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Ideella organisationer finansierar till stor del sin verksamhet med lotterier och de är således
avgörande för ett rikt föreningsliv som kan påverka sin egen möjlighet till finansiering och inte på
samma sätt behöver förlita sig på offentliga bidrag.

Lotterier som drivs av och finansierar ideella verksamhet möjliggör stor samhällsnytta och dessa
lotterier bör därför regleras separat från kommersiella spelaktörer.

Ideella organisationers lotterier har mycket låg risk avseende spelberoende jämfört med kommersiella
aktörer.

UNF välkomnar regeringens särskilda åtgärder för att stärka folkhälsoskyddet på spelmarknaden i
coronakrisen. Skillnaden mellan ideella lotterier och kommersiellt onlinespel vad gäller hur farliga
produkterna är för konsumenten föranleder dock en tydlig åtskillnad mellan lotterisegmentet och
segmentet för kommersiella onlinespel. Det är inte rimligt att ideella organisationers
lotteriförsäljning, som inte bidrar till spelproblem, ska begränsas när det är hos de kommersiella
aktörerna som problemspelandet nästa helt uteslutande finns.

I spellagen finns de olika segmenten tydligt beskrivna och vilka förutsättningar som gäller för varje
segment. UNFs uppfattning är dock att spellagens allmänna och generella delar har de kommersiella
aktörerna och deras spel som utgångspunkt vilket inte är applicerbart på de ideella organisationernas
lotterier men likväl begränsar organisationernas traditionella lotteriförsäljning.

Därför vill UNF trycka på vikten av att reglera allmännyttiga lotterier separat från de kommersiella
spelaktörernanär det kommer till den föreslagna bonusbegränsningen. Lotteriernas premier (t.ex.
filtar och lakan-set) går inteatt jämföra med casinobolagens bonusar (t.ex. cashback), varken i
riskprofil eller utformning.

UNFvälkomnar också skrivningen kring Spelinspektionens uppdrag att ta fram ytterligare åtgärder
och verktyg för att beivra olagligt/ olicensierat spel. Sänkt folkhälsoskydd är en kontraproduktiv
strategi för att öka kanaliseringen och vi är glada att regeringen inte valt den vägen.

Filip Nyman
Förbundsordförande
Ungdomens Nykterhetsförbund

Stockholm 2020-05-07
Finansdepartementet

Enheten för offentlig upphandling

Fi.remissvar@regeringskansliet.se
Fredrik.sandstrom@regeringskansliet.se


