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Remissvar: En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30  
 
Svensk Dagligvaruhandel tackar för inbjudan att svara på remiss Fi2017-01644-OU. 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 
omfattande 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 vid en framtida 
omreglering. 
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Svensk Dagligvaruhandel anser att SOU 2017:30 på det stora hela är en 
genomarbetad och bra utredning, som är väl anpassad till samtiden. Dock finns det 
detaljer som dagligvaruhandeln inte ser som helt genomtänkta och som behöver 
utvecklas. 
 

SOU 2017:30 och spel via ombud 
Direktiven till SOU 2017:30 innehöll endast en rad angående ombuden, och den 
gav utredaren i uppdrag att se över möjligheten att det skulle bara tillståndspliktigt 
att vara spelombud. Utredaren la fram förslag ett förslag om tillståndsplikt för 
ombuden. I grunden är det ett bra förslag, men utredningens förslag till hur det ska 
fungera är inte anpassat till hur dagligvaruhandeln fungerar. Svensk 
Dagligvaruhandel föreslår att tillståndsförfarandet utformas på följande sätt: 

• Ansökningsförfarandet om ”speltillstånd” i viss butik bör skötas med 

respektive licensierat spelbolag, där sedan spelbolaget har dialogen med 

Spelmyndigheten.  

• Ålderskontroller, ska skötas av respektive licensierat spelbolag kopplat till 

deras riktlinjer.  

• Upplägget ska efterlikna dagens upplägg vid ansökan om spelombudskap 

hos Svenska Spel det vill säga att det är en online-ansökan 

• Tillsynsavgift faktureras efter genomförda kontroller, dvs efter prestation 

av Spelmyndigheten. 

 

Övriga synpunkter på SOU 2017:30 
Utöver hanteringen av tillstånden för att vara spelombud vill Svensk 
Dagligvaruhandel lyfta från följande synpunkter. 

• I utredningen står det att spel i samband med alkoholförsäljningen endast 

passar på travbanor. Det kan innebära att en större butik som har en 

restaurangdel med mat och vin inte skulle kunna vara spelombud.  Alkohol 

och spel om pengar hör inte samman, men genom att ha separata 

avdelningar samt att det i regelverket för att vara ombud ingår att ombudet 

inte ska förmedla spel till påverkade personer, borde det fungera utan 

problem. 

• Ombudsersättningen för de spel som kommer att omregleras ska vara en 

förhandling mellan ombudet eller dess utsedda representant och det 

licensierade spelbolaget. 

• Ombudsersättningen för de spel som fortsatt kommer att bedrivas via 

statligt monopol ska regleras av spelmyndigheten. Spelmyndigheten ska få i 

uppdrag att regelbundet utvärdera ersättningsnivåerna och vid behov 

justera dessa efter samråd med det statliga spelbolaget och representanter 

för ombuden. 
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