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§ 12
Uppdrag att kartlägga ökad förekomst av kanyler i
stadsmiljön samt plan för åtgärder
Redovisning av uppdrag från stadsdelsnämnden
SÖD 2020/1062

Beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens kartläggning och
föreslagna åtgärder angående den ökade förekomsten av sprutor och
kanyler i stadsmiljön.
Särskilda uttalanden
Christoffer Järkeborn m.fl. (M), Anne-Lie Elfvén (L), Anna-Klara
Müntzing (MP) och Lars Rottem Krangnes (C) lämnar ett särskilt
uttalande från majoriteten (bilaga).
Anders Göransson m.fl. (S) och Charlotte Lilja Pittuco m.fl.
(V) lämnar ett särskilt uttalande från Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet (bilaga).
Ersättaryttranden
Frida Bondesson (KD) ställer sig bakom det särskilda uttalandet
från majoriteten.
Antonia Simon (Fi) ställer sig bakom det särskilda uttalandet från
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.
Sammanfattning av ärendet
Stadsdelsförvaltningen har under året uppmärksammat en ökad
förekomst av använda sprutor och kanyler runt om i stadsmiljön.
Entreprenören som renhåller stadsdelsområdets parker och
lekplatser rapporterar om en tydlig ökning gällande antalet fynd av
sprutor och kanyler vid såväl lekplatser som i den övriga
parkmiljön. Ett antal lekplatser och parker utmärker sig särskilt.
Pedagoger vid några förskolor inom stadsdelsområdet lyfter en
märkbar ökning av problem med sprutor och kanyler på berörda
förskolegårdar. Personalen ser en tydlig ökning av problemet under
sensommaren och hösten.
För de berörda parker och lekplatser där stadsdelsförvaltningen
ansvarar för renhållningen har utökad renhållning beställts av
renhållningsentreprenören. Renhållningsinsatserna har vid vissa
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platser styrts om i tid på dygnet för att den ska utföras tidigt på
morgonen innan barn och andra besökare hinner anlända till de
berörda platserna.
Gällande problemen som lyfts inom förskolan tar förvaltningen nu
förnyad kontakt med hyresvärden SISAB för att tillsammans gå
igenom de önskemål som lyfts från personalen vid de berörda
förskolorna.
Genom Beroendecentrum Stockholm inom Region Stockholms regi
genomförs sprututbyte vid Maria sjukhus på Södermalm.
Förvaltningen anser det vara problematiskt att använda sprutor och
kanyler inte är ett krav att återlämna i samband med att nya lämnas
ut inom sprututbytet. Förvaltningen ser en tydlig förmodad koppling
mellan ökningen av antalet kanyler i stadsmiljön och uppstarten av
sprututbytet inom stadsdelsområdet. Förvaltningen kommer att ha
en fortsatt dialog med företrädare för sprututbytet vid
Beroendecentrum Stockholm i syfte att minska antalet sprutor och
kanyler som hamnar i stadsmiljön.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut och det är
förvaltningens.
Beslutsgång
Ordföranden finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag.
Handlingar i ärendet
 SÖD 2020/1062-1 Tjänsteutlåtande Uppdrag att kartlägga
ökad förekomst av kanyler i stadsmiljön samt plan för
åtgärder
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Ärende 12 – Uppdrag att kartlägga ökad
förekomst av kanyler i stadsmiljön samt
plan för åtgärder

Christoffer Järkeborn, m.fl. M
Anne-Lie Elfvén, L
Anna-Klara Müntzing, MP
Lars Rottem Krangnes, C
Frida Bondesson, KD

Särskilt uttalande
Självklart är det för oss viktigt att stadsdelen ska ha trygga och säkra miljöer för alla som bor och
vistas i stadsdelen, och det är viktigt att vi kommer tillrätta med de problem som lyfts.
Vi kommer framöver att genomföra utökad städning och renhållning för de mest drabbade parkerna
och lekparkerna. Städning kommer också att ske än mer tidigt på morgonen innan barn och andra
besökare hinner anlända till parkerna. Det är bra att förvaltningen kommer tillsammans med SISAB
diskutera hur vi tillsammans kan minska problemet på förskolor och skolor.
Det är angeläget att olika verksamheter ska kunna samexistera på ett så bra sätt som möjligt. Vad
gäller eventuell koppling till sprutbytesprogrammet på Södermalm ser vi att det är mycket värdefullt
med det kringarbete som görs av olika organisationer. Det är också bra att diskussioner förs med
mellan staden och regionen för att komma tillrätta med eventuella praktiska insatser som behöver
vidareutvecklas. Vi är inte främmande inför en diskussion om ett möjligt pantsystem och hur det
skulle kunna utformas finns med. För att öka återinsamling av kanyler, men samtidigt utformat på ett
sätt som inte riskerar att de som är beroende av sprutbytesprogrammet får de insatser de behöver.
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Ärende 12
Uppdrag att
kartlägga ökad förekomst
av kanyler i stadsmiljön
samt plan för åtgärder
Anders Göransson m.fl. S
Lotta Pittuco Lilja m.fl. V
Antonia Simon Fi
Särskilt uttalande
Vi tackar förvaltningen för genomgången och för flera kloka förslag. Utöver det
som tas upp skulle vi dessutom vilja lyfta följande:
Sprututbytet har två huvudsakliga syften. Det ena är att förebygga och begränsa
infektionsspridningen bland dem som injicerar droger. Det andra syftet är att
skapa en kontaktyta och på så sätt kunna stötta individer med insatser som på sikt
kan leda till ett liv utan droger. Väl fungerande är det en verksamhet som räddar
liv.
Södermalm har historiskt haft ett framgångsrikt trygghetsarbete. Den formella
delen har främst skett genom Söderandan, stadsdelens brottsförebyggande råd. De
har arbetat med platssamverkan innan begreppet var uppfunnet. Det finns också
en grupp som arbetar med området kring Maria Sjukhus. Den leds idag av Locum,
som äger Maria Sjukhus, men verksamheten har varit vilande det senaste året.
Vi vill att Söderandan återtar ansvaret för att leda trygghetsarbetet i området.
Tryggheten i vår stadsdel ska vi inte outsourca på andra. Vi vill att Söderandan
samlar alla intressenter, inklusive närboende och engagerad allmänhet men även
sprututbytets brukare och deras brukarföreningar. Det är viktigt att vi mobiliserar
och ser till att det fungerar på ett, för alla parter, tillfredsställande sätt. Här kan vi
för övrigt lära oss av de erfarenheter av sprututbyten som finns på Kungsholmen.
En bra början på detta återstartade trygghetsarbete vore att nämnden bjuder in de
ansvariga för sprutbytet till nästa nämnd. Och att vi därefter planerar för ett större
möte med alla intressenter, så snart omständigheterna så tillåter, så att vi lyckas
minska förekomsten av sprutor i den offentliga miljön.
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