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§ 273 Motion från Henrik Svensson (SD) om
spelmissbruk
Ärende till kommunfullmäktige
Sammanfattning

Henrik Svensson (SD) har i rubricerad motion föreslagit att
kommunfullmäktige beslutar att kommunen ska:
1. se till att HANNA-mottagningens verksamhet utökas till att även
ge hjälp till datorspelsberoende personer som är 13 eller äldre.
2. ge ut information om denna nya möjlighet till hjälp hos
HANNA-mottagningen och Haninge beroendemottagning samt ge
ut informa-tion om hur man förebygger datorspelsberoende till
föräldrar.
3. tillhandahålla och erbjuda datorspelsmissbrukare en plats och tid
där de kan träffas för att dela erfarenheter och stödja varandra.
4. bjuda in f d missbrukare att föreläsa i kommunens skolor om hur
de hamnade i sitt missbruk och hur de tog sig ur det.
5. ge ekonomiskt bidrag till Spelberoendes förening Stockholm.
Motionen har remitterats till socialnämnden. I beslut 2016-03-22, §
45, med tillhörande tjänsteskrivelse, framför nämnden att
överdrivet spelande som påverkar ungas psykiska mående är ett
problem som ska tas på allvar. Kommunförbundet Stockholms län
(KSL) arbetar i dagsläget med att revidera länets policy för att
förebygga och behandla missbruk och beroende. I detta arbete
kommer det att diskuteras huruvida spelberoende av olika slag är
en fråga för kommunerna eller för landstinget. Först efter att KSL
har tagit ställning i frågan kan socialnämnden se över behovet av
behandling för datorspelsmissbruk i kommunen.
Att en specifik behandling för datorspelsmissbruk saknas i
dagsläget innebär dock inte att nämnden står utan insatser för barn
och unga med ett överdrivet spelande. Hos både HANNAmottagningen och Familjeresursen arbetar man mycket med
familjerelationerna och tar upp problematik kring bland annat
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gränssättning, skolfrånvaro och psykisk hälsa. Nämnden erbjuder
även kostnadsfria föräldraträffar för föräldrar till tonåringar och till
yngre barn. Vid dessa föräldraträffar diskuteras ofta ungas
datorspelande och föräldrarna ges stöd och verktyg för att kunna
sätta tydligare gränser och för att kommunicera med sina barn.
Utöver detta finns även den nationella stödlinjen för spelmissbruk
som kan fungera som ett extra stöd för de familjer som upplever att
det finns ett problem med överdrivet spelande.
Att bjuda in före detta spelberoende till kommunens skolor är något
som varje enskild rektor får ta ställning till och är därmed inte en
fråga för socialnämnden. Vidare är Spelberoendes förening
Stockholm välkommen att ansöka om föreningsbidrag hos
nämnden.
Förvaltningens synpunkter

Sedan socialnämnden yttrat sig i ärendet har KSL färdigställt sitt
förslag till överenskommelse (tidigare kallad policy) mellan
Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län om
samverkan kring personer med missbruk/beroende. KSL:s styrelse
har beslutat att rekommendera kommunerna i länet att anta
överenskommelsen, vilken träder i kraft den 1 januari 2017. Detta
ärende är under beredning och förväntas behandlas av
kommunstyrelsen den 21 november.
I den föreslagna överenskommelsen finns en kort skrivning om
spelberoende, med innebörden att detta är en psykiatrisk diagnos
där ansvaret för vården ligger hos landstinget. Det framgår dock att
med spelberoende avses spel om pengar, medan det som avses i
den aktuella motionen är datorspelande. Det sistnämnda är inte
reglerat i överenskommelsen.
Kommunstyrelseförvaltningen har haft underhandskontakt med
socialförvaltningen med anledning av KSL:s förslag till
överenskommelse. Förvaltningens bedömning är att i och med att
det i överenskommelsen framgår att ansvaret för spelberoende (spel
om pengar) anses ligga hos landstinget, bör kommunen vara
försiktig med att ta på sig ett ansvar för datorspelsmissbruk utöver
de allmänna insatser för barn och ungdomar som redan genomförs
och som framgår av socialnämndens remissvar.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Underlag för beslut

- Motion om spelmissbruk
- Socialnämndens beslut 2016-03-22, § 45
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2016-01-12
- Utdrag ur KSL:s förslag till överenskommelse mellan Stockholms
läns landsting och kommunerna i Stockholms län kring personer
med missbruk/beroende (stycket om spelberoende finns längst ner
på sidan)
Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
Överläggningar i kommunstyrelsen

Kennerth Valtersson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut;
kommunalrådsberedningens förslag och yrkandet från Kennerth
Valtersson (SD). Ordföranden ställer de båda förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med
kommunalrådsberedningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar
1. Motionen avslås.
__________
Expedieras: Akt
För kännedom: Socialnämnden
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