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Stockholm 2015-12-15
Finansdepartementet
Enheten för upphandlingsrätt
103 33 Stockholm

Departementspromorian (Ds 2015:46)
”Tydligare tillståndsgivning i lotterilagen”
Diarienummer: Fi2015/04513/UR
Tidningsutgivarna (TU) har getts tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande och får
anföra följande.
I promemorian föreslås ett antal ändringar i lotterilagen i syfte att åstadkomma en mera
transparant handläggning om tillståndsärenden, i fråga om att säkerställa att sociala och
hälsomässiga skyddshänsyn tas samt om särskild måttfullhet vid marknadsföring av
lotterier som riktar sig till konsumenter och att den inte särskilt får rikta sig till barn och
ungdomar.
Regeringen har samtidigt (den 24 september 2015) gett direktiv (dir 2015:95) till en
utredning med uppdrag att lämna förslag till en ny spelreglering, som ska syfta till att
skapa en spelmarknad som präglas av ett högt konsumentskydd, hög säkerhet i spelen
och tydliga förutsättningar för att få verka på marknaden. Regleringen ska bygga på ett
licenssystem som innebär att alla som agerar på den svenska spelmarknaden ska göra
det med behöriga tillstånd, och att aktörer utan tillstånd ska stängas ute.
Konsekvensen av en sådan licensmodell blir att spelmonopolet upphör och att alla
spelbolag som låter sig omfattas av licenssystemet – svenska som utländska, statliga
som privata – kan verka på den svenska spelmarknaden.
Utredningen ska lämna sina förslag senast den 31 mars 2017 och det kan antas att en ny
spellagstiftning skulle kunna vara på plats fr o m 2018.
De nu remitterade förslagen i departementspromemorian skulle i bästa fall kunna vara
på plats till halvårsskiftet 2016 och skulle då komma att gälla under en period på ca ett
och ett halvt år.
Enligt TU:s mening är den första frågan som tas upp i promemorian – förtydligandet av
45 § lotterilagen - knappast av sådan angelägenhet att den påfordrar en lagändring som
ska gälla under en så kort tid. Vad gäller de övriga förslagen i promemorian är de sådana
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frågor som kommer att övervägas i utredningen om en ny spellagstiftning och bör
därför överlämnas till den.
Mot den bakgrunden avstyrker TU förslagen i ddepartementspromemorian.
Vänliga hälsningar
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