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Interpellationssvar
Angående start av lågtröskelmottagning
Interpellanten Hans Jansson (V), ställer fyra frågor angående start av
lågtröskelmottagning:
•

Har minoritetsstyret för avsikt att inrätta en
lågtröskelmottagning?

•

Om inte hur motiveras det?

•

Om ja när ska det ske

•

Kan du göra en utfästelse att det äntligen sker något i den här
frågan under denna mandatperiod?

De fördomar, skygglappar och okunskap som under lång tid förhindrat ett
humanistiskt och pragmatiskt förhållningsätt till behovet av vård för personer
med missbrukarproblematik håller långsamt på att vittra bort. Ibland känns
det dock som att utvecklingen går för långsamt. Mot den bakgrunden är
interpellantens oro över engagemanget i sakfrågan förståelig.
Frågan om lågtröskelmottagningen är, som interpellanten beskriver, en
utdragen historia men tveklöst politiskt prioriterad. Avsikten är att inrätta en
lågtröskelmottagning och resurserna finns därför avsatta till det.
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Projekt har startats upp vid ett par tillfällen och bromsats upp på grund av
bristande tillgång till lokal för ändamålet. Den här typen av verksamhet
behöver lokaliseras på ett eftertänksamt sätt och vara relativt lättillgänglig och
i anslutning till lokala transportmedel.
För att etablera en lågtröskelmottagning av denna typ krävs tillstånd från IVO
som förutsätter adress där verksamheten ska vara förlagd samt namn på
verksamhetschef. Sökandet efter lämplig lokal har pågått sedan 2018 utan
resultat. Region Västmanland har trots det sökt tillstånd från IVO men fått
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ansökan avslagen. I förvaltningsplanen för hälso- och sjukvårdsförvaltningen
är det beslutat om fortsatt planering för införande av lågtröskelmottagning.
Även i december 2018 var frågan uppe för diskussion i fullmäktige. Då
uttrycktes förhoppningar om att verksamheten skulle kunna starta någon
gång under andra halvåret 2019. Vi kan konstatera att dessa förhoppningar
grusades. Utifrån tidigare misslyckanden att komma framåt i frågan behöver
vi överväga vilka revideringar som är nödvändiga för att inte fortsätta fastna.
Jag kommer prioritera och fortsätta driva frågan med ambitionen att få igång
verksamheten så fort som möjligt.
Med det anser jag interpellationen vara besvarad,
Lina Eriksson (L), regionråd
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