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  2023-02-13   

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Lars Ingvert (S), ordförande 
Bo Ederström (M), vice ordförande 
Håkan Bengtsson (S) 
Jane Holmström Björkman (KD) 

 Kenneth Cederfelt (S) 
 
Tjänstgörande ersättare 
 Tomas Simonsson (M), ers. Marie Rosenquist (M) 
 
Ej tjänstgörande ersättare 
Anneli Ahlqvist (C) 
Ingela Rosén (S) 
 
Tjänstemän 
Ann-Christina Karlberg, enhetschef Familjerätten 
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef Individ- och Familjeomsorgen 
Björn Svanholm, förste familjerättssekreterare, § 10–13 
Filip Lazarov, controller, § 15 
Maria Johansson, nämndsekreterare 
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Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 10 Val av justerare 
 

5 
§ 11 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 12 Delegeringsbeslut 

2023/5 

7 
§ 13 Yttrande till tingsrätten avseende adoption 

2023/6 

8 
§ 14 Kvalitetsberättelse 2022 

2023/3 

9 
§ 15 Årsanalys 2022 

2023/2 

10 
§ 16 Diskussion om resultatmål 

2022/13 

11 
§ 17 Övrigt 

 

12 
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 Sammanträdesprotokoll 

  
2023-02-13 

Sidnummer, beslut 
1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 10 Val av justerare 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden utser Jane Holmström Björkman (KD) att justera 

protokollet. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) föreslår att gemensamma nämnden utser Jane Holmström 
Björkman (KD) att justera protokollet.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om gemensamma nämnden kan besluta i enlighet med Lars 
Ingverts (S) förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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Sammanträdesprotokoll 

2023-02-13 
Sidnummer, beslut 

1(1) 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 11 Fastställande av dagordning

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden fastställer dagordningen. 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om gemensamma nämnden kan fastställa dagordningen och 
finner att nämnden beslutat så.  
_____ 
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Sammanträdesprotokoll 

2023-02-13 
Sidnummer, beslut 

1(1) 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

Justerandes signaturer 

Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande 

§ 12 Delegeringsbeslut
Ärendenummer GNF 2023/5 

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

perioden 2022-09-01 – 2022-09-30. 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa ärenden till 
ordföranden och tjänstepersoner enligt den delegeringsordning som 
gemensamma nämnden har antagit. Beslut som fattas av delegat ska redovisas på 
nämndens närmast efterföljande möte. 

Beslutsunderlag 
• Delegeringsbeslut för perioden 2023-01-01-2023-01-31, daterat 2023-02-03

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om gemensamma nämnden kan godkänna redovisning av 
delegeringsbeslut finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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2023-02-13 

Sidnummer, beslut 
1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 14 Kvalitetsberättelse 2022 
Ärendenummer GNF 2023/3 
 

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

kvalitetsberättelsen för 2022, daterad 2023-02-01. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Syftet med kvalitetsberättelsen är att redovisa resultat och aktuell information 
kring förvaltningens kvalitetsarbete. Kvalitetsberättelsen är den övergripande 
årliga kvalitetsredovisningen till de förtroendevalda och för verksamheten. I 
kvalitetsberättelsen analyseras flera olika mått inom verksamheten, vilket ger en 
samlad bild av hur förvaltningen arbetar för att uppnå god kvalitet.  
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-01. 

• Kvalitetsberättelse för 2022 för gemensamma nämnden för familjerättsliga 
frågor i Älmhult, Ljungby och Markaryds kommuner daterad 2023-02-01 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om gemensamma nämnden kan besluta i enlighet med 
familjerättens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Controller i Älmhults, Markaryds och Ljungbys kommuner 

 Kommunstyrelser i Älmhult, Markaryd och Ljungby 

9



 Sammanträdesprotokoll 

  
2023-02-13 

Sidnummer, beslut 
1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 15 Årsanalys 2022 
Ärendenummer GNF 2023/2 
 

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

2022, daterad 2023-02-03. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Årsanalysen innehåller periodens väsentliga händelser, förväntad utveckling, 
resultatmål, årsbokslut samt arbetsmiljö. 
Av de beslutade målen är samtliga mål utom ett uppfyllda. Det ekonomiska 
resultatet visar på ett överskott gentemot budget på 315 tkr. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2023-02-03 

• Årsanalys för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor i Älmhult, 
Ljungby och Markaryds kommuner 2022 daterad 2023-02-03 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om gemensamma nämnden kan besluta i enlighet med 
familjerättens förslag och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Controller i Älmhults, Markaryds och Ljungbys kommuner 

 Kommunstyrelser i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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 Sammanträdesprotokoll 

  
2023-02-13 

Sidnummer, beslut 
1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 16 Diskussion om resultatmål 
Ärendenummer GNF 2022/13 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden diskuterar resultatmål. Resultatmål återkommer i 
samband med budget. 
_____ 
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2023-02-13 

Sidnummer, beslut 
1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 17 Övrigt 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Enhetschef informerar om SES – Samarbete efter skilsmässa.  

 
• Avstämning av datum för gemensamt möte med kommunernas 

kommunstyrelsepresidier. Tidigare bokad tid (30 mars) ändras till onsdag 
29 mars kl. 9.00-11.00 i Älmhult. 

_____ 
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