
På gång i Regionen maj och juni 2017 
 

- Lågtröskelmottagning för personer som injicerar narkotika 

Regionstyrelsen har beslutat att Region Västmanland ska utreda möjligheten om en 

lågtröskelmottagning för personer som injicerar narkotika. Personer som injicerar narkotika och delar 

injektionsverktyg riskerar att smittas med hepatit b, hepatit c och hiv. En lågtröskelmottagning 

öppnar upp möjligheten att fånga personer i ett tidigt skede av deras missbruk eller de som sedan 

längre tid hamnat i missbruk, för att kunna erbjuda dem stöttning i rehabilitering. I Stockholm har 

denna verksamhet visat på positiva. Vi i Miljöpartiet i Västmanland tror att en sådan mottagning kan 

ge invånare i Västmanland ett liv med minskad risk för att smittas av hepatit b, hepatit c och hiv, men 

även grundläggande vård och omsorg samt värdefull kontakt med kurator och barnmorska för de 

som antingen redan missbrukar narkotika, eller de som är i riskzonen.  

 

- Koncept Västmanlands sjukhus Sala 

Upp emot cirka 250 nya lägenheter samt modern och effektiv vård kan nu möjliggöras i och med att 

regionstyrelsen beslutade att befintlig sjukhusbyggnad rivs. Västmanland växer med ökad efterfrågan 

på bostäder. Vi ser därför ett behov av att låta Sala vara med i denna positiva utveckling genom att 

erbjuda möjligheten till upp emot 250 nya bostäder samt modern och effektiv vård. 

Den befintliga sjukhusbyggnaden i Sala är i dåligt skick och det skulle bli mycket kostsamt att 

renovera. Region Västmanland vill att man ska gå på det mest resurseffektiva, vilket är att satsa på 

nybyggnation. Med nybyggnation ökar möjligheten till att vårdverksamheten i Sala kan samlas till 

vårdcentralen, men även möjligheten till en gemensam rehabiliteringsenhet för både regionens och 

kommunens verksamheter. Det leder till förbättring av övergångsplatser mellan sjukhusvård och 

kommunal omsorg samt en mer effektiv medicinmottagning. Vi tror att detta beslut kommer kunna 

ge positiva effekter, inte bara för Sala, utan också för hela Västmanland. 

 

- Miljöministern besökte naturreservatet Hälleskogsbrännan 

Fredagen den 12 maj besökte miljöminister Karolina Skog (MP) naturreservatet Hälleskogsbrännan i 

Västmanland, för att ta del av länets utveckling av friluftslivet och besöksnäringen. Från Västmanland 

medverkade Miljöpartiets regionråd Andreas Porswald. Under besöket berättade Länsstyrelsen om 

vad som händer i naturen efter branden, hur området förvaltas och vilken forskning som idag 

bedrivs. 

 

- Miljöprogram 2018 – 2021 

Företrädare från flera partier i Region Västmanland har under flera månader diskuterat och 

resonerat kring ett nytt miljöprogram för regionen och dess verksamheter. Det gamla 

miljöprogrammet har varit framgångsrikt men sträcker sig till 2017. Vi vill nu ta programmet till nästa 

nivå och vi hoppas att vi fortfarande kan komma att vara ISO 14001-certifierade, vilket innebär att vi 

tar ansvar och arbetar systematiskt för ett miljösmart ledningssystem där vi minskar verksamhetens 

totala miljöbelastning 



Under regionfullmäktige i april hoppades vi, tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 

att miljöprogrammet skulle antas. Tyvärr röstade alliansen, SD inkluderat, för att återremittera 

miljöprogrammet. På Regionfullmäktige i juni antogs miljöprogrammet. 

 

- Budget 2018 – 2020 

Under Regionfullmäktige 20 juni i år antogs Region Västmanlands nya Regionplan och budget för 
perioden 2018 – 2020. Grundpelarna för regionplanen är våra gemensamma värderingar vi delar i 
den rödgröna majoriteten där demokrati, solidaritet och hållbarhet ska genomsyra vår politik. För att 
det ska vara möjligt så drivs regionplanen av jämlikhet, jämställdhet och människors lika värde.  
 
Inom vården prioriteras exempelvis att säkerställa en jämlik vård för alla. Det ställer krav på ökad 
samverkan mellan flera aktörer, men även att sätta människan i fokus och ha konkreta 
handlingsplaner. För att kunna göra de satsningarna som krävs för att nå jämlik vård och ha en 
hållbar verksamhet så krävs det satsningar på bland annat personal och psykiatri. Den rödgröna 
majoriteten möjliggör för personalen att vidareutbilda sig och vi vill bidra till att förbättra 
arbetsmiljön. Vi ser också till att ha en god ekonomisk hushållning för att t.ex. säkra framtida 
pensioner och investeringar.  
Region Västmanland fortsätter också satsa på Hälsocenter samt anpassat stöd vid t.ex. mödra- och 
barnhälsovård. Det är viktiga satsningar för att arbeta förebyggande och ha individen i fokus.  
 
Satsningar på människan i samhället är en stor del av regionplanen där vi i den rödgröna majoriteten 
ser till att bygga ut infrastruktur och kollektivtrafik. Det är väsentligt för att människor ska ha 
möjligheten att resa mellan bostad, studier och jobb. En viktig del i dessa satsningar är att vi strävar 
efter en överföring av transport till mer spårbunden trafik, både för gods- och persontransporter. 
 
Dessa exempel är bara några av vad vi kommer arbeta hårt och dagligen med för att ta ansvar för ett 
socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle.   
 
 
 
 


