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Remissvar: Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av
sjukdomen covid-19 (Fi2021/ 01546)
1.

I nledning

Paf Consulting Abp (nedan ” Paf” ) är ett bolag inom Paf-koncernen vars mål är att samla in medel till
allmännyttiga ändamål genom att erbjuda trovärdiga och ansvarsfulla spel till allmänheten. Paf har idag
tillstånd från Spelinspektionen (“ Si” ) att bedriva vadhållning och kommersiellt onlinespel på den
svenska spelmarknaden. Paf har även tillstånd från Si att bedriva bordsspel ombord på fartyg i
internationell trafik.
Paf vill hänvisa till tidigare ingivna remissvar från den 8 maj 2020, den 5 juni 2020 och den 23
november 2020 avseende promemorian Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen
covid-19 och dess förlängning, (Fi2020/ 01934, Fi2020/ 02404 och Fi2020/ 04385). Samtliga
kommentarer i remissvaren vidhålls. Paf ser att den av regeringen nu föreslagna förlängningen av
förordningen (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av
sjukdomen covid-19 (nedan “ Förordningen” ) fram till den 14 november 2021 ytterligare ökar den
uppenbara risken att spelare söker sig till olicensierade speloperatörer vilket tyvärr för med sig ett
minskat konsumentskydd. Paf vill i synnerhet understryka att inte endast kasinospel utgör ett spel som
är förenat med risk. Även inom vadhållning kan vi se att det förekommer spelberoendeproblematik,
inte minst vad gäller spelformen live-betting. Om syftet med Förordningen är att skydda spelarna bör
även vadhållning omfattas av regleringen.
2.

Pafs synpunkter på Promemorian

Paf hänvisar till fullo till de kommentarer som ingivits i samband med Pafs tidigare remissvar. Utöver
dessa har Paf endast följande kommentar på promemorian “ Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder
med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (Fi2021/ 01546) (nedan ” Promemorian” ).

Insättningsgränsen måste vara tydlig och inte kunna kringgås
Syftet med införande av den tillfälliga Förordningen är tydligt - lagstiftaren avsåg reglera hur mycket
pengar en spelare maximalt kan spendera på kommersiellt onlinespel (nätkasino) genom en
insättningsgräns per vecka. Trots detta har bestämmelsen uppenbart givit utrymme för tolkning som
lett till att vissa aktörer utnyttjat detta till sin fördel och tolkat reglerna strikt utifrån dess ordalydelse
och dessutom fått juridiskt rätt för sin tolkning i domstol1. Konsekvensen av detta är att kundens
totala insättningar på en vecka hos vissa spelbolag har kunnat överskrida 5000 kronor.
Spelinspektionen har överklagat domen och saken är ännu inte slutligt avgjort.
Paf anser det oerhört viktigt att de brister i bestämmelsens utformning som gör att marknadens aktörer
kan tillämpa denna på olika sätt omedelbart måste åtgärdas. Utrymme för olika tolkningar och
tillämpningar i detta avseende skapar en otillbörlig konkurrenssituation mellan licenshavarna. Detta
utöver den olikbehandling som redan föreligger av det faktum att Förordningen endast är tillämplig
på onlinekasino och inte vadhållning, vilket Paf starkt ifrågasätter (se tidigare remissvar).
Paf utgår från att bestämmelsen tydliggörs i detta avseende för att säkerställa att Förordningen gäller
lika för marknadens samtliga aktörer. Promemorian bör särskilt hantera denna fråga och säkerställa att
bestämmelsen inte kan kringgås.
_____________
Paf står till förfogande för fortsatt dialog eller frågor i ärendet, vänligen kontakta undertecknad eller
Pafs chefsjurist Sara Eriksson (legal@paf.com).

Med vänliga hälsningar,
PAF CONSULTING ABP
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