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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) 
 
Tjänstgörande ersättare  
Kenneth Cederfelt (S) ers: Joakim Reimerstam (S) 

 
Tjänstemän 
Ann-Christina Karlberg, enhetschef Familjerätten 
Ugne Dziaugyte Rosenkvist , familjerättssekreterare, §§ 64-67                               
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
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§ 66 Delegeringsbeslut 

2022/3 

7 
§ 67 Yttrande till tingsrätten avseende adoption 
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– ett stärkt skydd för barns familjeliv 

2022/17 
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§ 70 Förtydligande gällande revidering av 
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13 - 14 
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15 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-10-10 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 64 Val av justerare 
 

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

protokollet jämte ordförande. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-10-10 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 65 Fastställande av dagordning 
 

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

  2022-10-10 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 66 Delegeringsbeslut 
Ärendenummer GNF 2022/3 
 

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

perioden 2022-09-01 – 2022-09-30. 
_____  
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-10-10 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 68 Månadsrapport efter september 
Ärendenummer GNF 2022/2 
 

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

månadsrapport efter september 2022. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

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

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
 

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 

  2022-10-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden ger Familjerätten i uppdrag att presentera ett 

remissyttrande till sammanträdet i december. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Älmhults kommun har getts möjlighet att yttra sig över betänkandet av 
Utredningen om en föräldraskapsrättslig lagstiftning för alla. Då kommunens 
familjerättsliga kompetens är placerade under den gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor överlämnar kommunchefen remissen till nämnden. 
Betänkandet består utav två delar på sammanlagt 1 218 sidor som behandlar en 
översyn och analys av föräldrabalkens regler om föräldraskap samt övriga 
familjerättsliga regler. 
För kommuner innebär remisser en inbjudan att lämna synpunkter. 
Gemensamma nämnden har att besluta om hantering då rutin för remisser 
saknas. Förslagsvis kan remissen beredas genom beslut om att ge förvaltningen i 
uppdrag att ta fram ett utkast till yttrande eller, om remissen inte önskas beredas, 
genom att instämma med eller motsätta sig förslagen. Om förslagen bedömas av 
ringa betydelse eller om inga synpunkter finns kan nämnden istället besluta att 
de inte önskar yttra sig i frågan. 
Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 27 januari 
2023. 

 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-09-29 

• Remissmissiv SOU 2022:38: Alla tiders föräldraskap - ett stärkt skydd för 
barns familjeliv daterad 2022-08-26 

11



 Sammanträdesprotokoll 

  2022-10-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• SOU 2022:38: Alla tiders föräldraskap – ett stärkt skydd för barns familjeliv, 
del 1 och del 2 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Förslag på sammanträdet 
Bo Ederström (S) yrkar att gemensamma nämnden ger Familjerätten i uppdrag 
att presentera ett remissyttrande till sammanträdet i december. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor kan 
besluta i enlighet Bo Ederströms (S) yrkande och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-10-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 70 Förtydligande gällande revidering av 
styrdokument 
Ärendenummer GNF 2022/16 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor föreslår respektive 
kommunfullmäktige att anta: 
1. Reviderat samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 

frågor daterad 2022-08-17  
2. Reviderad överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för 

familjerättsliga frågor daterad 2022-08-17 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Sammanfattning av ärendet 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutade 2022-09-12, § 61, 
Familjerätten i uppdrag att ta fram ett förslag till uppdaterat reglemente. 
Önskemål om förtydligande har inkommit från flera kommunstyrelser kring vad 
nämndens beslut innebär. Familjerätten förslår därför följande förtydligande 
beslutsformulering. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2022-08-17 

• Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 2022-09-12, § 61 

• Reviderad samverkansavtal för gemensamma nämndens för familjerättsliga 
frågor daterad 2022-08-17  

• Reviderad överenskommelse om samverkan i gemensam nämnd för 
familjerättsliga frågor daterad 2022-08-17 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-10-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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 
Kommunstyrelse i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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 Sammanträdesprotokoll 

  2022-10-10 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 71 Övrigt 
 

Information 
Enhetschef Ann-Christina Karlberg informerar om genomförd 
brukarundersökning med lägre svarsfrekvens än önskat. 
Nämndsekreterare Amanda Olsson informerar om arbetet med 
sammanträdesplanering för 2023 och kommande möte med presidierna för 
kommunstyrelserna i respektive kommun. 
_____  
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