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Interpellationssvar
Sammanfattning
Hans Jansson (V) har ställt följande frågor angående etablering av
lågtröskelmottagning:
•

•
•

När startar verksamheten?
Var ska den lokaliseras?

Kommer du att följa upp att det fattade beslutet verkställes?

Jag vill härmed lämna följande svar:

Förvaltningen PPHV och RO primärvård har fått i uppdrag att så snart som möjligt
starta en så kallad lågtröskelmottagning. Mottagningen ska erbjuda grundläggande
vård och omsorg, provtagning, vaccination och riskreducerande samtal gällande
drogbruket, byte av injektionsverktyg samt kontakt med kurator och barnmorska.
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RO primärvård driver sedan tidigare en mottagning för hemlösa i Västerås.
Målgrupperna överlappar delvis varandra. Beslut är taget att den nya verksamheten
ska slås samman med mottagningen för hemlösa och bedrivas i samma lokal men
med mottagning delvis olika tider. En behovsbeskrivning av lokal är framtagen och
överlämnad till Regionfastighet. Kraven på lokalisation är höga vilket innebär en
större utmaning för Regionfastighet.

Under våren och hösten har ett planeringsarbete genomförts och en
verksamhetsbeskrivning har tagits fram. Verksamheten kommer att behöva ett nära
samarbete med många andra verksamheter. I arbetet med planeringen har ett behov
av nätverk identifierats och kontaktvägar ska finnas klarlagda vid start av
verksamheten.
När lokalfrågan är löst blir det möjligt att söka tillstånd hos IVO att bedriva denna
verksamhet för att därefter rekrytera medarbetare. Detta innebär att det idag inte är
möjligt att fastställa datum för start av den nya verksamheten. Det finns dock goda
förhoppningar att verksamheten ska kunna starta någon gång under andra halvåret
2019.
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Svaret på den sista frågan är: Självklart! Etableringen med en lågtröskelmottagning
ligger helt i linje med den motion som jag lämnade in till regionfullmäktige den 9 jan
2017. Jag kommer att följa arbetet på nära håll!
Därmed anser jag att interpellationen är besvarad

Helena Hagberg (L)
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