
Spelar storleken någon roll för 
kommunernas möjligheter att 
förebygga spelproblem?
Ett seminarium om spel om pengar och förebyggande 

arbete









Riskkonsumtion av alkohol ökar i 
småkommunerna



Det är vanligare att spela i småkommunerna



I småkommuner är det bland annat vanligare 
att spela på hästar



Det månatliga spelandet minskar i hela landet, 
men är fortfarande vanligare i småkommuner



Spelproblem är inte självklart mest vanligt i de 
grupper som spelar mest



Onlinespelande ökar i hela landet, och mest i 
småkommunerna



Onlinespelande på hästar är en del i det ökande 
onlinespelandet



Andelen med någon grad av spelproblem har 
ökat i småkommunerna de senaste åren





3 kap 7 § SoL



5 kap 1 § p. 5 SoL



5 kap 7 § HSL



• tidig upptäckt av spelproblem

• skapa spelfria zoner där barn och unga vistas,

• skapa stödjande miljöer där människor lever, vistas och bor,

• anpassa arbetet till lokala förutsättningar så att det blir 
effektivt,

• bedöma om utbudet av spel är rimligt i förhållande till 
befolkningen och om dessa är placerade på ett bra sätt i 
miljön,

• samordna det förebyggande arbetet om spelproblem med 
annat förebyggande arbete och med vård och behandling,

• stödja ideella organisationer och andra aktörer på lokal nivå 
som kan bidra i arbetet.

Vad kan kommuner göra för att förebygga spelproblem?

Foto: Scandinav: Marie Linner



• Vi vet inte! Senaste 
kartläggningen var 2017 före 
ändringen i socialtjänstlagen

• I den kartläggningen fanns 
frågan om vad kommunerna 
planerade inför 2018

• Ny kartläggning görs nu 2019 i 
samverkan med Länsstyrelserna, 
Socialstyrelsen och SKL.

Hur arbetar småkommuner förebyggande i 
jämförelse med övriga kommuner?



Förebyggande arbete i kommuner 2017

• Småkommuner

• n=72

• Svarade på enkät 2017: 55% (n=40)

• Jobbade förebyggande: n=2 (5%) 

• Rutiner för att ge stöd till barn som är 
anhöriga till någon med spelproblem 
n=4 (10%)

• Övriga kommuner

• n=220

• Svarade på enkät 2017= 73% (n=162)

• Jobbade förebyggande: n=14 (9%) 

• Rutiner för att ge stöd till barn som är 
anhöriga till någon med spelproblem n=24 
(16%)

Ingen skillnad mellan kommunerna i fråga om de gav stöd åt personer med spelproblem (ca hälften) 
samt om de hade rutiner för att identifiera barn som är anhöriga till någon med spelproblem



Överenskommelser mellan kommun och region 2017
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Ja Vet inte Nej

Småkommuner Övriga



Högsby kommun Länsstyrelsen

Karlsborgs kommun Närhälsan skolan

Norbergs kommun

Öppenvårdsverksamhet gemensam med andra 
kommuner

Norsjö kommun

Spelberoendegruppen//Skellefteå

Ockelbo kommun Regionen i Gävleborg

Robertsfors kommun Landstinget

Vilhelmina kommun Gymnasieskolan

Älvkarleby kommun

Skolan, Vården, Socialtjänsten

Planerad samverkan med andra aktörer (n=8)

Ingen skillnad mellan andelen som planerade samverka med andra aktörer (15 resp 13%).

Inga småkommuner gav bidrag till kamratföreningar 



Planerade aktiviteter 2018
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Småkommuner Övriga

Tidig upptäckt 60 38

Barn och unga 53 23

Förebyggande 
generellt

33 32

Risk och skydds-
faktorer

44 33

Hur integrera i 
ANDT

37 33

Spelproblem 37 31

Anhöriga 28 19

Behov av kunskap



•Ger kunskap och vägledning

•Underlättar beslut och insatser på lokal, regional och 
nationell nivå

@spelprevention

spelprevention.se



Tack för visat intresse!


