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Yttrande över betänkandet En omreglerad 
spelmarknad (SOU 2017:30) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar kommunledningskontorets yttrande som sitt och 
överlämnar det till Finansdepartementet som Kalmar kommuns yttrande över 
betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 2017: 30).  

Bakgrund 
Kalmar kommun har fått betänkandet En omreglerad spelmarknad (SOU 
2017:30) för yttrande.   

Yttrande 
Utredningens förslag till den nya spelmarknaden är på det hela taget bra. Lika 
villkor bör gälla på den svenska spelmarknaden och det är viktigt att alla spel-
aktörer ingår i licenssystemet och omgärdas av samma spelskatt och av samma 
krav på spelansvar. Det gäller att säkra framtiden för trav- och galoppsportens 
finansiering på ett långsiktigt hållbart sätt. Ett licenssystem i enlighet med 
utredarens förslag har alla möjligheter att bli den injektion som behövs och 
effekten kommer framför allt att gynna landsbygden.  
 
Den nuvarande situationen är omöjlig att leva med långsiktigt. Hästsporten 
kommer inte att klara sig med nuvarande beskattning och konkurrensen från 
spelbolag med helt andra villkor som kommer att bli tuffare och tuffare. 
Därför måste travet omfattas av det nya licenssystemet så att ATG kan arbeta 
på samma villkor som alla andra. Det ramverk som läggs fram måste vara 
utformat så att vi kan säkra försörjningen av travsporten i framtiden. 
 
ATG-spelens andel av hushållens totala konsumtion har unders senare år 
minskat i accederande takt. När pengarna från ATG inte har varit tillräckliga 
har villkoren för de aktiva kraftigt försämrats med färre aktiva och färre hästar 
som följd. Den trenden måste brytas genom att ge branschen välbetänkta 
villkor att konkurrera.  
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Den svenska modellen är unik med hästen och hästens välfärd i centrum och 
en travsport i världsklass som integrerar sport, spel och samhällsnytta.  
Hästnäringen fyller en viktig funktion i Sydöstra Sverige och travsällskapet 
bedriver idag en omfattande verksamhet, inte bara vad gäller tävlingsdagar utan 
även som utbildningscentrum och stor mötesplats.  Travbanorna är en stor 
utbildningsplats för såväl gamla som unga och fyller en viktig uppgift där man 
får lära sig umgås med djur. Under 2016 gick 70 personer på olika utbildningar 
och kurser på Kalmartravet.   
 
Ca 60 personer har sin direkta heltidsinkomst från travrelaterade arbeten i vår 
region. Deltidsanställda, som funktionärer, restauranganställda etc., uppgår till 
150 st. Amatörtränare i regionen är 200 st., delägare i travhästar är ca 1000 st.                                                                                                                     
Hästnäringen har en lång och stolt tradition i Sydöstra Sverige. Från att ha varit 
ett område som producerat mängder med hästar till jordbruket och 
skogsbruket har området blivit platsen för framgångsrika uppfödare av 
travhästar, ridhästar, ponnyer och brukshästar. Hästarna håller i dag mer mark 
öppen än vad våra mjölkkor gör och genererar 30 000 heltidsarbeten i Sverige, 
de flesta på landsbygden.  
 
Spelet på hästar är ett viktigt inslag i branschen och genererade 1,7 miljarder 
kronor till näringen under 2016. Intäktskällorna till landets travsällskap 
baserade på annat än spel och hästhållning svarar bara för en liten del av 
banornas intäkter (cirka 13 %). Travsällskapen är därmed starkt beroende av en 
fortsatt positiv spelutveckling, vilket gör travsporten som helhet ekonomiskt 
sårbar. Spel på hästar har oerhört stor betydelse för hästnäringen och därmed 
för landsbygden. 
 
Men svensk hästsport konkurrerar i dag inte på lika villkor. Utländska bolag tar 
marknadsandelar utan att vare sig betala skatt i Sverige eller ge något tillbaka till 
branschen. Fortsätter den utvecklingen kommer det definitivt att märkas i form 
av färre arbetstillfällen och ett mindre öppet landskap. Med tanke på vårt lands 
kraftfulla urbanisering är det särskilt viktigt att värna de travbanor som ligger 
utanför storstadsregionerna och som skapar jordmån för social gemenskap 
med hästen i centrum. Travsportens breda geografiska spridning är en 
förutsättning för dess djupa folkliga förankring. Det är därför viktigt att de 
svenska travbanornas överlevnad och utveckling säkras även i framtiden, vilket 
kommer att kräva tydliga strategiska beslut och en bred politisk uppslutning 
kring dessa. 
 
Med ett licenssystem får vi också ökad konkurrens vilket ur många synpunkter 
är bra. Men med tanke på risken för spelberoende vill vi också se åtgärder på 
hur spelansvaret säkras på den framtida licensmarknaden för att begränsa den 
mest aggressiva marknadsföringen. Vår uppfattning är att den svenska 
modellen med streckspel, t.ex. V75, är ett steg i rätt riktning. Det gynnar 
kunskap och skicklighet och håller nere oddsen och möjligheterna till snabba 
klipp. Spelformer på hästsport som enkelt kan manipuleras skall förbjudas, t.ex 
vilken häst som galopperar först. Likaså import av av hästsport från länder 
med undermålig spelsäkerhet, hästvälfärd och dopingsregler. Vidare behövs ett 
vinståterbehållningstak, det medverkar till att oddsen hålls nere och spelet blir 
mer återhållsamt. Detta garanterar att medel går tillbaka till travet och 
travbanorna kan fortsätta leva. 
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Kalmar är en kommun som satsar hårt på besöksnäringarna och har ett mycket 
bra samarbete med många föreningar. Kalmartravet är en av dom och de 
bidrar med ca 50 000 besökare varje år. 
 
 
 
 
Thomas Davidsson Jonas Svendsén 
näringslivschef landsbygdsutvecklare 
 
 
 
Bilaga: 
En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) 
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