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YTTRANDE ÖVER REVI DERADE FÖRSL AG FÖR ETT
STÄRK T SPEL ARSK YDD TI L L FÖL JD AV SPRI DNI NGEN AV
SJUK DOM EN COVI D-19, ERT DNR FI 2020/02404/OU
Finansdepartementet har den 22 maj sänt ut promemorian Reviderade förslag för
ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 på remiss till
och med den 5 juni. Härmed överlämnar AB Trav och Galopp (ATG) följande
synpunkter.
ATGhar under ett flertal år verkat för ett hårdare regelverk avseende spelansvarsåtgärder och marknadsföring för de mest riskfyllda produkterna. Kommersiellt
onlinespel och online-casino i synnerhet är förknippat med högre risk för
problemspelande. Det vittnar statistik från bland annat Stödlinjen och Swelogs om.
Likaså är forskare inom spelberoende överens om samma sak. ATG tycker därför
att det är relevant att införa ökade spelansvarskrav för online-casino och inte för
hela spelmarknaden.
Vid kommer siellt onlinespel får den övr e gr änsen för insät tningar uppgå till
högst 5 000 kr onor per vecka
De synpunkter som ATGlämnade mot förslaget på insättningsgräns i yttrandet den
8 maj 2020 över förslag till förordning om tillfälliga spelansvarsåtgärder med
anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, ert dnr fi2020/ 01934/ OU, har
bäring även mot det nu aktuella förslaget.
Det är en ändring i rätt riktning att den övre gränsen för insättningar har kopplats
direkt till kommersiellt onlinespel och inte som tidigare till spelkonto för
onlinespel. ATG menar ändå att en förlustgräns kopplad till kommersiellt
onlinespel hade varit en effektivare lösning för att uppnå bättre konsumentnytta
och bättre konsumentskydd.
Inloggningstidsgr äns
Om en spelare väljer att förkorta en inloggningstid som har begränsats ska
ändringen börja gälla omedelbart. Om spelaren väljer att förlänga inloggningstiden
ska ändringen börja gälla vid nästa månadsskifte, dock tidigast efter 72 timmar.
ATGvill erinra om att begreppet månadsskifte inte finns vare sig i spellag,
spelförordning eller i Spelinspektionens förskrifter. Att föra in nya begrepp och
begränsningar, som avviker från etablerade, i en tillfällig reglering riskerar att göra
regleringen svårtillämpad för såväl spelbolag, kunder och tillsynsmyndighet. Vi
föredrar därför 72 timmar efter det att satt tidsgräns löpt ut, vilket är i enlighet
med Spelinspektionens föreskrifter.
Med vänliga hälsningar
Hans Lord Skarplöth
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