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PRO: s yt t r ande över bet änkandet ”Ökat skydd och
st är kt r egl er i ng på den omr egl er ade spel mar knaden”
( SOU 2020: 77)
Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har inbjudits att lämna synpunkter på
spelmarknadsutredningens betänkande ” Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade
spelmarknaden” (SOU 2020:77). PRO är positiva till förslaget i sin helhet och delar till stor del
utredningens bedömningar.
Det är särskilt glädjande att se spelmarknadsutredningens olika förslag gällande en återgång
till bättre förutsättningar för allmännyttiga lotterier och vi yrkar på att dessa förändringar
bör träda i kraft så snart som det är möjligt.
De förändringar som skedde i samband med övergången till licenssystemet har lett till
kraftigt ökade kostnader för att möta de tekniska kraven, samtidigt som
bonusbegränsningen som infördes för samtliga spelformer slår hårt mot den
prenumerationsmodell som vi och de flesta andra allmännyttiga lotterier använder oss av.
Givet 1. Den långa historia som finns av allmännyttiga lotterier, 2. Den väl fungerande
ordning som tidigare gällde för typgodkännanden av system och dragningsutrustning samt
3. Den, relativt sett, ringa spelproblematik som finns förknippat med lotterier så torde det
vara oproblematiskt att justera lagstiftningen så att den nya spellagen bättre kan leva upp till
den ursprungliga spellicensutredningens kommittédirektiv:
” Det är av stor vikt att ideella, allmännyttiga organisationer kan fortsätta att utvecklas.
Förutsättningarna för finansiering av allmännyttiga ändamål ska vara fortsatt goda” .
- Kommittédirektiv ” Omreglering av spelmarknaden” (Dir. 2015:95, sid. 15-16)
PRO är därför sammanfattningsvis mycket positiva till förslagen i kapitlen:
14. Ökad flexibilitet i de tekniska kraven
16. A npassade regler om bonuserbjudanden
och önskar se ett skyndsamt ikraftträdande gällande dessa båda punkter. För synpunkter på
utredningens övriga förslag se nedan.

5. Svenska Spel s anpassni ng t i l l den nya mar knadssi t uat i onen
PRO har inga synpunkter på förslaget.

6. I dr ot t ens f i nansi er i ng
PRO har inga synpunkter på förslagen.

7. Åt gär der f ör at t st änga ut e ol i censi er at spel
PRO har inga synpunkter på förslaget om tillståndskrav för tillverkare av spelprogramvara.
PRO är positiva till att främjandeförbudet förstärks med ytterligare åtgärder och
förtydliganden i linje med förslagen.

8. Ri skkl assi f i cer i ng av spel
PRO är positiva till förslaget om riskklassificering som ett verktyg för att anpassa och skapa
en mer ändamålsenlig spelreglering nu och framåt.

9. Yt t er l i gar e begr änsni ngar av mar knadsf ör i ng av spel och en
ef f ekt i var e t i l l syn
PRO är positiva till utredningens förslag om att bibehålla kravet på måttfullhet vid
marknadsföring av spel då det tillsammans med en välfungerande omsorgsplikt kan anses
utgöra ett tillräckligt gott konsumentskydd. Vi delar också utredningens bild att spellagens
måttfullhetskrav och tolkningarna av desamma snarare bör anpassas efter produkternas risk
än skärpas generellt.
PRO har inga synpunkter på övriga förslag under kapitel 9.

10. Vär deaut omat er
PRO har inga synpunkter på förslaget.

11. Andr a åt gär der f ör at t mi nska skadever kni ngar na av spel
PRO delar utredningens bedömning om att det är av stor vikt att skapa ökad tydlighet
avseende vad som krävs av licenshavare vid tillämpning av omsorgsplikten med målet att
stärka konsumentskyddet och skapa en sundare spel- och lotterimarknad.

13. Ökade möj l i ghet er at t f öl j a ut veckl i ngen på spel mar knaden
PRO är positiva till utredningens förslag och ser det som en självklarhet att licenshavare ska
vara skyldiga att, på begäran av spelmyndigheten, lämna uppgifter om utvecklingen på
spelmarknaden.

14. Ökad f l exi bi l i t et i de t ekni ska kr aven
PRO är som tidigare nämnts positiva till utredningens förslag.

15. Li censer gi l t i ghet vi d pr övni ng av f ör nyad l i cens
PRO är positiva till utredningens förslag.

16. Anpassade r egl er om bonuser bj udanden
PRO är som tidigare nämnts positiva till utredningens förslag.

17. Lot t er i - och kasi nol i knande i nsl ag i dat or spel
PRO har inga synpunkter på bedömningen som utredningen har gjort.

18. I kr af t t r ädande och över gångsbest ämmel ser
PRO ser negativt på det sena ikraftträdande som föreslås gällande förändringarna som
föreslås i kap 14 resp. 16, då dessa punkter handlar om att återställa förutsättningarna för
allmännyttiga lotterier och därigenom uppfylla en av intentionerna med omregleringen.
Punkterna bör hanteras så skyndsamt som möjligt under 2021.
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