NY INRIKTNING PÅ SPELPOLITIKEN
Från och med den 1 januari 2018 stärks den enskildes rättigheter och möjligheter att få hjälp
vid problem med spel om pengar genom att ansvaret för att bistå och hjälpa den enskilde
läggs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Spelmissbruk jämställs således med
drogmissbruk vilket innebär att kommuner och landsting får till uppgift att aktivt motarbeta
spelmissbruk och bistå dem som är spelberoende. Genom den licensiering av kommersiellt
spel som genomförs från årsskiftet 2018/2019 skärps kontrollen ytterligare och hårda krav
kommer att ställas på dem som får licens. Det gäller såväl marknadsföring som reklam. Den
skärpta lagstiftningen kommer också att begränsa utrymmet i Sverige för internationella
spelföretag.
RFMA vill med denna konferens informera om de förändringar som sker när det gäller regler
för det kommersiella spelandet och det ökade ansvar och uppgifter som åläggs kommunerna
och landstingen. Vi vill också passa på tillfället att informera om och diskutera hur tillsynsorganen på bästa sätt kan följa upp och kontrollera verksamheten.

Dag: Fredagen den 30 november år 2018
Tid: 09:30 - 15:30 (kaffe mellan 09:00 och 09:30)
Plats: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm
Lokal: Sandlersalen
Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsställe görs senast
den 26 november år 2018 via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
Anmälan är bindande.
Konferensavgiften är 750 kr per person och i den ingår för- och
eftermiddagskaffe.
Avgiften kommer att faktureras.
Frågor om konferens kan göras till Tore Karlsson på mobiltfn: 070 – 556 18
60 eller via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se
Det är ont om parkeringsplatser så T bana rekommenderas. Närmaste
station är Rådmansgatan. Närmaste parkeringshus ligger nära Hötorget
och Sergels torg.

Välkomna!
Stefan Borg
Ordförande för Riksförbundet mot Alkohol- och Narkotikamissbruk
(RFMA)

KONFERENSOPROGRAM
Morgonkaffe mellan kl. 09:00 och 09:30

Kl. 09:30 - 09:40

Inledning
Stefan Borg, ordförande, Riksförbundet mot
Alkohol och Narkotikamissbruk (RFMA)

Kl. 09:40 - 10:25

Den nya lagstiftningen och spelmyndighetens
arbete med licenstilldelning, tillsyn, uppföljning och
utvärdering av spelmarknaden.
Anders Sims, Kommunikationschef, Lotteriinspektionen

Kl. 10:25 - 10: 40

Paus

Kl. 10:40 - 11:20

Ansvarsfull spelhantering - vad gör spelbolagen för att
skydda konsumenten inom ramen för lagstiftningen.
Jenny Nilzon, Vd, Spelbranschens Riksorganisation,

Kl. 11:20 - 12:05

Hur upplever personer med spelproblem spelbolagens
ansvar och kontakten med vårdsystemet
Eva Samuelsson, forskare och socionom, Institutionen
för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet.

Kl. 12:05 - 13:00

Lunch

Kl. 13:00 – 13:25

Socialstyrelsens nya råd.
Stefan Borg (presentation se ovan)

Kl. 13:25 - 14:05

Förebyggande arbete bland unga när det gäller problem
med spel om pengar
Jessika Spångberg, Utredare, Folkhälsomyndigheten

Kl. 14:05 - 14:20

Paus

Kl. 14:20 - 14:55

Så arbetar vi med kartläggning, behandling och eftervård
vid spelberoende – möjligheter och utmaningar.
Gunilla Fröjd - Eriksson, behandlare & drogterapeut
samt Marika Riley, behandlare, båda från
Socialtjänsten, Botkyrka kommun

Kl. 14:55 - 15:25

Stödlinjen nationell resurs för personer som spelar,
anhöriga och professionella - rådgivning, självhjälpsprogram och självtest
Lisa Runfors, Beteendevetare, Stödlinjen
Avslutning

15:25 - 15:30

