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Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenqvist (M), ordförande, deltar digitalt 
Lars Ingvert (S), deltar digitalt 
Berit Larsson (KD), vice ordförande, deltar digitalt 
Joakim Reimerstam (S), deltar digitalt 
Bo Ederström (M), deltar digitalt 
Håkan Bengtsson (S), deltar digitalt 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-10 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 20 Fastställande av föredragningslistan 
Ärendenummer  
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
1. Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutar att följande 

ärenden utgår: 
- Delegeringsbeslut 
- Individärende 

2. Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutar att följande 
ärenden läggs till: 
- Väcka talan för umgänge 
 

3. Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor beslutar att följande 
ärenden läggs till under övrigt: 
- Samarbetssamtal 
- Prognos Juni och Juli 
- Budgetökning inför 2022 

 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden 
 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-10 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 21 Månadsrapport 
Ärendenummer GNF 2021/5 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
1. Att godkänna redovisning månadsrapport efter april 2021 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
 I månadsrapport för april 2021 redovisar gemensamma nämnden för 
familjerättsliga frågor ett underskott på 177 tkr. Underskottet beror på en höjd 
hyra jämfört med föregående år på grund av flytten till nya lokaler.    
 
Gemensamma nämnden utfall 
Lönekostnaderna ligger lågt i förhållande till budget. Förklaringen till detta är att 
det för perioden endast har betalats ut 8 tkr i umgängesstöd samt att 
verksamheten varit en person kort under januari och delar av februari månad. 
Detta är enligt plan.  Vad gäller övriga kostnader så råder fortfarande viss 
osäkerhet gällande hur kostnaderna ska fördelas mellan de verksamheter som 
sitter i samma lokaler. Men än så länge är det inget som tyder på något 
underskott.  Kostnaderna för tolk är än så länge låga men förväntas stiga under 
året.   

     
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2021-04-30 

Avvikelse Utfall fg år
Tkr Årsbudget Utfall ack Årsprognos årsbudget-

2021 perioden 2021 årsprognos
Intäkter 0 0 0 0 -14
Personalkostnader 3 174 951 3 200 -26 3 040
Övriga kostnader 480 152 631 -151 545
Summa 3 654 1 103 3 831 177-                3 571
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-10 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Controller i Älmhults, Markaryds och Ljungbys kommuner 
Kommunstyrelse i Älmhult, Markaryd och Ljungby 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-10 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 22 Väcka talan för umgänge 
Ärendenummer GNF 2021/7 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors beslut 
 Förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om att väcka talan för umgänge 

med andra än mor och far 
 

Beslutsnivå 
Gemensamma nämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enhetschef Ann-Christina Karlberg informerar om att det finns möjlighet enligt 
föräldrabalken att väcka talan angående umgänge med andra är mor och far. Det 
har uppmärksammats att det enligt SoL även finns möjlighet att väcka en sådan 
talan för en närstående. Ann-Christina önskar en bättre tydlighet i 
delegeringsordningen om hur dessa ärenden ska hanteras och föreslår att frågan 
ska utredas. 
 

Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågors 
behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Rosenqvist (M) yrkar på att förvaltningen får i uppdrag att utreda frågan 
om att väcka talan för umgänge med andra än mor och far. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar nämnden om de ämnar besluta enligt Marie Rosenqvists (M) 
förslag och finner att nämnden gör så. 
 
_____ 
 
Beslutet skickas till (efter slutbehandling) 
Enhetschef Familjerätt 

7



 Sammanträdesprotokoll  

 2021-05-10 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

§ 23 Övrigt 
Ärendenummer  
 
Prognoser inför Juni och Juli 
Ann-Christina frågar nämnden om hon behöver redovisa månadsrapporter i juni 
och juli då hon fått till sig av ekonomen att andra nämnder har uppehåll där.  
Lars Ingvert (S) svarar att månadsrapport önskas i Juni och sedan i Augusti. 
 
Samarbetssamtal 
Ann-Christina informerar nämnden om en utbildning som medarbetarna har gått 
på temat samarbetssamtal. Ann-Christina arbetar nu med att praktiskt omvandla 
det som de fått till sig genom utbildningen. 
 
Budgetutökning 2022 
Berit Larsson (KD) informerar om att det material som gått ut gällande 
budgetökningen inför 2022 har specificerat en administrativ kostnad för en 40 
procentig tjänst. Berit upplyser nämnden om att hon fått till sig från sin 
kommunstyrelse att det inte ska vara en 40 procentig tjänst utan en 20 procentig 
tjänst.  
Ärendet lyfts på nämnden i juni 2021.  
_____ 
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