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Svar på remiss av motion av Stefan Nilsson (MP)
om behandling mot spelberoende
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Förvaltningens förslag till beslut
Kungsholmens stadsdelsnämnd överlämnar tjänsteutlåtandet som
sitt svar på remissen från kommunstyrelsen.

Ann-Christine Jenvén
Stadsdelsdirektör

Lisbeth Rieser
Avdelningschef

Sammanfattning
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att behandling
för spelberoende ur biståndssynpunkt inom Stockholms stad ska
handläggas på samma sätt som för substansberoende.
I motionen föreslås också att särskilt utformad psykologisk
behandling för spelberoende ska erbjudas.
Förvaltningen anser att man behöver avvakta en eventuell
lagändring, omfördelning av resurser och säkerställande av
kompetens innan man börjar arbeta med bistånd och behandling till
spelberoende.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för social omsorg.
Kungsholmens Stadsdelsförvaltning
Social Omsorg
Box 49039
Stockholm
Telefon 08-50808640
Fax 08-50808099
ingela.s.nilsson@stockholm.se
stockholm.se

Ärendet
I motionen föreslås att Stockholms stad tydliggör sitt ansvar och
erbjuder behandling för spelberoende på samma villkor som
substansberoende. De sociala konsekvenserna för de drabbade och
deras anhöriga kan jämställas med dem som uppstår till följd av
missbruk av alkohol, narkotika och läkemedel.
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I dagsläget finns inte spelberoende reglerat i socialtjänstlagen. I
motionen beskrivs anledningen till det att tillståndet är klassificerat
som en impulskontrollstörning i den amerikanska diagnosmanualen
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fourth
edition (DSM-IV). I den utkomna femte upplagan av DSM ingår
dock spelproblem som en beroendediagnos tillsammans med
substansmissbruk som till exempel alkoholberoende och
amfetaminberoende. I motionen framkommer att förändringarna i
DSM-V med tiden sannolikt kan komma att innebära att
socialtjänstlagen måste ändras till att även gälla spelproblem.
Det skulle ställa helt nya krav på Sveriges kommuner att erbjuda
behandling för spelberoende.
I motionen föreslås även att oavsett när en lagändring kan komma
till stånd så bör Stockholms stad erbjuda behandling för
spelberoende, på samma villkor som för substansberoende.
Förvaltningens synpunkter
Förvaltningen instämmer i att spelberoende är en viktig fråga och
att det är viktigt med rätt stöd och behandling för att minska
psykiskt-, socialt- och ekonomiskt lidande för att den enskilde och
dess anhöriga. Det är också viktigt ur ett samhällsekonomiskt
perspektiv.
Stöd och behandling för spelberoende ingår idag inom Stockholms
läns landstings (SLL) ansvarsområde. Beroendecentrum Stockholm
erbjuder öppenvårdsbehandling för ungdomar, vuxna och anhöriga
till spelberoende.
När det gäller Stockholms stads ansvar så finns inte spelberoende
reglerat i socialtjänstlagen eller i Stockholm stads riktlinjer för
vuxna med missbruks/beroendeproblem. Riktlinjerna är antagna av
kommunfullmäktige 2011-10-17 och uppdaterade 2013-06-12.
Riktlinjerna är styrande för nämndernas verksamhet och i dessa
framgår att spelberoende inte ingår i definitionen av missbruk.
Nämnderna har således inte enligt lag och riktlinjer stöd att arbeta
med spelberoende.
Förvaltningen anser att man behöver avvakta en eventuell
lagändring, omfördelning av resurser och säkerställande av
kompetens innan man börjar arbeta med bistånd och behandling till
spelberoende.
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Bilagor
1. Motion (2014:13) om behandling mot spelberoende
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