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Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, 2022-06-13. 
 
 
Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
respektive medlemskommuns anslagstavla. 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

2022-06-13 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
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2022-06-15 – 2022-07-06  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Familjerättens arkiv  
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  2022-06-13 
 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 
 
 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Jane Holmström Björkman (KD) 
Bo Ederström (M) 
Lars Ingvert (S) 
Håkan Bengtsson (S) 
Joakim Reimerstam (S) 
 
Tjänstemän 
Ann-Christina Karlberg, enhetschef Familjerätten 
Marita Ljunggren, familjerättssekreterare 
Amanda Olsson, nämndsekreterare  
Maria Johansson, nämndsekreterare 
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  2022-06-13 
 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

Ärenden 
 

§ 42 Val av justerare 
 

5 
§ 43 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 44 Delegeringsbeslut 

2022/3 

7 
§ 45 Nedläggning av faderskapsutredning 

2022/4 

8 
§ 46 Månadsrapport efter maj 

2022/2 

9 
§ 47 Återkoppling kring uppdrag gällande nytt 

reglemente 

2019/2 

10 - 11 

§ 48 Övrigt 
 

12 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-06-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 42 Val av justerare 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden utser Håkan Bengtsson (S) att justera protokollet 

jämte ordförande. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-06-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 43 Fastställande av dagordning 
 

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

  2022-06-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 44 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer GNF 2022/3 
 

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

perioden 2022-05-01 – 2022-05-31. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-06-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 46 Månadsrapport efter maj 
Ärendenummer GNF 2022/2 
 

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

2022. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

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

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07 
 

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 

  2022-06-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 47 Återkoppling kring uppdrag gällande nytt 
reglemente 
Ärendenummer GNF 2019/2 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
1. Gemensamma nämnden godkänner delredovisningen av uppdrag gällande 

nytt reglemente. 
2. Gemensamma nämnden uppdrar Familjerätten att arbeta vidare och 

presentera ett nytt samarbetsavtal och ett nytt reglemente senast till 
nämndens sammanträde i oktober. 

 

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 önskar presentera denna översyn för nämnden följt av en 
workshop gällande önskade ändringar. 
Gemensamma nämnden har att besluta om fortsatt hantering av ärendet. Ärendet 
bordlades under sammanträdet 2022-05-09, § 39. 
 

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 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-06-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Förslag på sammanträdet 
Bo Ederström (M) yrkar att gemensamma nämnden godkänner delredovisningen 
och uppdrar Familjerätten att arbeta vidare för att presentera ett nytt 
samarbetsavtal och reglemente innan sammanträdet i oktober.  
Beslutsgång 
Ordförande frågar om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor kan 
besluta i enlighet med Bo Ederström (M) yrkande.  
_____  
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-06-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 48 Övrigt 
 

Information 
Marika Ljunggren uppdaterar gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
om tre utredningar som av olika anledningar pågått hos Familjerätten i över ett 
år. 
Enhetschef Ann-Christina Karlberg informerar om det praktiska genomförandet 
av informationsamtal. 
Ann-Christina Karlberg informerar att det inte beräknas behövas ett 
julisammanträde. 
_____  
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