
Sammanträdesprotokoll

2022-11-30 

Socialnämnden 

Socialnämnden  2022-11-30 

Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Römningen, klockan 14:00–14:05. 

Paragrafer 
183-186

Utses att justera 
Ann Johansson (S) 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   

Amanda Olsson 

Ordförande  ____________________________________   
Marie Rosenquist (M) 

Justerande  ____________________________________   
                   Ann Johansson (S) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-30   

 
Socialnämnden 

 

 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, 2022-11-30. 
 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämnden 2022-11-30 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-11-30 2022-12-23 

Anslagstid  
2022-12-01 – 2022-12-22  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens närarkiv, plan 4  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-30   

 
Socialnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Lars Ingvert (S) 
Marie Rosenquist (M), ordförande 
Ann Johansson (S) 
Silvia Lobos (S) 
Gun-Britt Cedergren (KD), deltar på distans 
Elin Nilsson (S) 
 
Tjänstepersoner 
Jenny Smedberg, socialchef 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO, §§ 185-186 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-30   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 183 Val av justerare 
 

 
§ 184 Fastställande av dagordning 

 

 
§ 185 Ansökan om utreseförbud enligt 31 a § lag med 

särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 

 

§ 186 Ansökan om utreseförbud enligt 31 a § lag med 
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

2022/3 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 183 Val av justerare 
 

Socialnämndens beslut 
 Utse Ann Johansson (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-30 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 184 Fastställande av dagordning 
 

Socialnämndens beslut 
 Fastställa dagordningen i sin helhet. 
_____ 
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