare har fått information om
förvaltningens förslag i lokal samverkansgrupp den 21 september
2021 och samverkats den 22 november 2021 efter det att berörda
arbetsgrupper har genomfört en risk- och konsekvensbedömning av
förslaget.
Ärendet
Nuvarande organisation
Familjerättsverksamheten i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning är i
dag en del av familjestödsenheten inom avdelningen för individ och
familj. Verksamheten ansvarar för handläggning av
familjerättsärenden rörande faderskap och föräldraskap, vårdnad,
boende och umgänge, adoption samt namn- och passärenden.
Arbetsgruppen består av en biträdande enhetschef, 4
socialsekreterare och en administratör som delar sin tid mellan
familjerätten och andra verksamheter inom enheten.
Familjerättsverksamheten i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning är
en del av enheten för familj och mottagning inom avdelningen för
individ och familj. Verksamheten har samma uppdrag som i
Spånga-Tensta SDF och består av en biträdande enhetschef, 11,75
socialsekreterare och administratör.
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Familjerättsverksamhet i staden
Utöver Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltningar
driver ytterligare tre stadsdelsförvaltningar i staden
familjerättsverksamhet organiserade inom barn- och
ungdomsenheterna inom den egna förvaltningen.
Ett flertal förvaltningar har valt att gå samman rörande
familjerättsverksamheten. Familjerätt Nordväst är en hopslagen
familjerätt för Hässelby-Vällingby och Bromma
stadsdelsförvaltningar. Familjerätt Sydost är en hopslagen

Tjänsteutlåtande
Dnr ST 2021/481
Sida 3 (4)

familjerätt för Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck
stadsdelsförvaltningar. Familjerätt Sydväst bistår av HägerstenÄlvsjö och Skärholmens stadsdelsförvaltningar.
Synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att
teckna en överenskommelse med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd
rörande en gemensam familjerättsverksamhet. Syfte med ett
samarbete med Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd rörande
familjerättsverksamhet är att minska sårbarheten i en relativt liten
verksamhet och skapa goda förutsättningar för
verksamhetsutveckling och kompetensutveckling inom
verksamhetsområdet. Det finns möjlighet till vissa ekonomiska
effektiviseringar vid ett samarbete.
Den genomförda kartläggningen visar på att det finns
förutsättningar inom Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning att driva
verksamheten. Kommunikationerna till förvaltningshuset i Kista är
goda och det finns ledning i organisationen som säkrar en rättssäker
handläggning och skapar förutsättningar för utveckling av
verksamheten.
Förslaget innebär att förvaltningarna tecknar en överenskommelse
om att familjerättsverksamheten för Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning utförs av Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
Överenskommelsen kommer att innehålla bestämmelser om
 Avtalstid och villkor om förlängning och uppsägning
 Antal anställningar vid avtalets ingång och rutin vid
eventuella behov av utökningar eller neddragningar
 Personalansvar
 Uppdrag som ingår i avtalet
 Styrgrupp; sammansättning och funktion
 Fördelning av kostnader och fördelningsnyckel
 Ekonomirutiner
 Rutiner för verksamhetsplan och uppföljningsrapporter
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För Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning innebär detta att
familjerättsverksamheten avvecklas. Anställningarna för tre
tillsvidareanställda socialsekreterare inom familjerätten överförs till
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning. En tjänst biträdande enhetschef
och en tjänst administrativ assistent får nya uppdrag inom
avdelningen för individ och familj. Två tjänster socialsekreterare
som i dag inte är bemannade med tillsvidareanställda dras in.
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Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning kommer att undersöka
bemanningsbehovet och om det visar sig befogat inrätta och tillsätta
ytterligare en tjänst. Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning befarar inte
att det kommer att uppstå någon övertalighet.
Förslaget innebär att de tre berörda socialsekreterarna bereds
arbetsplatser i Rinkeby-Kista förvaltningshus. Den faktiska
flyttningen bedöms kunna genomföras strax efter årsskiftet
2021/2022. Förslaget innebär att Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning
tar över driften av familjerätten för Spånga-Tensta
stadsdelsförvaltning från och med den 1 januari 2022.
Det finns behov av att se över Spånga-Tensta stadsdelsnämnds
delegationsordning rörande familjerätt så att den harmoniserar med
den för Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd och tjänstemän i RinkebyKista stadsdelsförvaltning blir behöriga beslutsfattare rörande de
delegationsbeslut som fattas i verksamheten. Detta görs i ett separat
ärende. När det gäller beslut i individärenden som fattas av
nämnden eller av sociala delegationen kommer dessa att fortsätta att
hanteras av respektive nämnd eller utskott.

Victoria Callenmark
Tf. Stadsdelsdirektör
Bilagor
1. Organisationsskisser
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