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Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, 2022-08-24.   
 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämndens utskott 2022-08-24 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-08-24 2022-09-09 

Anslagstid  
2022-08-25 – 2022-09-08  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens arkiv, plan 4  
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 2022-08-24   

 
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) 
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO 
Matilda Lejon, enhetschef IFO, §§ 204, 206-209 
Ingela Jeppsson, enhetschef IFO, § 205 
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Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 202 Val av justerare 
 

5 
§ 203 Fastställande av dagordningen 

 

6 
§ 204 Anmälan av ordförandebeslut om placering 

enligt lag med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) 

 

7 

§ 205 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) 
i form av vård och behandling i hem för vård 
eller boende 

 

8 

§ 206 Övervägande gällande umgängesbegränsning 
enligt 14 § 2:a stycket punkt 1 lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 

9 

§ 207 Övervägande gällande hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § 2:a stycket punkt 2 lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

 

10 

§ 208 Övervägande gällande umgängesbegränsning 
enligt 14 § 2:a stycket punkt 1 lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 

11 

§ 209 Övervägande gällande hemlighållande av 
vistelseort enligt 14 § 2:a stycket punkt 2 lag 
med särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

 

12 

§ 210 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för 
slutet sällskap, 2022-09-01, LIVE: Värdshuset i 
Älmhult AB 

2022/92 

13 

§ 211 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd, 2022-
08-30, Älmekulla: Älmhults IF 

2022/91 

14 
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