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Postadress: Uppsala kommun, socialnämnden, 753 75 Uppsala  
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter) 
E-post: socialnamnden@uppsala.se 
www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Socialnämndens protokoll torsdagen den  
25 november 2021 

Plats och tid  
Aspen, Stationsgatan 12, klockan  14:00-18:00  
ajournering klockan 14.50-15.10 

Paragrafer  

181-200  (§§ 184-187 justerades i anslutning till sammanträdet) 

Justeringsdag  

Måndagen den 29 november 2021 

Underskrifter 

 

 

.............................................................…… 

Asal Gohari (S), ordförande 

 

 

.............................................................…… 

Michael Holtorf (M), justerare 

 

 

.............................................................…… 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Närvarande 

Beslutande 

Asal Gohari (S), ordförande 
Alf Karlsson (MP), 1:e vice ordförande, deltar på distans, ej §§ 184-187 
Per-Olof Forsblom (V) 
Inga-Lill Sjöblom (S), deltar på distans, ej §§ 184-187 
Rezene Tesfazion (S) 
Gunilla Oltner (S) 
Ludvig Arbin (L) 
Michael Holtorf (M) 
Vivianne Eriksson (M), deltar på distans, ej §§ 184-187 
Leif Boström (KD) 
Lena Borg (V), deltar på distans, ej §§ 184-187 
Lisen Burmeister (SD), deltar på distans, ej §§ 184-187 
Birgitta L Johansson (S) 
Karolina Karlsson (M) 
Gunnar Granberg (C), deltar på distans, ej §§ 184-187 

Ej tjänstgörande ersättare 

Sami Bechara (S) 
Tommy Bringholm (S) 
Leyla Demirel (L), deltar på distans, ej §§ 184-187 
Thess Lorin (MP) 
Stig Andersson (KD) 
Liza Boëthius (V) 
Jan-Olof Råman (SD), deltar på distans, ej §§ 184-187 
 

Övriga närvarande 

Direktör Tomas Odin, avdelningschefer Kerstin Karlsson, Kjerstin Tejre och Ola 
Jeremiasen. På distans deltar följande tjänstepersoner: Magnus Bergmark, Johanna 
Trost, Sandra Sonnermyr Hovi, Åsa Hedlund, Lisa Viksten, Aylin Blom, Elisabeth 
Karlsson, Peter S:t Cyr, Caroline Gille, Sophie Jonneryd, Sofia Venemalm, Liz Holmquist 
och Alexander Opgenoorth 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 181 

Val av justerare samt justeringsdag 
Socialnämnden beslutar 

1. att utse Michael Holtorf (M) att justera dagens protokoll tillsammans med 
ordföranden den 29 november 2021 i stadshuset, Stadshusgatan 2. 

 

 

 

§ 182 

Fastställande av föredragningslista 
Socialnämnden beslutar 

att fastställa föredragningslistan med följande ändringar: 

 Utgår - Ärende 8. Umgängesbegränsning  
 Tillägg – Initiativärende från Leif Boström (KD) angående familjerådgivningen 
 Tillägg – Initiativärende från Lisen Burmeister (SD) om sammanställning av 

lägenheter med besittningsrätt 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 

 

§ 183 

Utbildningspass 
Beroende unga vuxna 

Förvaltningen informerar om arbetet mot skadligt bruk och missbruk av alkohol och 
droger för personer mellan 18-25 år med beroendeproblematik.  

 

 

 

Ungdomscentrum  

Förvaltningen informerar om arbetet mot skadligt bruk och missbruk av alkohol och 
droger för ungdomar i åldern 13 – 20 år. 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 188 

Ansökan om verksamhetsbidrag 2022 - 
Diakonistiftelsen Samariterhemmets 
Ebbamottagning  
SCN-2021-00545 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna att Diakonistiftelsen Samariterhemmet beviljas 275 000 kronor i 
verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet har i samråd med Uppsala kommun genomfört en 
kartläggning och behovsinventering av beskrivna individers behov och kommit fram till 
att en riktad mottagning med hög kompetens avseende bemötande och riktade 
insatser/behandling är det som saknas och behövs idag. En specialiserad mottagning 
för personer som fått ersättning för sexuella tjänster och prostitution, som skadar sig 
med sex eller utsatts för människohandel för sexuella ändamål. Under år 2021 
beviljade nämnden Diakonistiftelsen återstående socialstyrelsemedel med  
173 821 kronor för utvecklingsarbetet inom ramen för området våld i nära relation. 

Diakonistiftelsen Samariterhemmet har sökt och beviljats extern finansiering för att 
kunna realisera ambitionerna med Ebbamottagningen. De har erhållit 1 985 475 kronor 
från Hultmans stiftelse för forskning och bistånd, och söker fortsättningsvis ytterligare 
externa medel för fortsatt långsiktig finansiering. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 1 november 2021 
 Bilaga 1, Underlag Diakonistiftelsen Samariterhemmet 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 189 

Idéburet offentligt partnerskap med Uppsala 
Stadsmission 
SCN-2021-00423 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap (IOP) med 
Uppsala Stadsmission för perioden 2022-01-01 till och med 2025-12-31,  

2. att fastställa stödet till Uppsala Stadsmission inom ramen för IOP 2022–2025 
till 3 689 000 kronor för år 2022 samt,  

3. att upphäva nämndens beslut 2019-01-31, § 22 att utse Gunilla Oltner (S), 
Vivianne Obaid (C) och Gunnar Granberg (C) till kontaktpolitiker för 
överenskommelsen om partnerskap med Uppsala Stadsmission. 

Sammanfattning 

Förnyad överenskommelse om partnerskap med Uppsala Stadsmission. 
Överenskommelsen är fyraårig och gäller under perioden 2022-01-01 – 2025- 12-31. 
Finansieringen av partnerskapet delas mellan parterna med en ersättning från Uppsala 
kommun med 3 689 000 kronor för 2022. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02  
 Förslag till överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap mellan 

Uppsala Stadsmission och Uppsala kommun, daterad 2021-11-02 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 190 

Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 
2021 
SCN-2021-00107 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga informationen till handlingarna. 

Sammanfattning 

Socialnämnden har ett negativt resultat på 34,7 mnkr. Det är en negativ avvikelse 
jämfört med budget på 30,0 mnkr.  

Resultatet har en positiv avvikelse jämfört med prognos på 3,4 mnkr. 
Helårsprognosen som fastställdes i augusti visar ett underskott på 36,5 mnkr, med 
ett resultatintervall på +/- 5,0 mnkr. Prognosen bedöms fortfarande vara aktuell.  

Barn och ungdomsvården har den största ekonomiska utmaningen att nå budget i 
balans. Verksamheten har en negativ avvikelse jämfört med budget på 45,6 mnkr. 
Behovet av vård utanför eget hem är fortsatt stort och placeringar i familjehem 
ligger på en hög nivå. Antalet vårddygn på HVB visar på en nedgång under året.  

Missbrukarvården och övrig vård för vuxna har en positiv avvikelse jämfört med 
budget på 7,5 mnkr. Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla effektiva 
vårdkedjor för att hålla budget i balans. Kostnader för skyddat boende visar en på 
en uppgång för 2021 jämfört med 2020.  

Verksamhet flyktingmottagande som avser ensamkommande barn och ungdomar 
har en positiv avvikelse jämfört med budget på 8,3 mnkr. Resultatet har påverkats 
positivt av intäkter ifrån tidigare år.  

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04 
 Bilaga 1, Ekonomisk uppföljning SCN oktober 2021 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 191 

Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala 
ändamål 2022 - 2026 
SCN-2021-00508 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2022-2026 med 
utblick till 2031 utgör nämndens behov av bostäder och lokaler, 

2. att överlämna planen till kommunstyrelsen för godkännande och såsom 
beställning av angivna lokalåtgärder, 

3. att uppdra åt förvaltningen att genomföra verksamhetsförändringar enligt 
planen, 

4. att uppdra åt förvaltningen att i samråd med kommunledningskontoret 
genomföra lokalåtgärder enligt planen, samt 

5. att ge förvaltningen justeringsmandat gällande exakt platsantal, storlek 
och tid i samband med genomförandet av åtgärder enligt planen.  

Sammanfattning 

Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål utgör kommunens planering 
för bostäder och lokaler inom socialnämndens verksamhetsområde. Planen utgår från 
verksamhetens behov av bostäder och lokaler. Behovet beräknas utifrån nuvarande 
behov och kommunens befolkningsprognos – därefter sker analys och justering utifrån 
kända förändringar.  

Planen föreslår åtgärder av två slag: 

- Åtgärder, tex nyanskaffning, förändring eller lämnande av lokaler samt 
verksamhetsförändringar kopplade till detta. 

- Utredningsåtgärder inom områden där fördjupat arbete krävs för framtagande 
av direkta åtgärder 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 22 oktober 2021 
 Bostads- och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2022-2026 med utblick 

till 2031 

Särskilt yttrande 

Per-Olof Forsblom (V) och Lena Borg (V) anmäler särskilt yttrande enligt bilaga 1. Liza 
Boëthius (V) anmäler ersättaryttrande enligt bilaga 1.  
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 192 

Ansökan om verksamhetsbidrag till arbete 
mot människohandel och sexuell exploatering 
SCN-2021-00412 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna att föreningen Hjälp till behövande beviljas 507 000 kronor i 
verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2022. 

Sammanfattning 

Föreningen Hjälp till behövande ansöker om fortsatt verksamhetsbidrag för 2022 för 
uppsökande arbete mot människor i Uppsala som är utsatta för människohandel och 
sexuell exploatering. Föreningen hjälp till behövande ser ett behov av ett mindre 
härbärge inriktat mot akut hjälp för särskilt skyddsbehövande.  

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-11.  
 Bilaga 1 och 2. Ansökan från föreningen Hjälp till behövande.  
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 193 

Ansökan om verksamhetsbidrag till Brobygget 
SCN-2021-00404 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna att Frälsningsarmén beviljas 270 000 kronor i verksamhetsbidrag 
per år under 2022-2024 för verksamheten Brobygget. 

Sammanfattning 

Frälsningsarmén ansöker om verksamhetsbidrag för att driva verksamheten Brobygget 
under ytterligare tre år. Bidragsansökan avser en del av kostnaden för verksamheten. 
Brobygget driver en uppsökande verksamhet mot en målgrupp för vilka 
socialnämnden och omsorgsnämnden delar ansvaret. Sedan omorganisationen 2015 
har verksamhetsbidraget till Brobygget delats mellan nämnderna. 

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
 Ansökan om föreningsbidrag från Frälsningsarmén  
 Brobyggets verksamhetsberättelse för 2020 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 194 

Verksamhetsbidrag till härbärget för kvinnor 
SCN-2021-00400 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna att Frälsningsarmén beviljas 1 266 993 kronor i 
verksamhetsbidrag per år under 2022-2024 för ett härbärge för kvinnor.  

Sammanfattning 

Frälsningsarmén driver ett härbärge för kvinnor på Sagahemmet i samverkan med 
Uppsala kommun. Nämnden beviljade 2018 ett treårigt verksamhetsbidrag till 
Frälsningsarmén. Frälsningsarmén ansöker nu om fortsatt bidrag till drift av 
verksamheten under tre år med en ersättning för 2022 med 1 294 175 kr och därefter en 
årlig uppräkning med 2 procent.  

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02 
 Bilaga 1, Ansökan från Frälsningsarmén 
 Bilaga 2, Statistik Sagahemmets natthärbärge 2021 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 195 

Rapportering ej verkställda beslut tredje 
kvartalet  
SCN-2021-00261 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att godkänna rapporten över ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 
socialtjänstlagen (SoL) som den 30 september 2021 inte verkställts inom tre 
månader eller där avbrott i verkställighet pågått mer än tre månader i  enlighet 
med nämndens rapporteringsskyldighet jämlikt 16 kap 6 f-h §§  SoL, 

2. att överlämna rapporten till kommunfullmäktige, samt 

3. att anmäla att rapporten har skickats till kommunrevisionen. 

Sammanfattning 

Socialnämnden ska varje kvartal rapportera de gynnande beslut om bistånd enligt  
4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommunens revisorer och kommunfull-
mäktige. Rapporten ska även omfatta de beslut som inte har verkställts på nytt inom 
tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. 

För det tredje kvartalet 2021 har 20 ärenden rapporterats till Inspektionen för vård och 
omsorg, IVO. De rapporterade besluten avser kontaktfamilj och bostad till vuxen och 
anledningen till att besluten inte verkställts är resursbrist.  

Resursbristen avseende bostad till vuxen beror på flera faktorer, men främst att 
tillgången till mindre billiga lägenheten är liten.  

Att rekrytera uppdragstagare till att bli kontaktfamilj har länge varit svårt trots 
kampanjer av olika slag vilket leder till långa perioder av ej verkställda beslut. I vissa 
ärenden har familjerna specifika önskemål om uppdragstagaren vilket leder till 
ytterligare utmaning i att finna en uppdragstagare.  

Av de rapporterade besluten för tredje kvartalet 2021 avser sex rapporter ärenden som 
tidigare rapporterats som ej verkställda och som nu har verkställts eller avslutats. 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

Beslutsunderlag  

 Tjänsteskrivelse, daterad den 5 november 2021 
 Bilaga 1, Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen den 30 

september 2021 – till kommunfullmäktige 
 Bilaga 2, Sammanställning rapporterade ej verkställda beslut avseende tredje 

kvartalet , 2021 
 Bilaga 3, Tid som beslutet ej varit verkställt 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 196 

Informationsärenden 
Finns inga informationsärenden. 

 
  



Sida 16 (20) 

 

Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 197  

Delegationsbeslut per 18 november 2021 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över delegationsbeslut per 18 november 2021 till 
protokollet. 

Sammanfattning 

I ärendet anmäls följande delegationsbeslut:  

 Ungdomsenhet 5, augusti 2021  
 Enheten för ensamkommande, augusti 2021  
 Barn och ungdomsenhet 5, augusti 2021  
 Barnenhet 5, augusti 2021  
 Fenix barn, september 2021  
 Fenix ungdom, september 2021  
 Fenix ensamkommande, september 2021  
 Fenix ungdomsbrottsgrupp, september 2021  
 Fenix barn, oktober 2021  
 Placeringsenhet 2, oktober 2021  
 Placeringsenhet 2, september 2021  
 Barnenhet 2, september 2021  
 Barnenhet 2, oktober 2021  
 Nexus, april-juni samt augusti-september 2021  
 Nexus, januari – mars 2021  
 Placeringsenhet 1, september 2021  
 Barnenhet 1, september 2021  
 Unga vuxna, september 2021  
 Mottagning vuxen, september 2021 
 Beroendeenhet 2, september 2021  
 Beroendeenhet 1, september 2021  
 Barnenhet 4, september 2021  
 Boendeenheten, september 2021  
 Boendeenheten, augusti 2021 

Protokoll från individutskotten 

 Utskott 4, 28 oktober 2021  
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

 Utskott 4, extra sammanträde 19 november 2021  
 Utskott 5, 18 november 2021  
 Utskott 5, 21 oktober 2021  
 Utskott 5, 14 oktober  
 Utskott 2, 7 oktober 2021  
 Utskott 2, 9 september 2021  
 Utskott 2, extra sammanträde 1 november 2021  
 Utskott 2, 17 november 2021  
 Utskott 2, extra sammanträde 5 oktober 2021  
 Utskott 3, extra sammanträde 8 november 2021  
 Utskott 1 extra sammanträde 3 november 2021  
 Utskott 1, 27 oktober 2021 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 198 

Anmälningsärenden per 18 november 2021 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att lägga förteckning över anmälningsärenden per 18 november 2021 till 
protokollet. 

Sammanfattning 

I ärendet anmäls följande ärenden: 

 Socialnämndens protokoll 27 oktober 2021 
 Arbetsutskottets protokoll 17 november 2021 
 Samverkansprotokoll 20 oktober 2021 
 Samverkansprotokoll 18 oktober 2021 
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 199 

Deltagande konferens och möten 

Beslut 

Socialnämnden beslutar 

1. att arvode utgår till de som önskar delta på Uppsala kommuns 
funktionsrättsråds digitala temadag den 3 december 2021 klockan 09.00-12.00. 

Sammanfattning 

Uppsala kommuns funktionsrättsråd inbjuder till en digital temadag om digital 
inkludering – från utanförskap till innanförskap den 3 december.  
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Socialnämnden Datum: 
Protokoll 2021-11-25 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
    

§ 200 

Frågor från nämndens ledamöter 
Vid arbetsutskottets sammanträde den 17 november ställde Per-Olof Forsblom (V) 
fråga om öppenvårdsinsatser för barn och unga med psykisk ohälsa. 

Förvaltningen svarar att det samarbete som Uppsala kommun har med Region 
Uppsala och länets kommuner kring IKB (Intensiv kontextuell behandling av 
självskada) fortfarande finns men att diskussioner förs om vissa kommuner kommer 
att lämna samarbetet. Ingenting är ännu färdigt för beslut.  

 



   Vänsterpartiet 
        www.uppsalavanstern.se 

Särskilt yttrande I ärende 12 Bostads och lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2022-2026. 

Föreliggande planförslag omfattar inte alla som vistas i kommunen. 

Uppdraget från Fullmäktige till Socialnämnden omfattar att ta fram ett förslag till Bostads och 
lokalförsörjningsplan för sociala ändamål 2022-2026.  Behovet för sociala ändamål styrs i stor 
utsträckning av socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen gäller för alla som vistas i en kommun och reglerar 
kommunens skyldigheter och möjligheter att erbjuda stöd och hjälp. 

Socialtjänstlagen fjärde kapitel reglerar rätten till insatser via socialtjänsten. Socialtjänsten i en 
kommun omfattas även av skyldigheten att ingripa till skydd för enskilda personer. 

Första paragrafen 4 kap reglerar kommunens skyldigheter att ge stöd och rätt till bistånd. Hela 
föreliggande plan innefattar olika former av insatser som kommunen ska tillhandahålla inom  boenden. 
Kommunen har också en möjlighet, men inte någon skyldighet, enligt 4 kap 2 §.att också ge olika 
former av ytterligare stöd om det finns skäl för det. 

Vi vet att en grupp människor ,vars storlek kommunen inte lyckas bedöma; finns och vistas i 
kommunen utan att få några insatser eller minsta stöd till bland annat boende. Det är papperslösa 
personer som håller sig undan för myndigheter på grund av risk för utvisning eller på grund av att de 
inte kan utvisas då motagarlandet säger nej. 

Vänsterpartiet menar att man inte kan sitta nöjd med en bostads och lokalförsörjningsplan ,som inte 
innefattar alla, enligt devisen syns de inte så finns de inte. Utan vi måste ha en bostads och 
lokalförsörjningsplan som inkluderar en beredskap även för dessa grupper.som snävt formellt kan 
hållas utanför. Ett humant samhälle tar ansvar för alla de som vistas I kommunen, papperslösa 
inklusive ensamkommande. 

Vi noterar också med besvikelse att man i förslaget väljer att inte införa ett halvvägshus i kommunal 
regi,Hvb. Det har i kommunen vid två (2) tillfällen beslutats att införa detta. För ca 10 år sedan 
avsattes i i budgeten medel till detta och några år senare utreddes frågan och beslut fattades att införa 
detta. Kommunen väntade på att lokaler skulle införskaffas. 

Det är viktigt med ett Hvh på hemmaplan, att man gör sin behandling där man skall bo och verka i 
framtiden. De flesta har inte några nyktra och drogfria kontakter, då blir de andra på Hvh de man kan 
bygga sitt nya sociala liv kring. Det är också viktigt att det drivs i vår egen regi då kommunen har 
tillgång till många viktiga delar som behövs i tillfrisknandeprocessen såsom arbetsträning och boende. 
Ett stödboende har inte alls denna funktion och ger således inte samma förutsättningar till att klara ett 
nyktert och drogfritt liv i framtiden. Klienter som gör behandling på HVB-hem utanför kommunen 
behöver detta Hvh för att långsamt slussas ut i samhället och kan då också tas hem tidigare till 
Uppsala. På detta sätt finns förutsättningarna att fylla ett Hvh med klienter. 

Uppsala 2021 11 25 
För vänsterpartiet  
Per-Olof Forsblom ledamot. Lena Borg ledamot, Liza Boëthius ersättare 

SCN 25 november 2021
§ 191, bilaga 1


	Protokoll  Socialnämnden 2021-11-25.pdf
	Särskilt yttrande angående Lokal och bostadsförsörjningsplan för sociala ändmål 2022-2026.pdf

