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KSAU § 46
Yttrande över utredningen ”Ökat skydd och stärkt reglering
på den omreglerade spelmarknaden (SOU 2020:77)”
Dnr 2021/53.703

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
att som yttrande över betänkandet hänvisa till vad som anförs i protokollet
nedan.
Bakgrund och sammanfattning
Markaryds kommun har beretts möjlighet att, som remissinstans, lämna
synpunkter på Spelmarknadsutredningens slutbetänkande ”Ökat skydd och
stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden” (SOU 2020:77).
Yttrande ska vara finansdepartementet tillhanda senast 2021-04-30.
Yttrande
Det är angeläget att det inom spelmarknaden finns ett väl fungerande
konsumentskydd. En ökad andel av spel hos företag med licens ger bättre
möjligheter till offentlig kontroll och därmed också en säkrare
spelmarknad. Såvitt framgår av betänkandet har den nya regleringen
medfört en tydlig förbättring av spelmarknaden i det avseendet, även om
den olovliga spelverksamheten ännu är av betydande omfattning. Som en
positiv faktor bör också noteras att de möjligheter som införts för att
motverka spelmissbruk synes ha haft ett bra genomslag.
Arbetsutskottet anser, i likhet med vad som anges i betänkandet, att
fortsatta åtgärder måste övervägas för att stänga ute olicensierat spel. De
förslag som redovisas uppfattar arbetsutskottet som väl avvägda. Dock
måste åtgärder av mer långtgående karaktär, som exempelvis
betalningsblockering, naturligtvis utredas i särskild ordning.
I det kommunala perspektivet är det viktigt att beakta de ideella
föreningarnas roll. Sedan lång tid har anordnandet av traditionella lotterier
varit en inte oviktig inkomstkälla för det lokala föreningslivet. Med den
snabba utvecklingen på spelmarknaden tappar de traditionella lotterierna i
betydelse och därmed förlorar föreningarna intäkter. Det är därför av stor
vikt att särskild hänsyn tas till det allmännyttiga föreningslivet vid
utformningen av regelverk för spel.
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Sammanfattningsvis kan sägas att primärt bör fortsatta åtgärder inriktas
dels mot att begränsa möjligheterna för olicensierade spelföretag och dels
mot förebyggande insatser för att motverka riskerna för spelmissbruk. I
huvudsak tillstyrkes därför de förslag som redovisas i betänkandet.
Bakgrund och sammanfattning
Den 1 januari 2019 trädde en ny spelreglering i Sverige i kraft. Motivet för
en omreglering av spelmarknaden var att genom krav på licensiering få
kontroll över den oreglerade delen av spelmarknaden, dvs. framförallt de
utländska företag som tillhandahåller online-spel. Syftet var att så hög
andel som möjligt av spelandet ska ske via spelföretag på den reglerade
delen av marknaden.
Omregleringen ersatte den tidigare monopolmodellen med en uppdelning
av spelmarknaden mellan en konkurrensutsatt del, som främst omfattar spel
online och vadhållning, en del som är förbehållen spel för allmännyttiga
ändamål och som främst omfattar lotterier och bingo, samt en del som är
förbehållen staten och som främst omfattar de statliga kasinona och spel på
värdeautomater (prop. 2017/18:220).
De nya bestämmelserna innebar att den som vill tillhandahålla eller
anordna spel i Sverige ska ha licens. För föreningar med allmännyttig
verksamhet, och med en lägre omsättning av lotterier under en
femårsperiod, ansågs det även fortsättningsvis tillräckligt med en
kommunal registrering. Spelföretagen ålades ett större ansvar för att
förebygga och minska problemspelande. Exempelvis genom registrering av
spelbeteende, gränser för spelande, aktiv varningsfunktion vid risk för
problemspelande, erbjuda avstängning från spel m.m. Vidare betonas att
marknadsföring av spel ska ske med måttfullhet.
Den nu färdigställda utredningens uppdrag har varit att utreda vissa
centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden samt, enligt
tilläggsdirektiv, vissa frågor avseende marknadsföringen av spel. I
betänkandet framlägges följande förslag:
 Fler åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska
spelmarknaden. Bl.a. föreslås ett tillståndskrav för spelprogramvara och
ett utvidgat reklamförbud.
 Ytterligare åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel.
Spelinspektionen ges i uppdrag att ta fram en modell för
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riskklassificering som kan användas i kunskapshöjande insatser,
föreskriftsarbete och tillsyn. I betänkandet föreslås även förbud mot
marknadsföring under dagtid för de mest riskfyllda spelen samt en
permanent förlustgräns om högst 5 000 kronor per vecka för spel på
värdeautomater.
 En ny lag med uppgiftsskyldighet för licenshavare avseende spelets
omfattning. Förslaget ska ge ökad möjlighet för Spelinspektionen att
följa utvecklingen på spelmarknaden.
En möjlighet för Spelinspektionen att undanta föreningar med verksamhet
för allmännyttigt ändamål från krav på certifiering samt ett undantag för
allmännyttiga föreningar från förbudet mot lojalitetsbonusar.
I betänkandet konstateras att konkurrenter till Svenska Spel har kunnat
etablera sig väl på den omreglerade marknaden. Över 70 bolag har licens
på den konkurrensutsatta delen av marknaden varav några bolag, utöver
Svenska Spel, har relativt stora marknadsandelar inom segmenten
kommersiellt onlinespel och sportvadhållning. Spelmarknaden omsatte
2019 totalt 26,8 miljarder kronor. En större andel av svenskarnas spelande
skedde 2019 hos spelföretag med licens i Sverige jämfört med året före
(Statskontorets rapport).
Beslutsunderlag
Spelmarknadsutredningens slutbetänkande SOU 2020:77
Utredningschefens tjänsteskrivelse 2021-03-25
Beslutet expedieras till:

Regeringskansliet
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