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En omreglerad spelmarknad
(dnr Fi2017/01644/OU)
Länsstyrelsen i Västra Götalands län yttrar sig över betänkandet En omreglerad
spelmarknad (SOU 2017:30).

Sammanfattning och övergripande synpunkter
Länsstyrelsen tillstyrker utredningens förslag med en omreglerad spelmarknad och
lämnar följande synpunkter.
Länsstyrelsen anser att utredningen i större grad borde haft med ett
folkhälsoperspektiv på omregleringen av spelmarknaden och att förebygga spel om
pengar bland barn och unga samt att förebygga att spelmissbruk eller spelberoende
uppstår. Detsamma gäller marknadsföringen av spel som borde belysts ur ett
folkhälsoperspektiv samt att en belysning av marknadsföring på internet eller i
sociala medier saknas.
Länsstyrelsen är positiv till ett regionalt uppdrag och resurser på området
Kunskapsstöd om spelmissbruk.
Länsstyrelsen anser att det finns fördelar med att verksamhet som bedrivs enligt
lotterilagen samlas till en myndighet. Det ger bland annat möjlighet till en mer
enhetlig tillståndsgivning.

Synpunkter på betänkandets förslag
2.7.6 Förebyggande och behandling om spelmissbruk

Länsstyrelsen menar att utredningen om en omreglerad spelmarknad i ännu större
utsträckning borde ha samordnats med förslagen i regeringens proposition
2016/17:85 Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk som
behandlades i riksdagen den 20 juni 2017. I propositionens avsnitt 5.1 om
Kunskapsstöd om spelmissbruk anger regeringen: ”Det är också viktigt att peka på
länsstyrelsernas samordnande roll vad gäller ANDT-strategin. I den remitterade
promemorian föreslogs att länsstyrelserna borde ges ett särskilt stödjande uppdrag
för att samordna och stödja genomförandet och lagändringarna. Regeringen ser
positivt på länsstyrelsernas möjligheter att utgöra en stödjande kraft regionalt och
lokalt och avser att återkomma i frågan.”
Länsstyrelsen är positiv till ett regionalt uppdrag och resurser på området
Kunskapsstöd om spelmissbruk.

Postadress:
Länsstyrelsen Västra
Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
1(2)

YTTRANDE
2017-07-05

Diarienummer
215-15420-2017

12.8.5 Utredningens bedömning

Enligt uppgifter från utredningen arbetade i genomsnitt 0,2 årsarbetskrafter vid
länsstyrelserna med tillämpningen av lotterilagen under 2015. Arbetsuppgiftens
begränsade omfattning medför att området är sårbart och att det kan vara svårt att
vidmakthålla kompetensen. Att samla verksamheten med bingo och lotterier till en
myndighet ger bland annat ökade möjligheter till en mer enhetlig tillståndsgivning.
29.4 Ett spelmarknadsråd inrättas

Länsstyrelsen anser att det behövs satsningar på forskning om förebyggande
insatser och om spelmissbruk och spelberoende. Det är av stor vikt att
forskningsmedel förmedlas av de vetenskapliga forskningsråden som exempelvis
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och inte av spelmarknadsrådet
eftersom spelmarknadsrådets oberoende kan ifrågasättas. Det finns ett stort behov
av mer forskning om sambandet mellan marknadsföring eller reklam och
uppkomsten av problemspelande om pengar.
32.4.11 Övriga konsekvenser för staten - Spelberoende och spelmissbruk och
32.4.18 Samlad bedömning

Utredningen gör bedömningen att omregleringen och legitimeringen av den snabbt
ökande delen av kasinospel online, som den kommer till uttryck i lagförslaget,
bidrar till att fler spelare online exponeras för så kallade högriskspel. Detta
förstärks av att Svenska Spel erbjuder kasinospel online. Det kan leda till en viss
ökning av spelproblem enligt utredningen. Länsstyrelsen anser att detta förhållande
borde lett till fler förslag att förebygga spelproblem.

Detta yttrande har beslutats av tf. landshövdingen Lisbeth Schultze, efter
föredragning av handläggaren vid ekonomijuridiska funktionen Aaron Nsungu. I
den slutliga handläggningen har även t.f. enhetschef Anneli Wejke och
länssamordnaren ANDT Lennart Rådenmark, deltagit.

Lisbeth Schultze
Aaron Nsungu
Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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