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Remiss från Finansdepartementet - Ökat skydd och stärkt reglering på den
omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77)
Fi2021/00300

Sammanfattning

Malmö stads yttrar sig gällande avsnitt 3 som är åtgärder för att minska skadeverkningarna av
spel.
Malmö stad ställer sig kritiska till utredningens förslag att utarbeta en modell för
riskklassificering av olika spelformer. Nämnden menar att spellagens bestämmelser bör gälla
alla spel oavsett risk och därmed fyller en riskklassificering ingen funktion.
Malmö stad instämmer i övriga förslag som handlar om ytterligare begränsningar av
marknadsföring av spel om pengar samt införandet av en förlustgränsen vid spel på statliga
värdeautomater.
Yttrande

Inledningsvis vill Malmö stad framföra att en reglering av marknadsföring av spel om pengar
generellt är bra och en viktig åtgärd. Marknadsföring bidrar till att spel om pengar
normaliseras i samhället och att allvarliga konsekvenser av spelproblem eller spelberoende
förminskas. Information om riskerna med spel kan ha en preventiv effekt på samma sätt
som vid tobak eller alkohol.
Malmö stad har i sina verksamheter erfarenhet av att det är en mycket bra åtgärd att spelare
kan stänga av sig från spel genom att registrera sig på Spelpaus.se. Samtidigt gör nämnden
bedömningen att det bör finnas möjlighet att spärra sig under en längre period än 12
månader samt att förlänga avstängningen innan det datum då den löper ut. Personer som
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nämndens verksamheter träffar vittnar om att det är triggande att behöva hålla koll på
datumet då avstängningen hävs, för att först då kunna förlänga den.
Kapitel 8 - Riskklassificering av spel

Utredningens förslag
Spelinspektionen bör ges i uppdrag att i samråd med Folkhälsomyndigheten utarbeta en
modell för riskklassificering av olika spelformer.
Malmö stad instämmer inte i förslaget.
Malmö stad anser att spellagens bestämmelser bör gälla alla spel oavsett risk och av denna
anledning behövs därför inte en riskklassificering. Marknadsföringsbestämmelserna om
särskild måttfullhet bör gälla generellt för alla spel då även lotterireklam säljer in känslan av
att kunna få ett helt annorlunda liv tack vare spel.
Kapitel 9 - Ytterligare begränsningar av marknadsföring av spel och en effektivare tillsyn

Utredningens förslag
En bestämmelse bör införas i spellagen som förbjuder reklam för spel på värdeautomater,
landbaserat kasinospel och kommersiellt onlinespel via tv-sändningar, beställtv, sökbar texttv, ljudradiosändningar, beställradio och videodelningsplattformar mellan kl. 06.00–21.00.
Malmö stad instämmer i förslaget och välkomnar begränsningen som ett viktigt steg att
begränsa marknadsföring av spel.
Samtidigt menar Malmö stad att marknadsföring kan begränsas ännu mer för att ytterligare
minska skadeverkningar av spel. På nära håll kan marknadsföringens negativa påverkan ses
på personer som kämpar med att återhämta sig från att ett spelberoende.
Utredningens förslag
Överträdelser av förbudet mot att skicka direktreklam till avstängda spelare enligt 15 kap. 2 §
spellagen respektive det förbud som utredningen föreslår ska införas i 15 kap. 7 § spellagen
ska kunna sanktioneras med marknadsstörningsavgift enligt 29 § marknadsföringslagen.
Malmö stad instämmer helt i förslaget.
De verksamheter som arbetar med målgruppen ser hur direktreklam har en negativ påverkan
för de personer som försöker förändra sitt spelbeteende och registrerat sig på spelpaus.se
som ett led i detta. Direktreklam kan trigga igång spelandet även för personer som inte
kommit så långt i sin förändring att de tagit steget och stängt av sig på Spelpaus.se.
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Direktreklam kan ha en skadlig inverkan på fler personer än de som registrerat sig på
Spelpaus.se och borde ur detta perspektiv begränsas ytterligare.
Kap 10 - åtgärder för att minska skadeverkningar av spel på värdeautomater

Utredningens förslag
Förlustgränsen vid spel på statliga värdeautomater på andra platser än på ett kasino ska få
uppgå till högst 5 000 kronor per vecka.
Malmö stad instämmer helt i förslaget och menar att beloppsgränser vid spel generellt är bra.
Personer med spelproblem drabbas ofta av en kontrollförlust och då är beloppsgränserna till
hjälp. 5 000 kronor kan vara en hög beloppsgräns för vissa av dem som Malmö stads
verksamheter möter och det är bra att överväga om denna gräns är för hög.
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