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Remissvar från Håll Sverige Rent, Medlem i Svenska Postkodföreningen

Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen Covid-19

Bakgrund

Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell stiftelse som grundades 1983 av Naturvårdsverket
och Returpack AB i syfte att motverka nedskräpning, främja återvinning samt öka individers
och organisationers miljöansvar. Vårt arbete finansieras av bidrag och projektmedel från
företag, myndigheter och Svenska Postkodföreningen samt genom insamling ti ll 90-konto.
Håll Sverige Rent är medlem i Giva Sverige och vår verksamhet granskas av Svensk
Insamlingskontroll.

Regeringen har lämnat förslag på ett antal åtgärder för att begränsa spelandet på nätcasino
och andra riskfyllda spelformer under Covid-19-pandemin. 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 r iskerar ett av förslagen att drastiskt försvåra för civilsamhällets oberoende
finansiering. Det gäller fö r slaget o m att b egr änsa s k ” bo nus” ti ll 100 kr o no r . Förslaget är
fr amtaget fö r att s top p a de fo r mer av s to r a ”fr ee-sp ins” so m är vanliga h os nätc asi no n, så
som förslaget nu är formulerat drabbar det dock även allmännyttiga lotteriers möjligheter att
kunna sälja lotter och generera viktiga överskott ti ll civi lsamhället i en svår tid.

De föreslagna åtgärderna får konsekvenser för vår organisation. Vi har varit medlemmar i
Svenska Postkodföreningen sedan 2014 och har genom åren kunnat ta del av ett basstöd på
44,6 Mkr av lotteriets överskott. Håll Sverige Rent har utöver det fått
specialprojektfinansiering från Svenska Postkodföreningen på totalt 39 8 Mkr sedan starten.
Om försäljningen från Postkodlotteriet minskar skulle det direkt påverka vår finansiering.
Det skulle få effekten att våra medel för övergripande verksamhetsutveckling skulle
minimeras. Ingen utveckling eller underhåll av sociala medier eller PR-aktiviteter, viktiga
kanaler för stiftelsen för att nå sina ambassadörer, skulle kunna vidmakthållas. Det arbete
som genomförs mot barn och unga är i stora delar finansierat av de resurser vi får via
Postkodlotterierna. Det gäller hållbarhetsprogrammet Grön Flagg (del av Eco Schools) som
engagerar nästan 2000 skolor och förskolor och därmed utbildar 170 000 barn i frågor om
hållbar utveckling. Det gäller också Sveriges största gräsrotskampanj; Skräpplockardagarna.
Mer än 600 000 barn går ut via skolans värld och plockar skräp. Håll Sverige Rent stödjer
med utbildningsmaterial för barn och pedagoger samt skräpplockarmaterial. Alla aktiviteter
som bygger på långsiktighet för att åstadkomma den normförändring som är så viktig.



Det som utmärker Postkodlotteriets överskott är att det inte är öronmärkt. För oss möjliggör
det att Håll Sverige Rent kan bygga upp vår kunskapsbas om nedskräpning, få fler barn att
komma ut i naturen och få möjlighet att lära sig om nedskräpningens negativa konsekvenser.

I rådande läge är behovet av insatser från civilsamhällets organisationer större än någonsin.
Ekonomiska konsekvenser av Covid-19-pandemin, riskerar att för civilsamhället bli
förödande. Enligt en ny rapport presenterad av Giva Sverige riskerar civi lsamhället förlora 1,1
miljarder kronor under 2020 (Så drabbas civi lsamhället av coronakrisen, Giva Sverige, 2020-
04-24).

Håll Sverige Rent arbetar under rådande pandemi li te extra för att fler ska ut och röra på sig i
naturen och samtidigt plocka skräp (samtidigt som vi uppmanar alla vi når att använda
handskar och följa myndigheternas råd om att hålla avstånd m.m). Vi har under våra
verksamma år lärt oss att skräpplockning ger folk en form av tillfredsställelse, att man
faktiskt hjälper till samtidigt som fler rör på sig. Flera av våra planerade aktiviteter som vi
vanligtvis genomför under våren har ställts in, skjutits upp eller gjorts om för att kunna
genomföras. Det har varit en utmaning att ställa om vår verksamhet och anpassa oss til l
rådande omständigheter.

Håll Sverige Rent ser tyvärr att Covid-19-pandemin drabbar oss på flera sätt. En del av vårt
arbete handlar om företagssamarbeten. De syftar till att stödja stiftelsens arbete ekonomiskt,
men också att öka synligheten för problemet och i samarbete med företagen hitta lösningar
ti ll förebyggande åtgärder, såsom förpackningsändringar. Under rådande situation har
många företag ett annat fokus och inte heller ekonomisk möjlighet att stötta vårt arbete. Vi
har tappat en stor del av våra samarbeten, vilket påverkar vår ekonomi. I detta sammanhang
är övriga intäkter, som stödet från Postkodlotteriet, oerhört viktiga för vår finansiering och
fortsatta arbete. Ett arbete som ger bäst effekt genom en långsiktig hög nivå av insatser.
Insatser som kräver resurser.

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.

Vänliga hälsningar

Johanna Ragnartz
VD,
Håll Sverige Rent
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