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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 2010 och har genom åren kunnat ta del av 107 Mkr av 

lotteriets överskott. 

 Om försäljningen från Postkodlotteriet minskar skulle det direkt påverka direkt påverka vår finansiering. Det skulle få 

effekten att vi inte kan genomföra vårt ändamålsarbete i 10 länder i södra Afrika i den omfattning som vi hittills kunnat 

göra tack vare medel från lotteriets överskott. 

 Det som utmärker Postkodlotteriets överskott är att det inte är öronmärkt. För oss innebär det att vi själva kan välja till 

vilka projekt medlen går. Det är en unik möjlighet för oss att kunna stärka vårt arbete med ändamålet samt vårt 

upplysnings- och insamlingsarbete här i Sverige. 

 
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).  



 

 

 
 Exempel på insatser som vår organisation just nu gör med anledning av coronakrisen: är framförallt i områdena i södra 

Afrika där vi bedriver vår ändamålsverksamhet sedan starten 1997 och fokuserar på utvecklingen av hållbar ekonomisk 

utveckling i de s.k. ’fredsparker’ som finns i tio länder – där vi har akuta insatser för att hindra smittspridningen av Covid-19 

i den mån det är möjligt, och samtidigt verka för en hållbar utveckling av våra projekt. Peace Parks Foundation har som 

syfte att verka för fred och stabilitet i regionen där flera länder varit krigsdrabbade så nyligen som på 90-talet. Med 

inrättande av gränsöverskridande naturskyddsområden har utvecklingen av hållbar turism kommit att bli ett fokusområde, 

med medföljande kapacitetsutveckling av befolkningen. På grund av coronakrisen riskerar många projekt att gå i stå, inte 

minst de som är direkt beroende av den hållbara turismen.  

 Ekonomiska utmaningar för oss på grund av coronakrisen är att många av de större givarna (exempelvis stiftelser) drabbas i 

och med att deras avkastning (aktieutdelningar) kan minska p.g.a. den ekonomiska kräftgången. Dessutom riskerar vi att de 

svenska hushållens försämrade ekonomi att kunna ge till civilsamhället på samma generösa sätt som skett historiskt inte 

kommer att kunna upprätthållas. 

 I detta sammanhang är övriga intäkter, som stödet från Postkodlotteriet, oerhört viktiga för vår finansiering och 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. 
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