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Sammanfattning
Sedan januari 2018 gäller kravet att kommun och landsting ska
samarbeta gällande personer med missbruk av spel om pengar. Med
anledning av detta föreslås en tilläggsöverenskommelse avseende
missbruk av spel om pengar till redan befintliga överenskommelser
mellan StorSthlm (tidigare kommunerna i Stockholms län) och
Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting); Samverkan
gällande personer med missbruk/beroende av spel om pengar.
Tilläggsöverenskommelsen klargör bland annat målgrupp, syfte och
ansvarsfördelning mellan aktörerna.
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Förvaltningen anser att det finns viss kompetens och beredskap
avseende utredning samt stöd och insatser för personer med
missbruk av spel om pengar inom befintlig verksamhet. Det finns
dock behov av kompetensutveckling. Förvaltningen efterfrågar en
stadsövergripande utbildningssatsning för att säkerställa likställdhet
över staden. Förvaltningen efterfrågar en rekommendation från
staden avseende vilket av befintliga instrument, för identifiering av
missbruk av spel om pengar, som ska användas. Vidare anser
förvaltningen att frågan om handläggning av boendeinsatser för
målgruppen behöver förtydligas.
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Bakgrund
Stockholms Läns landsting (SLL) heter idag Region Stockholm och
kommunerna i Stockholm län (KSL) heter StorSthlm.
Sedan januari 2018 gäller kravet att kommun och landsting ska
samarbeta gällande personer med missbruk/beroende av substanser
även missbruk av spel om pengar. Kravet om samarbete återfinns i
socialtjänstlagen 5 kap 9a SoL (SFS 2017:809) och 16 kap 3§ HSL
(SFS 2017: 810).
SLL och KSL har sedan 2017 en överenskommelse om Samverkan
kring personer med missbruk/beroende och sedan 2012 en
överenskommelse om Samverkan kring personer med psykisk
sjukdom/ psykisk funktionsnedsättning.
Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått en remiss om
Samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om
pengar.
Yttrande begärs från stadsledningskontoret,
arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden samt av
stadsdelsnämnderna Skarpnäck, Spånga-Tensta och Södermalm.
Yttrandet ska vara stadsledningskontoret tillhanda senast den 30
april 2019.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen fått en remiss om
Samverkan gällande personer med missbruk/beroende av spel om
pengar. Dokumentet är en tilläggsöverenskommelse till redan
befintliga överenskommelser mellan KSL och SLL.
Tilläggsöverenskommelsen gäller mellan StorSthlm och Region
Stockholm och föreslås börja gälla 30 september 2019.
Tilläggsöverenskommelsens innehåll redogörs i korthet nedan.
Målgrupp och syfte
Målgruppen för tilläggsöverenskommelsen är personer med ett
missbruk/beroende av spel om pengar och dess anhöriga och
närstående i behov av råd och stöd. Syftet är att förbättra
förutsättningarna för vård, stöd och behandling till personer med
missbruk samt information, råd och stöd till anhöriga och
närstående. Vidare ska samverkan mellan aktörerna utvecklas.
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Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen mellan Region Stockholm och StorSthlm
avseende missbruk om spel om pengar är samma som för annat
missbruk. Nedan redogörs för det ansvar som StorSthlm åtar sig;
 Förebygga och motverka missbruk om spel om pengar,
 erbjuda psykosociala stödinsatser och behandling (efter
behovsprövning),
 säkerställa att medarbetare har kunskap om att upptäcka och
utreda behov av stöd,
 vid behov hänvisa och motivera till kontakt med landstinget
samt
 säkerställa att det finns uppdaterade rutiner för handläggning
och samordning.
Vidare ska kommun och landsting båda åta sig att erbjuda stöd till
anhöriga och närstående. Båda aktörerna åtar sig även att bland
annat identifiera kunskapsbehov hos medarbetare, erbjuda
kvalitativa, individuella och jämställda insatser samt vid behov
kalla till Samordnad Individuell Plan (SIP) samt samverka med
andra relevanta aktörer såsom Kriminalvården.
Gemensamt åtar sig aktörerna att erbjuda samordnade insatser vid
samsjuklighet samt att säkerställa systematisk uppföljning och
avvikelsehantering för denna samverkan.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för analys och kvalitet i
samråd med enheten för beroendevård inom avdelningen individ
och familj. Då ärendet avser svar på remiss föreligger inte behov av
jämställdhetsanalys och analys av barnets bästa.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen anser att det finns viss kompetens och beredskap för
att utreda personer med missbruk av spel om pengar inom befintlig
verksamhet för vuxna personer med missbruk. Addiction Severity
Index (ASI) är den standardiserade bedömningsmetoden för
utredning och uppföljning som används inom
myndighetsutövningen för vuxna med missbruk. I ASI finns frågor
för att säkerställa upptäckt av missbruk av spel om pengar.
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Under 2018 hanterades fyra personer med missbruk av spel om
pengar. Förvaltningen har ännu inte sett någon effekt av
förändringarna i lag gällande missbruk av spel med pengar.
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Förvaltningen ser ett behov av kompetensutveckling utifrån bästa
tillgängliga kunskap på området för medarbetare som utreder samt
ger stöd och insatser till personer med missbruk och anhöriga till
dessa. Kompetensutveckling kan komma att vara kostnadsdrivande
varav förvaltningen efterfrågar en stadsövergripande
utbildningssatsning på området för att säkerställa likställdheten över
staden.
Förvaltningen ser även ett behov av kompetenshöjande insatser
inom andra delar av socialtjänsten, till exempelvis medarbetare
inom ekonomiskt bistånd samt medarbetare som arbetar med
vräkningsförebyggande frågor och med budget- och
skuldrådgivning. Detta för att säkerställa upptäckt av personer med
missbruk av spel om pengar. Förvaltningen efterfrågar en
rekommendation från staden avseende vilket av befintliga
instrument, för identifiering av missbruk av spel om pengar, som
ska användas.
Ökad kunskap kan leda till att fler personer med missbruk av spel
om pengar upptäcks och/eller söker stöd och insatser från
förvaltningens verksamheter.
Förvaltningen efterfrågar även ett förtydligande från staden för en
likställd handläggning av beslut om boendeinsatser vid hemlöshet
som beror på missbruk av spel om pengar.
Bilaga
1. Remiss av samverkan gällande personer med missbruk/
beroende av spel om pengar, KS 2018/1728
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