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Prostatacancerförbundets yttrande över betänkandet ”Ökat skydd
och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden” (SOU
2020:77)
Prostatacancerförbundet har inbjudits att lämna synpunkter på spelmarknadsutredningens
betänkande ”Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden” (SOU
2020:77).Prostatacancerförbundet 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)
Prostatacancerförbundet är därför sammanfattningsvis mycket positiva till förslagen i
kapitlen:
●
●

14. Ökad flexibilitet i de tekniska kraven
16. Anpassade regler om bonuserbjudanden

och önskar se ett skyndsamt ikraftträdande gällande dessa båda punkter. För synpunkter på
utredningens övriga förslag se nedan.
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5. Svenska Spels anpassning till den nya marknadssituationen
Prostatacancerförbundet har inga synpunkter på förslaget.
6. Idrottens finansiering
Prostatacancerförbundet har inga synpunkter på förslagen.
7. Åtgärder för att stnga ute olicensierat spel
Prostatacancerförbundet har inga synpunkter på förslaget om tillståndskrav för tillverkare av
spelprogramvara.
Prostatacancerförbundet är positiva till att främjandeförbudet förstärks med ytterligare
åtgärder och förtydliganden i linje med förslagen.
8. Riskklassificering av spel
Prostatacancerförbundet är positiva till förslaget om riskklassificering som ett verktyg för att
anpassa och skapa en mer ändamålsenlig spelreglering nu och framåt.
9. Ytterligare begränsningar av marknadsföring av spel och en effektivare tillsyn
Prostatacancerförbundet 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.
Prostatacancerförbundet har inga synpunkter på övriga förslag under kapitel 9.
10. Värdeautomater
Prostatacancerförbundet har inga synpunkter på förslaget.
11. Andra åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel
Prostatacancerförbundet 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 möjligheter att följa utvecklingen på spelmarknaden
Prostatacancerförbundet 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 flexibilitet i de tekniska kraven
Prostatacancerförbundet är som tidigare nämnts positiva till utredningens förslag.
15. Licenser giltighet vid prövning av förnyad licens
Prostatacancerförbundet är positiva till utredningens förslag.
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16. Anpassade regler om bonuserbjudanden
Prostatacancerförbundet är som tidigare nämnts positiva till utredningens förslag.
17. Lotteri- och kasinoliknande inslag i datorspel
Prostatacancerförbundet har inga synpunkter på bedömningen som utredningen har gjort.
18. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Prostatacancerförbundet 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.

Prostatacancerförbundet

Kent Lewén
Förbundsordförande
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Prostatacancerförbundets yttrande över betänkandet ”Ökat
skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden”
(SOU 2020:77)
Prostatacancerförbundet har inbjudits att lämna synpunkter på spelmarknadsutredningens
betänkande ”Ökat skydd och stärkt reglering på den omreglerade spelmarknaden” (SOU
2020:77). Vårt förbund är positiva till förslaget i utredningen och delar i stort utredningens
bedömningar.
Det är särskilt glädjande att se spelmarknadsutredningens olika förslag gällande en återgång
till bättre förutsättningar för allmännyttiga lotterier och vi framhåller dock 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.
Vi vill framhålla den långa historia som finns av allmännyttiga lotterier och med en väl
fungerande ordning som tidigare gällde för typgodkännanden av system och
dragningsutrustning samt 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 kommitédirektiv:
”Det är av stor vikt att ideellt arbetade, 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)
Prostatacancerförbundet är därför sammanfattningsvis mycket positiva till förslagen i
kapitlen:
●
●

14. Ökad flexibilitet i de tekniska kraven
16. Anpassade regler om bonuserbjudanden

och önskar se ett skyndsamt ikraftträdande gällande dessa båda punkter. För synpunkter på
utredningens övriga förslag redovisas nedan.
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7. Åtgärder för att stänga ute olicensierat spel
Prostatacancerförbundet tycker det är särskilt viktigt att främjandeförbudet förstärks med
ytterligare åtgärder och förtydliganden i linje med förslagen.
8. Riskklassificering av spel
Prostatacancerförbundet ser mycket positiv på förslaget om riskklassificering som ett verktyg
för att anpassa och skapa en mer ändamålsenlig spelreglering nu och framåt.
9. Ytterligare begränsningar av marknadsföring av spel och en effektivare tillsyn
Prostatacancerförbundet är positiv 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.
Prostatacancerförbundet har inga synpunkter på övriga förslag under kapitel 9.
11. Andra åtgärder för att minska skadeverkningarna av spel
Prostatacancerförbundet 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 möjligheter att följa utvecklingen på spelmarknaden
Prostatacancerförbundet 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.
18. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Prostatacancerförbundet ser negativt på det sena ikraftträdande som föreslås gällande
förändringarna som 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.

Prostatacancerförbundet
Kent Lewén
förbundsordförande

