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Nya regler om ansvar vid 

spelmissbruk

2018-01-23

•Trädde i kraft den 1 januari 2018 

•Reglerna infördes i:

– socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och 

– hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL

•Spelmissbruk i lagtexten: Personer som 

missbrukar spel om pengar



Syftet med de nya reglerna

2018-01-23

•Bättre förutsättningar att få vård, stöd och 

behandlingsinsatser för sitt spelmissbruk

•Minska riskerna för att individen utvecklar ett 

spelmissbruk

•Förbättra förutsättningarna för samverkan

• Ingen generell förändring i ansvars-

fördelningen mellan landsting och kommun 



Ansvarsfördelningen mellan 

socialtjänst och hälso- och sjukvård

2018-01-23

•Landsting och kommuner har ett gemensamt 

ansvar för missbruks- och beroendevården

•Hälso- och sjukvårdens ansvar för att 

behandla spelberoende fanns redan tidigare

•Socialtjänstens ansvar utvidgas och blir 

detsamma som vid substansmissbruk

•Fördelningen av behandlingsansvaret 

varierar beroende på lokala förutsättningar



Socialnämndens ansvar vid 

spelmissbruk

2018-01-23

Ansvaret likställs med det som gäller vid 

substansmissbruk. Samma handläggningsregler.

Socialnämnden ska:

•arbeta för att förebygga och motverka missbruk 

av spel om pengar (3 kap. 7 § SoL).

•aktivt arbeta för att förebygga och motverka 

missbruk av spel om pengar bland barn och 

unga (5 kap. 1 § 5 SoL)

•bistå med stöd- och behandlingsinsatser



Hälso- och sjukvårdens ansvar vid 

spelmissbruk

2018-01-23

•Hälso- och sjukvårdens ansvar är detsamma 

som tidigare – behandla spelberoende (som 

vid andra psykiatriska tillstånd).

•Nytt: Särskilt beakta barns behov av 

information, råd och stöd vid vuxens 

spelmissbruk (5 kap. 7 § HSL).



Samverkan mellan kommun och 

landsting om spelmissbruk

2018-01-23

•Nytt: Landsting och kommun ska ingå en 

överenskommelse om samarbete i fråga om 

personer som missbrukar spel om pengar    

(5 kap. 9 a § SoL och 16 kap. 3 § HSL) 

•Sedan tidigare: Individuell plan (SIP) vid 

behov av insatser från både socialtjänst och 

hälso- och sjukvård (2 kap. 7 § SoL och      

16 kap. 4 § HSL). 



Läs mer om reglerna

2018-01-23

•Socialstyrelsens meddelandeblad nr 

4/2017 Socialtjänstens och hälso- och 

sjukvårdens ansvar vid spelmissbruk

•Proposition 2016/17:85 Samverkan om 

vård, stöd och behandling mot spelmissbruk



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


