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BAKGRUND
Sveriges Tivoliägareförening (”STF”) vill härmed såsom remissinstans i utredningen
”En omreglerad spelmarknad (”Spelutredningen”) inkomma med sitt remissvar.

SAMMANFATTNING
STF tillstyrker i stora delar de förslag som Spelutredningen har föreslagit. STF önskar dock att
följande förslag justeras.
(i)

Insatsbegränsningen i 1 kap. 5 § i föreslagen spellag bör justeras så att det blir möjligt
att göra en insats på 20 kronor istället för 10 kronor.

(ii)

Insatsbegränsningen i 1 kap. 5 § i föreslagen spellag bör inte baseras på
prisbasbelopp då det har visat sig att nuvarande reglering med prisbasbelopp inte har
fungerat i praktiken. Insatsbegränsningen i 1 kap. 5 § bör istället baseras på av
regeringen meddelade föreskrifter.

Utöver ovanstående önskar även STF att det förtydligas att Spelutredningens förslag innebär att
tivoliföretag framöver kommer ha möjlighet att anordna skicklighetsspel med rena
penningvinster med beaktande av att samtliga skicklighetsspel föreslås undantas från
regleringen.
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STFS INSTÄLLNING TILL SPELUTREDNINGENS FÖRSLAG
1.1

15.4.5 Frisektorlotterier

De så kallade frisekterlotterierna medför enligt Spelutredningen ingen risk för problemspelande.
STF anser därför att insatsbegränsningen bör kunna höjas till 20 kronor istället för 10 kronor.
En sådan ändring skulle få en väldigt stor betydelse för de företag som verkar inom
tivolibranschen. Många av dessa företag har redan idag svårt att få lönsamhet i sin verksamhet
då konkurrensen från andra nöjen i kombination med det ökade onlinespelandet ökar. En
höjning av insatsbegränsningen till 20 kronor medför att tivoliföretagen i teorin har möjlighet att
fördubbla sin omsättning på de så kallade frisektorlotterierna, vilket är helt nödvändigt för att
inte tivolibranschen ska dö ut. Frisektorlotterierna innebär huvudsakligen ett nöje där glädjen
och spänningen är större faktorer än möjligheten att vinna stora vinster varför spelformen inte
medför någon större risk för spelberoende och där insatsens storlek är av mindre betydelse.
Med beaktande av att en höjning av insatsbegränsningen till 20 kronor inte bör medföra några
negativa konsekvenser för konsumenterna bör Spelutredningen i större utsträckning ta hänsyn
till tivoliföretagens möjligheter att bedriva en lönsam verksamhet. Tivoliföretag har bedrivit
dessa typer av lotterier i Sverige under hundratals år och STFs vision är att det ska förbli så
även i framtiden. Om detta ska vara möjligt är ett beslut om att höja insatsbegränsningen till
20 kronor högst nödvändigt.
Det huvudsakliga alternativet bör vara att ta bort hänvisningen till prisbasbelopp i 1 kap. 5 § och
istället bemyndiga regeringen att meddela föreskrifter om krav på högsta insats, vilket i nuläget
bör vara 20 kronor. Hänvisningen till prisbasbelopp har uppenbarligen inte varit en lyckad
konstruktion med tanke på att insatsbegränsningen i praktiken har varit oförändrad (5 kronor)
sedan införandet av denna regel.
Det andra alternativet är att det införs en avrundningsregel som anger att insatsbegränsningen
alltid ska avrundas till närmast jämna 10-tal. Den största fördelen med detta alternativ är att det
med all säkerhet alltid kommer att vara ett jämt belopp som utgör insatsbegränsningen vilket
skulle leda till en bättre överensstämmelse med den praktiska kontantbetalningen.
Det tredje alternativet bör vara att behålla hänvisningen till prisbasbeloppet, men justera det till
1/2000 prisbasbelopp.

1.2

Förtydligande kring skicklighetsspel och penningvinster

STF önskar att det förtydligas att Spelutredningens förslag innebär att tivoliföretag framöver
kommer ha möjlighet att anordna skicklighetsspel med rena penningvinster.
På s. 521 i Spelutredningen framkommer följande:
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”Utredningen kan inte finna någon anledning till att dessa spelformer fortsättningsvis behöver
regleras. I de fall utgången av ett marknad- och tivolinöje helt beror på spelarens skicklighet ska
det således omfattas av det föreslagna undantaget. Detta torde i praktiken innebära att i princip
alla marknads- och tivolinöjen med penningvinster [Författarens understrykning] kan anordnas
utan krav på licens.”
STF anser att det är nödvändigt att det förtydligas att detta betyder att tivolin framöver har
möjlighet att anordna skicklighetsspel såsom tillexempel bollkastning eller prickskjutning med
möjlighet att vinna penningvinster. Tidigare har marknads- och tivolinöjen endast kunna bedriva
spel där vinsten utgörs av varor. Då Spelutredningen under punkten 15.4.1 konstaterar att det
inte finns några skäl att ha en fortsatt reglering avseende skicklighetsspel såsom bollkastning,
pilkastning eller skjutbanor är konsekvensen att det kommer vara tillåtet att tillhandahålla dessa
spel med rena penningvinster. STF ställer sig positivt till en sådan förändring och tillstyrker
således Spelutredningens förslag i denna del.
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