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Reviderade förslag för ett stärkt
spelarskydd till följd av spridningen av
sjukdomen covid-19
Folkhälsomyndighetens yttrande
Folkhälsomyndigheten delar regeringens uppfattning att nuvarande situation mot
bakgrund av covid-19 kan innebära ökat riskfyllt spelande bland delar av
befolkningen och tillstyrker ambitionen att vidta åtgärder utifrån en
försiktighetsprincip . Folkhälsomyndigheten anser att situationen med covid-19
utifrån social distansering med ökad isolering och hemmavistelse, ekonomisk oro
och eventuell ökad psykisk ohälsa är skäl att vidta åtgärder på spelmarknaden för
att skydda konsumenter. Onlinekasino är en av de mest riskabla spelformerna på
marknaden och särskilt problematiskt mot bakgrund av covid-19. Samtidigt noterar
Folkhälsomyndigheten det ökade spelandet på hästar och att olika sporttävlingar,
som fotbollsligor i Europa, nu startar upp igen. Spelformer är inte heller statiska
vilket bidrar till att Folkhälsomyndigheten anser att det är viktigt med ett
helhetsgrepp på spelmarknaden.
Folkhälsomyndigheten efterfrågar åtgärder att stärka konsumentskyddet på
spelmarknaden mot bakgrund av covid-19 men avstyrker de två reviderade
förslagen i promemorian utifrån de begränsningar vi ser i förslagen.

Förbjud bonusar, jackpott och reklam för onlinekasino
Som i tidigare remissyttrande (dnr 0 1912-2020) avstyrker Folkhälsomyndigheten
att bonuserbj udande ska få uppgå till högst 100 kronor och föreslär istället att
bonuserbjudanden och marknadsföring för j ackpottar förbj uds under perioden.
Ställningstagandet bör inte begränsas till onlinekasino. Då Folkhälsomyndigheten
instämmer i att onlinekasino är en av de mest riskabla spelformerna på marknaden
och särskilt problematiskt mot bakgrund av covid-19 foreslår myndigheten i likhet
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med vårt tidigare remissyttrande att marknadsföring av onlinekasino bör förbj udas
under den föreslagna perioden.

Skärp omsorgsplikten under pandemin
Ett tillfälligt tak för insättnings- och förlustgränser på onlinespel och spel på vissa
värdeautomater avstyrks då det framgår i promemorian att insättnings- och
förlustgränsen enbart gäller per licenshavare, inte för alla licenshavare
sammantaget på den spelmarknaden. Myndighetens tidigare tillstyrkande av
åtgärden var förbehållet att det införs en teknisk lösning som gör det möj ligt att
gränserna gäller totalt på alla bolag som har licens i Sverige.
Folkhälsomyndigheten anser, utifrån att en sådan gemensam gräns inte föreslås, att
den redan existerande omsorgsplikten 14 kap. 1 § spellagen (20 18:1138) bör kunna
användas för ett ökat spelarskydd under perioden. I tidigare förslag ingick att om
en spelare höj er en gräns eller anger en högre gräns för insättningar än 10 000
kronor per månad, skulle licenshavaren kontakta spelaren i syfte att fullgöra sin
omsorgsplikt. Folkhälsomyndigheten föreslär att detta förslag genomförs men
föreslår att det behövs förtydligas hur spelaren ska kontaktas.
Folkhälsomyndigheten vill i detta sammanhang lyfta att ett gemensamt insats- och
förlusttak för alla licensierade bolag kan vara en viktig permanent åtgärd för ökat
spelarskydd och bör då inkludera alla spelformer. Då detta inte föreslås i nuläge
kan frågan var aktuell för den pågående utredningen som ska se över behovet av
åtgärder för att minska skadeverkningar av spel som sker online och på
värdeautomater (Centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden
Dir. 20 18:47).
Folkhälsomyndigheten hänvisar även till våra tidigare förslag (dnr 0 1912-2020).
Situationen mot bakgrundav covid-19 och eventuella tillfälliga förändringar i
spellagstiftningen påverkar Statskontorets uppdrag att följ a upp och utvärdera
omregleringen av spelmarknaden (Fi20 18/0 1523/OU) vilket behöver beaktas.

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschef Anna Bessö. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Anna Jansson chefsjuristen Bitte Bråstad
deltagit. Utredare Jessika Spångberg har varit föredragande.
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