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Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen
covid-19
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) delar bilden att man under rådande
omständligheter ser ett ökat problemspelande. SKR välkomnar därför förslaget till
tillfälliga spelansvarsåtgärder i syfte att stärka skyddet för spelarna och motverka
förekomsten av problemspelande.
SKR utgår ifrån av Spelinspektionen med sitt utökade tillsynsansvar gör regeringen
uppmärksammad på om de behöver ytterligare resurser för att klara sitt uppdrag.
Förbundets ställningstagande
Behov av stärkt spelarskydd till följd av det nya coronaviruset

SKR kan intyga att det finns flera signaler om oro för ökat problemspelande vilket får
konsekvenser för både socialtjänst och hälso- och sjukvård framöver. Skuldsättning,
våld i nära relation och annan utsatthet i familjen är några av konsekvenserna av
problematiskt spelande. Personerna i gruppen med problematiskt spelande har också
en hög risk för suicid.
Ett dilemma som SKR samtidigt ser är att en hårdare gränsdragning kan öka risken för
att personer söker sig till aktörer som agerar utanför den statliga regleringen och till
den utländska spelmarknaden som inte är reglerad på samma sätt och där spelarna inte
har samma skydd.
Samtliga spelare ska begränsa sin inloggningstid

SKR konstaterar att om en spelare har flera konton hos en licenshavare, ska
begränsningen av inloggningstiden gälla för spelarens samtliga spelkonton hos den
licenshavaren, vilket är bra. Förslaget innebär dock inte samma skydd mot spel om
man har spelkonton hos flera licenshavare, vilket är en brist.
Det är en bra åtgärd att begränsa spelbeloppen, men SKR förutsätter även ett ökat
ansvarstagande från spelbolagens sida att agera på riskbeteenden och hänvisa till stöd
och vård.
Konsekvenser för förvaltningsmyndigheter och det allmänna i övrigt

SKR konstaterar att Spelinspektionens tillsynsområde utökas, vilket bedöms innebära
ett visst merarbete för myndigheten samtidigt som det ska hanteras inom befintlig
ram. SKR kan känna viss oro för att Spelinspektionen inte har tillräckliga verktyg och
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resurser för att klara sitt utökade uppdrag, bland annat vad gäller att kontrollera och
stänga ute olicensierade spelbolag.
SKR förutsätter att Spelinspektionen uppmärksammar regeringen på om de behöver
ytterligare resurser för att hindra olicensierat onlinespel från att riktas mot den svenska
marknaden.
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