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Reviderade förslag för ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19
Spelberoendes Riksförbund (SBRF) har tagit del av Promemorian Reviderade förslag för ett stärkt
spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19.
Det reviderade förslaget innebär att den högsta tillåtna insättningsgränsen (5000 kr) endast ska gälla
vid kommersiellt onlinespel samt att begränsningen av erbjudanden om bonus endast ska gälla
licenshavare som tillhandahåller kommersiellt onlinespel och spel på statliga värdeautomater på andra
platser än på ett kasino.
Med anledning av det reviderade förslaget vill Spelberoendes Riksförbund (SBRF) anföra följande;
Den 29 maj 2020 ändrade Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer så att idrottstävlingar,
matcher och cuper tillåts i alla åldrar från och med den 14 juni. Denna förändring i
Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer även innebära en ökad tillgänglighet till och
marknad för spelformen vadhållning/sportspel.
Den föreslagna revideringen exkluderar en mängd spelformer (däribland vadhållning/sportspel) från
vidare reglering jämfört med den tidigare remitterade promemorian stärkta spelarskyddet till följd av
spridningen av sjukdomen covid-19.
SBRF menar här att den föreslagna revideringen av förslaget sannolikt kommer leda till ett ökat
problemspelande och ett försämrat skydd för spelarna. Vår erfarenhet är att just problemspelare
tenderar att skifta spelform för att härigenom kunna fortsätta sitt problemspelande/spelberoende.
Mot bakgrund av detta anser vi att revideringen av förslaget innebär att förändringar på
spelmarknaden, som har bedömts bero på förändringar i samhället med anledning av spridningen av
det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19, härmed ej motverkas på ett tillfredställande
sätt.
Liksom i tidigare inlaga (Fi2020/01934/OU) önskar SBRF även här framhäva att i ett längre

perspektiv behöver ett helhetsgrepp kring spelreklamfrågan och lånemarknaden tas för att
förebygga spelberoende och problemspelande.
Avslutningsvis vill SBRF särskilt understryka att en utvärdering av det ursprungliga förslaget
efter utgången av 2020, för att då bedöma resultatet av ändringar i lagtexten vore rätt väg att
gå innan det att en mängd spelformer (däribland vadhållning/sportspel) exkluderas från vidare
reglering.
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