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Till
Socialtjänstnämnden

Sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare
Svar på remiss av departementspromemoria Ds 2004:6
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Förslag till beslut
1. Socialtjänstnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.
2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.
3. Socialtjänstnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Eddie Friberg

Sammanfattning
Departementspromemorians förslag är helt i linje med den uppfattning som socialtjänstnämnden redovisade den 20 maj 2003 vid behandling av förslag angående sprututbytesverksamhet för narkotikamissbrukare från Mobilisering mot
narkotika. Förvaltningen anser därför att departementspromemorians förslag
bör tillstyrkas.
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Bakgrund
Kommunstyrelsen har till socialtjänstnämnden för yttrande remitterat departementspromemorian Sprututbytesverksamhet för injektionsmissbrukare
Ds 2004:6. Sammanfattning av departementspromemorian biläggs. Remisstiden går ut den 30 april 2004. Ärendet har även remitterats till stadsledningskontoret.
Detta tjänsteutlåtande har utarbetats inom kansliavdelningen.
Remissen i sammanfattning
I promemorian lämnas förslag på lagreglering av sprututbytesverksamhet. Förslaget innebär att landstinget, efter tillstånd från Socialstyrelsen får bedriva
sprututbytesverksamhet om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren rör bland annat samverkan med kommuner i landstinget, patienternas ålder samt att begagnade sprutor ska återlämnas. Socialstyrelsen föreslås få bemyndigande att utfärda närmare föreskrifter för verksamheten.
Det går att läsa hela departementspromemorian på regeringens hemsida
www.regeringen.se.
Förvaltningens synpunkter
Departementspromemorians förslag är helt i linje med den uppfattning som socialtjänstnämnden redovisade den 20 maj 2003 vid behandling av förslag angående sprututbytesverksamhet för narkotikamissbrukare från Mobilisering mot
narkotika. Förvaltningen anser därför att departementspromemorians förslag
bör tillstyrkas.
Socialtjänstnämnden anförde bland annat att sprututbytesprogram har stora
möjligheter att innebära förbättringar för gruppen kroniska missbrukare med
svår problematik och ett långvarigt missbruk bakom sig. Helt avgörande för om
ett sprututbytesprogram överhuvudtaget kan övervägas är dock att sprututbytet
bara är en del av ett program, där vård och behandling är de centrala delarna.
Sprututbyten får inte användas för att ersätta mer resurskrävande insatser. Det
är därför viktigt att pröva och kritiskt granska förutsättningarna för ett eventuellt sprututbytesprogram för missbrukare i Stockholm innan ett sådant igångsätts.
Ett sprututbytesprogram har primärt till syfte att minska spridningen av
hiv/aids och hepatit C, motivera till vård och behandling, förmedla kontakt
med socialtjänsten och landstingets sjukvård samt bedriva annan medicinsk
och social rådgivning.
Tillsammans med landstingen har kommunerna ett stort ansvar för att missbrukare får vård och behandling och en värdig tillvaro med boende och omsorg.
En bra vård och behandling bygger på en fungerande vårdkedja. Sprututbyte
kan vara ett led i detta, förutsatt att de andra delarna fungerar.

