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att inleda ramupphandling av behandling av spelberoende i öppenvård. 
 
 
Sammanfattning 
Ansvaret för att erbjuda behandlingsinsatser vid ett missbruk och beroende av spel om pengar, 
är sedan 2018-01-01 delat mellan kommun och landsting. Socialnämnden ska arbeta aktivt 
med att förebygga och motverka spel om pengar hos både barn och vuxna. Socialnämnden 
ska även sörja för att den enskilde får hjälp och vård för att komma ifrån missbruket. Under 
2017 beviljade socialnämnden 42 personer bistånd med behandling för spel om pengar. 
Kostnaden för insatserna uppgick sammanlagt till 2,2 miljoner kronor. Med anledningen av 
lagförändringen så kan efterfrågan på insatser från kommunen komma att öka med ökade 
kostnader för behandlingsinsatser som följd. Uppsala kommun saknar idag ett upphandlat 
avtal med utförare av tjänsten behandling vid spelberoende.   
 
Ärendet 
Vid årsskiftet 2018 infördes en ändring i socialtjänstlagen som innebär att spelmissbruk som 
gäller spel om pengar likställs med missbruk av alkohol och droger. Kommun och landsting 
har med lagändringen ett delat ansvar för att erbjuda vård- och stödinsatser till personer som 
har problem med spel om pengar. Socialnämnden ska i likhet med vad som gäller vid 
missbruk av alkohol och droger, bistå med behandlingsinsatser till personer som missbrukar 
spel om pengar. Behandlingsinsatserna ska behovsprövas enlig 4 kap 1§ Socialtjänstlagen och 
erbjudas den som söker hjälp. Socialnämnden ska vidare förebygga spelproblematik genom 
generella och individuella insatser och försöka motivera personer i behov att söka vård för att 
komma till rätta med sina problem. Förebyggande insatser riktade till barn och unga för att 
motverka missbruk av spel betonas särskilt i lagstiftningen.  
 
I Uppsala har nämnden under de senaste åren erbjudit stöd och vård till personer som har sökt 
hjälp för missbruk av spel om pengar. Framförallt har stöd i öppenvård erbjudits. Under 2018 



beviljades 42 personer öppenvårdsinsatser till en sammanlagd kostnad på 2,2 miljoner kronor. 
Insatserna har erbjudits genom en extern utförare och tjänsterna har upphandlats individuellt. 
En mer långsiktig planering av vilka behandlingsinsatser som socialnämnden kan erbjuda 
behövs. Föreslagen ramupphandling är en del i den planeringen. Det förebyggande arbetet 
mot spelproblem behöver också uppmärksammas och utvecklas bl.a. genom samverkan med 
skolhälsovården och utbildningssatsningar inom förvaltningen.  
 
Regeringens målsättning med att utöka socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens ansvar för 
behandling vid spelmissbruk är att öka tillgången till insatser och att ge fler tillgång till vård. 
Socialstyrelsen bedömer att antalet ansökningar om stödinsatser kommer att öka mot 
bakgrund av lagändringen. Socialstyrelsen har presenterat ett kunskapsstöd med 
rekommendationer till socialtjänsten och hälso- och sjukvården vid behandling av 
spelmissbruk och spelberoende. Rekommenderade insatser är behandling med kognitiv 
beteendeterapi (KBT) och om behovet finns, kombinera behandlingen med motiverande 
samtal. Behandlingen bör kunna ske i öppenvård om personen inte också har annan 
problematik som t.ex. samsjuklighet med alkoholmissbruk som försvårar behandlingen.  
 
För att tydliggöra socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens respektive ansvar för behandling 
av spelmissbruk så ska huvudmännen ingå en överenskommelse om samarbete. Kommun och 
landsting ska gemensamt avgöra hur verksamheten ska dimensioneras, uppgifter fördelas och 
samverkan säkerställas.  
 
Uppsala kommun har idag ingen egen behandlingsinsats som är uttalat inriktad mot 
spelmissbruk avseende spel med pengar. Med en extern utförare så är det en tjänst som ska 
upphandlas i enlighet med lagen om offentlig upphandling. För att ge utrymme till ett urval 
med flera olika aktörer med behandlingsinsatser utifrån den enskildes behov så föreslås en 
ramupphandling. Insatsen ska avse stöd och hjälp med att komma tillrätta med missbruk av 
spel med pengar. Insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen, t.ex. psykoterapi, ska inte ingå i 
upphandlingen.  
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