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 Sammanträdesprotokoll 

 
 

2022-09-12   

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Bo Ederström (M), närvarar digitalt  
Lars Ingvert (S), närvarar digitalt 
Håkan Bengtsson (S), närvarar digitalt 
Joakim Reimerstam (S), närvarar digitalt 
 
Tjänstepersoner 
Ann-Christina Karlberg, enhetschef Familjerätten, närvarar digitalt 
Amanda Olsson, nämndsekreterare, närvarar digitalt 
Filip Lazarov, controller, §§ 56-59, närvarar digitalt 
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 Sammanträdesprotokoll 

 
 

2022-09-12   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 56 Val av justerare 
 

5 
§ 57 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 58 Delegeringsbeslut 

2022/3 

7 
§ 59 Ekonomisk redovisning per augusti 

2022/8 

8 
§ 60 Övergång till digital mellanlagring av handlingar 

2022/15 

9 - 10 
§ 61 Revidering av styrdokument 

2022/16 

11 - 12 
§ 62 Uppföljning kring talan om umgänge 

 

13 
§ 63 Övrigt 

 

14 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-09-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 56 Val av justerare 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden utser Lars Ingvert (S) att justera protokollet jämte 

ordförande. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-09-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 57 Fastställande av dagordning 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden fastställer dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-09-10 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 58 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer GNF 2022/3 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut för 

perioden 2022-07-01 – 2022-08-31. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-09-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 59 Ekonomisk redovisning per augusti 
Ärendenummer GNF 2022/8 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor godkänner ekonomisk 

redovisning per augusti 2022. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
I den ekonomiska redovisningen per augusti 2022 redovisar den gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor en budget i balans. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 

• Ekonomisk redovisning per augusti 2022, gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor i Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner daterad 
2022-09-05 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor kan 
besluta i enlighet med familjerättens förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Controller i Markaryd, Ljungby och Älmhults kommuner 
Kommunstyrelser i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-09-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 60 Övergång till digital mellanlagring av 
handlingar 
Ärendenummer GNF 2022/15 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutar att för ärenden 

som upprättats från och med den 1 januari 2022 kommer endast handlingar 
som upprättats eller inkommit på papper att arkiveras på papper. Övrig 
information sparas digitalt tills vidare i verksamhetens ärende- och 
dokumenthanteringssystem (för närvarande Evolution). 

 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Älmhults kommun beslutade 2022-05-17, § 104, att endast 
arkiveras på papper de handlingar som upprättats eller inkommit på papper. 
Övrig information ska sparas digitalt tills vidare i kommunens ärende- och 
dokumenthanteringssystem.  
Kommunstyrelsen beslutade även uppmana samtliga nämnder och bolag att ta 
samma beslut för sin verksamhet samt revidera deras informationshanteringsplan 
för att stämma överens med detta beslut. Detta är ett led i den pågående 
digitaliseringen av kommunens verksamhet. 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor har att ta ställning till 
förslaget.  
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-05 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 104 

• Sydarkiveras juridiska utredning angående vilka handlingar som behöver 
finnas på papper daterad 2020-09-11 

• Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 37 

• Arkivreglemente för Älmhults kommun daterad 2009-04-02 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-09-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor kan 
besluta i enlighet Älmhults kommunstyrelses förslag och finner att nämnden 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelser i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-09-12 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 61 Revidering av styrdokument 
Ärendenummer GNF 2022/16 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutar att överlämna de 

reviderade förslagen till styrdokument till respektive kommunstyrelse för 
fortsatt beredning. 

 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor gav 2022-03-14, § 27, 
Familjerätten i uppdrag att påbörja en översyn av gemensamma nämndens 
styrdokument. 
Vid sammanträde 2022-06-13, § 47, godkänner gemensamma nämnden en 
delredovisning och uppdrar Familjerätten att arbeta vidare samt presentera ett 
förlag till nytt samarbetsavtal till nämndens sammanträde i oktober. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-17 

• Reviderad överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor daterad 2022-08-17 

• Reviderad samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 
frågor daterad 2022-08-17 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Förslag på sammanträde 
Bo Ederström (M) yrkar att de reviderade förslagen till styrdokument ska 
överlämnas till respektive kommunstyrelse för fortsatt beredning.  
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-09-12 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor kan 
besluta i enlighet med Bo Ederströms (M) yrkande och finner att nämnden 
beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelser i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-09-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 62 Uppföljning kring talan om umgänge 
 

Information 
Enhetschef Ann-Christina Karlberg presenterar en uppföljning kring nämndens 
möjligheter att föra talan i ärenden om förordnat umgänge i situationer där en av 
vårdandhavarna har skyddade uppgifter. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-09-12 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 63 Övrigt 
 

Information 
Enhetschef Ann-Christina Karlberg förtydligar processer och ämnen diskuterade 
under föregående sammanträde.  
_____ 
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