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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-05-09 
 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Lars Ingvert (S) 
Bo Ederström (M) 
Håkan Bengtsson (S) 
Jane Holmström Björkman (KD) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Benita Jansson (C) ers: Joakim Reimerstam (S)  
 
Tjänstemän 
Ann-Christina Karlberg, enhetschef Familjerätten,  
Christoffer Mowide, nämndsekreterare,  
Marita Ljunggren, familjerättssekreterare, § 36 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-05-09 
 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 33 Val av justerare 
 

5 
§ 34 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 35 Delegeringsbeslut 

2022/3 

7 
§ 36 Yttrande till tingsrätten avseende adoption 

 

8 - 9 
§ 37 Månadsrapport efter april 

2022/2 

10 
§ 38 Budgetförslag 2023-2025 

 

11 
§ 39 Redovisning av uppdrag om nytt reglemente 

2019/2 

12 - 13 
§ 40 Översyn av resultatmål 

2022/13 

14 
§ 41 Övrigt 

 

15 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-05-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 33 Val av justerare 
 

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

ordförande. 
_____  
 

5



 Sammanträdesprotokoll 

  2022-05-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 34 Fastställande av dagordning 
 

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

  2022-05-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 35 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer GNF 2022/3 
 

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

perioden 2022-04-01 – 2022-04-30. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-05-09 Sidnummer, beslut 1(1) 
 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 37 Månadsrapport efter april 
Ärendenummer GNF 2022/2 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden godkänner redovisning av månadsrapport efter april 

2022. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
I månadsrapport för april 2022 redovisar Gemensamma nämnden för   
familjerättsliga frågor en budget i balans. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 
 

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 Älmhults, Markaryds och Ljungby kommuner 
Kommunstyrelse i Älmhults, Markaryds och Ljungby kommuner 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-05-09 Sidnummer, beslut 1(1) 
 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 39 Budgetförslag 2023-2025 
Ärendenummer GNF 2022/14 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden godkänner budgetförslag för 2023 och plan för 

2024-2025. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor äskar om 4 188 tkr i 
driftsbudget 2023, 4 289 tkr 2024 samt 4 397 tkr 2025. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 

• Budgetförslag för Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 2023-
2025. 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Förslag till beslut 
Bo Ederström (M) yrkar att ändra familjerättens förslag till beslut om att 
godkänna budgetförslaget 2023-2025 till att nämnden godkänner budgetförslaget 
för år 2023 och plan för 2024-2025. 
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 
Controller i Älmhults, Markaryds och Ljungbys kommuner.  
Kommunstyrelser i Älmhult, Markaryd och Ljungby. 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-05-09 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 39 Redovisning av uppdrag om nytt reglemente 
Ärendenummer GNF 2019/2 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Bordlägger ärendet. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor gav 2022-03-14, § 27, 
Familjerätten i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdaterat reglemente till 
sammanträdet i maj. Nämndsekreterare har gått igenom nuvarande och tidigare 
styrdokument och presenterar denna översyn för nämnden. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-02 

• Överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för familjerättsliga 
frågor daterad 2018-11-12 

• Samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga frågor 
daterad 2018-11-12 

• Reglemente för gemensamma nämndens för familjerättsliga frågor daterad 
2018-12-18 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Rosenquist (M) yrkar att ärendet bordläggs. 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-05-09 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor kan 
besluta i enlighet med Marie Rosenquists (M) yrkande och finner att nämnden 
beslutat så.  
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-05-09 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 40 Översyn av resultatmål 
Ärendenummer GNF 2022/13 
 

Information 
Enligt uppdrag från den gemensamma nämnden 2022-04-11, § 32, har 
Familjerätten tagit fram underlag för diskussion kring revidering av resultatmål. 
Enhetschef för Familjerätten Ann-Christina Karlberg genomför en workshop 
kring möjliga nya resultatmål med syfte att höja ambitionen för verksamheten. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-04-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 41 Övrigt 
 

Information 
Ordförande Marie Rosenquist (M) informerar om inkomna beslut från 
samverkanskommunernas fullmäktige: 

• Ljungby kommunfullmäktige § 64/2022 - Inlämnande av revisionsberättelse 
och beslut om ansvarsfrihet 

• Älmhults kommunfullmäktige § 95/2022 - Fyllnadsval till uppdraget som 
vice ordförande i gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

• Markaryd kommunfullmäktiges § 25/2022 - Fyllnadsval av 
viceordförandeledamot i gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

• Markaryds kommunfullmäktige § 24/2022 - Begäran om entledigande från 
uppdrag som vice ordförandeledamot i gemensamma nämnden 

_____ 
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