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PARAGRAFER 72-76

§ 72. Val av justerare
Patrik Linde väljs till justerare.

§ 73. Tema spelmissbruk och skuldsättning
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Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärende
Cecilia Axelsson informerar om aktuella frågor nationellt och regionalt kring
överskuldsättning och spelberoende. Det finns ingen enhetlig definition av
överskuldsättning, men ett kriterium är att individen själv upplever problem och
vid återkommande tillfällen inte kan betala sina räkningar. Det kan till exempel
bero på en långvarig ekonomisk utsatthet eller en plötslig livshändelse.
Överskuldsättning har en koppling till psykisk och fysisk ohälsa. Barn till föräldrar
med överskuldsättning är särskilt utsatta. Forskning visar att barn till föräldrar
med ekonomisk utsatthet har högre sannolikhet att bli inskrivna på sjukhus.
Åtgärder som har visat sig ge resultat är att dämpa långivningen samt att nå och ge
stöd till personer i risk genom vräkningsförebyggande planer arbete samt
betalningsplaner. Spelberoende uppstår när spelandet påverkar relationer,
ekonomi och arbete. Från och med 2018 har kommunerna ett ansvar att förebygga
och motverka spelmissbruk, på samma sätt som missbruk och beroende av alkohol
och andra beroendeframkallande medel. I GR har 0,4 procent (ca 3 100) av
befolkningen allvarliga problem, 2 procent (ca 13 000) har spelproblem och 5-6
procent (ca 35 000) har riskabla spelvanor. Bland unga är pojkar
överrepresenterade medan hög socioekonomisk status tycks vara en skyddsfaktor. I
GR-området finns Göteborgs Stads spelberoendemottagning som kan ta emot
personer från kranskommunerna när verksamheten tillåter och biståndsbeslut
finns. Regionens nystartade mottagning för spelberoende och skärmhälsa tar emot
via egenremiss. I övrigt finns Spelberoendes förening och Stödlinjen som på olika
sätt ger stöd för personer i risk- och missbruk.
Patrik Axelsson, Spelberoendes förening i Göteborg, informerar om verksamheten
och utvecklingen över tid. Har cirka 700 medlemmar under 2019. Föreningen finns
till för både spelare och anhöriga och fungerar som ett viktigt komplement till de
behandlande insatser som ges av kommun och region. En fördel är att man söker
sig till föreningen själv och kan få hjälp omgående utan remiss och kan fortsätta så
länge man själv önskar. Föreningen ger kamratstöd genom grupp- och individuella
samtal. Eftersom spelberoende är livslångt är det många som söker stöd under lång
tid. Även anhöriga behöver få stöd i sina egna problem, och inte enbart för att ge
stöd till den som spelar i sin närhet. En erfarenhet är att vem som helst kan
drabbas av spelberoende. Traditionellt sätt är män överrepresenterade, men det
har skett en liten förskjutning senare år. Under pandemin har föreningen ställt om
till att ha digitala samtalsmöten samt ökade telefontider, vilket har fungerat
förhållandevis väl. Pandemin har medfört en större oro hos både spelare och
anhöriga. Risken ökar för återfall när man t.ex. drabbas av varsel, permitteringar
eller ökad social distansering. Föreningen finansieras via bidrag från Göteborgs
Stad samt nationella medel. Många personer från kranskommunerna söker stöd i
föreningen och några få kranskommuner ger bidrag till föreningen.
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Styrgruppen diskuterar pandemins påverkan på spelberoende och
överskuldsättning och önskar följa utvecklingen framöver. Frågor lyfts också kring
finansieringen av Spelberoendes förening. Det är ett betydelsefullt komplement till
de insatser som kommunen och regionen kan erbjuda och bör vara en angelägenhet
för samtliga GR-kommuner.

§ 74. Aktuellt Covid-19
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärende
Lena Holmlund ger en aktuell lägesbild kring utvecklingen av Covid-19. Det totala
antalet fall ligger stabilt, men det går att se en ökning bland unga vuxna i Västra
Götaland. Majoriteten av de yngre som smittas får lindriga symtom, problemet är
att de bidrar till smittspridning även i riskgrupper. Andel överlevande är nu 89
procent. Det finns god tillgång till läkemedel och skyddsutrustning i kommunerna.
En ny rutin kring smittspårning kom i somras, där primärvårdsläkaren får ett
ansvar för smittspårning. Under vecka 33 hade Göteborg, Lerum och Partille högst
andel smittade, medan Kungsbacka, Stenungsund och Tjörn hade lägst andel
smittade. Antikroppstester kommuner förmodligen att erbjudas from september
till sjukvårds- och omvårdnadspersonal. Det finns nu drygt 20 000 bekräftade fall i
länet, varav 800 dödsfall. Inneliggande patienter i slutenvård är 50 personer, varav
7 på IVA. Det är fortfarande av yttersta vikt att hålla på nationella
rekommendationer, än är pandemin inte över.

§ 75. Studieresa Oslo
Beslut
Informationen antecknas.
Sammanfattning av ärende
Sara Nordenhielm informerar om fortsatt kontakt hålls med Oslo kommun efter
den inställda studieresan i mars. Resan planerades tillsammans med projekt
Modig. GR undersöker möjligheterna till digitalt erfarenhetsutbyte inför en
studieresa när pandemin är över.

§ 76. Information från förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige (9 juni)
Kent Lagrell och Patrik Linde informerar om senaste förbundsstyrelse och
förbundsfullmäktige 9 juni. Några ärenden som behandlades var Gryning vård
AB:s utveckling av verksamhet och ekonomi, remissvar angående Regional
Utvecklingsstrategi 2021-2030 (där styrgruppen har lämnat synpunkter till GR:s
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remissvar) samt delårsrapport t.o.m. april (som tog upp avvikelser i verksamheten
främst på grunda av covid-19).

Vid protokollet:
Sara Nordenhielm
Beredningsansvarig
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