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Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet (Ds 2021:29)

Spelberoendes Riksförbund (SBRF) har tagit del av departementspromemorian
Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet (Ds 2021:29).
SBRF ställer sig bakom och välkomnar utredningens förslag om ett utvidgat
tillämpningsområde för spellagen när det gäller spel som tillhandahålls online.
Utredningens uppfattning delas av SBRF, förbundet önskar i sammanhanget även understryka
vikten av förändringen i tillämpningen av lagen genom det att onlinespel nu skall anses vara
tillhandahållet i Sverige om en spelare som befinner sig i Sverige har möjlighet att delta.
Vidare anser utredningen att detta förenklar bedömningen av om ett onlinespel omfattas av
spellagens tillämpningsområde, vilket SBRF instämmer i. SBRF förhoppning är här att en
ändring i enlighet med utredningens förslag även kan komma bidra till att stärka
konsumentskyddet på spelområdet i det att spelproblem/spelberoende uppstår.
Departementspromemorian behandlar vidare åtgärder för att stärka arbetet mot olicensierad
spelverksamhet, SBRF delar härvidlag utredningens ståndpunkt att en fungerande blockering
av betalningar till och från olicensierade spelbolag är central för att öka kanaliseringen. SBRF
menar vidare även att blockering av betalningar till och från olicensierade spelbolag är
centralt för att minimera risker för att spelproblem/spelberoende uppstår eller i det att återfall i
ett spelberoende/problemspelande.
SBRF ställer sig även bakom utredningens förslag att nyttja främjandeförbudet för
att få betaltjänstleverantörer att blockera betalningar. Innebärande att ålägga Spelinspektionen
att underrätta betaltjänstleverantörerna om samtliga beslut som förbjuder spelbolag att
tillhandahålla spel i Sverige utan nödvändig licens.
Förslaget som vidare innebär att även betaltjänstleverantörer åläggs att på begäran lämna ut
tillgängliga uppgifter till Spelinspektionen samt den växelverkan detta medför i arbetet genom
att även Spelinspektionen uppdras förse betaltjänstleverantörena med uppgifter om vilka
butiks-ID och inlösar-ID som används av licenshavare är alla förslag som SBRF ställer sig
positiva till.

Sammantaget menar SBRF att dessa åtgärder inte enbart leder till en ökad kanalisering till
licensierade bolag, utan även i förlängningen, med den omsorgsplikt licensierade bolag har att
förhålla sig till, har potential att leda till ett ökat skydd för problemspelare/spelberoende.
Utredningen presenterar ytterligare förslag till åtgärder för att stärka arbetet mot olicensierad
Spelverksamhet innefattande ökad myndighetssamverkan och möjlighet för Spelinspektionen
att få köpa speltjänster online under dold identitet syftande till att klarlägga information om
vilka konton och betaltjänster som används av olicensierade spelbolag. SBRF delar
utredningens ståndpunkt i att detta är ett viktigt verktyg i tillsynsuppdraget för att härigenom
få fram information om vilka konton och betaltjänster som används av olicensierade
spelbolag.
SBRF menar att en ökad myndighetssamverkan syftande till att identifiera vilka olicensierade
spelbolag som tillhandahåller spel till svenskar är välkommet, SBRF anser i detta
sammanhang att det ofta är just dessa olicensierade bolag som särskilt riktar reklam mot de
genom Spelpaus avstängda spelare, vilka många gånger även är hjälpsökande i förbundets
verksamheter.
Avslutningsvis menar SBRF här, liksom i tidigare inlagor, att bränslet för problemspelare som
spelat bort sina och/eller närståendes pengar är de så kallade snabblånebolagen. Bolagens
oetiska sätt att låna ut pengar till höga räntor och/eller avgifter, oavsett om låntagaren har
indrivning via Kronofogden eller ej, är ett stort problem som även detta kräver en vidare
reglering.
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