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Socialstyrelsen tillstyrker delvis promemorians förslag och lämnar följ ande synpunkter:

Socialstyrelsens synpunkter
Spelproblem om pengar är ett folkhälsoproblem , vilket innebär att det kan ge
allvarliga hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser samt bidrar
till oj äm likhet i hälsa. Det är väl känt att olika negativa livshändelser kan
leda till spelproblem och att personer som saknar stabila och trygga levnadsförhållanden löper större risk än andra att utveckla sådana problem . De har
också svårare att ta sig ur problemen när de väl har uppstått. Socialstyrelsen
ser därför positivt på förslaget att med anledning av coronapandemin införa
tillfälliga spelansvarsåtgärder i syfte att stärka skyddet för spelarna och motverka förekomsten av problemspelande. Socialstyrelsen tillstyrker därför förslaget om högsta belopp för insättnings- och förlustgränser samt obligatoriska gränser för speltid. Socialstyrelsen är också positiv till att Spelinspektionen får i uppdrag att stärka tillsynen mot olicensierade bolag och vidta
konsumentskyddande åtgärder på spelområdet.
Socialstyrelsen avstyrker dock förslaget gällande högsta bonus om 100 kr
och anser att möj ligheten att erbj uda bonus bör tas bort under den avsedda
perioden l j uni-31 december 2020. Under rådande omständigheter, dä regeringen har för avsikt att försöka minska spelandet om pengar, kan det tolkas
som ett dubbelt budskap att premiera spelande genom att erbj uda bonus,
även om beloppet om 100 kan upp fattas vara marginellt. Bonusen syftar till
att locka personer att spela om pengar och välj a det spelbolag som förefaller
ge spelaren de mest fördelaktiga villkoren . Att ta bott möj ligheten till bonus
under rådande omständigheter kan därför ses som en viktig markering från
samh ällets sida .
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