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Vi hänvisar till våra svar på samrådet om åtgärderna under första halvåret i år, liksom till svaren från 
andra parter. Argumenten mot införandet av förordningen om tillfälliga åtgärder för spelansvar som svar 
på spridningen av sjukdomen covid-19 gäller också för den föreslagna förlängningen av förordningen. 

Under tiden har branschinformation och forskning blivit tillgängliga. Regeringen har nu haft tid att 
överväga närmare om åtgärderna var och är nödvändiga, effektiva och proportionella. Memorandumet 
visar dock inte att regeringen har använt den tid den hade. 

Regeringen fortsätter att beskriva social isolering och ekonomisk sårbarhet som nya omständigheter på 
spelmarknaden som de nuvarande reglerna relativt lätt kan anpassas till. Men genom den omsorgsplikt 
som är inbäddad i spellagen hade riksdagen redan behandlat sådana omständigheter som i mindre 
utsträckning är ständigt närvarande i samhället. Dessutom är åtgärderna inte bara en anpassning utan en 
ändring av reglerna. De skalbara och riskbaserade systemen och driften för licenstagare för att fullgöra 
vårdplikten har kraftigt hindrats av den tillfälliga insättningsgränsen. Spelare sprider sina insättningar 
över ett stort antal operatörer och ingen av dessa kan upprätthålla de skyddsnivåer som var möjliga före 
den tillfälliga regleringen. Regeringens trubbiga yxa minskar nu effekten av det kirurgiska 
tillvägagångssätt som riksdagen valt. Därför är regeringens uttalade syfte och motivering av förbättrat 
spelarskydd i praktiken ett minskat spelarskydd. 

Regeringen hänvisar till personer som hör av sig till den nationella hjälplinjen för spelproblem för att 
klassificera onlinecasino som en hög risk. I själva verket utgörs den högre risken av regeringens 
underlåtenhet att upprätthålla kanalisering på en hög nivå i enlighet med riksdagens uttalade 
målsättning. Under det senaste året har 7 av 10 hjälpsökande blockerats på www.spelpaus.se enligt 
behandlingscentret Spelfriheten. Detta betyder att de flesta hjälpsökande inte bara är självuteslutna utan 
kringgår Spelpaus genom att spela med olicensierade eller olagliga operatörer. Som ett resultat av de 
tillfälliga bonus- och insättningsgränserna minskar nu kanaliseringen ytterligare. I synnerhet riskerar 
spelmissbrukare och spelare som är i riskzonen för spelmissbruk komma att spela med olicensierade eller 
olagliga operatörer. Denna relativt lilla andel spelare har en relativt stor inverkan på intäkterna som 
licensinnehavarna investerade i.  

Den stora marknadsutvecklingen har ägt rum inom vadslagning på sport och hästar, vilket regeringen 
vägrar att ta hänsyn till utan att ange någon anledning till att det inte finns något behov av att överväga 
vilka spel som ska omfattas av åtgärderna. 

Sammanfattningsvis är förlängningen av åtgärderna ogrundad och kommer sannolikt att resultera i 
motsatt effekt.  
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