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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2018 beretts tillfälle att 

avge yttrande över Förslag till föreskrifter om det nationella självavstängningsregistret.  

 

Sammanfattning 
 

Advokatsamfundet har i huvudsak tre synpunkter. 

 

För det första ifrågasätter Advokatsamfundet om delegationsbestämmelserna i spellagen 

och spelförordningen avseende det nationella självavstängningsregistret kan läggas till 

grund för de föreslagna föreskrifterna.   

 

För det andra, avstyrker Advokatsamfundet de föreslagna föreskrifterna för den situation 

som uppstår när licenshavaren inte får något svar från Spelinspektionens register.  

 

För det tredje vill Advokatsamfundet väcka frågan om inte föreskrifterna borde 

kompletteras med regler för att tillgodose intresset av en korrekt behandling av 

personuppgifter i, och vid utlämnande av uppgifter från, självavstängningsregistret.  

 

En annan fråga om komplettering av föreskrifterna gäller den tid som förflyter från en 

genomförd kontroll av självavstängningsregistret till ett utskick av marknadsföring 

adresserad till den person som föranlett kontrollen. Ett klarläggande av hur myndigheten 

ser på denna fråga skulle ha betydelse för bedömningen och tillämpningen av 

marknadsföringsreglerna. 
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En tillkommande synpunkt är att den författningstekniska utformningen av de föreslagna 

föreskrifterna skulle vinna på en språklig översyn. I det här hänseendet noterar 

Advokatsamfundet att vissa meningar saknar subjekt. Exempelvis anger 4 § inte 

uttryckligen vem som har att anmäla uteblivet svar till Spelinspektionen. Utformningen av 

bestämmelsen är även i övrigt språkligt sett mindre lyckad, eftersom den föreslagna 

föreskriften anger att uteblivet svar från Spelinspektionen ska anmälas [av licenshavaren] 

till Spelinspektionen. Av sammanhanget att döma är tanken att en licenshavare utan 

dröjsmål ska anmäla fel i den automatiserade kontrollprocessen till Spelinspektionen.   

 

Delegationsbestämmelsen i spellagen och spelförordningen 
 

Spelinspektionen grundar föreskrifterna på 16 kap. 10 § 6 och 7 spelförordningen 

(SFS 2018:1475). Av bestämmelserna i spelförordningen framgår att Spelinspektionen får 

meddela föreskrifter om det nationella självavstängningsregistret enligt 14 kap. 12 § 

spellagen (punkt 6), och övriga spelansvarsåtgärder (punkt 7).  

 

Begreppet spelansvarsåtgärd är inte definierat i vare sig spelförordningen eller spellagen, 

jfr 2 kap. 3 § spellagen. Av förarbetena följer att en spelansvarsåtgärd syftar till att skydda 

spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns 

anledning till det och att beakta och motverka problem med överdrivet spelande genom 

kontroll av spelbeteende. Självavstängning anses vara en viktig spelansvarsåtgärd.  

 

Enligt 14 kap. 12 § spellagen ska en spelare genom en anmälan till spelmyndigheten 

kunna stänga av sig från allt spel, som kräver registrering och myndigheten ska föra ett 

register över de spelare som på detta sätt stängt av sig själva.  

 

Av underlaget i ärendet framgår att föreskrifterna är menade att reglera ”vad som händer 

om licenshavaren inte får något svar från spelmyndighetens register”. Denna fråga 

adresseras i 5-8 §§ av de föreslagna föreskrifterna, som inte kan sägas avse ”det nationella 

självavstängningsregistret”.  

 

Enligt 12 kap. 4 § tredje stycket spellagen gäller att spel inte får ske ”…innan 

licenshavaren har kontrollerat att spelaren inte stängt av sig enligt 14 kap. 11 eller 12 §.” 

 

Advokatsamfundet noterar att spel förutsätter föregående kontroll. Vad som gäller i 

händelse av utebliven kontroll är uttryckligen reglerat i lagen. Mot den bakgrunden 

framstår det som tveksamt att Spelinspektionen kan medge att spel får ske utan kontroll, 

när det automatiserade självavstängningsregistret inte fungerar. De föreslagna 

föreskrifterna i dessa delar förefaller således handla om varken ”det nationella 

självavstängningsregistret” eller spelansvarsåtgärder. 

 

Slutsatsen blir att det måste ifrågasättas om de föreslagna föreskrifterna kan grundas på de 

aktuella delegationsbestämmelserna i spellagen och spelförordningen.  
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Lösningen i de förslagna föreskrifterna förefaller inte ändamålsenlig 
 

Enligt 14 kap. 12 § andra stycket spellagen är Spelmyndigheten ålagd att föra ett register 

över spelare, som är avstängda från spel. Advokatsamfundet inser att det kan uppkomma 

tekniska fel och andra problem vid en automatiserad behandling av personuppgifter vid 

hantering av självavstängning. Advokatsamfundet konstaterar samtidigt att 

personuppgifter kan behandlas manuellt vid självavstängning om det finns särskilda skäl, 

se 12 kap 5 § spelförordningen. Det bör betyda att Spelinspektionen skulle kunna överföra 

krypterade filer med informationen till berörda licenshavare. Att ett automatiserat system 

inte fungerar, bör vara ett sådant särskilt skäl som innebär att personuppgifter kan 

behandlas manuellt.  
 

Som förut nämnts är det tveksamt om delegationsbestämmelserna utgör ett godtagbart 

författningsstöd för föreslagna lösningen. Dessutom är det av principiella skäl tvivelaktigt 

att tekniska fel i ett system för vilket Spelinspektionen bär ansvaret ska drabba 

licenshavare på det föreslagna sättet. Kan Spelinspektionen inte fullgöra sin 

författningsenliga uppgift, ligger det närmare till hands att myndigheten ekonomiskt ska 

kompensera de licenshavare som inte kan bedriva sin verksamhet. 
 

Mot bakgrund av det alternativ som står till buds och Spelinspektionens lagstadgade 

ansvar för självavstängningsregistret, avstyrker Advokatsamfundet lösningen i de 

förslagna föreskrifterna.  

 

Personuppgiftsbehandling i självavstängningsregistret med mera 
 

Advokatsamfundets remissvar på betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 

2017:30) innehöll ett instämmande i Datainspektionens kritik av Spellicensutredningens 

förslag om behandling av personuppgifter. Regeringen instämde delvis i kritiken. Av 

proposition 2017/18:220 s. 180, framgår att regeringen uttrycker en förståelse för 

Datainspektionens uppfattning.  

 

Regeringen angav dessutom följande (ibid) 

 

”Att i spellagen, som är avsedd att vara en ramlag, i detalj reglera vilka uppgifter 

som får behandlas bedöms dock varken vara möjligt eller lämpligt. Den närmare 

regleringen av behandlingen av personuppgifter i och utlämnande av uppgifter 

från självavstängningsregistret samt om begränsningen av ändamålen för 

behandlingen av personuppgifterna och om vilka uppgifter som får behandlas för 

ändamålen får ske i föreskrifter på en lägre nivå.” 

 

Spelförordningen innehåller i 12 kap. vissa föreskrifter i detta hänseende. Sett till den 

kritik som remissinstanserna framförde och vad regeringen anförde därefter, framstår 

frågorna, exempelvis om utlämnande, säkerhet och radering, som oadresserade i både 

förslaget till föreskrifter och det underlag som nu tillhandahållits Advokatsamfundet. Det 

anförda gäller även med beaktande av reglerna i 12 kap. spelförordningen och de 
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begränsningar som följer av reglerna om personnummer och känsliga personuppgifter i 

dataskyddslagen (SFS 2018:218). Eftersom regeringen och riksdagen angivit att 

föreskrifter får meddelas på lägre nivå i dessa angelägna frågor, vill Advokatsamfundet 

väcka frågan om inte föreskrifterna bör kompletteras med avseende på säkerheten vid 

behandlingen av personuppgifter i och utlämnande av uppgifter från 

självavstängningsregistret.  

 

SVERIGES ADVOKATSAMFUND 
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