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§ 116 Ordningsfråga 

INLEDNING 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Sa mmanträdesdatum 

2019-11-25 

Ordförande Carola Gunnarsson (C) föreslår att ärende 8. Revidering av taxa för 
tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) (KH 58) utgår, 
då ärendet var färdigbehandlat av kommunstyrelsen 2019-11-05, § 176. 

Vidare föreslår ordförande att ärende 12. Kulturprogram för Sala kommun 2020 
2023 (KH 62), ärende 15. Svar på interpellation till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande om "Avhopparprogrammet", ärende 16. Svar på interpellation till vård
och omsorgsnämndens ordförande om dataspelsberoende samt ärende 17. Svar på 
interpellation till sko/nämndens ordförande om dataspelsberoende på grund av 
tidsbrist behandlas vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar, 

att ärende 8. Revidering av taxa för tillståndsgivning enligt Lag om brandfarliga och 
explosiva varor (LBE) (KH 58) utgår, 

att ärende 12. Kulturprogram för Sala kommun 2020 2023 (KH 62) behandlas vid 
kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde, 

att ärende 15. Svar på interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om 
"Avhopparprogrammet" behandlas vid nästkommande sammanträde, 

att ärende 16. Svar på interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om 
dataspels beroende behandlas vid nästkommande sammanträde, samt 

att ärende 17. Svar på interpellation till skolnämndens ordförande om 
dataspelsberoende behandlas vid kommunfullmäktiges nästkommande 
sammanträde. 

Utd ragsbestyrkande 
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VÅRD OCH OMSORG 
Elisabet Pettersson 
Ordförande 
Vård- och omsorgsnämnden 

SALA KOMMUN 
Kommun styrelsens förvaltning 

lnk. 2019 -11- 1 9 
Diar ienr z o, ci I 14 r B .. :s 
Opb : 

Svar på Interpellation gällande Dataspelsberoende i Sala kommun. 

ÄRENDEBESKRIVNING 

Louise Eriksson (SD) har inkommit med en interpellation till ordförande i Vård
och omsorgsnämnden. 

FRÅGESTÄLLNINGAR: 

1) Hur arbetar IFO samt Skolteamet med denna målgrupp? 

2) Hur ser det förebyggande arbetet ut för att minimera risken att allt fler 
drabbas av sjukdomen? 

3) Vilka prioriteringar och resurser har gjorts och avsatts? 

SVAR: 

Hur arbetar IFO samt skolteamet med denna målgrupp? 

Från och med första januari 2018 gäller nya bestämmelser i socialtjänstlagen 
(SoL) och i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) vilket medför ett utvidgat ansvar för 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården att förebygga, motverka och bistå med 
insatser vid spelberoende. Regleringen i Socialtjänstlagen innebär att 
spelmissbruk är likställt med andra former av missbruk. Vid missbruk och 
beroende av spel om pengar behövs psykologisk och psykosocial behandling. 
Samtalsbehandlingen utgör basen för behandlingen. 

Datorspels beroende klassades som psykisk sjukdom först juni 2018 i WHO:s 
klassificeringssystem (ICD) för sjukdomsdiagnoser. WHO menar även att det 
finns många likheter mellan datorspelsberoende och beroende av hasardspel, 
nikotin och alkohol. Hjärnan får en kick av olika slags belöningssystem, och man 
fastnar i beroende. När det gäller exempelvis hasardspel är det i genomsnitt bara 1 
procent av befolkningen som diagnosticeras som sjukligt beroende. Enligt WHO 
förväntas samma andel för datorspelsberoende. 
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Socialtjänsten har utifrån Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella 
rekommendationer för behandling av spelmissbruk och spelberoende I ett 
fortgående arbete för att möta behov av stöd- och behandlingsinsatser för 
barn/unga och vuxna med spel problematik och spelmissbruk från upptäckt till 
utredning och insats. Det ska förtydligas att Sala kommunen använder samma typ 
av riktlinje för dataspelsberoende. 

Vad gäller vuxna med data/spelberoende. 
Till IFO:s öppenvård Stöd och behandling kan personer med frågor eller problem 
med spelberoende/dataspelsberoende samt anhöriga vända sig för råd och 
vägledning, enskilda motiverande samtal, vid behov gruppbehandling och 
behandling för spelproblematik. IFO:s öppenvård Stöd och behandling vänder sig 
till personer över 18 år. 

Övrig stöd och hjälp som kommunen hänvisar den enskilda till vad gäller vuxna 
med spel/dataspelsberoende är självhjälpsgruppen "Spelberoendegruppen" i 
Västerås. 

Sedan 2018 har ca fem enskilda medborgare vänt sig till IFO :s öppenvård och 
deras "öppna ingång" för stöd utifrån spel/dataspelsberoende. Det har varit 
klienter mellan 18 och 45 år, det är också enskilda som själva sökt stöd utan insats 
från myndighetsutövningen. 

Vad berör myndighetsutövningen har det funnit en knapp handfull vuxna som 
sökt stöd och då fått behandlade insatser från IFO:s öppenvård. 

Vad gäller barn/ungdomar med data/spelberoende. 
Barn och ungdomar med data/spelberoende aktualiseras till barn och 
ungdomsenheten genom en orosanmälan. De senaste två åren har en ca 10- 12 
anmälningar av denna art inkommit, det handlar då om skolfrånvaro som är 
kopplat till hemmasittande och dataspelande. Åtgärden i dessa fall har varit 
erbjudande om familjebehandling för att arbeta med föräldraförmågor och stöd till 
föräldrar att sätta gränser och motivera barnet/ungdomen till skolgång. 
Under samma period har det funnits ett fall av allvarligare grad av dataspels
beroende, ärendet avslutades dock med anledning av att barnet/ungdomen 
fyllde 18 år och själv inte ville ha stöd och hjälp. 
Utöver detta har det under en tidsperiod på tre år tillbaka i tiden funnits ett ärende 
där en ungdom placerats på ett behandlingshem för spelberoende, placeringen 
gjordes då på "Game Over" i Linköping. 

Skolteamets arbete med data/spelberoende 
Skolteamet kommer i kontakt med data/spelberoende främst genom att föräldrar 
söker stöd hos skolteamet då de har en upplevelse och en oro för sina barn och 
ungdomar att de tillbringar för mycket tid vid data eller tv-spel. Skolteamet har till 
uppgift att ge dessa föräldrar stöd och råd för hur föräldrarna bör hantera 
spelandet samt föräldrastöd i övrigt. Vid uppmärksammande om att ett barn eller 
ungdom har ett osunt beteende beträffande spel görs en orosanmälan till 

1 Behandling av spelmissbruk och spelberoende Kunskapsstöd med rekommendationer till 
hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Artikelnr: 2018-12-5 



socialtjänstens Barn- och ungdomsenhet. Skolteamet uppger att de i sina samtal 
med föräldrar och barn/ungdomar ofta kommer in på ämnet dataspel. 

Hur ser det förebyggande arbetet ut för att minimera risken att allt fler 
drabbas av sjukdomen? 

När det gäller IFO:s egen öppenvård Stöd och behandling som riktar sig till vuxna 
pågår ett arbete för att på sikt skulle kunna bedriva behandling riktat mot återfall 
genom Återfallsprevention. Det handlar i främsta rum att personalen får möjlighet 
till att gå utbildningen för att kunna ge insatsen. Detta för att på bästa sätt utforma 
stödet till medborgarna med spel/dataspelsberoende. 

Det finns idag även andra åtgärder som skulle kunna vara ett komplement för 
upptäckten av spel/dataspelsberoende. Det rör sig om att öka kompetensen hos 
handläggare kring spel/dataspelsproblematik i utredning, att nyttja och 
implementera Socialstyrelsens rekommendationer, använda bedömnings
instrument samt rutinmässigt ställa frågor som leder till tidig upptäckt. 

I det förebyggande arbetet som är under pågående är att förtydliga på kommunens 
hemsida om vad kommunen erbjuder för stöd och behandling för 
spel/dataspelsberoende. En del är att ge mer omfattande anhörigstöd. Idag ges 
anhöriga endast råd och stöd via telefonen. 

Förebyggande ungdom som träffar barn/och ungdomar har idag inget uppdrag om 
att prata eller behandla om data/spelberoende hos ungdomar i Sala kommun. 
Detta innebär att det idag inte finns någon behandling eller insats för 
barn/ungdomar för data/spelberoende. 

Vilka prioriteringar och resurser har gjort och avsatts? 

Ifrån IFO:s öppenvård Stöd och behandling, har två personer under 2018 utbildat 
sig i metoder som riktat till personer med spelproblematik, dessa är KBT
baserade, i syfte att både upptäcka förekomst, och behandla problematiken. Det 
ska dock göras tydligt att denna utbildning fokuserat mest på "spel om pengar" 
och hasardspelsberoende. Utbildningen genomfördes på Uppsala 
spelberoendecentrum. 

EV BESLUT 

Vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Elisabet Pettersson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

KOMMUN FULLMÄKTIGE 

Sammanträdesdatum 
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Dnr2019/1458 - 2 

Interpellation till vård- och omsorgsnämndens ordförande om 
dataspels beroende 

INLEDNING 
Louise Eriksson (SD) hemställer om att få ställa rubricerad interpellation till vård
och omsorgsnämndens ordförande Elisabet Pettersson (C). 

BESLUT 
Kommunfullmäktige beslutar 

att interpellationen får ställas. 

Interpellationen kommer att besvaras vid nästkommande sammanträde. 

Utdrag 
Bevakning 

~ , , 

Utdragsbestyrkande 
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SALA KOMMUN 
Kommunstyrek>ens förvaltning 

lnk. 2019 -10- 2 1 

Dpb: 

Interpellation gällande Dataspelsberoende 

WHO har nu klassat en ny sjukdom, Dataspelsberoende. 

Drabbade är barn, unga och vuxna. 

Särskilt utsatta är individer med NPF. De har en förhöjd risk att 

utveckla sjukdomen. 

Digitalt beroende specialisten Sven Rollenhagen delar in 

sjukdomsförloppet i 3 steg. 

l=Grön: Barn & unga får i högre grad godkända betyg i engelska då 

de flesta spel är engelsktalande. Begränsad skärmtid. 

2= Gul: Här pratar vi om riskbruk istället för missbruk 

3=Röd: Personer som befinner sig i röd utvecklar: 

• Abstinens när man avhåller sig från spel 

• Rubbad dygnsrytm 

• Skolkar från skola och arbete, hemmasittare 

• Konflikter med vänner och familj när man föredrar spel framför 

social samvaro 

Med anledning av ovanstående vill jag härmed fråga Ordförande i 

Vård & omsorgsnämnden: 

Hur arbetar IFO samt Skolteamet med denna målgrupp? 

Hur ser det förebyggande arbetet ut för att minimera risken att allt 

fler drabbas av sjukdomen? 

Vilka prioriteringar och resurser har gjorts och avsatts? 

Louise Eriksson (SD) 
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