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Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Jane Holmström Björkman (KD) 
Bo Ederström (M) 
Lars Ingvert (S) 
Håkan Bengtsson (S) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Kenneth Cederfelt (S) ers: Joakim Reimerstam (S) 
 
Tjänstemän 
Ann-Christina Karlberg, enhetschef Familjerätten 
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef Individ och Familjeomsorgen  
Amanda Olsson, sekreterare 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-12-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 80 Val av justerare 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden utser Bo Ederström (M) att justera protokollet jämte 

ordförande. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-12-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 81 Fastställande av dagordning 
  

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

  2022-12-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 82 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer GNF 2022/3 
 

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

perioden 2022-11-01 – 2022-11-30. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-12-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 83 Månadsrapport efter november 
Ärendenummer GNF 2022/2 
 

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

efter november 2022. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

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

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-03 
 

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 Ljungbys kommuner 
Kommunstyrelse i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-12-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 84 Uppföljning av intern kontroll 2022 
Ärendenummer GNF 2022/7 
 

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

av intern kontrollplan 2022 daterad 2022-12-05. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning samt att 
upptäcka och korrigera om fel inträffar. Den gällande intern kontrollplanen för 
2022 antogs 2022-03-14, § 26, efter förslag framtaget av familjerätten.  
Eventuella förbättringsåtgärder som framkommer genom intern kontroll ska 
tidsättas och följas upp av nämnden. Resultatet som framkommer i uppföljning 
av plan för intern kontroll 2022 ska tas hänsyn till i nästkommande riskanalys 
som ligger till grund för plan för intern kontroll 2023. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-05 
• Uppföljning av intern kontrollplan 2022, gemensamma nämnden för 

familjerättsliga frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner daterad 
2022-12-05 

 

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 Älmhults, Markaryds och Ljungbys kommuner 
Kommunstyrelse i Älmhult, Markaryd och Ljungby 

9



 Sammanträdesprotokoll 

  2022-12-13 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 85 Verksamhetsplan 2023 
Ärendenummer GNF 2022/18 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor antar verksamhetsplan 

2023 daterad 2022-12-05. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till verksamhetsplan för gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor för år 2023 presenteras. Totalt har nämnden 4 188 tkr till sitt förfogande 
vilket är 182 tkr mer än 2022. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-05 

• Verksamhetsplan 2023, gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i 
Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner daterad 2022-12-05 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) yrkar bifall till familjerättens förslag till beslut. 
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 Ljungbys kommuner 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-12-13 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Kommunstyrelse i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-12-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 86 Intern kontroll 2023 
Ärendenummer GNF 2022/19 
 

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

kontrollplan för 2023 daterad 2022-12-02. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Riskanalysen innehåller förslag till kategorier för internkontroll 2023 på 
verksamhetsnivå. 
Syftet med intern kontroll är att säkerställa en effektiv förvaltning samt att 
upptäcka och korrigera om ett fel inträffar. Arbete med den interna kontrollen är 
ett utvecklingsarbete. En process som pågår och utvecklas tillsammans med 
verksamheterna. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-05 

• Intern kontrollplan 2023, gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
daterad 2022-12-02 

 

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 Ljungbys kommuner 
Kommunstyrelse i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-12-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 87 Remissvar: SOU 2022:38, Alla tiders 
föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv 
Ärendenummer GNF 2022/17 
 

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

av uppdraget att ta fram ett remissyttrande. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor gav 2022-10-10, § 69, 
Familjerätten i uppdrag att presentera ett remissyttrande till sammanträdet i 
december. Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 
januari 2023. 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor kan 
godkänna delredovisning och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Justitiedepartementet 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-12-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 88 Aktualisering av reglemente 
Ärendenummer GNF 2022/21 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden föreslår kommunfullmäktige i 

samarbetskommunerna att anta uppdaterat reglemente för gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor daterat 2022-12-02. 

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen i Ljungby kommun har uppmärksammat en brist i nuvarande 
reglemente genom hänvisning till inaktuell lagstiftning avseende 
personuppgiftsansvaret för nämndens verksamhet och uppmanar därför 
gemensamma nämnden att genomföra översyn av reglementet. 
Reglementet hänvisar felaktigt till personuppgiftslagen (1998:204) som den 25 
maj 2018 ersattes med dataskyddsförordningen (GDPR) som nu som reglerar 
behandlingen av personuppgifter. Ett nytt reglemente med ett uppdaterad 
hänvisning föreslås antas. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-12-02 

• Förslag till reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
daterat 2022-12-02 

 

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 
Kommunfullmäktige i Älmhults, Markaryds och Ljungby kommuner 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-12-13 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 89 Övrigt 
 

Information 
Enhetschef Ann-Christina Karlberg återkopplar gällande adoptionsärende som 
tidigare varit uppe i gemensamma nämnden för beslut. 
Enhetschef Ann-Christina Karlberg önskar workshop kring resultatmål med 
handläggare till nästa år och verksamhetschef Monika Skowronski Amaral 
önskar att verksamhetscheferna från respektive samarbetskommun närvarar. 
Notis ges att januarimötet möjligtvis tidigare läggs. 
Ordförande tackar nämnd och förvaltning för denna mandatperiod och önskar 
samtliga en god jul. 
_____  
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