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Remissvar ”Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade
spelmarknaden (SOU2020:77)
Folkspel Ideell Förening, fortsatt ”Folkspel”, har givits möjlighet att yttra sig om rubricerat
slutbetänkande från Spelmarknadsutredningen.
Folkspel tillstyrker i stort utredningens förslag. Folkspel lämnar nedan synpunkter på de delar i
utredningen där Folkspel anser att information bör tillföras eller där Folkspel är av avvikande
uppfattning.
(6) IDROTTENS FINANSIERING:
Folkspel bedömer att utredningen gjort en korrekt bedömning avseende att idrottens intäkter från
spelföretag i form av sponsring ökat efter omregleringen. Det är dock tydligt att dessa ökade
sponsorintäkter har tillfallit svensk elitverksamhet och inte breddidrotten och föreningslivet i stort. På
ett generellt plan har de allmännyttiga organisationernas intäkter minskat vilket i sin tur har lett till
minskade intäkter för breddidrotten och föreningslivet i stort.
Ett av regeringens grundläggande mål för den nya spellagstiftningen var att ideella allmännyttiga
organisationer även fortsättningsvis ska kunna utvecklas och att förutsättningarna för finansieringen
av allmännyttiga ändamål därigenom ska vara fortsatt goda. För att förhindra en fortsatt negativ
utveckling för de allmännyttiga organisationerna är det därför av stor vikt att Folkspels kommentarer
nedan beaktas.
(14) ÖKAD FLEXIBILITET I DE TEKNISKA KRAVEN:
Folkspel tillstyrker utredningens förslag att Spelinspektionen ska få meddela föreskrifter om undantag
från det bedömningsförfarande som avses i 16 kap. 3 § spellagen och i så fall föreskriva vilka andra
bedömningsförfaranden som i stället ska gälla.
Folkspel vill särskilt poängtera att det är av stor vikt att bedömningsförfarandet och
bedömningsgrunderna i Spelinspektionens framtida föreskrifter anpassas till spel för allmännyttiga
ändamål utifrån vad som kan anses proportionerligt för de spelformer som erbjuds och dess
farlighetsgrad. Nuvarande krav är uppenbart oproportionerliga och medför oskäligt höga kostnader i
förhållande till spelens omsättning, farlighetsgrad och den tekniska utrustning som används.

(16) ANPASSADE REGLER OM BONUSERBJUDANDE:
Folkspel tillstyrker utredningens förslag om att licenshavare enligt 6 kap. spellagen ska undantas från
begränsningen i 14 kap. 9 § spellagen som föreskriver att en licenshavare endast får erbjuda eller
lämna bonus vid det första tillfället då en spelare spelar på något av licenshavarens spel.
Den nuvarande regleringen avseende bonuserbjudanden har påverkat de allmännyttiga
organisationerna negativt och därmed har det ovan nämnda grundläggande målet för den nya
spellagstiftningen inte uppfyllts, dvs. att ideella allmännyttiga organisationer även fortsättningsvis ska
kunna utvecklas och att förutsättningarna för finansieringen av allmännyttiga ändamål därigenom ska
vara fortsatt goda.
Bonusbegränsningen i 14 kap. 9 § spellagen infördes i syfte att skydda konsumenternas hälsa. De
allmännyttiga organisationernas produkter anses generellt, oavsett i vilken form de tillhandahålls,
medföra en låg risk att skapa problemspelande – dels genom sin utformning och dels genom
begränsningen av vinståterbetalning på 50 %. Det kan därför inte ha varit lagstiftarens avsikt att
begränsa den typ av premier som de allmännyttiga organisationerna nyttjar i sin verksamhet.
För att uppfylla regeringens mål samt skapa en ändamålsenlig utformning i enlighet med syftet bakom
begränsningen bör licenshavare enligt 6 kap. spellagen helt undantas från begränsningen i 14 kap. 9 §
spellagen.
(18) IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER:
Folkspel anser att ikraftträdande av utredningens förslag bör påskyndas i allmänhet och i synnerhet
avseende förslaget om (14) Ökad flexibilitet i de tekniska kraven och (16) Anpassade regler om
bonuserbjudande. För att minska den negativa påverkan på de allmännyttiga organisationerna bör
dessa förändringar träda i kraft så snart som möjligt och som absolut senast per den 1 januari 2022.
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