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Förvaltningens förslag till beslut
1. Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på
remissen.
2. Paragrafen justeras omedelbart.
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Sammanfattning
Sprututbytesverksamhet bedrivs sedan april 2013 genom
Stockholms läns landsting. Mottagningen är belägen på S:t Görans
sjukhusområde. Tillstånd för att bedriva verksamhet är giltigt i två
år och utfärdas av Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Tillstånd
får endast meddelas om den kommun där verksamheten ska
bedrivas har biträtt ansökan. Stockholms läns landsting ska göra en
förnyad ansökan om tillstånd hos IVO och har anhållit om
Stockholms stads skriftliga medgivande för att fortsätta bedriva
sprututbytesverksamhet.
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-10-20 att för
sin del biträda ansökan från Stockholms läns landsting om förlängt
tillstånd för att bedriva verksamheten.
Under 2015 har ett stort antal boende i närområdet kontaktat
stadsdelsförvaltningen och förmedlat en ökad oro och otrygghet,
vilket de härleder till sprututbytesverksamheten.
Kungsholmens stadsdelsförvaltning
Avdelningen för Social omsorg
Lindhagensgatan 76
Box 49039
100 22 Stockholm
Växel 08-508 08 000
stockholm.se

Förvaltningen anser att det är positivt och angeläget att landstinget
bedriver ett sprututbytesprogram och därigenom motverkar risken
för spridning av blodsmitta bland injektionsmissbrukare. Då
sprututbytesverksamheten på S:t Görans sjukhusområde är den enda

Tjänsteutlåtande
Dnr 1.5.1.-472-2015
Sida 2 (3)

av sitt slag i länet och nu har betydligt fler deltagare än vad
verksamheten är dimensionerad för anser förvaltningen att det
skulle vara värdefullt med ytterligare en eller ett par mottagningar
inom länet.
Bakgrund
Kommunstyrelsen har begärt stadsdelsnämndens yttrande angående
remissen om Biträdande av ansökan om förlängt tillstånd för
sprutbytesverksamheten i Stockholms län. Svarstiden sträcker sig
till den 18 december 2015.
Ärendet
Stockholms läns landsting bedriver sedan april 2013
sprututbytesverksamhet genom infektionskliniken vid Karolinska
universitetssjukhuset. Mottagningen är belägen på S:t Görans
sjukhusområde. Syftet med verksamheten är att förebygga spridning
av blodsmitta som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner
bland personer med intravenöst missbruk, motivera de som deltar i
programmet att bryta sitt missbruk, att ta emot vård och behandling
och därigenom förbättra sin livskvalitet. Verksamheten riktar sig till
personer som är 20 år eller äldre.
Stockholms stads medverkan vid genomförandet av
sprututbytesprogrammet består främst i ett godkännande att biträda
ansökan om tillstånd för att bedriva verksamheten. Det är
Stockholms läns landsting som är huvudman och ansvarig för
verksamheten. Försöksverksamheten kommer att utvärderas
vetenskapligt av Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska
institutet efter fem år.
Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2015-10-20 att för
sin del biträda ansökan från Stockholms läns landsting om fortlängt
tillstånd för att bedriva verksamheten.
Ärendets beredning
Tjänsteutlåtandet har beretts inom avdelning Social omsorg i
samråd med förvaltningens preventionssamordnare.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att det är positivt och angeläget att landstinget
bedriver ett sprututbytesprogram och därigenom motverkar risken
för spridning av blodsmitta bland injektionsmissbrukare samt får
möjlighet att motivera personer som missbrukar att ta emot
behandling.
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Sprututbytesmottagningen är belägen på S:t Görans sjukhusområde
inom Kungsholmens stadsdelsområde. Under 2015 har ett stort
antal boende i närområdet kontaktat stadsdelsförvaltningen och
förmedlat en ökad oro och otrygghet, vilket de härleder till
sprututbytesverksamheten. Genom besök vid ett par av
stadsdelsnämndens sammanträden under hösten samt genom att
lämna medborgarförslag har boende i området även delgett
nämnden en oro för utvecklingen i området. Sammantaget handlar
det om att situationen och närmiljön upplevs stökigare och
otryggare än tidigare. Några konkreta exempel på vad som ger
anledning till den upplevda otryggheten är:











Mottagningen har betydligt fler deltagare än vad
verksamheten är dimensionerad för
Flera personer som identifieras som besökare till
verksamheten rör sig i området
Det sker öppen handling med droger i anslutning till
sprututbytesverksamheten
Personer injicerar narkotika öppet i offentliga miljöer där
barn och unga vistas, exempelvis vid skolorna i närområdet,
på idrottsplatser, i parker och i trappuppgångar
Ett antal verksamheter i närområdet har haft besök av
personer som använt toaletterna i deras lokaler för att
injicera narkotika
Både barn och vuxna vittnar om att ha blivit
antastade/ofredade i närområdet, bland annat har ett antal
incidenter vid Stadshagens idrottsplats rapporterats
Obehöriga personer vistas på vissa skolområden nattetid
och kanyler har påträffats

Den beskrivna bilden bekräftas av polisen som ser samma negativa
utveckling. Stadsdelsnämnden har i dialog med landstinget beskrivit
den bild som ges av boende i området och den upplevelse av
otrygghet som finns.
Idag är sprututbytesverksamheten på S:t Görans sjukhusområde den
enda av sitt slag i länet och eftersom den nu har betydligt fler
deltagare än den är dimensionerad för, anser förvaltningen att det
skulle vara värdefullt med ytterligare en eller ett par mottagningar
inom länet.
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Förvaltningen föreslår att tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen.

