1 (2)

Remissyttrande
Datum

Diarienummer

2021-04-28

2021/37-51

Finansdepartementet
fi.remissvar@regeringskansliet.se

Yttrande över utredningen Ökat skydd och stärkt
reglering på den omreglerade spelmarknaden
(SOU 2020:77)
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Kammarrätten, som inte har något att erinra mot förslagen i övrigt utifrån de
utgångspunkten domstolen har att beakta, har följande synpunkter på
utredningen.
I föreslagen lydelse av 16 kap. 1 a § spellagen (2018:1138) anges att den som
tillhandahåller onlinespel enligt 7 och 8 kap. ska se till att spelprogramvaran
som används är tillverkad, tillhandahållen, installerad och ändrad av någon
som har tillstånd enligt denna lag för detta. Kammarrätten anser att det är
oklart vad som sker för licensierade företag om den som tillverkat eller
ändrat programvaran förlorar sitt tillstånd. Föreslagen lydelse ger intrycket
av att programvaran inte kan användas längre, oaktat att den var tillåten att
användas när den köptes in.
Vad som avses med spelprogramvara behöver också förtydligas. I
utredningen föreslås att detta överlämnas till rättstillämpningen (se s. 307308). Kammarrätten befarar att det kan komma att krävas djupgående
teknisk kunskap såväl som en kunskap om reglerna i sig för att avgöra vilken
programvara som avses. Det går att ifrågasätta om detta finns tillgängligt
inom ramen för det löpande arbetet med att avgöra mål i förvaltningsdomstol.
Vad gäller konsekvenserna av förslagen vill kammarrätten framföra följande.
Som utredningen konstaterar berörs förvaltningsdomstolarna vid överklagande av beslut enligt den föreslagna nya lagen om uppgiftsskyldighet i
fråga om utvecklingen på spelmarknaden (s. 300). Trots detta saknas
konsekvensanalys gällande påverkan för domstolarna. När det gäller de nya
reglerna om tillstånd för spelprogramvara antas dessa enligt utredningen
medföra viss måltillströmning till domstolarna, men de merkostnader som
detta medför anses rymmas inom befintlig anslagsram för Sveriges
domstolar (s. 292).
Kammarrätten anser att den samlade bilden som ges är att det tillkommer
nya mål, men inte några ökade anslag.
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Detta yttrande har beslutats av kammarrättsråden Bengt Green och Anders
Davidson samt tf. kammarrättsassessorn Axel Lagerstedt (föredragande).
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