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§ 68
Yttrande över remissen Ökat skydd och stärkt reglering på
den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77)
Ärendenr 2021/188-1.3.1.5

Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta yttrandet med föreslaget tillägg som sitt eget.

Reservation

Thomas Olofsson (L) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Luleå kommun är en av flera kommuner som fått förfrågan om att lämna synpunkter på den utredning och översyn som är på remiss (SOU 2020:77).
Enligt utredningens förslag ska spelinspektionen i samråd med folkhälsomyndigheten få uppdrag att ta fram en modell för riskklassificering av olika
spelformer. Spelinspektionen har uppgift att verka för en sund och säker utveckling inom tillsynsområdet och vid behov vidta eller föreslå åtgärder.
Socialnämndens yttrande:
Socialnämnden välkomnar utredningens förslag att Spelinspektionen i samråd
med Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att ta fram en modell för riskklassificering av olika spelformer.
Socialnämnden anser att spel bör begränsas för att förebygga att individer
med spelproblem lockas till spel. En begränsning av spel ger också en tydlighet till barn och ungdomar att spel inte ska normaliseras. Sammanfattningsvis
vill socialnämnden medverka till att spelformer riskklassificeras för att förebygga och förhindra spelberoende och de konsekvenser som en beroendesjukdom medför. Socialnämnden anser att all reklam från den kommersiella
spelmarknaden bör förbjudas.
Socialnämndens arbetsutskott har 2021-04-15 § 33 föreslagit socialnämnden
besluta att anta yttrandet som sitt eget.

Sammanträdet
Socialförvaltningen föredrar ärendet.
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Jonas Brännberg (RS) föreslår lägga till följande till socialförvaltningens yttrande: Socialnämnden anser att all reklam från den kommersiella spelmarknaden bör
förbjudas.
Ordföranden (S), Annika Sundström (V), Jenny Josefsson (V), Per Tjärdalen
(M), Tim Larsson (S), Kristina Falkenlöv (S), Peter Hedlund (S), Ahmed Algaf
(S), Raija Englund (S) och Lina Kröger (S) föreslår bifalla Jonas Brännbergs
tilläggsförslag.
Thomas Olofsson (L) föreslår bifalla arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att
socialnämnden bifaller förslaget.
Ordföranden ställer därefter Jonas Brännbergs m fl tilläggsförslag under proposition och finner att socialnämnden bifaller förslaget.

Dialog:
Dialog inför denna remiss har skett i samverkan med socialnämnden och
verksamhetschef Myndighet.

Bedömning utvecklingsområde: Ökad jämlikhet
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt
och resurser
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Bedömning utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt
Beslutet har ingen påverkan på utvecklingsområdet.

Beslutsunderlag
•
•

Sammanfattning av betänkandet - Ökat skydd och stärkt reglering på
den omreglerade spelmarknaden, SOU 2020:77, SOC Hid: 2021.1180
Missiv till remissen Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77), SOC Hid: 2021.478
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•

•

Socialförvaltningens förslag avseende yttrande över remissen Ökat
skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden (SOU
2020:77), SOC Hid: 2021.1189
Socialnämndens arbetsutskotts protokoll 2021-04-15 § 33,
SOC Hid: 2021.1349

Beslutet skickas till
Finansdepartementet
Verksamhetschef Myndighet socialtjänst

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

2014-01-27

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott

Kommunledningsförvaltningen

