
 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25   

 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

 

 

 

Socialnämndens utskott  2022-05-25 
 
Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 12:10–12:45. 
 

Paragrafer 
133-138 
 

Utses att justera 
Vidar Lundbäck (C) 

 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Amanda Olsson 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Marie Rosenquist (M) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Vidar Lundbäck (C) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25   

 
Socialnämndens utskott 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 
 
Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, 2022-05-25. 
 
 
Anslagbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämndens utskott 2022-05-25 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-05-25 2022-06-17 

Anslagstid  
2022-05-26 – 2022-06-16  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens arkiv, plan 4  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25   

 
Socialnämndens utskott 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Lars Ingvert (S) 
Vidar Lundbäck (C) 
Jakob Willborg (M) 
Ann Johansson (S) 
 
Tjänstepersoner 
Jenny Smedberg, socialchef 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO, §§ 133-137 
Matilda Lejon, enhetschef IFO, §§ 133-137 
Anette Ferencz Andersson, första socialsekreterare, §§ 133-137 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25   

 
Socialnämndens utskott 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

Ärenden 
 

§ 133 Val av justerare 
 

5 
§ 134 Fastställande av dagordningen 

 

6 
§ 135 Ansökan om upphörande av vård enligt lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

7 

§ 136 Övervägande enligt 13 § 1:a stycket lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

8 

§ 137 Övervägande enligt 13 § 1:a stycket lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

9 

§ 138 Ansökan om utökat stadigvarande 
serveringstillstånd från Möckelsnäs Trädgårdar 
Cura Cultura AB 

2022/69 

10 - 11 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 133 Val av justerare 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Utse Vidar Lundbäck (C) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 134 Fastställande av dagordningen 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Fastställa dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 138 Ansökan om utökat stadigvarande 
serveringstillstånd från Möckelsnäs Trädgårdar 
Cura Cultura AB 
Ärendenummer SOC 2022/69 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Socialnämndens utskott bifaller ansökan från Möckelsnäs Trädgårdar Cura 

Cultura AB, org.nr 559165-6771, om stadigvarande serveringstillstånd enligt 
8 kap 2 § alkohollagen att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa 
alkoholdrycker till allmänheten, dagligen året runt mellan 11:00-16:00 på 
serveringsstället Orangeriet, Möckelsnäs. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämndens utskott 

 

Sammanfattning av ärendet 
Möckelsnäs trädgårdar Cura Cultura AB inkommer 2022-04-27 med ansökan 
om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten avseende serveringsställe 
Orangeriet Möckelsnäs. 
Alkoholhandläggare föreslår i utredning daterad 2022-05-23 att ansökan ska 
avslås med motivering att tillagningsköket i Kulturcentrum ej ligger i anslutning 
till serveringsstället Orangeriet Möckelsnäs samt att menyn bestående av 
smörgåsar och pajer ej uppfyller kraven på lagad eller på annat sätt tillredd mat. 
Serveringsstället anses där med inte uppfylla kraven i 8 kap. 15 § 1 st. AL. 
Möckelsnäs Trädgårdar Cura Cultura AB inkommer 2022-05-23 med 
kommentarer till utredningen och bemöter utredningens motiveringar. 
 
Företräde 
Ingemar Ljungqvist har begärt företräde vid utskottets sammanträde och ges 
tillfälle att yttra sig.  
 

Beslutsunderlag 
• Kommentar till utredning daterad 2022-05-23 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-05-25 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Utredning daterad 2022-05-23 

• Ritning över Längtans trädgård och Kunskapscentrum   

• Ansökan daterad 2022-04-27 
 

Socialnämndens utskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Rosenquist (M) yrkar att ansökan ska bifallas. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med Marie 
Rosenquists (M) yrkande och finner att utskottet beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare 
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