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att avge yttrande till Socialdepartementet enligt upprättat förslag  
 
Ärendet 
Socialdepartementet föreslår ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige för att 
minska smittspridning av allvarliga sjukdomar och förbättra hälsan hos narkomaner med ett 
injektionsmissbruk.  
Uppsala kommun har ombetts att lämna ett yttrande över socialdepartementets förslag till 
lagändring av lagen (2206:323) om utbyte av sprutor och kanyler.  
 
Sammanfattning 
Socialdepartementet redogör i remisspromemorian för förslagen till ändrad lagstiftning.  
Forskningen har visat att sprututbytesverksamhet med rena sprutor och kanyler och är en 
effektiv metod för att minska smittspridning av allvarliga infektionssjukdomar som hepatit B, 
C och hiv. Injektionsmissbrukare är en utsatt grupp som löper hög risk att drabbas av 
infektionssjukdomar som behöver behandling. Sprututbytesverksamhet syftar till att minska 
smittspridningen men också att vara en lågtröskelmottagning för hälsofrämjande insatser för 
målgruppen. Verksamhet ska bedriva ett motivationsarbete och erbjuda vägar in i behandling 
för missbruk och beroende. I remisspromemorian betonas att den narkotikarelaterade 
dödligheten har ökat kraftigt i Sverige och att insatser behöver göras för att vända den 
trenden. Sprututbytesverksamhet är en väg som har visat positiva resultat med både minskat 
smittspridning och bättre hälsa hos målgruppen. Trots en lagstiftning sedan 2006 som 
möjliggör sprututbytesverksamhet i landstingsregi så har endast sex verksamheter startats i 
Sverige. För att underlätta inrättandet av nya verksamheter föreslås en lagändring med att 
landstinget blir ensam huvudman för att ansöka om och driva verksamheten. Mot bakgrund av 
att injektionsmissbrukare ofta debuterar med ett injektionsmissbruk före 20 års ålder föreslår 
man även en sänkning av lagstiftningens ålderskrav till 18 år för mottagande av sprutor och 
kanyler. Förvaltningen föreslår nämnden att bifalla huvudförslaget om att kravet på 
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gemensam ansökan mellan kommun och landsting tas bort och att landstinget ensamt får 
ansöka om att starta en sprututbytesverksamhet. När det gäller förslaget om sänkt åldersgräns 
för tillgång till sprututbytesverksamhet så föreslår förvaltningen nämnden att avvisa 
departementets förslag till lagändring.   
 
Sprututbytesverksamhet i Uppsala 
Landstinget i Uppsala län har beslutat att under 2016 inrätta en öppen mottagning med 
sprututbytesverksamhet i Uppsala. Verksamheten ska samordnas med mottagningen för 
hemlösa och inordnas i samma lokaler.  
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Yttrande över Socialdepartementets promemoria Ds 2015:56 
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige 
 
 
Sammanfattning 
Socialnämnden i Uppsala kommun ställer sig positiv till förslaget om att ta bort kravet på 
samtycke från varje enskild kommun vid drivande av en sprututbytesverksamhet. I övrigt 
anser nämnden att bosättningskravet bör vara kvar men till skillnad förslaget i promemorian 
att åldergränsen på 20 år ska vara kvar.  
 
Samverkan med landstinget 
Uppsala kommun svarade 2011 genom ett remissyttrande angående missbruksutredningen att 
man välkomnar förslaget att ta bort kravet att varje enskild kommun måste samtycka till 
landstingets sprututbytesverksamhet inom kommunen.  
Socialnämnden som sedan 2015 har ansvar för Uppsala kommuns missbruksvård delar den 
uppfattningen men betonar att det bör finns ett samförstånd och samarbete mellan kommunen 
och landstinget om en sprututbytesverksamhet. Sprututbytesverksamhet bör även i 
fortsättningen bedrivas tillsammans med ett stödjande arbete med hjälp till den enskilde att 
komma ur missbruket 
I promemorian framhålls att en ökad satsning på sprututbytesverksamhet behöver göras för att 
förbättra hälsan hos sprutnarkomaner och att minska smittspridningen av blodburna 
infektioner. I Uppsala har det tidigare inte funnits en sprututbytesverksamhet, delvis p.g.a. en 
restriktiv hållning och en oro för att en sådan verksamhet kan leda till ett ökat 
injektionsmissbruk. Landstinget i Uppsala län har nu fattat beslut att inrätta en sådan 
verksamhet under 2016. Kommunfullmäktige i Uppsala kommun beslutade i januari 2014 att 
ställa sig bakom en ansökan från landstinget att inrätta en sprututbytesverksamhet.  
 
Bosättningskrav 
Socialnämnden delar bedömningen att bosättningskravet bör behållas för att delta i 
sprututbytesverksamhet med den motivering som framhålls i promemorian, att sprututbytet 
ska används som kontaktyta för att slussa vidare till missbruks- och beroendevården. Det 
arbetet försvåras om berörda personer inte varaktigt uppehåller sig på orten. 
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Åldersgräns 
I promemorian föreslås en ändring lagstiftningen med en sänkning av åldersgränsen från 20 
till 18 år för att tillåta utlämnande av sprutor och kanyler. Socialnämnden ställer sig tveksam 
till en sänkning av åldersgränsen. Injektionsmissbruk är en allvarlig form av missbruk som 
innebär en fara för den enskildes liv genom drogen. Samhället bör även fortsättningsvis agera 
starkt emot missbruk av droger och särskilt tydligt behöver detta visas gentemot ungdomars 
droganvändande. Risken för att bli smittat av blodburna infektioner väger inte upp risken för 
att i närtid förstöra sitt liv och sin hälsa genom ett fortgående missbruk av droger.  
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