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Bakgrund

Regeringen har lämnat förslag på ett antal åtgärder för att begränsa spelandet på nätcasino
och andra riskfyllda spelformer under coronakrisen. Det rör bland annat gränser för spelande
i såväl pengar som tid, men även upplysning om självavstängningsregistret Spelpaus. Detta
är såväl förståeligt som rimligt.

Huvuddelen av åtgärderna riktar sig just mot de delar av spelmarknaden där problemen är
som störst. Dock riskerar ett av förslagen att drastiskt försvåra för civilsamhällets oberoende
finansiering. Det gäller f ör slag et om att begränsa s k ” bonus” t ill 100 k r onor . För slag et är
f r am t ag et f ör att st oppa de f or m er av st ora ”f r ee-spins” som är vanlig a hos nät casinon, så
som förslaget nu är formulerat drabbar det dock även allmännyttiga lotteriers möjligheter att
kunna sälja lotter och generera viktiga överskott till civilsamhället i en svår tid.

Konsekvenser av förslaget för vår organisation

Vi har varit medlemmar i Svenska Postkodföreningen sedan 2010 och har genom
åren kunnat ta del av 73 Mkr av lotteriets överskott.
Om försäljningen från Postkodlotteriet minskar skulle det direkt påverka vår
finansiering. Det skulle få effekten att utvecklingen och mängden rikstäckande

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se


Instrumentvägen 14, 126 53 Hägersten
friluftsframjandet.se

friluftsaktiviteter, som främjar folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, drastiskt
skulle minska.
Det som utmärker Postkodlotteriets överskott är att det inte är öronmärkt. För oss
innebär det att de områden vi inte kan finansiera genom t ex destinerade
projektbidrag kommer att påverkas negativt. Vilket främst påverkar de människor som
behöver friluftslivet och dess välgörande effekter mest.

Övriga konsekvenser av coronakrisen för vår organisation

I rådande läge är behovet av insatser från civilsamhällets organisationer större än
någonsin. Coronakrisens ekonomiska konsekvenser för civilsamhället riskerar dock
att bli förödande. Enligt en ny rapport presenterad av Giva Sverige riskerar
civilsamhället förlora 1,1 miljarder kronor under 2020 (Så drabbas civilsamhället
av coronakrisen, Giva Sverige, 2020-04-24).
Med utgångspunkt från Folkhälsmyndighetens restriktioner och rekommendationer
arbetar våra ideella ledare med att skapa friluftsaktiviteter som gör att såväl våra
medlemmar som allmänheten upplever inspiration till vistelse utomhus och i naturen.
Friluftsliv har aldrig varit viktigare än nu.
Coronakrisen skapar stora utmaningar för vår utbildningsorganisation.
Ledarutbildningar skjuts på framtiden vilket innebär färre ledare i verksamheten men
också betydande ekonomiska förluster för vår utbildningsorganisation. Om krisen
fortsätter med kraftig samhällspåverkan är risken uppenbar att vi står inför en akut
ledarkris och våra medlemsintäkter kommer att påverkas.
I detta sammanhang är övriga intäkter, som stödet från Postkodlotteriet, oerhört
viktiga för vår finansiering och vårt fortsatta arbete.

Vårt förslag

Vi har förståelse för att staten vill begränsa farligt och riskfyllt spelande i en svår tid, men vill
samtidigt betona vikten av att regeringen inte går emot riksdagens fastslagna mål att
spelpolitiken ska ge goda förutsättningar för allmännyttig ideell verksamhet att erhålla
finansiering genom intäkter från spel.

De föreslagna begränsningarna måste riktas mot de delar av spelmarknaden där behovet av
spelansvarsåtgärder är som störst, så att de inte drabbar de allmännyttiga lotteriernas
verksamhet.

För Friluftsfrämjandets riksorganisation

Lars Lundström

Generalsekreterare
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