Stockholm 29 april 2020

Dnr Fi2020/ 01934/ OU

R em i ssyt t r a n d e ö v er ” Pr om em or i a. Et t st är k t sp el ar sk yd d
t i l l f öl j d av sp r i d n i n gen av sj u k d om en covi d -19 ” .
Centr alförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) välkomnar
promemorian och har inga invändningar mot förslagen.

Sam m an f at t n i n g och st äl l n i n gst agan d e
CAN kan inledningsvis konstatera att promemorian och dess förslag är
välkomna med anledning av covid-19. CAN vill dock påpeka att förslagen som
lämnas också skulle bifallits från CAN även under de omständigheter som
rådde innan utbrottet av den rådande pandemin.
I promemorian görs gällande att det minskade utbudet av landbaserade spel
och vadhållningsobjekt kan driva spelkonsumenter till mer riskfyllda
spelformer. Detta är en möjlig händelseutveckling. Det är också sannolikt att
arbetslöshet, sjukskriving och ökad psykisk ohälsa följer i pandemins spår.
CAN vill i detta sammanhang uppmärksamma ytterligare en riskgrupp som
inte nämns i promemorian. Vi har i våra skolundersökningar (Skolelevers
dr ogvanor), samt i Fokusrapport #3 (Spel om pengar bland unga), kunnat
konstatera en ökad risk för spelande bland gymnasielever som är äldre än 18
år. Givet en fortsättning av de rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten och Skolverket gett för gymnasielever och dess
undervisningsformer, är det sannolikt att förslagen också kan verka
skyddande för denna grupp.
CAN tolkar delar av promemorian som att promemorians förslag kan bidra
till ökat spel på olicensierade spel. Detta är en risk med förslagen. Emellertid
är det CAN:s uppfattning att denna risk inte förtar förtjänsterna med
promemorians förslag.

I detta ärende har Direktör Charlotta Rehnman Wigstad beslutat. Utredare
med forskningskompetens Johan Svensson har varit föredragande. I den
slutliga handläggningen har också Avdelningschef Ulf Guttormsson deltagit.

Charlotta Rehnman Wigstad

Direktör, CAN
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