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Yttrande över Finansdepartementets remiss: Ökat skydd och stärkt reglering på den
omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77)
Sammanfattande inställning
Kungsbacka kommun vill inledningsvis anföra att sambanden mellan idrott som underhållning med
koppling till alkohol samt idrott som spelobjekt med kopplingen till idrottsrörelsens finansiering, ter
sig minst sagt märklig, med hänsyn till risken för spels negativa konsekvenser för folkhälsa och
ekonomi.
Kungsbacka kommun instämmer med att det behövs ett ökat skydd för spelande men att de förslag
som utredningen lämnar inte är tillräckliga för att få ett sådant ökat skydd.
För att minimera risken för skuldsättning till följd av för stort spelande borde det inte vara tillåtet med
spel på faktura eller på olika krediter. Om man dessutom reglerar lånemarknaden genom att försvåra
eller omöjliggöra snabba lån ger det stor effekt för personer i riskgruppen. Dessa snabblån har ofta
skyhög ränta och ges även till personer med betalningsanmärkningar. Har personen ett spelproblem är
risken oerhört stor att personen spelar ännu mer för att kunna betala igen lånen
Kommunen anser att spelreklam i särskilt påträngande medier i första hand ska förbjudas helt, och i
andra hand begränsas ytterligare utöver de föreslagna begränsningarna.
Kungsbacka kommun instämmer i att licenshavares omsorgsplikt behöver bli tydligare.
Kommunen har svårt att se att det skulle finnas sådana hinder eller tillämpningssvårigheter för
varningstexter om risker med spel som utredningen gör gällande.
Kommunen noterar att det även i denna utredning anförs att eftersom forskning saknas, är det ett
hinder för att göra något. Kommunen kan inte bortse från att argumentet särskilt framförs om det är
något som man inte vill göra. Mot det kan anföras att det i så fall inte heller finns forskning talar för
motsatsen. Försiktighetsprincipen bör användas där den verkligen krävs, särskilt i ljuset av att vi alla
måste våga pröva nya eller annorlunda sätt för att klara samhällsuppdraget i den nära framtiden.
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Kommunens inställning i detalj
6.2.2 - 3

Idrottsrörelsens finansiering efter omregleringen

Kungsbacka kommun instämmer i att det behövs ett ökat skydd för spelande men att de förslag som
utredningen lämnar inte är tillräckliga för att få ett sådant ökat skydd
Idrott som fysisk aktivitet är en skyddsfaktor för god hälsa och välbefinnande. Men idrott som fysisk
aktivitet, särskilt lagidrott, kan också vara en inkörsport till spel såsom vadhållning eller matchfixning.
Idrott som spelobjekt är en riskfaktor som kan leda till ohälsa och ekonomisk utsatthet.
Idrott som underhållning kan vara en riskfaktor eftersom denna ofta är kopplad till alkohol men också
till spel.
Sambanden mellan idrott som underhållning och koppling till alkohol samt idrott som spelobjekt med
kopplingen till idrottsrörelsens finansiering ter sig minst sagt märklig, en ohelig allians, åtminstone
från ett folkhälso- och socialt perspektiv och inte minst samhällsekonomiskt perspektiv, för att inte
nämna konsekvenserna för individen. Dessa samband berörs endast flyktigt i utredningen men behöver
följas upp noga och belysas ytterligare från ett folkhälsoperspektiv.
Avsnitt 8.4

Om riskklassificering av spel

Kommunen instämmer i att riskklassificering av spel ska göras med följande förslag.
Riskklassificeringen bör föregås av en kartläggning av var spelproblemen förekommer. Det kan handla
om spelarens ålder, ekonomiska omständigheter, grupptillhörighet eller om miljöer där spel i olika
former förekommer. Riskpotentialen i ett spel kan ju vara medelhög i en grupp och hög i en annan, sett
till spelarens individuella förhållanden. Just prenumerationslotter, där individen blir uppbunden, bör ha
en högre riskpotential och bör därför en högre riskklassificering än enstaka lotter, särskilt hos utsatta
grupper som äldre, som lever på sin kanske magra pension, eller individer som av annan anledning
lever under små ekonomiska omständigheter. Det är inte lottens pris i första hand som utgör en risk
utan om räkningen av olika skäl inte betalas, och den går till inkasso med förhållandevis höga
kostnader som följd. Lotter kan vara förströelse likaväl som ren förstörelse för dessa grupper.
Avsnitt 9.9.3 och 9.9.5 Begränsning av marknadsföring i särskilt påträngande medier och dess
konsekvenser
Kommunen instämmer inte i utredningens förslag eller bedömning.
Kommunen anser att förslaget är synnerligen lamt i beaktande av att förslaget också syftar till att
skydda befolkningen generellt. Privata, kommersiella intressen får inte väga tyngre än det allmänna
intresset av folkhälsa och att hålla nere samhällets mycket stora kostnader för att ta hand som
spelberoende. Att reklamen inte är den enda anledningen till att människor hamnar i spelmissbruk eller
beroende är inget bärande skäl till att inte ta till de medel som står till buds för att minimera den risken.
Inte heller EU-rätten torde vara något hinder eftersom till exempel Italien har förbud.
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Kungsbacka kommun anser att spelreklam i första hand ska förbjudas helt via radio, tv, podcasts och
videodelningsplattformar, i andra hand begränsas till tidsintervallet kl. 01.00-05.00.
Kommunen delar därtill utredningens uppfattning att effekterna på utomhusreklamen av ett förbud
eller en begränsning av reklam nogsamt ska följas upp.
Avsnitt 9.9.4 Informationsskyldighet
Kommunen instämmer inte i utredningens bedömning.
Eftersom olika spel och lotterier har olika riskpotential och en riskklassificering föreslås, är det svårt
att förstå att det inte skulle kunna gå att formulera varningstexter, på samma sätt som i samband med
reklam för alkohol. Varningstexterna för spel och lotterier kan vara lika enkla som varningstexterna för
alkohol.
Övrigt
Tillsynsmyndigheten bör var uppmärksam på försäljningen av överraskningspaket inom gaming,
datorspelande eftersom gaming kan vara en inkörsport till gambling, dvs. spel.
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