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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Närvarolista 

Beslutande 
Ordinarie ledamöter 
Marie Rosenqvist (M), ordförande  
Vidar Lundbäck (C) 
Jakob Willborg (M) 
Lars Ingvert (S) 
Ann Johansson (S) 
 
Tjänstemän 
Jenny Smedberg, socialchef 
Amanda Olsson, nämndsekreterare  
Matilda Lejon, enhetschef IFO, § 35-36, 42 
Camilla Teljas, socialsekreterare, § 35 
Björn Bergvall, familjehemssekreterare, § 35 
Victoria Ljunggren, socialsekreterare, § 36 
Katja Berggren, socialsekreterare, § 37-40 
Ulf Bogren, alkoholhandläggare, § 41 
Emelie Olsson, socialsekreterare, § 42 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerande Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Ärenden 
 

§ 33 Val av justerare 
 

5 
§ 34 Fastställande av dagordningen 

 

6 
§ 35 Bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen 

(SoL) i form av vård och fostran i familjehem 

2022/3 

7 - 8 

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

2022/2 

9 - 10 

§ 37 Anmälan av misstänkt socialbidragsbedrägeri 
 

11 
§ 38 Anmälan av misstänkt socialbidragsbedrägeri 

 

12 
§ 39 Anmälan av misstänkt socialbidragsbedrägeri 

 

13 
§ 40 Anmälan av misstänkt socialbidragsbedrägeri 

 

14 
§ 41 Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd 

från Pizzeria Amigo 

2021/105 

15 - 16 

§ 42 Anmälan av ordförandebeslut 
2022/25 

17 
§ 43 Hantering av remissförfarande 

2022/24 

18 
§ 44 Svar på Motion om trygg kommunal vård och 

omsorg - Michael Öberg (MP) 

2022/29 

19 - 20 

§ 45 Revisorernas granskning av kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd 

2021/58 

21 

§ 46 Uppdatering kring Återbrukets nya lokaler 
 

22 
§ 47 Övrigt 

 

23 
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Socialnämndens utskott 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 33 Val av justerare 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Utse Ann Johansson (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
_____ 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 34 Fastställande av dagordningen 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Lägger till ärende Anmälan av ordförandebeslut och stryker ärenden Fortsatt 

kommunalt partnerskap med Sydafrika och Svar på Motion om strategiskt 
arbete mot arbetslösheten i Älmhult - Eva Ballovarre (S) från 
föredragningslistan. I övrigt fastställs dagordningen.  

_____ 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 41 Ansökan om stadigvarande 
serveringstillstånd från Pizzeria Amigo 
Ärendenummer SOC 2021/105 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Socialnämndens utskott beviljar ansökan från Pizzeria Amigo om 

stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen att servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 
dagligen, året runt. Måndag-torsdag 11:00-22:00, fredag-lördag 11:00-01:00, 
söndag 12:00-22:00. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämndens utskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Pizzeria Amigo, org.nr: 850102-5996, inkom 2021-12-02 med en ansökan om 
stadigvarande serveringstillstånd enligt 8 kap. 2 § alkohollagen att servera 
starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten 
dagligen året runt. Serveringsstället är Pizzeria Amigo, Skolgatan 6, 343 31 
Älmhult samt uteserveringen på Skolgatan i Älmhult.  
Alkoholhandläggarna har utrett ärendet och föreslår att ansökan beviljas. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03 

• Godkänt kunskapsprov daterad 2022-03-07 

• Utredning av alkoholhandläggare daterad 2022-01-10 

• Intyg från Skatteverket daterad 2022-01-07 

• Yttrande från Polisen daterad 2022-01-25 

• Hyresavtal för Pizzeria Amigo  

• Resultatrapport och balansrapport daterad 2022-01-20 

• Ritning över Pizzeria Amigo daterad 2022-01-20 
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• Registreringsbevis från Bolagsverket daterad 2022-01-20 

• Meny för Pizzeria Amigo daterad 2022-01-20  

• Registrering av livsmedelsanläggning daterad 2021-12-02 

• Bilaga till ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för 
Pizzeria Amigo daterad 2021-12-02 

• Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten för Pizzeria 
Amigo daterad 2021-12-02 

 

Socialnämndens utskotts behandling 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med 
socialförvaltningens förslag till beslut och finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Alkoholhandläggare 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 43 Hantering av remissförfarande 
Ärendenummer SOC 2022/25 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
 Socialnämndens utskott återemitterar ärendet. 
 

Beslutsnivå 
Socialnämndens utskott 
 

Sammanfattning av ärendet 
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på de remisser som 
regeringen skickar ut. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har 
några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några 
synpunkter ska svaret ger besked om detta. 
Remisser som inkommer till socialförvaltningen bör i dagens läge därför 
hanteras av nämnden. Socialförvaltningen önskar utskottets åsikter kring hur 
remissförfarandet ska utformas. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03 

• SOU 2021:95 - En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av 
alkoholdrycker  

• Remissmissiv - SOU 2021:95 daterad 2022-01-31 
 

Socialnämndens utskotts behandling 
Förslag på sammanträdet 
Marie Rosenquist (M) yrkar att ärendet återremitteras. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om socialnämndens utskott kan besluta i enlighet med Marie 
Rosenquists (M) yrkande finner att nämnden beslutat så. 
_____ 
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§ 44 Svar på Motion om trygg kommunal vård och 
omsorg - Michael Öberg (MP) 
Ärendenummer SOC 2022/24 
 

Socialnämndens utskotts beslut 
Socialnämndens utskott föreslår socialnämnden: 

 Ge förvaltningen i uppdrag att ta fram att ett förslag till svar senast till 
nämndens sammanträde i maj. 

 

Beslutsnivå 
Socialnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
 Michael Öberg (MP) lämnade 2022-01-20 in en motion om trygg kommunal 
vård och omsorg. I motionen föreslås följande: 

 Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att få till en avsiktsförklaring med Region 
Kronoberg och vårdcentralerna när det gäller samarbete om en god och nära 
vård. 

 Att en förstärkt politisk styrgrupp bildas för arbetet med framtidens nära 
vård. 

Kommunfullmäktige behandlar ärendet 2022-01-31, § 25, och beslutar att 
överlämna motionen till socialnämnden för beredning. I 5 kap. 33 § 
kommunallagen framgår att en motion bör beredas så att kommunfullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väckts. 
Socialnämnden har att yttrar sig om motionen ska besluta att tillstyrkas eller 
avstyrkas. 
 

Beslutsunderlag 
• Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-03 

• Kommunfullmäktiges beslut 2022-01-31, § 25 

• Motion daterad 2021-01-20 
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Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

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

Ordförande Justerare Sekreterare Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 45 Revisorernas granskning av kommunens 
arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd 
Ärendenummer SOC 2022/29 
 

Information 
Socialchef Jenny Smedberg informerar om revisorernas påbörjade granskning av 
kommunens arbetsmarknadsåtgärder och försörjningsstöd. 
_____  
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§ 46 Uppdatering kring Återbrukets nya lokaler 
Ärendenummer SOC 2021/58 
 

Information  
Socialchef Jenny Smedberg informerar om arbetet med Återbrukets nya lokaler. 
_____ 
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Justerandes signaturer   
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§ 47 Övrigt 
 

Information 
Socialchef Jenny Smedberg informerar signeringen av det nya avtalet om 
alkoholhandläggning med Ljungby kommun. 
Socialchef Jenny Smedberg informerar om det arbete socialförvaltningen gör 
kring situationen i Ukraina. 
_____  
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