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Yttrande över remiss - Ökad tillgänglighet till 
sprututbytesverksamheter i Sverige 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att lämna yttrande över remiss ”Ökad tillgänglighet till 
sprututbytesprogram” enligt bilagt förslag och överlämna detta till kommunsty-
relsen. 

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått möjlighet att yttra sig över departementspromemoria 
som lägger förslag som ska förbättra tillgången i hela landet till sprututbyten 
för personer som injicerar droger. 
Kalmar län är ett av tre landsting i landet som idag har en uppbyggd sprutby-
tesverksamhet. 
 

Förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av sprutor 
och kanyler. 
2 § Sprututbytesverksamhet får bedrivas endast av landsting inom ramen för 
dess hälso- och sjukvård och sedan Inspektionen för vård och omsorg har 
meddelat tillstånd till verksamheten. Tillstånd får meddelas endast om den eller 
de kommuner där verksamheten skall bedrivas har biträtt ansökan.  

Förslag till ändring, överstruken text tas bort. 

Orsak; sprututbytesverksamhet bör vara tillgängligt i hela landet där det före-
ligger behov av sådan verksamhet, sprututbytesverksamheten är främst en 
smittskyddsinsats i likhet med andra smittskyddsåtgärder som är ett ansvar för 
landstinget. 
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6 § En spruta eller kanyl får lämnas ut av landstinget endast om en begagnad 
spruta eller kanyl samtidigt lämnas in. Utlämnande får dock ske om det finns 
särskilda skäl till varför motsvarande begagnade sprutor och kanyler inte kan 
lämnas in.  

Sprutor och kanyler som lämnas ut skall vara märkta på ett sådant sätt att det 
går att fastställa ursprunget. Sprutor eller kanyler får lämnas ut endast till den 
som har fyllt 20 18 år. Utlämnande får ske endast vid personligt besök. Endast 
personer som kan anses bosatta i ett landsting som har beviljats tillstånd får 
delta i sprututbytesverksamhet i det landstinget.  

Förslag till ändring, överstruken text tas bort. 

Orsak, lagen är inte ändamålsenlig - tillverkare kan inte tillhandahålla separata 
serier av sprutor och kanyler med särskild märkning, - manuell märkning är ej 
genomförbar pga sterilförpackningar, – 94-98 % av alla sprutor och kanyler 
återlämnas).   

Åldern sänks till 18 år. 

Orsak, för att tidigare kunna påverka unga människors riskbeteenden och fö-
rebygga att de smittas av, eller sprider vidare, blodburna infektioner, ny ålders-
gräns sätts också med hänsyn till landstingets anmälningsskyldighet enligt 14:1 
SoL.   

 
 
 
 
 
Ingela Möller Cecilia Frid 
Avdelningschef Förvaltningschef 
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Handläggare Datum Ärendebeteckning 

Lena Jenisch 15 2015-12-29 SN 2015/0542 
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YTTRANDE 
 
Socialdepartementet 
103 33 STOCKHOLM 
 

 
 

Remissvar över Ökad tillgänglighet till sprututbytes-
verksamheter i Sverige (Ds 2015:56) 

 

Sammanfattning  

Vi instämmer helt i förslag till lag om ändring i lagen (2006:323) om utbyte av 
sprutor och kanyler som utredaren föreslagit i remissunderlaget.  

 
 
I detta ärende har Socialnämnden beslutat. Ingela Möller har varit föredra-
gande. I den slutliga handläggningen har verksamhetschefer Johnny Lesseur 
och Laila Andersson deltagit.   
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