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Avdelningen för offentlig förvaltning 
 
Från: 
Föreningen Hand in Hand Sweden, org nr 814000-8643 
Medlem i Svenska Postkodföreningen 
 
Remissvar på  

Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 
 
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 förslaget om att begränsa s k ”bonus” till 100 kronor. Förslaget är 
framtaget för att stoppa de former av stora ”free-spins” som är vanliga hos nätcasinon, 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 2009 och har genom 

åren kunnat ta del av 138 560 514 kr Mkr av lotteriets överskott. 

 Om försäljningen från Postkodlotteriet minskar skulle det direkt påverka vår 

finansiering. Det skulle få effekten att vi måste skära ned i vår viktiga verksamhet 

som syftar till att stötta utsatta kvinnor och unga i Indien, Kenya och Zimbabwe att ta 

sig ur fattigdom genom att bli ekonomiskt aktiva som småföretagare och 

entreprenörer. Då vår verksamhet i Zimbabwe, ett land i närmast katastroftillstånd 

som en följd av politisk och ekonomisk vanskötsel förstärkt av mångårig torka, nästa 

uteslutande finansieras av medel från PostkodLotteriet riskerar minskade 

lotteriintäkter att tusentals människor som lever i fattigdom, inte får den träning de 

behöver för att hitta försörjning. Framför allt drabbar det unga och kvinnor av vilka 

över hälften lever i eller i stor risk för svält. Det finns även risk för nedskärningar 
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bland personal i Sverige om programverksamheten i fält måste dras ned. Detta i ett 

läge där vi pausat samtliga ersättnings- och nyrekryteringar samt infört 

korttidsarbete, samtidigt som behovet av vår fältverksamhet sannolikt aldrig varit 

större när miljontals, kanske en miljard människor i världen har tappat sin försörning. 

 Det som utmärker Postkodlotteriets överskott är att det inte är öronmärkt. Därmed 

säkrar PostkodLotteriets överskott en finansiell flexibilitet som är mycket svår att få 

till på annat sätt som en ideell organisation. Hand in Hands insamlade medel ska 

alltid arbeta ut projekt i fält, någon långsiktig finansiell stabilitet finns inte. Icke-

öronmärkta medel innebär att vi har en fall-back finansiering av viss men nödvändig 

administration och insamling i Sverige och Skandinavien, en förutsättning för att vår 

verksamhet i fält ska kunna finansieras och genomföras. De är också viktiga för att vi 

ska kunna finansiera projekt i fält med viktig och god effekt men som vi av olika skäl 

inte kan hitta alternativ finansiering i tillräcklig omfattning och i rätt tid. Vi kan styra 

dem till där de ger mest effekt i händelse av ändrade förutsättningar i 

mottagarlandet. 

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).  

 Hand in Hand Sweden, genom våra partnerorganisationer i fält, genomför för 

närvarande flera olika insatser i Indien, Kenya och Zimbabwe i syfte att minska 

spridningen av COVID-19 och lindra dess ekonomiska förödande konsekvenser. I 

södra Zimbabwe där PostkodLotteriet är huvudfinansiär av vår verksamhet, är Hand 

in Hand den enda närvarande organisation som tagit på sig detta arbete. De lokala 

myndigheterna har i princip inga resurser utan beror av Hand in Hands transporter, 

informationsmaterial och personal för att kunna nå ut. Ca 300 000 människor skulle 

inte nås av några som helst förebyggande insatser utan oss. 

 Då Hand in Hands verksamhet till stor del, vid sidan av PostkodLotteriet finansieras 

av gåvor från företag är vi mycket oroade över de effekter den ekonomiska 

stagnationen får för oss. Vi räknar med en minskning i insamling på upp till 25-30% 

bara under innevarande år men befarar att den negativa effekten håller i även under 

2021. 

 I detta sammanhang är övriga intäkter, som stödet från Postkodlotteriet, oerhört 

viktiga för vår finansiering och fortsatta arbete. 

 

 

Vårt förslag 
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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. 
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