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Remissvar: Lotteriinspektionens förslag till ändrade föreskrifter LIFS 
2017:2 om registrering av ombud 
 
Svensk Dagligvaruhandel tackar för inbjudan att svara på remiss 17Li1872. Kort om oss; 
 
Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisationen för dagligvaruhandeln i Sverige. Våra 
medlemmar är Axfood AB, Bergendahls Food AB, Coop Sverige AB, ICA Sverige AB, Lidl 
Sverige KB och Livsmedelshandlarna. Tillsammans står vi för drygt 95 % av 
dagligvaruhandeln i Sverige, med butiker från norr till söder. Dagligvaruhandeln 
sysselsätter runt 85 000 personer, varav nästan en tredjedel är unga (15-24 år). 
  

Remisslistan 
Vi vill inledningsvis med att kommentera det faktum att organisationen inte 
inkluderats i den ursprungliga remisslistan. Som gemensam företrädare för 
praktiskt taget alla dagligvaruhandelsbutiker varav merparten tillhandahåller något 
typ av spel, är det viktigt att Svensk Dagligvaruhandel inkluderas i en sådan här 
central remiss. För genom att studera statistiken så är det tydligt att 
livsmedelsbutikerna står för ansenlig del av spel om pengar i Sverige. Med detta 
konstaterat så utnyttjas möjligheten att svara på remissen inom ordinarie 
förfarande ändå.  
 

Spel via ombud 
Historiskt har spel via spelombud varit den vanligaste formen för spel om pengar i 
Sverige. Trots det senaste decenniets snabba digitala utveckling sker fortfarande 
merparten av allt spel om pengar via ombud. Antalet ombud cirka 7.000 stycken 
och de förmedlar spel från Svenska Spel, ATG och folkrörelserna. 
 
Spel via ombud har flera fördelar vad gäller att förebygga och minimera risken för 
problemspelande och spelberoende. Ombuden erbjuder alltid kontakt med en 
människa som spelaren kan prata med och har dessutom begränsade öppettider. 
För att spelmarknaden i Sverige fortsatt ska kunna erbjuda en trygg ombudskanal 
är det viktigt att säkerställa att det fortsatt går att vara spelombud Även i 
framtiden. Dagligvaruhandeln i Sverige förmedlar främst spel för låga och 
mellanstora belopp, och vänder sig inte till storspelare. Att förmedla spel som 
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ombud är en verksamhet med mycket låga, eller till och med negativa marginaler, 
och mycket kraft läggs på att hitta och minimera kostnader av olika slag. 
 

Dagligvaruhandelns svar på LIFS 2017:2 
Svensk Dagligvaruhandel anser att det är mycket viktigt att det finns välfungerande 
och kraftfulla regelverk för att förhindra penningtvätt. Vi har däremot aldrig fått 
någon information om att spel via ombud i dagligvarubranschen har använts till att 
tvätta pengar. Vi anser därför att förslaget i LIFS 2017:2 är allt för långtgående och 
lägger en orimligt stor administrativ och kostsam börda på spelombuden. Mycket 
få ombud inom dagligvaruhandeln förmedlar regelbundet spel som överstiger 
2.000 euro. En implementering av LIFS 2017:2 i sin nuvarande form skulle med stor 
sannolikhet leda till att en mycket stor andel av spelombuden i dagligvaruhandelns 
väljer att avveckla sin ombudsverksamhet. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med 
marginal i ombudskapet för täcka de administrations- och utbildningskostnader 
som förslaget innebär.  
 
Svensk Dagligvaruhandel föreslår att paragrafen om undantag utökas på så sätt att 
det ska finnas möjlighet för ombudet att anmäla till ATG och Svenska spel (idag) 
och till licensierade spelbolag vid en omreglering, att man på eget initiativ väljer att 
spärra försäljningen av spel som överstiger gränsen för penningtvätt. Samt att 
samma krav ska ställas på samtliga licensierade spelbolag vid en eventuell framtida 
avreglering. Med den spärren aktiverad beviljas ombudet undantag från 2017:2 
och kan då fortsätta att sälja spel utan att drabbas av de kostnader som förslaget 
kommer att generera.  
 
Ombud som inte väljer att aktivera spärren, och som vill ha kvar möjligheten att 
sälja spel för summor som överstiger gränserna för penningtvättsreglerna väljer då 
att följa regelverket i LIFS 2017:2. 
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