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Dnr: Fi2020/ 02404/ OU

R em i ssyt t r a n d e ö v er ” Revi d er ad e f ör sl ag f ör et t st är k t
spel sk yd d t i l l f öl j d av sp r i d n i n g av sj u k d om en covi d -19 ” .
Centr alförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) vill avråda från
de reviderade förslagen i promemorian.

Sam m an f at t n i n g och st äl l n i n gst agan d e
CAN delar den uppfattning som promemorian ger uttryck för, nämligen att
vissa spelformer är mer riskabla än andra, på så sätt att de har en högre risk
för utvecklande av spelproblem och spelberoende. Till dessa spelformer hör
kasinospel och automatspel. I huvudsak med hänvisning till att spelproblem
framförallt förekommer bland de som spelar kasinospel vill promemorian
begränsa den tidigare föreslagna gränsen om 5000 kr per vecka till
kommersiellt online spel.
CAN menar att den föreslagna begräsningen saknar förankring ur ett
folkhälsovetenskapligt perspektiv. Det är ett giltigt argument som förs fram
ovan, däremot är argument individcentrerat och tar inte hänsyn till vad som,
sannolikt, är bäst ut ett folkhälsoperspektiv. CAN ser därför, med hänvisning
till preventionsparadoxen, inte några skäl till att den föreslagna
begränsningen av insatsen om 5000 kr per vecka enbart ska gälla
kommersiellt online spel. Vår tolkning och tillämpning av preventionsparadoxen innebär således att det är det totala spelutbudet, i detta fall
begränsning på insatsen på flertalet spel, som bör begränsas för att uppnå
färre spelrelaterade problem i befolkningen. Vi menar vidare att det inte finns
anledning att göra avsteg från denna princip i den nu rådande pandemin.

CAN ser därför, med hänvisning till preventionsparadoxen, inte några skäl till
att den föreslagna begränsningen av insatsen om 5000 kr per vecka enbart
ska gälla kommersiellt online spel.

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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