SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-03-23

VÄSTERÅS STAD

Kommunstyrelsen

§ 113

Dnr KS 2021/01638-8.2.4

Beslut - Motion från (KD) om att tillskapa ett kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik
Beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Reservation
Amanda Grönlund (KD) och Emil Thessén (-) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Amanda Grönlunds (KD) förslag.
Ärendebeskrivning
Amanda Grönlund (KD), Ibrahim Omar (KD och Samuel Stengård (KD har i
en motion med rubriken Motion från (KD) om att tillskapa ett kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik föreslagit
att det skyndsamt tillskapas ett boende för målgruppen personer med psykisk
ohälsa kombinerat med missbruksproblematik.
Kommunfullmäktige har den 7 oktober 2022, § 403 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden och nämnden för
personer med funktionsnedsättning för yttrande senast den 31 januari 2022.
Individ- och familjenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning har inkommit med remissvar.
Individ- och familjenämnden och nämnden för personer med funktionsnedsättning har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:
Det är inte i enlighet med Individ- och familjenämndens strategi för boenden
att starta fler boenden. Nämnden ser inte behov av fler platser för målgruppen än de 24 som finns idag.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning anser att motionen som
sådan är vällovlig i sig. Men utifrån gällande reglemente är det individ- och
familjenämnden som enligt gällande reglemente ansvarar för den aktuella
målgruppen. Nämnden anser därför att det inte finns något skäl till att tillskapa ett för nämnderna gemensamt kombinationsboende.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att
motionens förslag inte ligger i linje med ”Strategi för boende 2020–2023
som beslutades av individ- och familjenämnden i mars 2020. Det finns redan
boende för personer med samsjuklighet som bedöms som tillräckliga utifrån
de behov som finns i nutid och vilka behov nämnden ser i framtiden.
Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen lämnat följande förslag till
beslut:
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Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Yrkanden
Amanda Grönlund (KD), Emil Thessén (KD) och Anna Maria Romlid (V)
yrkar bifall till motionen.
Ann-Louise Molin Östling (S) och Anna Lundberg (L) yrkar bifall till
stadsledningskontorets förslag.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels bifall till motionen från Amanda Grönlund (KD) med flera, dels bifall till stadsledningskontorets förslag från Ann-Louise Molin Östling (S) och Anna Lundberg
(L). Ordföranden föreslår en propositionsordning där de två förslagen ställs
mot varandra. Kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning
varvid den genomförs. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med stadsledningskontorets förslag.
Kopia till
Individ- och familjenämnden
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
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Diarienr
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Kommunstyrelsen
Anna-Maarit Tirkkonen
Epost: anna-maarit.tirkkonen@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Kopia till

Individ- och familjenämnden
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Svar på Motion från (KD) om att tillskapa ett
kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och
missbruksproblematik
Förslag till beslut
Förslag till kommunfullmäktige:
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Amanda Grönlund (KD), Ibrahim Omar (KD och Samuel Stengård (KD) har
i en motion med rubriken Motion från (KD) om att tillskapa ett
kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och
missbruksproblematik föreslagit att det skyndsamt tillskapas ett boende för
målgruppen personer med psykisk ohälsa kombinerat med
missbruksproblematik.
Kommunfullmäktige har den 7 oktober 2021, § 403 remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Motionen har remitterats till individ- och familjenämnden och nämnden för
personer med funktionsnedsättning för yttrande senast den 31 januari 2022.
Individ- och familjenämnden och nämnden för personer med
funktionsnedsättning har inkommit med remissvar.
Individ- och familjenämnden och nämnden för personer med
funktionsnedsättning har inkommit med i huvudsak följande synpunkter:
Det är inte i enlighet med individ- och familjenämndens strategi för boenden
att starta fler boenden. Nämnden ser inte behov av fler platser för
målgruppen än de 24 som finns idag.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning anser att motionen som
sådan är vällovlig i sig. Men utifrån gällande reglemente är det individ- och
familjenämnden som ansvarar för den aktuella målgruppen. Nämnden anser
därför att det inte finns något skäl till att tillskapa ett för nämnderna
gemensamt kombinationsboende.
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att
motionens förslag inte ligger i linje med ”Strategi för boende 2020–2023
som beslutades av individ- och familjenämnden i mars 2020. Det finns redan
boende för personer med samsjuklighet som bedöms som tillräckliga utifrån
de behov som finns i nutid och vilka behov nämnden ser i framtiden.
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Beslutsmotivering
Individ- och familjenämnden
Enligt individ- och familjenämnden har Västerås stad en unik
ansvarsfördelning mellan nämnderna avseende personer med samsjuklighet
(missbruk och psykisk sjukdom). Ansvaret för personer med samsjuklighet
finns inom individ- och familjenämnden. I övriga kommuner i Sverige finns
ansvaret för målgruppen inom vård- och omsorgsnämnd eller motsvarande.
Det är också unikt för Västerås att individ- och familjenämnden ansvarar för
HSL (Hälso- och sjukvård). Individ- och familjeomsorger runt om i landet
ansvarar för råd, stöd, behandling och boende för personer med missbruk.
Inom Individ- och familjenämnden i Västerås finns två boenden för personer
med samsjuklighet. Dessa är Skillsta och Markörgatan.
Skillstas målgrupp är personer med missbruksproblem i kombination med
personlighetsstörning eller annan allvarlig sjukdom. Boendet har 14 platser.
Skillsta har ett aktivt samarbete med psykiatrin inom region Västmanland.
Markörgatans målgrupp är personer med missbruksproblem i kombination
med psykossjukdom. Boendet har 10 platser. Markörgatan är ett drogfritt
boende och den sociala miljön ska präglas av lugn och trygghet. Samarbete
sker med den specialiserade psykiatrin.
Både på Skillsta och Markörgatan ingår personlig omvårdnad utifrån behov
samt att hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering, utgör en integrerad del
i verksamheterna.
I mars 2020 beslutade individ- och familjenämnden om ”Strategi för Boende
2020–2023”. Beslutet innebär en inriktning att gå ifrån kollektiva lösningar
där flera personer med olika typer av problematik bor tillsammans till att ge
människor individuella boendelösningar med hjälp av bostad först, sociala
kontrakt och boendestöd. Det är därför inte i enlighet med individ- och
familjenämndens strategi att starta fler boenden. Individ- och
familjenämnden ser inte behov av fler boenden som riktar sig mot personer
med samsjuklighet. De totalt 24 platser som finns för personer med
samsjuklighet bedöms som tillräckliga utifrån det behov som nämnden ser
både i nutid och i framtiden.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning
Nämnden för personer med funktionsnedsättning motiverar sitt svar med att
hänvisa till respektive nämnds reglementen. I reglementet för individ- och
familjenämnden framgår det att denna nämnd ansvarar för de uppgifter som
åvilar en socialnämnd enligt Hälso- och sjukvårdslagen i kommunens
särskilda boenden för personer med missbruksproblem och psykiska
funktionshinder. Utifrån gällande reglemente finns det därför inte något skäl
till att skapa ett för nämnderna gemensamt kombinationsboende, enligt
nämnden för personer med funktionsnedsättning.
Nämnden menar vidare att det finns en del gränsdragningsfrågor mellan
individ- och familjenämnden och nämnden för personer med
funktionsnedsättning kring denna målgrupp och det har nämnderna
uppmärksammats om via sina förvaltningar. Utifrån detta har de båda
nämnderna initierat ett arbete för att utveckla samverkan. En handlingsplan
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har tagits fram gällande barn och ungdom som beslutades av de båda
nämnderna under hösten 2021. Det har även påbörjats ett motsvarande arbete
gällande vuxna. Syftet är att skapa en välfungerande och kostnadseffektiv
samverkan i såväl ärendehantering som beslut om insatser mellan individoch familjeförvaltingen och den biståndsenhet inom vård- och
omsorgsförvaltningen som arbetar utifrån Socialtjänstlagen. I detta arbete
kommer man bland annat att se över olika arbetsprocesser för att kunna
erbjuda rätt insatser. Arbetet ska präglas av att ha individen i centrum.
Nämnden för personer med funktionsnedsättning menar att motionen som
sådan är vällovlig i sig. Men utifrån gällande reglemente är det individ- och
familjenämnden som ansvarar för den aktuella målgruppen. Förvaltningen
anser därför att det inte finns något skäl till att tillskapa ett för nämnderna
gemensamt kombinationsboende. Förvaltningen anser vidare att de uppdrag
respektive förvaltning fått av nämnderna behöver ges erforderlig tid för att
kunna arbeta fram en bra samverkan mellan förvaltningarna innan det tas
beslut om några ytterligare åtgärder.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontoret föreslår att motionen avslås mot bakgrund av att
motionens förslag inte ligger i linje med ”Strategi för boende 2020–2023
som beslutades av individ- och familjenämnden i mars 2020. Det finns redan
boende för personer med samsjuklighet som bedöms som tillräckliga utifrån
de behov som finns i nutid och vilka behov nämnden ser i framtiden.
Juridisk bedömning
Kommunstyrelsen är behörig att fatta beslutet i enlighet med
kommunstyrelsens reglemente och kommunallagen.
Ekonomisk bedömning
Beslutet medför inte någon ekonomisk effekt.
Hållbar utveckling
Perspektivet ej relevant med anledning av ärendets karaktär och innehåll.
Helene Öhrling

Christin Tjärnheden

Stadsdirektör

Direktör, strategisk
samhällsutveckling

VÄSTERÅS STAD

Individ- och familjenämnden

§ 13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-27

Dnr IFN 2021/00604-1.7.1

Remiss - Motion från (KD) om att tillskapa ett
kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och
missbruksproblematik
Beslut
Individ- och familjenämnden föreslås anta yttrandet som sitt eget och
överlämna det till Kommunstyrelsen.
Särskilt yttrande
Juhani Nikula (KD) lämnar in ett särskilt yttrande:
” Det är ett välkänt faktum att personer med samsjuklighet är svåra att
erbjuda en adekvat hjälp eftersom det fordrar en väldigt bred kompetens och
för bästa resultat krävs det ett nära samarbete mellan IFN, NF och regionen.
För att möta det ökade behovet tillsattes en statlig utredning som syftade till
att ta fram förslag för att tillskapa rätt hjälp och stöd. Denna
”samsjuklighetsutredning” har kommit med ett delbetänkandet; ”Från delar
till helhet” (SOU 2021:93). I delbetänkande finns en mängd konkreta förslag
som ger en bra väg framåt. Tidsramen för när dessa beslut ska
implementeras är enligt delbetänkandet satt till 1 januari 2025. Vi anser inte
att vi behöver vänta till 2025 utan vi som kommun ska kunna gå före utifrån
de goda förslag som finns i SOU 2021:93.
Något som borde tillskapas/utvecklas omgående utifrån KDs förslag är ett
boende som kopplar ihop nämndernas kompetenser under ett tak och knyter
samman det med regionen. Det skulle gynna gruppen av hjälpsökande i
närtid. Alternativt skulle man redan nu kunna samarbeta konkret med
boendestöd, där det finns förutsättningar för ett eget boende, om samverkan
mellan nämnderna utvecklades på ett praktiskt sätt. Vi vet att Skillsta och
Markörgatan, boenden som delvis stödjer denna grupp av personer gör ett
mycket gott jobb, men vi behöver göra mera utifrån motionens intentioner.
Vi anser att det finns mer att göra än att göra som majoriteten gör,
konstaterar att vi ”klarar” uppgiften med denna mycket svåra och utsatta
grupp av människor. Vi vet allt det goda arbetet som görs av verksamheterna
men vi kan inte slå oss till ro och vara nöjda, vi vill mera. Låt oss redan nu ta
tillvara på kunskapen i SOU 2021:93 och gå före i landet och få en omsorg,
stöd och hjälp som tar individen från ”delar till en helhet”.”
Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från Kristdemokraterna (KD) i vilken det finns ett
förslag om att tillskapa ett kombinationsboende för personer med psykisk
ohälsa och missbruksproblematik.
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Det är inte i enlighet med Individ- och familjenämndens strategi för boenden
att starta fler boenden.
Förvaltningen ser inte behov av fler platser för målgruppen än de 24 som
finns idag.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad
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IFN 2021/00604- 1.7.1

Individ- och familjeförvaltningen
Jonas Boman
Epost: jonas.boman@vasteras.se
Individ- och familjenämnden

Kopia till

Klicka här för att ange text.

Tjänsteutlåtande - Remiss - Motion från (KD) om att tillskapa ett
kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och
missbruksproblematik
Förslag till beslut
Individ- och familjenämnden föreslås anta yttrandet som sitt eget och
överlämna det till Kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
En motion har inkommit från Kristdemokraterna (KD) i vilken det finns ett
förslag om att tillskapa ett kombinationsboende för personer med psykisk
ohälsa och missbruksproblematik.
Det är inte i enlighet med Individ- och familjenämndens strategi för boenden
att starta fler boenden.
Förvaltningen ser inte behov av fler platser för målgruppen än de 24 som
finns idag.
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IFN 2021/00604- 1.7.1

Individ- och familjeförvaltningen
Jonas Boman
Epost: jonas.boman@vasteras.se
Individ- och familjenämnden

Yttrande Remiss - Motion från (KD) om att tillskapa ett
kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och
missbruksproblematik
Västerås stad har en unik ansvarsfördelning mellan nämnderna avseende personer
med samsjuklighet (missbruk och psykisk sjukdom). I Västerås finns ansvaret för
personer med samsjuklighet inom Individ- och familjenämnden. I övriga Sveriges
kommuner finns ansvaret för målgruppen inom Vård- och omsorgsnämnd eller
motsvarande. Denna unika företeelse för med sig att det också är unikt för Västerås
att Individ- och familjenämnden ansvarar för HSL (Hälso och sjukvård). Individoch familjeomsorger runt om i landet ansvarar för råd, stöd, behandling och boende
för personer med missbruk.
Inom Individ- och familjenämnden finns två boenden för personer med
samsjuklighet. Dessa är Skillsta och Markörgatan.
Skillsta
Boendets målgrupp är personer med missbruksproblem i kombination med
personlighetsstörning eller annan allvarlig sjukdom. Boendet har 14 platser. Skillsta
har ett aktivt samarbete med psykiatrin inom region Västmanland. Personlig
omvårdnad ingår utifrån behov. Hälso- och sjukvård, inklusive rehabilitering är en
integrerad del i verksamheten.
Markörgatan
Boendets målgrupp är personer med missbruksproblem i kombination med
psykossjukdom. Boendet har 10 platser. Markörgatan är ett drogfritt boende och
den sociala miljön ska präglas av lugn och trygghet. Samarbete sker med den
specialiserade psykiatrin. Personlig omvårdnad ingår utifrån behov. Hälso- och
sjukvård, inklusive rehabilitering, utgör en integrerad del i verksamheten.
Vid sitt sammanträde i mars 2020 beslutade Individ- och familjenämnden om
”Strategi för Boende 2020-2023”. Beslutet innebär en inriktning att gå ifrån
kollektiva lösningar där flera personer med olika typer av problematik bor
tillsammans till att ge människor individuella boendelösningar med hjälp av bostad
först, sociala kontrakt och boendestöd. Som en följd av detta beslut har antalet
boendestödjare utökats från sex till tio. Ett så kallat modulboende för två personer
har etablerats i Olsta och fler liknande boenden är på väg. Nämnden har också
avvecklat två kollektiva boenden – Insluss Pettersberg och Södra allén. Nämndens
mål är vård och rehabilitering som utgår från varje persons behov. Det är således
inte i enlighet med Individ- och familjenämndens strategi att starta fler boenden.
Individ- och familjeförvaltningen ser inte behov av fler boenden som riktar sig mot
personer med samsjuklighet. De totalt 24 platser som finns för personer med
samsjuklighet bedöms som tillräckliga utifrån det behov som förvaltningen ser både
i nutid och i framtiden.

VÄSTERÅS STAD

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

§ 11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2022-01-26

Dnr NF 2021/00388-1.7.1

Beslut - Remiss - Motion från (KD) om att tillskapa ett
kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och
missbruksproblematik
Beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar förvaltningens förslag
till yttrande som sitt eget samt överlämnar det till kommunstyrelsen.
Reservation
Elin Granqvist (KD), Johan Henriksson (M), Thomas Frisk (M) och Göran
Sjödahl (-) reserverar sig mot beslutet.
Särskilt yttrande
Elin Granqvist (KD) inkommer med ett särskilt yttrande:
””Utifrån gällande reglemente är det individ och familjenämnden som
ansvarar för målgruppen” - jag tycker att den meningen sammanfattar
problematiken. Vi ”skyfflar” problemet mellan nämnderna och vill gärna
inte ta ansvar för dessa personer. ”Det finns förvisso en del
gränsdragningsfrågor mellan nämnderna…det har tagits fram en
handlingsplan för att skapa en samverkan i ärendehantering och beslut om
insatser” -problemet här är ju att rätt insats och kompetens inte finns, samlad.
Personerna behöver ofta hjälp från båda nämnderna, att administrativt
samarbeta löser inte problemet. -Vi ser att problematiken tillhör individ och
familjenämnden, dem ser att problematiken tillhör nf... att då gemensamt
besluta om insats hjälper inte personen, troligen skulle bäst hjälp ges av en
gemensam verksamhet.”
Ärendebeskrivning
Motionen som sådan är vällovlig i sig. Men utifrån gällande reglemente är
det individ- och familjenämnden som enligt gällande reglemente ansvarar för
den aktuella målgruppen. Förvaltningen anser därför att det inte finns något
skäl till att tillskapa ett för nämnderna gemensamt kombinationsboende.
Förvaltningen anser vidare att de uppdrag respektive förvaltning fått av
nämnderna behöver ges erforderlig tid för att kunna arbeta fram en bra
samverkan mellan förvaltningarna innan det tas beslut om några ytterligare
åtgärder.
Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med
funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar förvaltningens förslag
till yttrande som sitt eget samt överlämnar det till kommunstyrelsen.
Kopia till
Kommunstyrelsen, Västerås stad.
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Vård- och omsorgsförvaltningen
Karin Bodlund
Epost: karin.bodlund@vasteras.se
Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Kopia till

Kommunstyrelsen

Remiss - Motion från (KD) om att tillskapa ett
kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och
missbruksproblematik
Förslag till beslut
Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar förvaltningens förslag
till yttrande som sitt eget samt överlämnar det till kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Motionen som sådan är vällovlig i sig. Men utifrån gällande reglemente är
det individ- och familjenämnden som enligt gällande reglemente ansvarar för
den aktuella målgruppen. Förvaltningen anser därför att det inte finns något
skäl till att tillskapa ett för nämnderna gemensamt kombinationsboende.
Förvaltningen anser vidare att de uppdrag respektive förvaltning fått av
nämnderna behöver ges erforderlig tid för att kunna arbeta fram en bra
samverkan mellan förvaltningarna innan det tas beslut om några ytterligare
åtgärder.
Vård- och omsorgsförvaltningen har till nämnden för personer med
funktionsnedsättning lämnat följande förslag till beslut:
Nämnden för personer med funktionsnedsättning antar förvaltningens förslag
till yttrande som sitt eget samt överlämnar det till kommunstyrelsen.
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NF 2021/00388- 1.7.1

Vård och omsorgsförvaltningen
Karin Bodlund
Epost: karin.bodlund@vasteras.se
Kommunstyrelsen

Yttrande över motion från (KD) om att tillskapa ett
kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och
missbruksproblematik
Samuel Stengård (KD), Amanda Grönlund (KD) och Ibrahim Onar (KD)
yrkar på att det skyndsamt tillskapas ett boende för målgruppen personer
med psykisk ohälsa kombinerat med missbruksproblematik.
Motionärerna vill se ett boende med mycket mera långtgående
nämndöverskridande samverkan mellan nämnden för personer med
funktionsnedsättning och individ och familjenämnden för att säkra
kompetensen och driften och för att tillskapa en trygg boende- och
omsorgsmiljö. En nära samverkan med regionen behöver också säkerställas.
Av reglementet för nämnden för personer med funktionsnedsättning framgår
att denna nämnd ansvarar för de uppgifter som åvilar en nämnd enligt Hälsooch sjukvårdslagen i kommunens bostäder för personer med särskild service
avsedda för personer med funktionsnedsättning.
Av reglementet för individ- och familjenämnden framgår att denna nämnd
ansvarar för
de uppgifter som åvilar en socialnämnd enligt Hälso- och sjukvårdslagen i
kommunens särskilda boenden för personer med missbruksproblem och
psykiska funktionshinder.
På stadens webb framgår att individ- och familjenämnden har inrättat
boenden för personer med missbruksproblem och psykiska
funktionsnedsättningar exempelvis på Markörgatan, Furan, Tallbacken,
Skillsta och Eken. Det finns även en boende för utredning och
korttidsboende för målgruppen.
Förvaltningen kan inte uttala sig huruvida dessa boenden motsvarar behovet
eller inte men faktum kvarstår att det är individ- och familjenämnden som
har ansvaret för målgruppen.
Det finns förvisso en del gränsdragningsfrågor mellan individ- och
familjenämnden och nämnden för personer med funktionshinder kring denna
målgrupp och det har nämnderna uppmärksammats om via sina
förvaltningar. Utifrån detta har de båda nämnderna initierat ett arbete för att
utveckla samverkan. Det har tagits fram en handlingsplan gällande barn och
ungdom som beslutades av de båda nämnderna under hösten 2021. Det har
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även påbörjats ett motsvarande arbete gällande vuxna. Syftet är att skapa en
välfungerande och kostnadseffektiv samverkan i såväl ärendehantering som
beslut om insatser mellan individ- och familjeförvaltingen och den
biståndsenhet inom vård- och omsorgsförvaltningen som arbetar utifrån
Socialtjänstlagen. I detta arbete kommer man bland annat att se över olika
arbetsprocesser för att kunna erbjuda rätt insatser. Arbetet ska präglas av att
ha individen i centrum.
Motionen som sådan är vällovlig i sig. Men utifrån gällande reglemente är
det individ- och familjenämnden som enligt gällande reglemente ansvarar för
den aktuella målgruppen. Förvaltningen anser därför att det inte finns något
skäl till att tillskapa ett för nämnderna gemensamt kombinationsboende.
Förvaltningen anser vidare att de uppdrag respektive förvaltning fått av
nämnderna behöver ges erforderlig tid för att kunna arbeta fram en bra
samverkan mellan förvaltningarna innan det tas beslut om några ytterligare
åtgärder.
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den 18 oktober 2021 16:44
Individ- och familjenämnden; Nämnden för personer med
Funktionsnedsättning
Handlingar för ärende 202101638, Motion från (KD) om att tillskapa ett
kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och
missbruksproblematik
Följebrev Remiss KS.pdf; (uppdaterad version) 20210916 - motion om att
tillskapa ett kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och
missbruksprob.pdf

Hej,
översänder remiss - Motion från (KD) om att tillskapa ett kombinationsboende för personer med psykisk
ohälsa och missbruksproblematik för besvarande senast 31 januari 2022.

Yttrande skcikas till kommunstyrelsen@vasteras.se

Med vänlig hälsning,
Registrator
Västerås stad
Stadsledningskontoret
721 87 VÄSTERÅS

Telefon växel: 021-39 00 00
Kommunstyrelsen@vasteras.se
http://www.vasteras.se

Aktuella handlingar för ärende 202101638, Motion från (KD) om att tillskapa ett kombinationsboende för
personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik bifogas detta e-postmeddelande

Bifogat material kommer från följande handlingar:
Följebrev Remiss - Motion från (KD) om att tillskapa ett kombinationsboende för personer med psykisk
ohälsa och missbruksproblematik | Följebrev Remiss KS.docx | ID:1859621
Motion från (KD) om att tillskapa ett kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och
missbruksproblematik | (uppdaterad version) 20210916 - motion om att tillskapa ett
kombinationsboende för personer med psykisk ohälsa och missbruksprob.pdf | ID:1858659
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Kommunstyrelsen

REMISS
Ärende

Motion från (KD) om att tillskapa ett kombinationsboende för personer med psykisk
ohälsa och missbruksproblematik.

Remitterat till

Individ och- familjenämnden
Nämnden för personer med Funktionsnedsättning

Svar senast

Yttrandet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 31 januari 2022.

Skickas digitalt till kommunstyrelsen@vasteras.se

Med vänlig hälsning
Pia Svennerholm Moberg
Administrativ chef, stadsledningskontoret
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