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Motion av Dag Larsson m fl (s) om åtgärder för att avhjälpa
spelberoende
Spelandet ökar. Nya sinnrika blandningar av spel och underhållning lanseras ständigt. On-linepoker byggs ut. Spelautomater placeras ut i större och större omfattning. Utvecklingen av
Internet, mobila lösningar och interaktiv TV leder till en allt snabbare utveckling av
möjligheten att spela. Att spelberoendet ökar förvånar ingen.
I alldeles för många hem leder spelandet till psykiska, sociala och ekonomiska problem.
Ett antal initiativ togs av den förra socialdemokratiska regeringen såsom
tillskapandet av en nationell stödlinje för spelberoende och anhöriga, forskning, och preventivt
arbetet framförallt riktat till ungdomar. Ett nationellt handlingsprogram för att motverka
spelberoende togs fram och utbildning av tjänstemän inom kommun, landsting och
kriminalvård genomfördes.
Ytterligare insatser behövs. I samarbete med Folkhälsoinstitutet har de senaste åren, i
projektform, öppenvårdsbehandling för spelberoende erbjudits inom landstinget. Även
gruppstöd i kursform för anhöriga har funnits. Projektet pågick till och med december 2006,
men vad som ska erbjudas i framtiden synes oklart.
Det framstår också som mer och mer angeläget att kartlägga spelberoendes orsaker och dess
konsekvenser. Framförallt behöver vi öka vår kunskap om vilka behandlingar och möjliga
hjälpinsatser som behöver erbjudas inom landstingets ansvarsområde. Det framstår också som
synnerligen viktigt att öka omfattningen av det preventiva arbetet riktat mot unga.
Med anledning av ovanstående föreslår vi landstingsfullmäktige besluta
att

ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder i syfte
att erbjuda behandlingar och hjälpinsatser till spelberoende samt stöd för deras
anhöriga

att

ge Hälso- och sjukvårdsnämnden i uppdrag att, via sjukvårdsstyrelserna och i
samverkan med länets kommuner, ta fram förslag på fler preventiva åtgärder
riktade mot ungdomar och unga vuxna.
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