
  Sammanträdesprotokoll 

 2021-12-01   

 

 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

Socialnämndens utskott 2021-12-01 
 
Plats och tid  
Stenahuset i Älmhult, Stora konferensrummet, klockan 08:35–12:00. 
Sammanträdet ajourneras klockan 09:35–09:50. 
 

Paragrafer 
206-224 
 

Utses att justera 
Vidar Lundbäck (C) 
 

Justeringens plats och tid 
Stenahuset i Älmhult, 2021-12-01. 
 

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

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämndens utskott 2021-12-01 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2021-12-01 2021-12-23 

Anslagstid  
2021-12-02 – 2021-12-22  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens arkiv  
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Socialnämndens utskott 

 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenqvist (M) 
Jakob Willborg (M) 
Vidar Lundbäck (S) 
Lars Ingvert (S) 
Ann Johansson (S) 
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Amanda Olsson, sekreterare 
Christoffer Mowide, nämndsekreterare 
Camilla Teljas, socialsekreterare, § 206-211 
Matilda Lejon, enhetschef IFO, § 206-213 
Maria Sundman, socialsekreterare, § 214-219 
Ingela Jeppsson, enhetschef IFO, § 214-219 
Per Elmgren, chefcontroller, § 222 
Elin Görbring, utveckling- och administrationschef, § 222-225 
Åsa Svensson, medicinskt ansvarig sjuksköterska, § 222-225  
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Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 206 Val av justerare 
 

 
§ 207 Fastställande av dagordningen 

 

 
§ 208 Övervägande gällande umgängesbegränsning 

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

 

 

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

 

 

§ 210 Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen 
(SoL) 

 

 

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

 

 

§ 212 Anmälan av ordförandebeslut om placering 
enligt lag med särskilda bestämmelser om vård 
av unga (LVU) 

 

 

§ 213 Omprövning enligt 13 § tredje stycket lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga 
(LVU) 

 

 

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

 

 

§ 215 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 
(SoL) i form av extern öppenvård 

 

 

§ 216 Anmälan av ordförandebeslut om omedelbart 
omhändertagande enligt lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) 

 

 

§ 217 Ansökan om vård enligt 11 § lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) 

 

 

§ 218 Anmälan av ordförandebeslut om omedelbart 
omhändertagande enligt lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) 
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§ 219 Ansökan om vård enligt 11 § lagen om vård av 
missbrukare i vissa fall (LVM) 

 

 

§ 220 Ansökan om föreningsbidrag, Eritreanska 
föreningen i Älmhult 

2021/14  

 

§ 221 Avtal Solgårdens intraprenad 
 

 
§ 222 Ekonomi och verksamhetsplan 2022 

 

 
§ 223 Workshop kring plan för intern kontroll 2022 

 

 
§ 224 Workshop kring revidering av riktlinjer för 

föreningsbidrag till verksamheter inom 
socialnämndens område 
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