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REMISSVAR: Reviderade förslag för ett stärkt
spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen
covid-19 (Fi2020/02404/OU)
Region Skånes mottagning för spelberoende har bjudits in till att lämna in
remissvar på regeringens reviderade förslag till tillfällig författning för stärkt
spelarskydd till följd av COVID-19-krisen. Spelberoendemottagningen är
organiserad under Beroendecentrum, som är en del av den vuxenpsykiatriska
verksamheten i Malmö/Trelleborg. Spelberoendemottagningen har ett regionalt
uppdrag för hela länet, och tar emot vuxna patienter med beroende av spel om
pengar.
Övergripande om de reviderade förslagen
I förhållande till de nu reviderade förslagen önskar vi framhålla följande:
Det är i grunden positivt att förslagen till insättningsbegränsningar specificeras till
just nätcasino. Den vanligaste spelformen hos vårdsökande på vår mottagning är
att ha nätcasino som problemspelform (60 procent av patienterna på mottagningen
i en undersökning publicerad av Håkansson, Mårdhed & Zaar i Frontiers in
Psychiatry 2017), och den spelformen har till sin karaktär särskilt hög risk att
orsaka och vidmakthålla beroende, till följd av dess snabbhet och obegränsade
tillgänglighet i tid och rum. Det är alltså positivt att förslagen gör skillnad på
spelformer med olika hög beroenderisk. Det ska framhållas att även nätbaserad
vadhållning på sport är relativt vanlig som problemspelform (näst vanligast i den
undersökning som har publicerats om vårdsökande patienter på vår mottagning).
Spelmönster med nät- och live-baserad betting kan ibland ha en karaktär som
närmar sig nätcasino i termer av snabbhet. Samtidigt är det förståeligt och rimligt
att de nuvarande förslagen till tillfällig lagstiftning tar sitt avstamp i sådant spelande
som har misstänkts kunna öka till följd av att utbudet av sportspel minskade så
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drastiskt under COVID-19, och nätcasino har i forskning från vår forskargrupp visat
särskilt nära koppling till beroende och överskuldsättning hos nätspelare, i
jämförelse med spelare som rapporterar livebetting på sport. Det finns naturligtvis
starka skäl att fortsätta att under och efter COVID-19-pandemin följa hur
spelmönster avseende både nätcasino, sportspel och andra spelformer förändras.
Det är också positivt att förslagen till begränsningar om bonuserbjudanden (till 100
kr) specificeras till nätcasino, i enlighet med den spelformens särskilda risker,
särskilda koppling till beroende och överskuldsättning och till risk för kontrollförlust.
Det hade varit rimligt och önskvärt att helt förbjuda bonusar av denna typ. Nu
specificeras förslaget om begränsningar till just nätcasino, där behovet av sådana
begränsningar är stort, och värdeautomater utanför casino (Vegas-automater). Den
senare spelformen rapporteras endast av en mindre del av vårdsökande patienter
(sju procent i samma undersökning som ovan). Den har ju förvisso också
egenskaper av snabbhet och risk för kontrollförlust, som ju också är skälen till att
den spelformen är striktare reglerad än många andra på spelmarknaden, men det
ska också påpekas att de bonusar som förslaget begränsar i dag inte finns i den
spelformen.
I övrigt är det liksom tidigare mycket positivt att omsorgsplikten hos spelbolag så
tydligt framhålles i förslaget.
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