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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på 
respektive medlemskommuns anslagstavla. 
Organ Sammanträdesdatum 
Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor 

2022-04-11 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-04-14 2022-05-07 

Anslagstid  
2022-04-15 – 2022-05-06  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Familjerättens närarkiv  
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  2022-04-11 
 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Lars Ingvert (S), deltar på distans 
Bo Ederström (M), deltar på distans 
Håkan Bengtsson (S), deltar på distans 
Jane Holmström Björkman (KD), deltar på distans 

 
Tjänstemän 
Ann-Christina Karlberg, enhetschef Familjerätten, deltar på distans 
Amanda Olsson, nämndssekreterare 
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  2022-04-11 
 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 28 Val av justerare 
 

5 
§ 29 Fastställande av dagordning 

 

6 
§ 30 Delegeringsbeslut 

2022/3 

7 
§ 31 Ekonomisk redovisning per mars 

2022/8 

8 
§ 32 Övrigt 

 

9 
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 Sammanträdesprotokoll 

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

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 28 Val av justerare 
 

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

ordförande. 
_____  
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  2022-04-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 29 Fastställande av dagordning 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden fastställer dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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  2022-04-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 30 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer GNF 2022/3 
 

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

perioden 2022-03-01 – 2022-03-31. 
_____ 
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  2022-04-11 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 31 Ekonomisk redovisning per mars 
Ärendenummer GNF 2022/8 
 

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

redovisning per mars 2022 daterad 2022-04-04. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

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

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-04-04 

• Ekonomisk redovisning efter mars 2022, gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor i Ljungby, Markaryd och Älmhults kommuner daterad 
2022-04-04 

 

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

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 32 Övrigt 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor ger förvaltningen i 

uppdrag att till nästkommande sammanträde ta fram underlag för diskussion 
kring revidering av resultatmål.  

 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Ann-Christina Karlberg informerar om ambition att se över årets 
resultatmål och möjligen revidera dessa. 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Förslag på sammanträde 
Marie Rosenquist (M) yrkar att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till 
nästkommande sammanträde ta fram underlag för diskussion kring revidering av 
resultatmål. 
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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