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Remissyttrande över:  

Promemorian Stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 

Ref: Fi2020/01934/OU 

Vi har tagit del av promemorian och stödjer regeringens förslag om särskilda åtgärder för att stärka folkhälsoskyddet på 

spelmarknaden i coronakrisen. Vi gör dock följande reflektioner: 

Den del av spelmarknaden som utgörs av Lotterier bedrivs uteslutande av ideella organisationer och staten. Hela syftet med 

lotteriförsäljningen är att generera resurser för att de ideella organisationerna ska kunna bedriva sin allmännyttiga 

verksamhet med ett visst mått av oberoende gentemot stat och andra offentliga organ vilket i sig är en grundpelare för ett 

starkt civilsamhälle och demokratiutveckling.  

Promemorian är otydlig kring på vilket sätt åtskillnad görs mellan ideella lotterier och kommersiellt onlinespel utifrån hur 

farliga produkterna är för konsumenten. Det är viktigt att göra skillnad mellan farliga spel och lotterier som inte bidrar till 

spelproblem. Redan i gällande spellagstiftning är den gränsdragningen otydlig trots att spelsegmenten finns inom olika 

kapitel. Till exempel i fråga om bonus vilket också gäller promemorians föreslagna bonustak.  

Om man tolkar regeringens promemoria brett skulle det föreslagna taket à 100 kr på bonuserbjudanden riskera att gälla alla 

aktörer på samma sätt, ideella lotterier som online-casinon. 

En sådan bred begränsning vore problematisk för allmännyttiga prenumerationslotterier då den kraftigt påverkar möjligheten 

att attrahera nya kunder och bygga kundrelationer även för allmännyttiga spelformer med låg risk. Till exempel skulle 

möjligheten att ge en gryta eller filt som premie vid nyteckning av abonnemang riskera att påverkas, likaså möjligheten ge 

mångåriga lottprenumeranter ett lakan-set som led i det fortsatta relationsbyggandet.  

Detta är den särklass viktigaste frågan för att Miljonlotteriet liksom andra allmännyttiga prenumerationslotterier ska kunna 

fortsätta att bedriva sina prenumerationslotterier till gagn för verksamheten hos lotteriernas förmånstagare. Konsekvensen 

blir mindre resurser till viktiga samhällsinsatser inom civilsamhället. 

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund vill framhålla att allmännyttiga lotterier uttryckligen bör undantas från bonustaket, eller om 

det inte är möjligt, i alla fall inte klassificera dessa premietyper som bonus enligt spellagens definition. 
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