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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 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 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 2007 och har genom åren kunnat ta del av 

1,5 miljarder kr av lotteriets överskott som genom åren har fördelats till 650 olika projekt inom 

kultursektorn, idrottssektorn, miljöområdet samt till andra ideella verksamheter som driver 

samhällsviktiga frågor om jämställdhet, lika tillgång, demokrati- och yttrandefrihetsfrågor, mänskliga 

rättigheter, utbildningsfrågor osv. Det som gör stiftelsens arbete unikt är bredden av det stöd vi ger. Vi 

stärker civilsamhället i många olika sektorer och i många olika frågor. Vi ger i nuläget varje år stöd till 

strax under 100 nya projekt och har drygt 200 pågående projekt. Vi ger sällan mer än ett stöd till en 

organisation vilket innebär att våra stöd når både brett och långt. Våra stöd går också till mindre 

aktörer men begränsade möjligheter till egen insamling och därmed bidrar stiftelsens stöd till att 

stärka ett segment som inte annars har möjlighet att agera. 

 Om försäljningen från Postkodlotteriet minskar skulle det direkt påverka vår finansiering och vår 

möjlighet att finansiera ideell sektor. Färre projekt skulle kunna genomföras och därmed tror vi att 

livskraften, bredden och variationen i ideell sektor skulle påverkas. På lång sikt kan detta får 

förödande konsekvenser för svensk ideell sektor som så väl behövs i gränslandet mellan staten, 

näringslivet och individen.  

 

Även Postkodstiftelsen skulle påverkas då vi får all vår finansiering från Postkodlotteriet.  

 

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).  

 Våra befintliga projekt som är ca 200 st drabbas hårt av nuläget då många har svårt att bedriva sin 

verksamhet. Vi märker att många av dem är oroade, att de redan har eller kommer att få ekonomiska 

svårigheter. Av den anledningen behövs medlen från Postkodlotteriet ännu mer. Många pratar också 

om konsekvenserna på lång sikt, dvs. att behovet av ideella insatser kommer att vara viktiga i en post-

coronatid men de vet inte i vilket skick just deras organisation kommer att befinna sig i.  

 Vi har för drygt en vecka sedan utlyst en fond där man som ideell föreningen kan ansöka om stöd 

mellan 50-200 000 kr för att kunna hjälpa de individer i samhället som drabbas hårdast av den 

situation som samhället just nu befinner sig i. Genom detta möjliggör vi för ideella organisationer att 

agera, få pengar som de kan använda i en svår tid.  

 Genom vår ordinarie ansökningsprocess får vi även in ansökningar från organisationer som vill bidra 

till att mildra effekterna av coronakrisen på individer och på samhället. Vi kan inte bevilja alla men 

försöker hitta de vi tror har bäst möjlighet att göra skillnad.  

 

 

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. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Marie Dahllöf 

Generalsekreterare Svenska Postkodstiftelsen 

Marie.dahllof@postkodstiftelsen.se 

0730-842 869 
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