Sammanträdesprotokoll
2022-06-08

Socialnämndens utskott 2022-06-08
Plats och tid
Stenahuset i Älmhult, stora konferensrummet, klockan 08:30–11:20.
Ajournering sker mellan 09:45–09:55 och 10:50–11:00.
Paragrafer
139-160
Utses att justera
Jakob Willborg (M)

Underskrifter
Sekreterare

____________________________________
Amanda Olsson

Ordförande

____________________________________
Lars Ingvert (S)

Justerande

____________________________________
Jakob Willborg (M)

Utdragsbestyrkande

1

Sammanträdesprotokoll
2022-06-08

Socialnämndens utskott

Justeringens plats och tid
Stenahuset i Älmhult, 2022-06-08.

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Sammanträdesdatum

Socialnämndens utskott

2022-06-08

Tillkännagivandet publiceras

Tillkännagivandet avpubliceras

2022-06-09

2022-07-02

Anslagstid

2022-06-10 - 2022-07-01
Förvaringsplats för protokollet

Underskrift________________

Socialförvaltningens arkiv, plan 4

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesprotokoll
2022-06-08

Socialnämndens utskott

Närvarolista
Beslutande
Ordinarie ledamöter
Marie Rosenquist (M), §§ 143-160
Lars Ingvert (S), ordförande
Vidar Lundbäck (C)
Jakob Willborg (M)
Ann Johansson (S)

Tjänstemän
Jenny Smedberg, socialchef
Amanda Olsson, nämndsekreterare
Maria Johansson, nämndsekreterare
Matilda Lejon, enhetschef IFO, §§ 139-148
Camilla Teljas, socialsekreterare, §§ 139-142
Emma Eriksson, socialsekreterare, §§ 143-144
Malin Malmsten, socialsekreterare, § 145
Anette Ferencz Andersson, första socialsekreterare, §§ 146-147
Emma Täck, socialsekreterare, § 148
Penny Salomonsson, socialsekreterare, § 149
Katja Berggren, socialsekreterare, § 150
Madeleine Lideberg, administrativ handläggare, §§ 151-154

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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2022-06-08

Socialnämndens utskott

Ärenden
§ 139

Val av justerare

6

§ 140

Fastställande av dagordningen

7

§ 141

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

2022/3

§ 142

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

2022/3

9

§ 143

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

2022/3

10

§ 144

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

§ 145

Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
(SoL) i form av vård och fostran i familjehem

2022/2

12

§ 146

Övervägande enligt 6 kap. 8 § socialtjänstlagen
(SoL)

2022/2

13

§ 147

Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen
(SoL) i form av fortsatt placering efter
myndighetsålder

2022/2

14 - 15

§ 148

Ansökan om bistånd enligt 4 kap. 1 §
socialtjänstlagen (SoL)

2022/2

16 - 17

§ 149

Omprövning enligt 39 § förvaltningslagen (FL)

2022/2

18 - 19

§ 150

Anmälan av misstänkt socialbidragsbedrägeri

8

11

20

§ 151

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd: Live
Arena

2022/32

§ 152

Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd: Diö
Dagen

2022/66

23 - 24

§ 153

Ansökan om ändring av serveringstillstånd för
Orangeriet Möckelsnäs

2022/69

25 - 26

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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21 - 22
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Information gällande avgiftsärende

2022/77

27

§ 155

Hantering av utökat bostadsbidrag till
barnfamiljer

2022/65

28

§ 156

Övergång till digital mellanlagring av
handlingar

2021/114

29 - 30

§ 157

Budget 2023

2022/61

31

Redovisning av pågående processer

2022/57

32

§ 159

Viljeinriktning gällande personer som omfattas
av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.

2022/79

33

§ 160

Övrigt

§ 154

§ 158

34

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämndens utskott

§ 139 Val av justerare
Socialnämndens utskotts beslut
 Utse Jakob Willborg (M) att justera protokollet jämte ordförande.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämndens utskott

§ 140 Fastställande av dagordningen
Socialnämndens utskotts beslut
 Lägga till ärende Övervägande enligt 13 § 1:a stycket lag med särskilda
bestämmelser om vård av unga (LVU) till föredragningslistan. I övrigt
fastställs dagordningen.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämndens utskott

§ 151 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd:
Live Arena
Ärendenummer SOC 2022/32

Socialnämndens utskotts beslut
 Socialnämndens utskott bifaller ansökan från Per Andersens Restauranger
AB, org.nr 556693-5671, om tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap 2 §
alkohollagen att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten, 2022-06-10 – 2022-06-11 mellan 22:0001:30 på serveringsstället IKEA LIVE!.

Beslutsnivå
Socialnämndens utskott

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog 2021-12-13, § 209, nya riktlinjer för
serveringstillstånd som medgav rätt att sälja spritdrycker även vid tillfälliga
serveringstillstånd.
Nämnden kan med stöd i punkt 7 av kommunens policy för delegering, fastställd
av kommunfullmäktige 2019-11-25, § 199, genom eget handlande föregripa ett
delegeringsbeslut i ett enskilt ärende genom att själv ta över ärendet och fatta
beslut. Nämnden kan inte ändra en delegats beslut men kan återkalla
delegeringsuppdraget.
Per Andersens Restauranger AB inkom 2022-06-07 med en överklagan av
alkoholhandläggarnas beslut. Socialnämndens utskott har att ompröva besluten.

Beslutsunderlag
• Överklagan daterad 2022-06-03
• Utredning kring ansökan om tillfälligt servering serveringstillstånd avseende
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker beslutad 2022-06-01
• Utredning kring ansökan om tillfälligt servering serveringstillstånd angående
starksprit inkommen 2022-06-01
• Ändring av ansökan om tillfälligt serveringstillstånd daterad 2022-05-09
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)
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• Meny inkommen 2022-03-14
• Resultatrapport daterad 2022-02-11
• Ritning daterad 2020-02-25
• Tillståndsbevis daterad 2021-12-15
• Registreringsbevis daterat 2019-07-04
• Ansökan tillfälligt serveringstillstånd 2022-06-10 Live Arena daterad 202203-14

Socialnämndens utskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Marie Rosenquist (M) yrkar att socialnämndens utskott bifaller ansökan från Per
Andersens Restauranger AB i sin helhet.
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan beslut i enlighet med Marie
Rosenquists (M) yrkande och finner att utskottet beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggarna
Per Andersens Restauranger AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämndens utskott

§ 152 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd:
Diö Dagen
Ärendenummer SOC 2022/66

Socialnämndens utskotts beslut
 Socialnämndens utskott beslutar under förutsättning att Polismyndigheten
och Räddningstjänsten inte kommer med invändning att:
Bifalla ansökan från Diö samhällsförening, org.nr 802495-9473, om
tillfälligt serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen att servera
vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten, 2022-0618 – 2022-06-19 mellan 11:00-01:00 på serveringsstället tält vid
Gemlas loge, Diö.

Beslutsnivå
Socialnämndens utskott

Beslutsunderlag
• Protokollsutdrag inkommen 2022-04-12
• Kunskapsprov inkommen 2022-04-12
• Upplåtelseavtal inkommen 2022-04-12
• Verksamhetsbeskrivning inkommen 2022-04-12
• Ritning och flygbild med placering av tält inkommen 2022-04-12
• Meny inkommen 2022-04-12
• Brandskyddsplan inkommen 2022-04-12
• Ansökan tillfälligt serveringstillstånd allmänheten Diö Dagen 2022-06-18
daterad 2022-04-11

Socialnämndens utskotts behandling
Förslag på sammanträdet
Lars Ingvert (S) yrkar att socialnämndens utskott ska bifalla ansökan i sin helhet
under förutsättning att Polismyndigheten och Räddningstjänsten inte kommer
med invändningar.
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämndens utskott

Marie Rosenquist (M) yrkar bifall till Lars Ingverts (S) yrkande.
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet till Lars
Ingverts (S) yrkande.
_____
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare
Diö samhällsförening

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämndens utskott

§ 153 Ansökan om ändring av serveringstillstånd
för Orangeriet Möckelsnäs
Ärendenummer SOC 2022/69

Socialnämndens utskotts beslut
 Socialnämndens utskott bifaller ansökan från Möckelsnäs Trädgårdar Cura
Cultura AB, org.nr 559165-6771, om stadigvarande serveringstillstånd enligt
8 kap 2 § alkohollagen att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa
alkoholdrycker till allmänheten, dagligen året runt mellan 11:00-01:00 på
serveringsstället Orangeriet, Möckelsnäs.

Beslutsnivå
Socialnämndens utskott

Sammanfattning av ärendet
Möckelsnäs trädgårdar Cura Cultura AB inkommer 2022-04-27 med ansökan
om stadigvarande serveringstillstånd för allmänheten avseende serveringsställe
Orangeriet Möckelsnäs.
Alkoholhandläggare föreslår i utredning daterad 2022-05-23 att ansökan ska
avslås med motivering att tillagningsköket i Kulturcentrum ej ligger i anslutning
till serveringsstället Orangeriet Möckelsnäs samt att menyn bestående av
smörgåsar och pajer ej uppfyller kraven på lagad eller på annat sätt tillredd mat.
Serveringsstället anses där med inte uppfylla kraven i 8 kap. 15 § 1 st. AL.
Möckelsnäs trädgårdar Cura Cultura AB inkommer 2022-04-27 med en ny
ansökan med utökade serveringstid.

Beslutsunderlag
• Ny ansökan daterad 2022-05-25
• Kommentar till utredning daterad 2022-05-23
• Utredning daterad 2022-05-23
• Ritning över Längtans trädgård och Kunskapscentrum
• Tidigare ansökan daterad 2022-04-27
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 2(2)

Socialnämndens utskott

Socialnämndens utskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämndens utskott bevilja ansökan och finner att
utskottet beslutat så.
_____
Beslutet skickas till
Alkoholhandläggare
Möckelsnäs trädgårdar Cura Cultura AB

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämndens utskott

§ 155 Hantering av utökat bostadsbidrag till
barnfamiljer
Ärendenummer SOC 2022/65

Socialnämndens utskotts beslut
 Socialnämnden utskott överlämnar ärendet till socialnämnden utan
beslutsförslag.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Regeringen har föreslagit att barnfamiljer med låga inkomster som har
bostadsbidrag ska få ett tillfälligt tilläggsbidrag från och med juli 2022 till och
med december 2022. I Älmhults kommun beviljades 136 barnfamiljer och
därmed 374 barn ekonomiskt bistånd under majmånad, dessa kommer kunna ta
del av tilläggsbidraget. För att minska barnfattigdomen och tillgodose goda
uppväxtvillkor för barnet föreslår förvaltningen att om förslaget går igenom att
tilläggsbidrag inte ska upptas som en inkomst i ansökan om ekonomiskt bistånd.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31
• Socialdepartements promemoria: Tillfälligt tilläggsbidrag till barnfamiljer
inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader
(S2022/01754) daterad 2022-03-22

Socialnämndens utskotts behandling
Förslag på sammanträde
Lars Ingvert (S) yrkar att socialnämndens utskott överlämnar ärendet till
socialnämnden utan beslutsförslag.
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med Lars
Ingverts (S) yrkande och finner så.
_____
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(2)

Socialnämndens utskott

§ 156 Övergång till mellanlagring av handlingar
Ärendenummer SOC 2021/114

Socialnämndens utskotts förslag till beslut
 Socialnämndens beslutar att för ärenden som upprättats från och med den 1
januari 2022 kommer endast handlingar som upprättats eller inkommit på
papper att arkiveras på papper. Övrig information kommer sparas tills vidare
i kommunens digitala ärende- och dokumenthanteringssystem.

Beslutsnivå
Socialnämnden

Sammanfattning av ärendet
Socialförvaltningen förslår en övergång från fysisk förvaring av handlingar till
en huvudsakligen digital förvaring. Sådan övergång stöds av kommunens
arkivreglemente fastställt av kommunfullmäktige 2009-06-22, § 94.
I dagsläget sparar socialförvaltningen både en digital kopia av handlingar i
ärendehanteringssystemet och en fysisk kopia av handlingar i närarkiv/slutarkiv,
oavsett om de inkommit i digital form eller på papper. Detta arbetssätt innebär
stor åtgång av arbetstid och material. En övergång till digital förvaring av
handlingarna (med några undantag, se nedan) skulle effektivisera arbetssättet
och spara in på både papper och annat material som används vid förvaring.
Det ärendehanteringssystem som används har idag, Evolution, är förberett för
digital gallring och arkivering i enlighet med Riksarkivets föreskrifter. Evolution
skulle därmed kunna utgöra kommunens när-/mellanarkiv inför slutlagring i earkiv. Älmhults kommun har idag inte e-arkiv men beslut om förstudie och
fortsatt arbete med införande av e-arkiv har tagits i kommunfullmäktige 202003-30, § 37. Tills e-arkiv finns i kommunen kan handlingarna förvaras i
Evolution som mellanarkiv.
Det finns undantag enligt lag när det gäller digital förvaring av handlingar. Vissa
handlingar måste förvaras i fysisk form, till exempel:
• Folkinitiativ - ärende om att hålla folkomröstning
• Avtal om köp av fast egendom
• Ansökan om att lagfart ska förklaras vilande vid köp, byte eller gåva
Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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• Skriftlig fullmakt till ombud i domstol
• Testamenten (ex. i samband med stiftelsebildning)
• Handlingar som på grund av format, färg eller andra orsaker inte
tillfredsställande kan bevaras som enbart skannad bild.
I ett första steg föreslås att handlingar som kommer in i fysisk form även fortsatt
förvaras fysiskt, i kronologisk ordning i pärm/akt, tills vi har säkerställt
slutförvaring i form av e-arkiv. Dessa handlingar är få i jämförelse med de
handlingar som inkommer digitalt.
Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-17, § 104, att endast arkiveras på papper
de handlingar som upprättats eller inkommit på papper. Övrig information ska
sparas digitalt tills vidare i kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem.
Kommunstyrelsen uppmanade även samtliga nämnder och bolag att ta samma
beslut för sin verksamhet samt revidera deras informationshanteringsplan för att
stämma överens med detta beslut. Detta är ett led i den pågående digitaliseringen
av kommunens verksamhet.

Beslutsunderlag
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07
• Kommunstyrelsens beslut 2022-05-17, § 104
• Sydarkiveras juridiska utredning angående vilka handlingar som behöver
finnas på papper daterad 2020-09-11
• Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-30, § 37
• Arkivreglemente för Älmhults kommun daterad 2009-04-02

Socialnämndens utskotts behandling
Beslutsgång
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att utskottet beslutat så.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sidnummer, beslut 1(1)

Socialnämndens utskott

§ 157 Budget 2023
Ärendenummer SOC 2022/61

Information
Socialchef Jenny Smedberg informerar om process och arbete inför budget 2023.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 158 Redovisning av pågående processer
Ärendenummer SOC 2022/57

Information
Nämndsekreterare Amanda Olsson redovisar en sammanställning av inkomna beslut
och domar.

_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 159 Viljeinriktning gällande personer som omfattas
av lagen om mottagande av asylsökande m.fl.
Ärendenummer SOC 2022/79

Information
Socialchef Jenny Smedberg och nämndsekreterare Amanda Olsson informerar
om ärende som kommer till nästa nämnd där individ- och familjeomsorgen
önskar en viljeinriktning från nämnden kring beviljande av bistånd.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 160 Övrigt
Information
Socialchef Jenny Smedberg informerar om pågående dialog kring
alkoholhandläggningen.
_____

Justerandes signaturer
Ordförande

Justerare

Utdragsbestyrkande

34

