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Socialnämndens utskott 

 

 

 

Socialnämndens utskott  2022-12-07 
 
Plats och tid  
Stenahuset i Älmhult, stora konferensrummet, klockan 08:30–11:30. 
Sammanträdet ajourneras mellan 09:25–09:35 och 10:25–10:35. 
 

Paragrafer 
301-322 
 

Utses att justera 
Lars Ingvert (S) 
 
 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   
 Amanda Olsson 
 
Ordförande  ____________________________________   
 Marie Rosenquist (M) 
 
Justerande  ____________________________________   
                    Lars Ingvert (S) 
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Justeringens plats och tid 
Stenahuset i Älmhult, 2022-12-07. 

 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämndens utskott 2022-12-07 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-12-07 2022-12-30 

Anslagstid  
2022-12-08 – 2022-12-29  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens närarkiv, plan 4  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-07   

 
Socialnämndens utskott 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Lars Ingvert (S) 
Vidar Lundbäck (C) 
Jakob Willborg (M) 
 
Tjänstgörande ersättare 
    Elin Nilsson (S) ers: Ann Johansson (S), §§ 301-321 
 
Tjänstepersoner 
Jenny Smedberg, socialchef 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Matilda Lejon, enhetschef IFO, §§ 301-315 
Anette F. Andersson, förste socialsekreterare, §§ 301-315 
Ingela Jeppsson, enhetschef IFO, §§ 316-317 
Sara Johnsson, FUT-utredare, §§ 318-319 
Christin Olsson, controller, §§ 320-322  
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Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 301 Val av justerare 
 

6 
§ 302 Fastställande av dagordningen 

 

7 
§ 303 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(SoL) i form av vård och behandling i hem för 
vård eller boende 

 

8 

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

 

9 

§ 305 Anmälan om ordförandebeslut 
 

10 
§ 306 Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 

(SoL) gällande familjehem 

 

11 

§ 307 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 

12 

§ 308 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 

13 

§ 309 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 

14 

§ 310 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 

15 

§ 311 Övervägande enligt 13 § lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 

16 

§ 312 Övervägande gällande umgängesbegränsning 
enligt 14 § andra stycket punkt 1 lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

 

17 

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

 

18 

§ 314 Uppföljning av biståndsärende 
 

19 
§ 315 Ansökan från familjehem om ökad 

arvodesersättning 

 

20 - 21 

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

 

22 

§ 317 Bistånd enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen (SoL) 
 

23 
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Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

§ 318 Anmälan av misstänkt socialbidragsbedrägeri 
 

24 
§ 319 Anmälan av misstänkt socialbidragsbedrägeri 

 

25 
§ 320 Verksamhetsplan 2023 

 

26 
§ 321 Redovisning av inkomna beslut och domar 

 

27 
§ 322 Övrigt 

 

28 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-12-07 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 301 Val av justerare 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Utse Lars Ingvert (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 2022-12-07 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 302 Fastställande av dagordningen 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Fastställa dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 320 Verksamhetsplan 2023 
Ärendenummer SOC 2022/113 
 

Beredning av ärende 
Socialnämnden har att besluta om verksamhetsplan 2023 bestående av aktiviteter 
för att nå kommunfullmäktiges beslutade resultatmål för 2023, driftbudget, 
investeringsbudget och områden som under året ska prioriteras inom arbetsmiljö. 
Socialchef Jenny Smedberg och socialförvaltningens controller Christin Olsson 
presenterar arbete som sker kring framtagande av verksamhetsplan 2023 och 
utskottets ledamöter ges möjlighet att inkomma med åsikter och förslag. 
_____ 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 321 Redovisning av inkomna beslut och domar 
Ärendenummer SOC 2022/57 
 

Information 
Nämndsekreterare redovisar en sammanställning av inkomna beslut och domar. 
_____  
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Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 322 Övrigt 
 

Information 
Nämndsekreterare informerar om planerad dagordning till kommande nämnd. 
Socialchef informerar om delvis återgång till Covid-restriktioner.  
_____ 
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