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Kommunstyrelsen

Revidering av Gemensamma familjerättsnämndens
reglemente
Dnr KS19/25
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa reviderat reglemente för
den Gemensamma familjerättsnämnden.
Sammanfattning av ärendet
Sedan den 1 januari 2014 ingår Ekerö kommun, Solna stad och Sundbybergs stad i en
gemensam familjerättsnämnd. Solna stad är värdkommun för verksamheten.
Solna stad har lämnat ett förslag till revidering av reglementet för den Gemensamma
familjerättsnämnden. Kommunkansliet har stämt av förslaget med Socialkontoret
och rekommenderar att Ekerö kommun ställer sig bakom förslaget. Reglementet
träder i kraft när det har antagits av de till nämnden anslutna kommunernas
fullmäktige.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2019-01-07
Solna Stad, Gemensamma familjerättsnämndens reglemente – revideringsexemplar
Ärende
Förslag till revidering lämnas avseende två paragrafer i reglementet;


3 §. Förslag till revidering av paragrafen föreligger med anledning av
ikraftträdandet av Dataskyddsförordningen (GDPR). Paragrafen hänvisade
tidigare till personuppgiftslagen (PUL), men i och med revideringen hänvisar
paragrafen istället till Dataskyddsförordningen (GDPR).



15 §. Paragrafen reglerar tecknande av nämndens firma. Förslaget till
revidering innebär att avtal och andra från nämnden utgående handlingar ska
undertecknas av ordföranden efter kontrasignation av den i ärendet ansvarige
förvaltningschefen, vilken tidigare specificerades vara förvaltningschefen i
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värdkommunen. Handlingar som hänför sig till delegerade ärenden ska även
fortsättningsvis undertecknas av delegaten. Förslaget innefattar även ett
tillägg om att avtal och andra från Kommunstyrelsens utskott utgående
handlingar ska undertecknas av ordföranden efter kontrasignation av den i
ärendet ansvarige förvaltningschefen/avdelningschefen. Undertecknandet av
handlingar och andra utgående handlingar som är kopplade till verkställigheten av tjänstemannauppdrag åläggs i och med förslaget ansvarig tjänsteman,
vilket tidigare tillföll förvaltningschefen eller den förvaltningschefen uppdragit
detta till.
De föreslagna förändringarna bedöms varken medföra någon utökad administration
eller ökade kostnader för Ekerö kommun, varför Kommunkansliet rekommenderar
att Ekerö kommun ställer sig bakom föreslagna revideringar av den Gemensamma
familjerättsnämndens reglemente.
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