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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har remitterat ”Motion (2014:13) av Stefan Nilsson (MP)
om behandling mot spelberoende” till bl.a. Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att behandling för spelberoende ur biståndssynpunkt ska handläggas på samma sätt som substansberoende och att särskild utformad psykologisk behandling ska erbjudas.
Förvaltningen instämmer i att det är angeläget att personer med spelmissbruk
kan få tillgång till lämplig behandling för sitt spelberoende. För närvarande är
det landstinget som ansvarar för att erbjuda sådan behandling. Förvaltningen
anser därför att behandling för spelberoende inte ska handläggas inom socialtjänsten i Stockholms stad förrän det eventuellt blir reglerat i socialtjänstlagen.
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Remissbehandling
Kommunstyrelsen har, för yttrande senast den 31 oktober 2014, remitterat en
motion av Stefan Nilsson (MP) om behandling mot spelberoende till stadsdelsnämnderna Rinkeby-Kista, Älvsjö och Skärholmen samt till socialnämnden och stadsledningskontoret.
Motion 2014:13
Motionären Stefan Nilsson (MP) framhåller i motionen att drygt två procent
av Sveriges befolkning över 16 år beräknas ha allvarliga problem med spel
om pengar, vilket innebär att detta skulle gälla ca 17 000 personer i Stockholms stad.
Göteborg, Malmö, Jönköping och Västerås är exempel på kommuner som
erbjuder särskild behandling för personer med spelproblem.
Spelberoende finns inte reglerat i socialtjänstlagen men Stockholms stad bör
tydliggöra sitt ansvar och erbjuda behandling för spelberoende, på samma
villkor som substansberoende. De sociala konsekvenserna för de drabbade
och deras anhöriga kan jämställas med de som uppstår till följd av missbruk
av alkohol, narkotika och läkemedel.
Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att behandling för spelberoende ur biståndssynpunkt ska handläggas på samma sätt som substansberoende och att särskild utformad psykologisk behandling ska erbjudas.
Motionen bifogas i sin helhet.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer i att det är angeläget att personer med spelmissbruk
kan få tillgång till lämplig behandling för sitt spelberoende. För närvarande är
det landstinget som ansvarar för att erbjuda sådan behandling.
Skillnaden mellan beroende av droger och spel är att droger påverkar kroppens olika organ på ett mycket allvarligt sätt som i vissa fall kan leda till döden. Spelberoende däremot är, om än allvarligt, mer att likna med beroendetillstånd som missbruk av sex, relationer och shopping.
Förvaltningen anser att behandling för spelberoende inte ska handläggas inom
socialtjänsten i Stockholms stad förrän det eventuellt blir reglerat i socialtjänstlagen.
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