
 
 

 
  

   
   

  

   

 

  

 

Finansdepartmementet 
Diarienummer Fi2021/01546 

Remissvar från LeoVegas avseende promemorian Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder med 
anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 
Diarienummer Fi2021/01546 

Endast per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till 
simon.isaksson@regeringskansliet.se 

Stockholm april 2021 

Remissvar från LeoVegas AB (publ) avseende promemorian Fortsatt behov 
av spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-
19 

Med anledning av Finansdepartements promemoria Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder 
med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19, daterad april 2021, ber LeoVegas AB 
(publ) (nedan ”LeoVegas” eller ”vi”), moderbolag inom koncernen LeoVegas Mobile Gaming 
Group, om att få lämna in synpunkter enligt nedan. För vidare kommunikation i rubricerat 
ärende är Finansdepartementet välkomna att kontakta undertecknad. 

LeoVegas har tidigare uttryckt oro över de följder Förordning (2020:485) om tillfälliga 
spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (”Förordningen”) 
inneburit för den svenska spelmarknaden, framförallt avseende de negativa effekter på 
konsumentskyddet vi menar Förordningen inneburit och innebär så länge den är i kraft. För 
våra synpunkter och kommentarer i dessa delar hänvisas till tidigare inlämnade remissvar från 
den 23 november, 5 juni och 8 maj 2020. 

LeoVegas kan konstatera att inga fakta eller utredningar presenterats sedan dess att 
Förordningen trädde i kraft vilka motiverar eller visar på dess positiva effekter. Inte heller har 
någon forskning kunnat påvisa Förordningens följder avseende det av regeringen eftersträvade 
syftet - att stärka skyddet för spelarna och motverka förekomsten av problemspelande. 

Vidare noterar LeoVegas att social isolering och ekonomiska utsatthet inte drabbat Sverige i 
den utsträckning som initialt befarades under våren 2020 när pandemin slog till med full kraft. 
Vi ställer oss följaktligen frågande till den förlängning Finansdepartementet nu föreslår av 
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Förordningen. Särskilt besynnerligt är det tilltänkta slutdatumet den 14 november 2021, som 
dessvärre inte närmare motiveras i promemorian Fortsatt behov av spelansvarsåtgärder med 
anledning av spridningen av sjukdomen covid-19. LeoVegas ställer sig frågande till hur 
Finansdepartementet kommit fram till det specifika datumet. 

Den vårbudget som nyligen presenterats förutspår ekonomisk uppgång under 2021, särskilt 
under årets senare halva. Svensk BNP bedöms öka och en återhämtning på arbetsmarknaden 
är att vänta. Vidare bedöms sysselsättningsgraden öka och arbetslösheten minska under andra 
halvåret av 2021.1 Även vaccinationen mot sjukdomen covid-19 har börjat ta fart på allvar och 
förväntas så fortsätta göra under de kommande månaderna. Detta är alltså samma halva av året 
som Finansdepartementet menar är särskilt skyddsvärt och således vill se en förlängning av 
förordningen under. 

Det kan vidare nämnas att andra myndigheter, såsom exempelvis Finansinspektionen, tycks 
vara av uppfattningen att ett normalläge kommer att infinna sig på den svenska marknaden i 
slutet av sommaren eftersom amorteringskraven för bolåntagare återinförs den 31 augusti 2021, 
efter att Finansinspektionen under våren 2020 beslutade att tillfälligt släppa på 
amorteringskravet på grund av coronakrisen. 

Mot ovan bakgrund ifrågasätter LeoVegas det föreslagna datumet till och med vilket 
Förordningen ska gälla och förespråkar snarare ett tidigare datum givet den ljusning vi ser i 
svensk ekonomi och på svensk arbetsmarknad. Genom att låta förordningen upphöra snarast 
låter vi den vara just tillfällig, något som uttryckligen varit en utgångspunkt för densamma. 

Amanda Strehlenert Dahlbeck 
amanda.strehlenert@leovegasgroup.com 
0763 21 55 29 

1 https://www.regeringen.se/artiklar/2021/04/varbudgeten-2021-pa-fem-minuter/ 
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