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Utses att justera 
Håkan Bengtsson (S) 
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 Lars Ingvert (S) 
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                    Håkan Bengtsson (S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2023-03-13   

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 
 
 

 Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Lars Ingvert (S), ordförande 
Marie Rosenquist (M) 
Bo Ederström (M), vice ordförande 
Håkan Bengtsson (S) 
Kenneth Cederfelt (S) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Annelie Ahlqvist (C) ers. Jane H. Björkman (M)  
 
Tjänstemän 
Ann-Christina Karlberg, enhetschef Familjerätten – Älmhult 
Ingela Östberg, enhetschef – Markaryd, § 20 
Anette Olsson, samordnare – Ljungby, § 20  
Ugne Dziaugyte-Rosenkvist, familjerättssekreterare – Älmhult, § 20  
Hanna Johansson, familjebehandlare – Älmhult, § 20 
Annelie Andersson-Berg, behandlare – Ljungby, § 20  
Marie Gustavsson, behandlare – Markaryd, § 20 
Caroline Fager, behandlare – Markaryd, § 20 
Lisa Olsson, kandidat – Markaryd, § 20 
 
 

Övriga deltagande 
Linnéa Strandell, psykolog och strategisk rådgivare SES, § 20 
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Ärenden 
 

§ 18 Val av justerare 
 

4 
§ 19 Fastställande av dagordning 

 

5 
§ 20 Information om Samarbete efter skilsmässa 

2023/8 

6 
§ 21 Månadsrapport efter februari 2023 

2023/7 

7 
§ 22 Delegeringsbeslut februari 

2023/5 

8 
§ 23 Meddelanden 

2023/9 

9 
§ 24 Övrigt 

2023/8 

10 
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 Sammanträdesprotokoll 

 
 

2023-03-13 
Sidnummer, 

beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 18 Val av justerare 
 

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

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor. 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Förslag på sammanträdet 
Lars Ingvert (S) föreslår Håkan Bengtsson (S) som justerare.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om gemensamma nämnden kan utse Håkan Bengtsson (S) 
att justera protokollet och finner att nämnden beslutat så.  
_____ 
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2023-03-13 
Sidnummer, 

beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 19 Fastställande av dagordning 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden fastställer föredragningslistan i sin helhet. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor. 

 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om gemensamma nämnden kan fastställa föredragningslistan 
och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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2023-03-13 
Sidnummer, 

beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 20 Information om Samarbete efter skilsmässa 
Ärendenummer GNF 2023/8 
 

Sammanfattning av ärendet 
Linnéa Strandell, psykolog och strategisk rådgivare, informerar om Samarbete 
efter Skilsmässa (SES). 
Samarbete efter Skilsmässa (SES) är en evidensbaserad digital intervention 
speciellt riktad till skilsmässofamiljer. För professionella som är i kontakt med 
målgruppen erbjuds även verktyget och materialet SES PRO. 
SES är tillgängligt på svenska, engelska och arabiska, isländska och danska.  
Gemensamma nämnden kommer att vidare diskutera eventuellt inköp vid 
sammanträde med kommunstyrelsernas presidium 29 mars 2023. 
_____ 
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2023-03-13 
Sidnummer, 

beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 21 Månadsrapport efter februari 2023 
Ärendenummer GNF 2023/7 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Gemensamma nämnden godkänner månadsrapport efter februari 2023. 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor. 

 

Sammanfattning av ärendet 
I månadsrapport för februari månad 2023 redovisar Gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor en budget i balans. 
 

Beslutsunderlag 
• Familjerättens tjänsteskrivelse daterad 2023-03-01. 
 

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 
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2023-03-13 
Sidnummer, 

beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 22 Delegeringbeslut februari 
Ärendenummer GNF 2023/5 
 

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

perioden 2023-02-01 – 2022-02-28.  
 

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 2023-02-01-2023-02-28, daterat 2023-03-01  
 

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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2023-03-13 
Sidnummer, 

beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 23 Meddelanden 
Ärendenummer GNF 2023/9 
 

Sammanfattning av ärendet 
• Älmhults kommunfullmäktiges beslut 2023-02-27, § 33, om uppdaterat 

reglemente för gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor. 

• Markaryds kommunfullmäktiges beslut 2023-02-27, § 22, om förslag till 
överenskommelse, respektive samverkansavtal, för den gemensamma 
nämnden för familjerättsliga frågor. 

_____ 
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2023-03-13 
Sidnummer, 

beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 24 Övrigt 
Ärendenummer GNF 2023/8 

 

Sammanfattning av ärendet 
• Gemensamt möte med kommunernas kommunstyrelser 2023-03-29 kl. 9.00-

11.00 hålls i lokal Brokagyl i Älmhults kommunhus.  
_____ 
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