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Gemensamma familjerättsnämnden

§ 48
Gemensamma familjerättsnämndens verksamhetsplan och
budget för år 2021 (GFN/2020:1)
B es l u t
Gemensamma familjerättsnämnden fastställer förvaltningens förslag till
verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och
internkontrollplan.
S am m a n f a t t n i n g
Kommunstyrelsen har i planeringsunderlaget för 2020 beslutat om ekonomiska ramar
samt ett övergripande nämndmål för Familjerättsnämnden. Målet är att
Familjerättsnämnden ska säkerställa att föräldrar kan komma överens om bra lösningar
för sina barn utifrån barnens behov och rättigheter.
Under 2020 ställde familjerätten om delar av sitt arbete till digitala lösningar med
anledning av den pågående pandemin (Covid-19) och ser flera positiva effekter. Under
kommande år ska familjerätten jobba vidare med dessa och utveckla metoder för att
inhämta information och se barn och föräldrar tillsammans utöver traditionella
hembesök. Möjligheten att använda modern teknik underlättar även i utredningar där
föräldrar är bosatta i annat land eller på annan ort. Familjerätten kommer även att se
över möjligheten att ge utbildningen barns behov i fokus (BIFF) digitalt, som ett
komplement till den fysiska utbildningen.
För 2021 har nämnden tilldelats en ram på 4,5 mkr. Bruttokostnaden är beräknad till
9,4 mkr och en preliminär beräkning för 2021 visar att fördelningen blir 47,8 procent
för Solna, för Sundbyberg 34,6 procent och för Ekerö 17,6 procent. I avtal har
kommunerna överenskommit om att hälften av kostnaderna fördelas efter antalet
invånare i respektive kommun två år före aktuellt verksamhetsår. Den andra hälften
fördelas utifrån antalet ärenden (enligt Socialstyrelsens statistik) under de senaste tre
åren räknat till och med två år före aktuellt verksamhetsår. För 2021 års verksamhetsår
har beräkningar gjorts på år 2019 för befolkningsstatistik samt 2017–2019 för antalet
ärenden. Kommunstyrelsen i Solna stad beslutade i juni att nämnderna får oförändrade
ramar 2021 – 2023. Familjerättsnämnden har en volymberäknad ram som tar hänsyn till
demografiska förändringar.
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