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§ 10
Yttrande över remiss om motion 2014:13 om behandling
mot spelberoende
Beslut
1. Tjänsteutlåtandet utgör svar på remissen
2. Omedelbar justering
Ärendet
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 särskilt 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.
Ärendets beredning
Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett
tjänsteutlåtande från den 9 oktober 2014.
Dnr 1.5.1-499-2014
Beslutsgång
Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.
Särskilt uttalande 1
Vice ordföranden Bo Sundin (M) och ledamoten Burhan Yildiz (FP)
anmälde ett särskilt uttalande.
Det är viktigt att olika typer av samhällsutmaningar lyfts upp till
diskussion. Ett exempel på detta är hur samhället bör hjälpa de som
utvecklat olika former av missbruk. Utöver att instämma i
bedömningen att det tills vidare är landstinget snarare än kommunen
som bör vara ansvarig för hjälpen för spelberoende vill vi också
tillföra några andra perspektiv.
En diskussion kring om spelberoende bör vara en psykiatrisk diagnos
eller inte är inte stadsdelsnämndens ansvar att föra. Det går dock att
konstatera att tendensen mot en alltmer utbredd diagnosticering och
sjukdomsklassificering av olika typer av problematiska beteenden har
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funnits länge och inte visar några tecken på att avta. Vad detta innebär
för samhällets utveckling är svårt att sia om men det är inte säkert att
det enbart är en positiv utveckling givet vad en klassificering kan
innebära av social stigmatisering.
En relevant sak i sammanhanget, som motionären nämner men inte
diskuterar eller drar några slutsatser kring, är vad som ökar risken för
att utveckla spelberoende och vad som alltså också kan vara ett
fokusområde för att minska dessa risker och därmed i möjligaste mån
förebygga uppkomsten av spel- och andra beroenden. Vi menar därför
att förutom att hjälpa de som hamnar i olika typer av svårigheter bör
såväl stadsdelen som kommunen och faktiskt också landet göra sitt
bästa för att, tillsammans med exempelvis föreningar och andra
aktörer i civilsamhället, förebygga dessa svårigheter.
Några faktorer som nämns i motionen men som motionären av någon
anledning som sagt inte diskuterar är behovet och värdet av en
förbättrad arbetsmarknad med fler människor i egen försörjning och
med större ekonomiska marginaler. Detta, liksom troligtvis även bra
skolresultat, skulle kunna tänkas förebygga och minska riskerna för att
människor utvecklar olika former av beroenden. Att bra skolresultat
och ett ökat deltagande på arbetsmarknaden dessutom har många
andra positiva värden på såväl individ- som samhällsnivå än de rent
förebyggande tycker vi också är värt att uppmärksamma. Vi kommer
naturligtvis att med intresse och engagemang följa utvecklingen på
dessa områden framöver.
Särskilt uttalande 2
Ledamoten Birgitta Hald-Svensson m.fl. (MP) anmälde ett särskilt
uttalande.
Det var meningen att Miljöpartiet skulle dra tillbaka detta
remissärende och vi hade kontakt med vårt kansli om detta.
Tydligen är det Kommunfullmäktige som ska dra tillbaka ärenden. Vi
vet inte riktigt varför detta inte skedde men vill nu i alla fall meddela
att detta var vår tanke.

