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Remissvar avseende Promemorian Stärkt spelarskydd till följd av 
Sjukdomen covid-19 Fi2020/01934/OU. 
 
 
 
Bakgrund 
Svebico, Sveriges bingoarrangörers centralorganisation, representerar samtliga 
bingohallar som har tillstånd till bingospel och som även bedriver spel på Vegas 
värdeautomater och har bl. a till uppgift att bevaka och främja en sund utveckling av 
bingospelet. 
 
 
Synpunkter 
I grunden är SVEBICO positiva till att både myndigheter och operatörer synliggör och 
jobbar med att minimera osunt spelande. I tider av karantän och social distansering så 
delar vi uppfattningen av att riskerna för att utveckla ett osunt spelbeteende kan vara 
större än vad som vore fallet i normala fall. 
Svebico är dock av uppfattningen att de eventuellt ökade riskerna nästan uteslutet 
skulle gälla spelformer som personer kan nyttja hemifrån, främst nätkasinon. 
Vi anser att man måste göra skillnad mellan nätkasinon och de fysiska 
värdeautomaterna.  
Vi hänvisar till ”Regeringens uppdrag till Spelinspektionen att följa utvecklingen”.   
Under, Bakgrund: Det finns indikationer att spelandet på kommersiellt onlinespel, som 
omfattar onlinekasino, kan ha ökat i Sverige under mars 2020. 
Vi bedömer att risken för att utveckla ett problemspelande på värdeautomater inte är 
större nu än innan Covid-19. Att spela på värdeautomater i en bingohall betyder att du 
som spelare alltid har tillgång till personal som är utbildad i spelansvar. 
 
Konsekvenser  

- Sedan den nya spellagstiftningen och den nya skatten har bingohallar (och i 

förlängningen tusentals föreningar) gått miste om mångmiljonbelopp i intäkter från 

värdeautomaterna.  

- Något som styrks i stadskontorets ”Uppföljning och utvärdering av omregleringen av 

spelmarknaden” 
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- I takt med att spridningen av Covid-19 så har Sveriges bingohallar drabbats hårt och att 

ytterligare lägga till restriktioner kan göra att bingohallar inte klarar sig och att 

föreningslivet då går miste om väldigt stora intäkter till sin barn- och 

ungdomsverksamhet. 

 
Slutsats 

Svebico anser att värdeautomatspel i bingohallar ska undantas förslaget om ändringar i 

insättnings- och förlustgränser då vi anser att riskerna med att spelare börjar vända sig 

till illegala spelaktörer är större an vad riskerna för att spela på värdeautomater i en 

bingohall är.  

 

Svebico anser också att, i samband med denna lagändring, skattebefria Värdeautomater i 

bingohall. Vilket direkt skulle tillföra föreningslivet 20 miljoner på ett år. 

 
Avslutning 
Svebico förvånas över att inte finnas med som naturlig remissinstans då lagändringen 
direkt påverkar bingohallarna. Framför allt då värdeautomater är en väsentlig del av vår 
verksamhet. Svebico som branschorganisation för samtliga bingohallar i Sverige, har 
försökt att få framföra synpunkter till pågående spelmarknadsutredning. Men inte fått 
gehör med motivering att utredaren endast träffar branschorganisationer.  Dessutom 
är det väl känt att flera ”stora” aktörer har fått träffa utredaren. 
 
Karlstad den 7 maj 2020 
För Svebico 
 
 
 
 
Patrick Hämquist 
Ordförande 
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