Svar på interpellation
Vad gör landstinget Västmanland för att underlätta mottagandet av asylsökande?, LTV
151454-1
Barbro Larsson (C ) har ställt två frågor
1. Finns det något vi i landstinget kan göra för att underlätta lokalfrågan för
Migrationsverket?
2. Tänker ni i majoriteten arbeta för att Landstinget Västmanland kan erbjuda
lokaler till asylmottagandet i Sverige?

Självklart skall vi i landstinget bidra med de lokaler vi kan för att hjälpa till i en svår
situation. Det primära uppdraget är dock att ha ändamålsenliga lokaler för hälso- och
sjukvård i länet. Finns det möjlighet att avyttra fastigheter/lokaler eller hyra ut till
annat ändamål då vi inte behöver dem så ser vi till att så blir fallet.
Vi har gjort en inventering av möjliga lokaler som vi äger i länet som vi har möjlighet att
kunna hyra ut. Säkerhet/riskbedömningar görs utifrån vårdens behov så att vi klarar vårt
uppdrag. Jag ser stora möjligheter att vi löser en del av behovet av bostäder för
flyktingar i länet.
Med detta anser jag interpellation besvarad

Andreas Porswald
Landstingsråd (MP)
2015-11-16

Svar på interpellation
Finns det en plan för familjecentralen i Sala? Dnr: LTV151462-1
Malin Gabrielsson (KD ) har ställt fyra frågor
1. När planeras Sala kommun lämna den nybyggda öppna förskolan i vårdcentralen?
2. Vad kommer den öppna förskolan kunna användas till efter att kommunen flyttat ut?
3. Hur ser den gemensamma långsiktiga planen ut för familjecentral i Sala?
4. Har person utsetts för att samordna familjecentralen?
I den rödgröna majoriteten anser vi det som viktigt att samverka med kommuner och stärka barn
och föräldrars hälsa och förebyggande arbete. I nuvarande primärvårdsprogram står det följande
”Där familjecentral saknas ska familjeläkarmottagningen verka för att i samverkan med
kommunen tillskapa en sådan”
Verksamheten med familjecentral inledes i våras med att den öppna förskolan flyttade in i
vårdbyggnaden och samverkar med de två vårdcentralernas BVC. Lokalerna har anpassats till viss
del för att kunna inrymma familjecentralen
Kommunen har ett femårigt hyresavtal med start 2015-04-01 till 2020-03-31. Efter den perioden
finns möjlighet att förlänga hyresavtalet med tre år i taget.
Parallellt med detta pågår utvecklingen av den nya sjukvårdsbyggnaden i Sala. En
sjukvårdsbyggnad är inte avsedd för den typen av verksamhet som en familjecentral omfattar.
Styrgruppen för nybyggnation/ombyggnation av Sala sjukvårdsbyggnad träffas varje månad och
där ingår socialchefen i Sala kommun.
Eftersom kvadratmeterhyran dessutom kommer att bli högre än idag från ca. 800 kr, upp mot
2000 kr, har styrgruppen inte tagit med familjecentralen i pågående lokalplanering. Avsikten är att
familjecentralen ska inrymmas i andra lokaler när den inte kan vara kvar i vårdcentralen längre på
grund av ombyggnationen. Enligt nuvarande planering blir det av sista kvartalet 2017.
Lokalkostnaden förväntas då hamna under 1000 kr/km2. Kommun och landsting kommer
gemensamt att undersöka var detta kan bli.
I och med att vi skall bygga om och förändra lokalytorna i Sala kommer inte det bli problem för att
nyttja lokalytor och fylla dem med landstingets verksamheter.
Något specifik person har inte utsetts för att samordna arbetet, utan styrgruppen följer frågorna.
En avstämningsträff är inbokad till i början av december där fokus är på ovanstående frågor.
Med detta anser jag interpellation besvarad

Andreas Porswald
Landstingsråd (MP)
2015-11-16

Svar på interpellation (LTV 151463) angående Skultuna vårdcentral

Maria Dellham (M) ställer i en interpellation frågor kring Skultuna vårdcentral.
Hur ser bemanningsläget och öppettiderna ut på Skultuna vårdcentral idag?
Hur säkerställer landstinget långsiktigt kontinuitet och tillgänglighet för invånarna i Skultuna som är i behov
av vård?
Finns det risk att vårdcentralen måste läggas ner?

Allra först är det viktigt att klargöra att mottagningen i Skultuna inte är en egen vårdcentral utan är en del av
vårdcentralen Oxbacken- Skultuna, och har varit så sedan 2009. Som patient är man alltså listad vid
Oxbacken-Skultuna. Det innebär att under den tid som det inte funnits läkare placerad på mottagningen i
Skultuna, har patienter i behov av läkarbesök hänvisats till lokalerna vid Oxbacken.
Från december kommer det att finnas en ordinarie läkare i tjänst med placering i Skultuna. Utöver detta
kommer där även att finnas en utbildningsläkare. Detta ger en god tillgänglighet till läkarbesök och bra
förutsättningar för kontinuitet. Utöver läkarmottagning är det också viktigt för invånarna i Skultuna att övrig
verksamhet finns lokalt.
Från 151202 kommer mottagningen i Skultuna att vara öppen måndag-torsdag kl 8-17, och följande
verksamhet kommer att erbjudas på plats:


Sjuksköterskemottagning



Läkarmottagning, bemannad med två läkare (en ordinarie och en utbildningsläkare (ST))



BVC/familjecentral (måndag-onsdag samt fredagar)



MVC (tisdagar)

 Provtagning
Skillnaden från idag är dels läkarmottagning på plats, dels mottagning hela dagen måndag-torsdag. Under
hösten har mottagningstiderna varit reducerade till endast eftermiddagar.
I primärvårdsprogrammet för 2016 uppdras åt Oxbacken att bedriva filialmottagning i Skultuna, med krav
att det ska finnas sjuksköterskemottagning och BVC men det finns inte krav på läkarmottagning. Det finns
dock inga planer i dagsläget på att förändra verksamhetens innehåll vid filialen i Skultuna.

Med detta anser jag interpellationen besvarad.

Pernilla Rinsell, landstingsråd (MP)

