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Gemensamma familjerättsnämnden 

Plats och tid 2022-04-25     Solna stadshus, rum 160 kommunfullmäktigesalen, kl. 
16:00-16:45 
 

Ledamöter 
Arion Chryssafis (M), ordförande 
Patrik Tengberg (S) 
Martin Andreasson (L) 
Per-Ove Nelstrand (S) 

Tjänstgörande ersättare 
Eva Qvarnström (KD) för Kjell Öhrström 
(M) 
 

 

Närvarande ersättare 
Per-Arne Hammarström (S) 

Övriga närvarande 
Ann-Charlotte Fager, förvaltningschef 
Anneli Malmborg, sektionschef 
Mats Klasson, familjerättssekreterare § 16 
Anna Eken, nämndsekreterare 
 

 
 
 
Utses att justera Patrik Tengberg (S) 

 
Plats och tid Solna stadshus, 2022-04-25 

 
Paragrafer §§ 15-20 

 
 

Underskrifter Sekreterare  
  Anna Eken 

 
 

 Ordförande  
  Arion Chryssafis (M) 

 
 

 Justerare  
  Patrik Tengberg (S) 

 
 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
Anslaget sattes upp 2022-04-26. 
Anslaget tas ner 2022-05-18. 
Sista dag för överklagande enligt kommunallagen 2022-05-17. 
Originalprotokollet förvaras på socialförvaltningen i Solna. 
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§ 15 
Fastställande av föredragningslista 
 
Gemensamma familjerättsnämnden fastställer utsänd föredragningslista. 
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§ 16 
Ansökan om medgivande till adoption enligt 6 kap 12 § 
socialtjänstlagen 
 
 
Beslutet publiceras ej med hänvisning till sekretesskänsligt innehåll. 
 
Om du önskar ta del av beslutet kontaktar du gemensamma familjerättsnämnden som 
gör en prövning enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 
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§ 17 
Information 
 
Gemensamma familjerättsnämnden tar del av information om hur införandet av en e-
tjänst för bekräftelse av föräldraskap påverkat förvaltningens arbete. 
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§ 18 
Upphävande av beslut om val av ledamot att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att 
nämndens avgörande inte kan avvaktas (GFN/2020:5) 
 

Beslut 
Gemensamma familjerättsnämnden besluter att återta möjligheten för Kjell Öhrström 
(M), ledamot i gemensamma familjerättsnämnden för Ekerö kommun, Patrik Tengberg 
(S), ledamot i gemensamma familjerättsnämnden för Sundbybergs stad, och Arion 
Chryssafis (M), ledamot i gemensamma familjerättsnämnden för Solna stad, att fatta 
beslut enligt 6 kap § 36 kommunallagen i brådskande ärenden där nämndens avgörande 
inte kan avvaktas framöver. 
 
Sammanfattning 
Gemensamma familjerättsnämnden beslutade den 23 mars 2020 att uppdra åt ett antal 
ledamöter i nämnden att fatta beslut på nämndens vägnar i ärenden som är så 
brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Beslutet fattades i enlighet med 
kommunallagen 6 kap 36 § där det framgår att en nämnd får uppdra åt ordföranden 
eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i 
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Dessa beslut 
skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. Ledamoten skulle i första hand ta 
beslut i ärenden som rör invånare i den kommun som de själva representerar. Skulle ett 
sådant beslut inte kunna genomföras är det ordförande som då tar beslut. 
 
Beslutet fattades med hänsyn till den rådande pandemin och med anledning av Covid 
19 skulle en situation kunna uppstå då nämnden inte kan samlas för avgörande i ett 
ärende som inte kan avvaktas. Detta kan medföra stora negativa effekter för den 
enskilde till exempel i ett ärende om medgivande av adoption. Då nämnden åter 
bedömer möjligheten till att sammanträda som god så kvarstår inte behovet av att 
uppdra åt vissa ledamöter att kunna fatta brådskande beslut. 
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§ 19 
Anmälan av delegationsbeslut 
 
Gemensamma familjerättsnämnden tar del av delegationsbeslut från familjerätten 
fattade under perioden 2022-02-21 – 2022-04-24: 
 
Solna: 106 st. 
Sundbyberg: 74 st. 
Ekerö: 30 st. 
 
 
 
 
 

§ 20 
Övrigt 
 
Inget övrigt vid detta sammanträde. 
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