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Socialnämnden 2022-06-02
Plats och tid
Digitalt sammanträde, klockan 15:00–15:20.
Paragrafer
110-113
Utses att justera
Jens Jörgensen (M)

Underskrifter
Sekreterare

____________________________________
Amanda Olsson

Ordförande

____________________________________
Marie Rosenquist (M)

Justerande

____________________________________
Jens Jörgensen (M)

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-02

Socialnämnden

Justeringens plats och tid
Kommunhuset i Älmhult, 2022-06-03.
Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämnden

2022-06-02

Tillkännagivandet publiceras

Tillkännagivandet avpubliceras

2022-06-03

2022-06-26

Anslagstid

2022-06-04 – 2022-06-25
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift________________

Socialförvaltningens arkiv, plan 4

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-02

Socialnämnden

Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Lars Ingvert (S), deltar på distans
Marie Rosenquist (M), ordförande
Annette Ljunggren (M), deltar på distans
Elin Nilsson (S), deltar på distans
Tjänstgörande ersättare
Jens Jörgensen (M) ers: Vidar Lundbäck (C)
Bengt Adolfsson (M) ers: Jakob Willborg (M)

Tjänstemän
Jenny Smedberg, socialchef
Amanda Olsson, nämndsekreterare
Madeleine Lideberg, avgiftshandläggare

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-02

Socialnämnden

Ärenden
§ 110

Val av justerare

5

§ 111

Fastställande av dagordning

6

§ 112

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 202206-10 Live Arena

2022/32

§ 113

Revidering av delegeringsordning för
alkoholärenden

2022/80

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-02

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 110 Val av justerare
Socialnämndens beslut
 Utse Jens Jörgensen (M) att justera protokollet jämte ordförande.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-02

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 111 Fastställande av dagordning
Socialnämndens beslut
 Fastställa dagordningen i sin helhet.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-02

Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämnden

§ 112 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd
2022-06-10 Live Arena
Ärendenummer SOC 2022/32

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden beslutar att återkalla delegation till alkoholhandläggare enligt
punkt 6.5 i socialnämndens delegationsordning för alkoholärende antagen
2019-12-18, § 127, gällande beslut om tillfälligt serveringstillstånd till
allmänheten och till slutna sällskap för framtida beslut i ärende SOC
2022/32: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 2022-06-10 Live Arena.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har genom socialnämndens delegationsordning för
alkoholärenden antagen 2019-12-18, § 127, delegerat beslutanderätten gällande
tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap i punkt 6.5.
till alkoholhandläggare. Älmhult har med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen ett
samarbetsavtal med Ljungby kommun om kommungemensam handläggning
enligt alkohollagen.
Kommunfullmäktige antog 2021-12-13, § 209, nya riktlinjer för
serveringstillstånd som medgav rätt att sälja spritdrycker även vid tillfälliga
serveringstillstånd.
Nämnden kan med stöd i punkt 7 av kommunens policy för delegering, fastställd
av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 199, genom eget handlande föregripa ett
delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut. Nämnden kan inte ändra en delegats beslut men kan återkalla
delegeringsuppdraget.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-02
• Utredning kring ansökan om tillfälligt servering serveringstillstånd avseende
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker beslutad 2022-06-01
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-02

Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämnden

• Utredning kring ansökan om tillfälligt servering serveringstillstånd angående
starksprit inkommen 2022-06-01
• Ändring av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd daterad 2022-05-09
• Meny inkommen 2022-03-14
• Resultatrapport daterad 2022-02-11
• Ritning daterad 2020-02-25
• Tillståndsbevis daterad 2021-12-15
• Registreringsbevis daterat 2019-07-04
• Ansökan tillfälligt serveringstillstånd 2022-06-10 Live Arena daterad 202203-14

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Rosenquist (M) yrkar att socialnämnden beslutar att återkalla delegation
till alkoholhandläggare enligt punkt 6.5 i socialnämndens delegationsordning för
alkoholärende antagen 2019-12-18, § 127, gällande beslut om tillfälligt
serveringstillstånd till allmänheten och till slutna sällskap för framtida beslut i
ärende SOC 2022/32: Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 2022-06-10 Live
Arena.
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Marie
Rosenquist (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Alkoholhandläggare

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

8

Sammanträdesprotokoll
2022-06-02

Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämnden

§ 113 Revidering av delegeringsordning för
alkoholärenden
Ärendenummer SOC 2022/80

Socialnämndens beslut
 Socialnämnden antar förslag till reviderad delegeringsordning för
alkoholärenden daterad 2022-06-02.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
En nämnd får enligt kommunallagen 6 kap. 37 § delegera åt presidiet, ett utskott, en
ledamot, ersättare eller anställd att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende
eller en viss grupp av ärenden genom en delegationsordning.

Beslutsunderlag
• Förslag till reviderad delegeringsordning för alkoholärenden daterad 2022-0602

Socialnämndens behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Rosenquist (M) yrkar att socialnämnden antar förslag till reviderad
delegeringsordning för alkoholärende daterad 2022-06-02
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämnden kan besluta i enlighet med Marie
Rosenquist (M) yrkande och finner att nämnden beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
För kännedom
Alkoholhandläggare
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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