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Socialnämndens utskott 

Socialnämndens utskott  2022-11-23 

Plats och tid  
Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Linnésalen, klockan 11:10–11:35. 

Paragrafer 
297-300

Utses att justera 
Vidar Lundbäck (C) 

Underskrifter 
Sekreterare  ____________________________________   

Amanda Olsson 

Ordförande  ____________________________________   
Marie Rosenquist (M) 

Justerande  ____________________________________   
                   Vidar Lundbäck (C) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23   

 
Socialnämndens utskott 

 

 

Justeringens plats och tid 
Kommunhuset i Älmhult, 2022-11-23. 
 
 
Anslagsbevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
Organ Sammanträdesdatum 
Socialnämndens utskott 2022-11-23 

Tillkännagivandet publiceras Tillkännagivandet avpubliceras 
2022-11-23 2022-12-14 

Anslagstid  
2022-11-24 – 2022-12-13  

Förvaringsplats för protokollet Underskrift________________ 
Socialförvaltningens närarkiv, plan 4  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23   

 
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) 
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Monika Skowronski Amaral, verksamhetschef IFO, §§ 297-299 
Amanda Olsson, nämndsekreterare 
Matilda Lejon, enhetschef IFO, §§ 297-299 
Anette F. Andersson, förste socialsekreterare, §§ 297-299 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23   

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  

     

     

 

 

Ärenden 
 

§ 297 Val av justerare 
 

5 
§ 298 Fastställande av dagordningen 

 

6 
§ 299 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

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

2022/2 

7 

§ 300 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten: 2022-12-25, LIVE! 

2022/116 

8 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 297 Val av justerare 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Utse Vidar Lundbäck (C) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 298 Fastställande av dagordningen 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Stryker ärende Anmälan av ordförandebeslut från föredragningslistan. I 

övrigt fastställs dagordningen. 
_____ 
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 2022-11-23 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 300 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till 
allmänheten: 2022-12-25, LIVE! 
Ärendenummer SOC 2022/116 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Socialnämndens utskott beviljar enligt 8 kap. 2 § alkohollagen ansökan från 

Per Andersens restauranger AB, org.nr. 556693-5671, angående tillfälligt 
serveringstillstånd för allmänheten i samband med Julgala 2022-12-25, kl. 
21.00- 01.30. Beslut gäller servering av vin, starköl, starksprit och andra 
jästa alkoholdrycker. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämndens utskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd för servering av alkoholdrycker till 
allmänheten har inkommit 2022-10-10 till Älmhults kommun från Per 
Andersens restauranger AB. Sökande innehar stadigvarande serveringstillstånd 
till allmänheten samt för catering sedan 2021-12-15. Beräknat antal gäster är 800 
personer samt 15 personal. Menyn är godkänd enligt alkohollagen utifrån 
ansökan om tillfälligt serveringstillstånd. Bedömningen är att arrangemanget är 
seriöst och sökande bedöms lämplig att servera alkohol samt att det inte uppstår 
olägenheter i samband med ett tillfälligt tillstånd. 
 

Beslutsunderlag 
• Utredning från alkoholhandläggare med bilagor, 2022-12-25, Live daterad 

2022-11-16 
 

Socialnämndens utskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Elin Nilsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att utskottet beslutat så. 
_____ 
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