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Nr 7. Motion av Malena Ranch 
(MP) om möjliggörande av 
sprututbyte i Uppsala län 
KSN-2013-0509 
 
Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår 
kommunfullmäktige besluta 
 
att bifalla motionen 
 
Magnus Åkerman, Mats Gyllander, 
Christopher Lagerqvist och Simone Falk 
(alla M) och Ebba Busch Thor (KD) 
reserverar sig till förmån för M-, KD-
reservationen i nämnden för hälsa och 
omsorg.  
 
Ilona Szatmári Waldau (V) reserverar sig i 
form av särskilt yttrande enligt bilaga A. 
 
Uppsala den 20 november 2013 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Mohamad Hassan/Per Davidsson 
 
I avgörandet deltagande: Magnus 
Åkerman, Mats Gyllander, Christopher 
Lagerqvist, Simone Falk (alla M), 
Mohamad Hassan, Peter Nordgren (båda 
FP), Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor 
(KD), Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, Hilde 
Klasson, Bengt Westman (alla S), Maria 
Gardfjell, Frida Johnsson (båda MP) och 
Ilona Szatmári Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Louise Landerholm 
Bill (M), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S), Rickard Malmström (MP) och 
Emma Wallrup (V). 

 
Ärendet 
Malena Ranch (M) yrkar i motion, väckt 
21 mars 2013 att kommunfullmäktige ska 
ställa sig positiv till att biträda en ansökan 
om sprututbyte till Socialstyrelsen från 
landstinget i Uppsala län. Motionen återges 
i bilaga 1.  
 
Remissbehandling 
Motionen har remitterats till nämnden för 
hälsa och omsorg (NHO). 
 
NHO, bilaga 2, hänvisar till ett tidigare 
remissvar som nämnden avgav till 
Socialdepartementet 2011-09-28 rörande 
missbruksutredningen. I det hänvisade 
remissvaret framgår att ”Uppsala kommun 
välkomnar förslaget att ta bort kravet att 
varje enskild kommun måste samtycka till 
landstingens sprututbytesverksamhet inom 
kommunen”.  I linje med tidigare svar till 
Socialdepartementet ställer sig NHO 
positiv till föreliggande motion.  
 
Reservation  avgivits av (M) och (KD) 
respektive (V). 
  
Föredragning 
Sprututbytesverksamhet startade i Malmö 
1986 och året efter i Lund. Fram till 2006 
tilläts inga ytterligare verksamheter starta i 
Sverige. Sedan 1 juli 2006 ger lagen om 
utbyte av sprutor och kanyler alla landsting 
möjlighet att bedriva 
sprututbytesverksamhet om tillstånd 
beviljas av Socialstyrelsen.  

Sprututbytesprogram har enligt 
Socialstyrelsen två huvudmål: 

 förebygga spridningen av 
blodburna infektioner bland 
personer med ett etablerat 
injektionsmissbruk  



 skapa en kontaktyta för personer 
med injektionsmissbruk mot hälso- 
sjukvården, samt rehabilitering mot 
ett narkotikafritt liv.  

Sprututbytesprogrammet har varit 
kontroversiellt och omdebatterat. 
Socialstyrelsen  genomförde en 
uppföljning av sprututbytesverksamheterna 
i Malmö och Lund, publicerad januari 
20131. Utifrån denna uppföljning 
konstateras att verksamheterna bidragit till 
att förhindra spridning av blodsmitta i 
regionen. Socialstyrelsen konstaterade 
även att kontakten mellan vården och 
personer med injektionsmissbruk skapade 
goda möjligheter för personalen att 
påverka deltagarna att försöka minska 
smittrisker och även att försöka motivera 
dem, samt att slussa ut deltagarna till ett liv 
i drogfrihet.  

Ett landsting som vill starta 
sprututbytesverksamhet ska ansöka om 
tillstånd hos Socialstyrelsen. Den eller de 
kommuner där verksamheten ska bedrivas 
måste biträda landstingets ansökan. 
Samråd ska också ha hållits med övriga 
kommuner inom landstinget innan ansökan 
skickas in, så att de har getts möjlighet att 
yttra sig över landstingets avsikt att ansöka 
om tillstånd.  
 
Ansökan ska bl.a. innehålla en 
organisationsplan, beräknat antal deltagare 
i sprututbytet och en redovisning av vilka 
samlade resurser för vård av personer som 
missbrukar narkotika som finns i 
landstinget och i den eller de kommuner 
som biträtt ansökan. Dessutom ska det 
beskrivas hur samarbetet mellan olika 
vårdformer inom hälso- och sjukvården 
                                                 
1 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/20
13-1-16 

samt med socialtjänsten kommer att gå 
till.2 

 
I missbruksutredningens slutbetänkande3 
föreslogs att detta komplicerade 
förhållandet undanröjs genom att föreslå 
att det tidigare kommunala vetot gentemot 
landstinget avskaffas.  
Sprututbytesverksamhet vid 
injektionsmissbruk menar man ska vara 
tillgänglig i hela landet där det föreligger 
ett behov av sådan verksamhet i syfte att 
minska riskbeteende och smittspridning 
samt motivera personer med 
injektionsmissbruk till behandling.  
 
Uppsala kommun, genom nämndens för 
hälsa och omsorg, ställde sig positiv och 
välkomnade förslaget att ta bort kravet att 
varje enskild kommun måste samtycka till 
landstingens sprututbytesverksamhet inom 
kommunen till i sitt remissvar till 
Socialdepartementet. Dock är 
missbruksutredningens förslag till 
lagändring inte genomfört i dagsläget.  
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Om landsinget ansöker och beviljas 
sprututbytesverksamhet påverkar det 
socialtjänsten i kommunen. Att närmare 
beräkna ekonomiska konsekvenser är i 
detta läge inte möjligt. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 
http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/omsmitts
kydd/Sidor/sprututbyte.aspx 
3 ”Bättre insatser vid missbruk och beroende” (SOU 
2011:35) 



 
Bilaga A 
 
V-reservation 
Tillstånd till sprututbyte utfärdas av 
Socialstyrelsen efter ansökan från 
Landstinget.  Vi förutsätter att Landstinget 
undersöker hur behovet av sprututbyte ser 
ut i länet och att ev. sprututbyte åtföljs av 
flera åtgärder för att minska både 
smittspridning och antalet 
sprutnarkomaner i Uppsala.   
Det finns flera framgångsrika program mot 
spridning av HIV och hepatit bland 
sprutnarkomaner som inte innehåller 
sprututbyte, som också kan införas i 
Uppsala. 
Det finns framgångsrika program mot 
spridning av HIV och hepatit bland 
sprutnarkomaner utan sprututbyte, som 
också kan införas i Uppsala. Idag finns ett 
sådant program i Östergötland och Uppsala 
hade ett framgångsrikt program 2003 – 
2006. 
Det viktigaste arbetet måste vara att 
narkomaner tillfrisknar från sitt beroende 
och att förhindra nyrekrytering förhindras. 
Om Uppsala Läns landsting beslutar att 
ansöka om tillstånd för sprututbyte måste 
denna målsättning vara i fokus och 
Uppsala kommuns arbete eget arbete 
förbättras. Innan Landstingets beslut tas 
måste kontakt tas med polis, smittskydd, 
socialtjänst om behovet av sprututbyte. 
 
Ilona Szatmári Waldau  (V) 
 






















