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Brug af Fixelancen efter 2016
Fixelancen er Københavns Kommunes mobile stofindtagelsesrum, der
i dag er placeret ved Halmtorvet 9 d. Fixelancen er en autocamper, der
er ombygget og indrettet til brug for stofindtag ved injektion.
Fixelancens driftsbevilling udløber ved udgangen af 2016, fordi
aktiviteterne er overført til det nye stofindtagelsesrum i H17.
Socialforvaltningen har på baggrund af en politisk bestilling
udarbejdet et budgetnotat til budget 2017 om en videreførelse af
driften af Fixelancen (SO18). Notatet omfatter også en flytning af
Fixelancen til en anden bydel. De placeringer, der foreslås, er en
placering på Sundholm eller i tilknytning til Kirkens Korshærs
Herberg i Hillerødgade.
Såfremt budgetnotatet vedrørende forsat drift af Fixelancen som
stofindtagelsesrum ikke vedtages i budget 2017, har følgende mulige
anvendelser af selve bilen været bragt i forslag. Såfremt Fixelancen
ikke videreføres med budgetaftalen for 2017, vil Socialforvaltningen
vende tilbage til Socialudvalget med en indstilling om, hvad der skal
ske med Fixelancen.
Give Fixelancen tilbage til civilsamfundet
Socialforvaltningen har selv indkøbt og betalt Fixelancen, der afløste
den oprindelige Fixelance, som Socialforvaltningen i øvrigt købte af
de oprindelige initiativtagere til fixelanceprojektet.
Socialforvaltningen kan ikke give Fixelancen til en privat forening
eller selvejende institution, der selv ønsker at videreføre den
nuværende funktion som stofindtagelsesrum. Dels fordi private efter
loven ikke må drive stofindtagelsesrum, og dels fordi kommunen ikke
må forære ting bort.
Socialudvalget kan beslutte at overdrage bilen til en lokal aktør, der
løser opgaver efter serviceloven, som et alternativ til et økonomisk
tilskud. Hvis Socialudvalget således overdrager Fixelancen til en
forening eller organisation, i stedet for at yde et økonomisk tilskud, vil
der således ikke være tale om at forære bilen bort, i lovens forstand.
Der vil derimod være tale om et økonomisk tilskud, svarende til bilens
værdi. Det forudsætter dog, at pågældende selv kan finansiere driften.
Brugerforeningen har tidligere nævnt, at den har behov for en bil til
brug for indsamling af efterladte sprøjter og kanyler, om end
Fixelancen måske er lidt stor til formålet.
Sælge Fixelancen til fortsat anvendelse som stofindtagelsesrum
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Københavns Kommune kan sælge Fixelancen til en anden kommune
til brug for stofindtagelsesrum. Det kunne være til en kommune, der
allerede har et stofindtagelsesrum, men som har behov for en
kapacitetsudvidelse (Aarhus, Odense). Eller til en kommune, der
overvejer at etablere et stofindtagelsesrum, men som ønsker at
afdække behovet i lokalområdet (Vejle Kommune overvejer at
etablere stofindtagelsesrum).
Bilens mulige fortsatte anvendelse i Socialforvaltningen
Bilen kunne muligvis anvendes som base i situationer, hvis
forvaltningen har et ønske om at gennemføre en tidsbegrænset lokal
indsats. Der er pt. ikke noget aktuelt behov, og heller ikke noget
driftsbudget til formålet.
Salg til private
Bilen kan sælges til en forhandler. Værdien af bilen i almindelig
handel er næppe stor, da den er specielt indrettet til brug for
stofindtagelsesrum. Hvis den skal bruges til andet formål, skal den
ombygges igen, hvilket reducerer salgsprisen.
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