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Remissyttrande över promemorian Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19
Ert diarienummer FI2020/01934/OU

Med anledning av rubricerad promemoria önskar Förvaltningsrätten i Linköping
framföra följande synpunkter.

De förslag till åtgärder som presenteras i promemorian för att begränsa de onlinespeltjänster som tillhandahålls av licensierade spelbolag på den svenska marknaden har ett tydligt innehåll och syfte. Till stöd för införandet en restriktivare
reglering framhålls i underlaget folkhälsoskäl i form av en indikerad faktisk och
för tid framåt förväntad ökad grad av spelande i form av onlinespel under covid19 pandemin. Konkret i denna del lyfts i promemorian fram att större utlandsbaserade spelbolag, som har en stor andel av sina inkomster från onlinespel, har
haft en stark tillväxt i mars 2020 jämfört med föregående månad samt att tillgången till spel som inte tillhandahålls online har minskat sedan spridningen av
covid-19 började varför det kan förväntas att spelare framgent kommer att öka
sitt spelande online.

R2B

Även om lagförslagen, utifrån ovan beskrivet syfte, från folkhälsosynpunkt kan
anses sakligt motiverade krävs, enligt såväl regeringsformen som EU-rätten, att
aktuella inskränkningar i rätten att tillhandahålla speltjänster på den svenska
marknaden också kan anses vara lämpliga för att uppnå de mål som eftersträvas
med de nya kraven. I promemorian berörs kortfattat lagförslagets konsekvenser i
förhållande till regeringsformen alltmedan dess tillåtlighet enligt EU-rätten inte
tas upp överhuvudtaget. Förvaltningsrätten efterfrågar därför en fördjupad analys i denna del varvid lagförslagens faktiska och förväntade effekter att hindra
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problemspelande, t.ex. vad gäller föreslagen gräns för bonus om 100 kr och bestämd insättningsgräns per spelkonto, vägs mot rätten att tillhandahålla licensierade speltjänster på den svenska marknaden.

Den reglering som förslås ställer krav på licenshavare att på kort tid ändra sina
system för att anpassas till de skärpta kraven vid tillhandahållande av onlinespel
på den svenska marknaden. Om något spelbolag vid senare tillsyn skulle anses ha
åsidosatt sina skyldigheter därvidlag ska Spelinspektionen besluta om ingripanden jämlikt 18 kap. 12 § spellagen. Till stöd för rättstillämpningen vore det enligt
förvaltningsrätten av värde om lagstiftaren i förarbetena också uttalade sig något
om vilka överväganden som är lämpliga vid bedömningen av sanktionsvärdet vid
överträdelser av i utredningen presenterade strängare regim.

________________

Detta yttrande har beslutats av rådmannen Tomas Kjellgren. Förvaltningsrättsnotarien Isabella Lejdborg har deltagit i handläggningen.

Tomas Kjellgren

