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ordförande,tillikaLindström,Christerförsäkringstjänstemannenledamötersom

Chrisopoulos,Alexanderf riksdagsledamotenBertilsson,Stigriksdagsledamoten
Åke Gustavsson,riksdagsledamotenGustavsson,Stinariksdagsledamoten

Sylvia Pettersson,riksdagsledamotenfNilsson,Andersriksdagsledamoten
Rundqvist.LennartadjunktenWelin ochKjell-Arneriksdagsledamotenf

Bergenstråhle-Lind,AnitadepartementssekreterarnaförordnadessakkunnigaSom
avdelningsdirektörenförordnadesBo Netz. SomochJohanssonTomas experter

chefsjuristen StureKjell Glennert,länskronodirektörenFagerlund,Torsten
Månsson.GunnelkommunsekreterarenochHermansson

Christerordförandenentledigades1991december19beslut denGenom
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Genom beslut den januari14 1992 entledigades ledamoten Alexander
Chrisopoulos förordnadesoch ledamot lanthandlaren Jan-Olof Karlsson.som
Genom beslut den 26 1992 förordnades kommittén bör avsluta sittattmars

utgångenarbete före månadnovember 1992. Genom beslut den 5 maj 1992av
förordnades kanslirådet Kent Ivarsson.expertsom

Till utredningens sekreterare förordnades fr.0.m. den 15 maj 1991 förbundsjurist-
Thomas Hallgren fr.0.m.och den första januari den 31 1992en t.o.m mars

jur. kand. Torbjörn Borg. I sekretariatet har assistentenäven Anita Olsson
arbetat.

Utredningen har antagit lotteriutredningen. Utredningen har publiceratnamnet
delrapporten Kasinospelsverksamhet i folkrörelsernas tjänst SOU 199233. En
sammanfattning denna finns i bilagaav

Lotteriutredningens arbete överlämnar härmed sitt huvudbetänkande titelnmed
Vinna eller försvinna Folkrörelsemas lotterier och spel i framtiden.

Rose-Marie Frebran

Stig Bertilsson Hans Birger Ekström

ÅkeStina Gustavsson Gustavsson

Jan-Olof Karlsson Anders Nilsson

Sylvia Pettersson Kjell-Arne Welin

Thomas Hallgren
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SAMMANFATTNING

BAKGRUND

Uppdraget

grad äni högremån folkrörelsernai vadundersöka,varitharVårt uppdrag att
lotterierintäkterökadeverksamhetsin avfinansierakannärvarande genomför

ellerförenklamöjligtkontrollsynpunkt är attmån deti vadochspeloch ur
ändringarÖversynen förslagtillledabör somlotteriformer. omvissaavreglera

tillämpa.ochöverblickaförstå,enklareblirlagstiftningen attgör att

ökakanlotteriintäkternaundersökasärskilt genomingåtthar omuppdraget attl
siganvändamöjligheternärvarande attförgrad äni högrefolkrörelserna gesatt
tillmöjligheterytterligareoch öppnatekniklättkontrollerad attmodernav

penningvinster.medlotterier

träddelotterilageni bl.a.ändringarutvärdera de somhörtharuppdragetTill att
folkrörelselotteriernasredovisadärmedsambandiochjanuari 1989kraft den 1i

ståttharDet ävenutveckling.lotteriernasstatligamed dejämförtutveckling
läggaochutredadirektivenidirektvad angettsfritt utöverkommittén att som

folkrörelsernaspåverkapositivt kanåtgärderandratillförslagfram som
spel.ochlotterierintäkterskaffa sigmöjligheter genomatt
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Gällande rätt

Regler lotterier finns i lotterilagen 19821011om och lotteriförordningen
19821012. Reglernas syfte främstär säkerställa lotterier inteatt anordnasatt
för obehöriga ändamål och behållningen lotteriernaatt kommer de avseddaav
ändamålen tillgodo i tillräcklig omfattning. Konsumentintresset principielltär
underordnat ändamålen vissa minimikrav måste upprätthållas detmen när gäller
insatsernas storlek, vinsternas storlek, antal och kvalitet fördelningensamt av
vinsterna. Lagstiftningen skall också försöka motverka lotterier och spelatt
orsakar för sociala skadeverkningar.stora

I princip behållningenskall lotterier och spel tillfalla det allmännaav eller
allmännyttiga ändamål. Kommersiella intressen tillåts dock inom t.ex. restaurang-
kasinoverksamhet marknads- och tivolinöjen.samt

Liksom i den gamla lotteriförordningen 1939207 utgångspunktenär lotterieratt
och spel för allmänheten inte får anordnas tillstånd myndighet. Tillståndutan av
kan beviljas kommunerna, länsstyrelserna, Lotterinämndenav och regeringen.

Tillstånd till anordnande egentliga lotterier och bingospel förutsätterav regelsom
sökanden är svensk juridiskatt ideellär förening.en Föreningenperson som en

måste i sin verksamhet främja allmännyttigt ändamålett och inte någonvägra
inträde medlem det inte finns särskilda skäl försom det. Det finnsom någotinte
krav föreningen måste ingå iatt folkrörelse tillstånd bör inte tillen men ges
föreningar bedriver verksamhet uppenbart stårsom i striden med detsom
demokratiska statsskickets grundidéer.

Tillstånd till lotterier med penningvinster kan endast i begränsad omfattning.ges
För lokala och regionala egentliga lotterier får vinst uppgåutgörssom av pengar
till högst 500 kronor. Rikslotterier får inte någraha penningvinster alls. För
bingospel detär tillåtetregel med penningvinster uppgåendesom till ett
basbelopp. Om det föreligger särskilda fårskäl tillståndsmyndigheten medge att
värdet fårvinst uppgå till basbelopp.av en tre
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tillstånd eftermöjlighetharföreningar att utanideella menallmännyttigaLokala
underinsatsernasammanlagdadelotterier enanordnaregistrering omen

kronor.000300uppgår till högsttreårsperiod

tillstånd ellersigfår anordnasfrisektorslotterier, utans.k. varelotterier,Vissa
medsambandianordnatsådant falli enskallLotterietregistrering. vara

frisektorslotterierpå ärExempelsammankomst.ellertillställningoffentlig
också lotteriertivoli,nöjespark ellerinomtivolinöjen ett menochmarknads- en.

ideellallmännyttigellertävlingmed annat som ensamband arrangemangi en
anordnasmassmedielotterierfår utanVidaredeltarelleranordnarförening

tillstånd.

såledesTillstånd kanlotterilagen.iuttryckligen förbjudnalotteriformer ärVissa
inompå utbetalningsautomaterspelkedjebrevsspel ochtillnågot fallinte i ges

Sverige.imarknadsförasfår inteutomlandsanordnasLotterierlandet. som

spelbolagenstatligaalltså för despelanordnare, ävenallaförgällerLotterilagen
lotteritillstånd tillsärskiltemellertid pengarkan omRegeringenATG.och ge

Dei lagen.ordningi änfall elleri andra angesvärde someller annanpengars
på dennakoncessioner byggertillståndATGsochspelbolagensstatliga

intereglerinternationellamedkasinospelKlassiskt rymsundantagsbestämmelse.
tillståndundantagsbestämmelsenmed stödregeringen kan geinom lagen, avmen

verksamhet.sådantill

lotterilagen.efterlevnadentillsynen övercentraladen avLotterinämnden utövar
tillstånd regeringen utövassärskiltefteranordnaslotterierde avTillsyn över som

bestämmer.regeringenmyndigheterde somav

spelochlotterierintäkterökadebehovFolkrörelsernas avav

hundratusentalspådelentill största attverksamhet byggerFolkrörelsernas
Detfunktionärer.frivilligt ochledarearbeteoavlönatutförmänniskor som
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ekonomiska värdet dessa arbetsinsatser överstiger sannoliktav allasumman av
de intäkter erhålles aktiviteter och frånstödsom samhället.genom Detegna
oavlönade arbetet främstär inriktat organisationernas egentliga verksamhet

åtskillig åtgårenergi till skapa intäkter förmen att användas i den egentligaatt
verksamheten.

årtiondenSedan olika formerutgör frånbidrag kommunerna ochav staten,
landstingen ryggraden i folkrörelsernas ekonomi. Bidragen kompletteras därutöver
med intäkter lotterier och spel. I dagsläget uppgår intäkternaav lotterier ochav
spel till omkring 900 miljoner kronor eller cirka 18 de samladeprocent av
intäkterna. Vissa folkrörelser kan tillföras intäkter näringsverksamhet,av
biljettintäkter, reklamintäkter och sponsring. Dessa intäktskällor oftaär osäkra
och kan endast delvis användas för den egentliga verksamheten.

Statsbidragen till folkrörelsernas egentliga allmännyttiga verksamhet har enligt
Statskontoret ökat med i genomsnitt 29 mellan 1989 ochprocent 1991. Detta
innebär det skettäven vissatt real ökning bidragen till vissa folkrörelser.en av
Bidragen från kommuner och landsting har under tid ökat betydligtsamma
långsammare och realt varit i oförändrade.sett stort sett

Sammantaget har folkrörelsernas intäkter inte ökat tillräckligt för att ge
kompensation för ökade momskostnader till följd skattereformen, ökadeav
lokalkostnader, ökade portokostnader m.m.

Utredningen bedömer även folkrörelsernaatt genomför omfattandeom
besparingsprogram och drar påned sina verksarnhetsambitioner kommer intäkter

lotterier och spel behöva Öka väsentligt iav att framtiden.

Folkrörelsernas intäkter lotterier och småspel förhållandeiär tillav statens
motsvarande intäkter. Enligt Statistiska centralbyrån har nettointäkterna minskat
på grund ökade kostnader för anordna lotterierav att och spel.

Statens intäkter från de statliga spelbolagen och ATG uppgick 1991 till cirka 4,1
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totalisatorskattl ochlotterivinstskatt,bestodIntäkternakronor.miljarder av
Jämfört medPenninglotteriet.Tipstjänst ochfrån helägda företagendeutdelning

inflationen hartill%. Med hänsynmed 750intäkternaÖkade statens1970
1991.perioden 1970% undermed 50ökatintäkter -

miljoner kronormed 100form spelskattfår intäkter idessutomStaten percaav
spelföretagfrån service ochkonsult,restaurangkasino, inkomstskattår bingo och

mervärdeskatt.samt

spelmarlmadenochsvenska lottenandel denFolkrörelsernas av -

centralbyrånStatistiskaochLotterinämndenmedi samarbeteUtredningen har
lotteri spel-legala ochspclmarknaden. Denlotteri ochsvenskadenkartlagt

andelFolkrörelsernas haruppgår miljarder kronor.totalt till 20,3marknaden ca
från 61ökatåren andel haroch 1991. Statens1970successivt mellanminskat ca

kronor. Folkrörelsernas16 miljarderkronor till 80 %1,5 miljarder% ca
3,5 miljarderkronor till 17 %från 800 miljoner%sjunkit 31andel har caca

medlotterier och ATG ökatför statligaomsättningenpriser harkronor. I fasta
lotterier ökat med endastfolkrörelsernasomsättningen församtidigt%100 som

%.3

jämförelserInternationella

på jorden.länderi allaförekommerspel nästanOrganiserade lotterier och
år. Baramiljarder kronorflera tusentalskan beräknasVerksamheten omsätta per

Inom denmiljarder kronor.omkring 500i Europa omsätts gemensamma
ochspel dataför lotterier ochmarknaden större äntolv ländermarknadens är -

från EG-kommissionen,Enligtkontorsvarumarknaden. rapport som avseren
miljarderoch tips 122lotterier, lottoförhållandena år traditionella1989, omsatte

lLagen på lotterivinster lagenoch1928376 skattom
från januarimed den 1992totalisatorskatt och 1har1984351 om

lotteriskatt.19911482med lagenupphävts och ersatts om
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kronor 36 %, vadhällningHästkapplöpningar och 106 miljarder kronorannan
31 %, kasinospel miljarder57 kronor 16,7 %, spelautomater 38 miljarder

11,2 %kronor och bingospel miljarder16 kronor 4,85 %.

I de flesta frånEG-länderna används intäkterna traditionella lotterier, lotto och
tips för ändamål.välgörande och allmännyttiga Oftast det eller statligtär staten
ägda företag bedriver verksamheten. I tio medlemsländer förenings-ärsom

tillåtna.lotterier

våraMotsvarighet till rikslotterier finns i Danmark, Tyskland, Nederländerna och
Spanien. I Danmark, Finland och Norge öronmärks delen de statligastörre av
spelföretagens intäkter för välgörande, kulturella, idrottsliga och andra allmän-

ändamål.nyttiga

ÅlandpåI Finland och folkrörelserna frivilligorganisationernahar s.k.genom
penningautomatföreningar till påkasinospel ochensamrätt spel penningautomater.

Idag finns ingen enhetlig reglering lotterier och spel inom EG. Samtligaav
medlemsländer har uttalat spelverksamheten alltjämt bör reglerad iatt vara

Ävennationell lagstiftning. verksamheten i vissa avseenden jämföraskan medom
bank- försäkringsväsendetoch det viktigt kunnat.ex. attanser man vara

kontrollera omfattningspelets och vad överskottet används till. Romfördragets
principer fri rörlighet för kapital tjänsteroch regeringsföreträdareom anses av
inte tillämpliga inom verksamhet tillhar syfte tillföra medel tillattvara en som
det allmänna ändamåleller allmännyttiga frågaoch dessutom publicär en om
order faller utanför fördraget. EG-kommissionen har tidigare övervägtsom en
harmonisering i liberaliserande riktning. ståDet tycks klart kommissionenattnu

kommer utfärdainte direktiv i Det kan intedock uteslutasämnet. sakenatt att
kommer i läge EG-domstolen bl.a. brittiskaprövar postverketsett annat om

befordra reklamförsändelservägran för tyska Klassenlotteriet.att
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spelteknikenochLotteri-

Påutveckling.genomgått teknisksnabbspelindustrin harmodernaDen en
snabbareochmedfört säkrarerad produkteridagfinns ettmarknaden somen
väsentligtinneburitharspelterrninalerbaseradeon-lineInförandetspel. av

Datateknik-kunnat öka.omsättningensamtidigtpersonalkostnaderminskade som
små idatorermöjligt placerablivitmedfört detutveckling har att utattens

räknarTeleguideföretagetsvenskaför spel. Detanvändashushållen kansom
sådan anordningtillgång tillhushåll hakommersvenskamiljonmed att enatt en

år 2000.före

bådemedfört det ärparadoxaltutvecklingen hartekniska attsnabbaDen nog
spelverksam-och kontrolleffektiv tillsyn översvårareoch utövalättare att en

för givnamanipulering inomsåtillvidablivit lättareharheten. Det att ramen
å blivitsidanandratekniken. Det haron-linetillstånd förhindraskan genom

telekommunikationstekniken.spelillegalasvårare förhindra rentatt genom

spelberoendeForskning om

påinkomstsin disponiblagenomsnitt 2,8iSvenskarna lägger procentut avca
genomsnittligavinståterbetalningen blir dentillhänsynspel. Om tarman

deninkomsten. Trotsdisponibladennettoförbrukningen 1,4 attprocent avcza
lotterier ochhushållens förutläggenskildadehar inteökatmarknadentotala

åren och 1991.1970mellandisponibla inkomsterförhållande till derasiökatspel
vadspelar förinte ängenomsnittlige konsumentendentyderDetta meratt

råd till.sig hahan anser

vetenskap-därförDet saknasi sin linda.spelberoendeforskningSverigeI är om
i USA,vårt Undersökningarspelberoendet i land.omfattningenförliga belägg av

befolkningenfyra0,25 ochvisat mellanAustralien harKanada och procentatt av
välgörenhetsorganisationenDen tyskaspelberoende.karakteriseraskan som

rådgivningbehövdetyskaromkring 160 000fannsdetberäknadeCaritas att som
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Översattoch behandling sitt spelberoende 1989. till förhållandensvenskamot
skulle detta innebära omkring 23 000 0,3svenskar % skulle i behovatt vara

rådgivning för spelberoende ocheller behandling. Enligt beräkningarav som
utförts sociologiska institutionen vid Stockholms universitet på grundvalav av en
kartläggning spelberoende i Stockholms län kan antalet spelberoende enligtav
DSM-III-R uppskattas till 1900 för hela riket.

Utvärdering års1989 ändringar i lotterilagstzfiruhgenav

Utredningen har bakgrund uppdraget utvärdera demot ändringar iattav
lotterilagen trädde i kraft den januari 19891 och redovisa folkrörelse-som att
lotteriernas utveckling efter de lagändringarna genomfört enkätundersök-senaste
ningar i samarbete med Lotterinämnden och Statistiska centralbyrån. Uppgifter

frånhar inhämtats de statliga spelföretagen och ATG, kommuner, länsstyrelser,
tillverkare och importörer lotter åklagarmyndigheter och polismyndig-samtav
heter.

Undersökningen visar lotteri- och spelmarknaden efter kraftigatt volymtillväxten
åttiotalenunder sjuttio och har Folkrörelsernas andel marknadenstagnerat.nu av

har, redovisats, minskat årenbetydligt. Mellan 1989 och 1991 harsom ovan
försäljningen traditionella folkrörelselotter ökat med omkring 20 iav procent
löpande priser. Med hänsyn till inflationen innebär detta real minskning meden

Nettobehållningen har till följd ökade kostnaderprocent. minskat meden av
omkring nio i fasta priser.procent

Utvecklingen för rikslotterierna belysande.är Mellan 1989 och 1991 ökade den
beviljade omslutningen med 50 i löpande priser. Den till Lotteri-procentca
nämnden redovisade verkliga försäljningen ökade med 26 Netto-procent.ca
behållningen oförändrad under perioden och minskade därför med 17var ca

i fasta priser.procent
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1991År 19901989
946709631Tillstånd, milj. kr
696538551milj. krFörsäljning,
202157200Netto,milj. kr
282936%iNetto

LotterinämndenKälla

omkring 28medomsättningenökatbingospelethar1991och1989Mellan
Ävenmedökningreal procent.innebärDettapriser.löpande ca sexi enprocent

minskat.nettobehållningendockharspelformdennaför

medförtharårs lagändringar inte att1989konstaterarUtredningen att
öka.spel kunnatochlotteriernettointäkterfolkrörelsernas av

FÖRSLAGÖVERVÄGANDEN OCH

förslagutredningensutgångspunkter förAllmänna

förbehållen folløörel-principialltjämtspelmarlmaden börochLotteri- vara9.1

och statenserna

lotteri- ochprincipengrundläggandenuvarande attden omUtredningen attanser
gälla.skallalltjämtochförbehållen folkrörelserna statenskallspelmarknaden vara

tillgodoseranordnareuppdelad mellanreglerad ochbör somMarknaden vara
undantagsfall kaniEndast accepterasändamål det allmänna.ellerallmännyttiga

vinstintressen.privataföranvändsspelbenägenhet attallmänhetens gynnaatt
områdenavgränsadevissa välinomtolereraskan somintressenKommersiella
serviceföretagKommersiellativolinöjen.marknads- ochochrestaurangkasinot.ex.
verksamhetenförnödvändigaoftaspelanordnare attlotteri och ärbiträdersom -

genomföras.skall kunna
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9.2 Samhället alltjämtbör effektiv tillsyn och kontroll lotteri- ochutöva överen
spelmarknaden

Lotteri- och spelverksamhet fordrar liksom försäkringsverksamhetbank och en
tillsyn och kontroll. Förklaringen till detta helt enkelt deär storanoggrann

Såvälpenningsummor i verksamheten. den personalenomsättssom egna som
kunderna ofta för frestelser. effektivEn tillsyn och kontrollutsätts nödvändigär
både för skydda verksamheten förluster föroch bevara allmänhetensatt mot att

sådan.förtroende för marknaden påDe aktörer verkar lotteri- ochsom som
måstespelmarknaden därför finna sig i vissa begränsningar handlingsutrymmet.av

Lotteri- och spelmarknadens ökade omfattning i sighar ökat behovet av en
tillsyn och kontroll. Utredningens förslag i liberaliserande fårriktning inte

innebära samhället förlorar sina möjligheter gripa in oseriösaatt att mot
marknadsaktörer. Den aktivamoderna datateknikens kort det möjligtgör att

i on-linespeldelta anordnas eller inhemskautomlands företag ellersom av
tillstånd.inteprivatpersoner uppfyller kraven för Bostaden och arbetsplatsensom

kan komma förvandlas till okontrollerade spelplatser med sociala skadoratt som
följd. De legala spelanordnarna riskerar blidessutom för otillbörligatt utsatta
konkurrens.

Utredningens förslag innebär i flera skärpningar påavseenden kraven hurav
lotterier och spel skall anordnas. En uppstramning lotterilagstiftningen utgörav

måni viss anpassning till de regelverk förhärskande bl.a. i Storbritan-ären som
nien och USA. Enligt utredningens nödvändigtmening det balanseraär att
vidgade intäktsmöjligheter med ökade möjligheter för samhället gripa in däratt

behövs.det

9.3 Folkrörelsema bör ökade möjligheter finansiera sin verksamhet medattges
intäkter lotterier och spelav egna

Folkrörelsernas verksamhet har varit betydelsefull för demokratin och den
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alltorganisationerna kommerideellaDeutveckling.välfärdsstatens avmoderna
Människor sluterframtiden.isamhällsnyttig roll ävenviktigspeladömaatt en

sina intressen.frågor odlaochför lösaföreningarisig att gemensammasamman
sysselsättning ochvettigfolkrörelsernasfår inom enungdomochBarn enrarn

föreningsdrivenmånga fall kanIarbetsformer.demokratinsskolning iovärderlig
huvudmannaskapet.offentligatill detviktigt komplementverksamhet ettvara

ochfrån landstingenstödformerolika staten,Utredningen att avanser
verksamhet.folkrörelsernasfinansieraförbetydelsefulltär attkommunerna

för direktapåverkadockkanoffentliga sektorn utrymmetdenKrympningen av
minskatsponsring,från reklam ochIntäkterfolkrörelserna. somtill sombidrag

frånbortfall deneventuelltintekan ersättalågkonjunkturen, ettföljd aven
sektorn.offentliga

förlita signärvarandeförutsträckning änmåste därför i högreFolkrörelserna
Ökade intäkterspel.ochsåsom lotterierfinansieringsformer avalternativa

enligt följandeåstadkommasspel kanochlotterier

lotteriertraditionellaattraktivareanordnaförförutsättningarna att
lotterier medanordnamöjlighetfolkrörelserna attförbättras att gesgenom

penningvinsterandelstörreen

folkrörelsedomineratförtillåts inom ettspelformer ramennya
spelföretag

befintliga spelmöjligtså blir göradetförenklas attreglerna att
kostnadernaoch minskaattraktivare

slopasbingoskatten

underlättasspelföretagstatligamedsamarbetsformer

detårs lotteriutredningarårs och 19871972 attlikhet mediUtredningen anser
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otillfredsställandeär de statliga spelföretagens och ATGs lotterieratt har brett
påsig bekostnad de ideella organisationernasut spel. Denna måsteutvecklingav

brytas folkrörelserna i första handatt större och bättrenu genom utrymmeges
förutsättningar för självfinansiering lotteri och spelverksamhet.genom egen -

Ökade möjligheter till självfinansiering medför inte endast ökade intäkter utan
också minskat bidragsberoende och ökatett utrymmeför det enskildaett

iinitiativet samhället. Statlig företagsamhet på lotteriområdet kan motiveras med
behovet effektiv samhällskontroll verksamheten. Det finns dock ingetav en av

påtyder folkrörelsernas verksamhet skulle mindreatt effektiv densom änvara
statliga särbehandlingen minskade.om

De statliga företagens och ATGs dominerande påställning spelmarknaden
kommer sannolikt bestå överskådligunder tid förslagatt även i liberaliser-om
ande riktning genomförs. Det finns därför behov fördjupa detett attav
samarbete mellan folkrörelserna och spelföretagen redan ägersom rum.
Samarbetet kan beståbl.a. i teknik och produktutveckling,gemensam -
samutnyttjande on-line terminalerav m.m.

9.4 Folkrörelselotteriema bör möjlighet anordna attraktivare traditionellaattges
lotterier med andelstörre penningvinsteren

I konkurrensen med det utbudet statliga lotterier kommer folkrörelsernasstora av
lotterier oftast till korta. De begränsade möjligheterna anordna lotterier medatt
penningvinster har flertal folkrörelser huvudorsakenett till detav angetts attvara

svårareblivit allt få avsättning för lotterier.att Anledningen till detta kanegna
ändrat konsumtionsmönster hos den lottköpandeett allmänheten. Allt färrevara

konsumenter köper lotter endast det skälet de vill stödja viss föreningattav en
eller viss verksamhet. Möjligheten vinna elleren presentkortatt etten vara
upplevs ofta mindre lockande konsumenterna. Varor inte behövssom av som
eller den enskildes krav kan undvaras. Presentkort visserligenpassar störreger
valfrihet handla i viss butik eller butikskedjaatt möjlighetvaror en attmen en
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mångabetala skulder skulle för angeläget behov. Ent.ex. motsvara ettav mera
vinst i form frihet använda vinsten där den bäst behövs.attav pengar ger

För lotterianordnaren har varuvinster den fördelen inköpsrabatter bidrar tillatt
lotteriets lönsamhet vinstvärdet i allmänhet inköpsvärdet.högreär änattgenom
Marknadsföringen ocksålotteriet kan underlättas fokuserasden till verkligtav om
attraktiva Påvinster drömbilen åroch drömresan. har dockt.ex.som senare
kostnaderna för hanteringen och distributionen varuvinster ökat betydligtav

allt personal-, frakt-större och portokostnader.genom

föreslårUtredningen folkrörelserna i utsträckning förstörre närvarandeänatt ges
möjlighet traditionellaanordna lotterier med andel penningvinsterstörreatt en
i vinstplanerna. kvarstårFör de önskar givetvis möjligheten endastattsom
erbjuda varuvinster.

Utredningen andelen penningvinster i folkrörelsernas fårlotterier inteattanser
så förutsättningarna för nuvarande marknadsuppdelning blirstor attvara

väsentligt fullständigändrade. En frihet svårförenligkan med nuvarandevara
regler skattebefrielse för folkrörelsernas traditionella lotterier. Om lotteri-om
skattelagen skulle tillämplig skulle omsättningen behöva öka förmarkant attvara
inte nettobehållningen skall minska. sådanUtredningen omsättnings-attanser en
ökning osannolik endast till följd penningvinsternaär släpps fria.attav

9.5. Folløörelserrta tillåtasbör anordna spel inom för folkrörelse-ettnya ramen
dominerat spelföretag

Även tillåtspenningvinster i högre utsträckning för närvarandeän görom
utredningen den bedömningen statligt domineradede spelbolagen alltjämtatt

påkommer förstegha lotterimarknaden. Decennier upparbetadatt ett av
kompetens, inarbetade produkter, lyhördhet för marknadssignaler inte minstoch

fungerandeväl försäljningsorganisation förmarknaden traditionellagör atten
lotterier inte undergå någrakommer dramatiska förändringar till folkrörelser-att
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fromma.nas

lotterier och spel inte kanintäkterfolkrörelsernasUtredningen att av egnaanser
förutsättningar introdu-folkrörelsernamindreväsentligt medöka än attatt ges

ändradekonsumenternasutsträckningispelformer större motsvararsomcera nya
önskemål.ochspelvanor

tjänsti folkrörelsernasKasinospelsverksamheti delrapportenUtredningen har
kasinospelsverk-för svenskutförlig redogörelse hur199233 lämnatSOU enen

utredningens övervägandensammanfattningutformas. Ensamhet skulle kunna av
finns i bilagafråga organisationsskissi ochdenna en

fristående folkrörelsernastiftelse därbildasbl.a. detI övervägs attrapporten en
ändamåltillStiftelsen skall hai styrelsen.representeradefinnsoch attstaten

fördelaungdomsverksamhetochfolkrörelsernas lokala barn-främja attgenom
spelföretag.från majoritetsägtstiftelsenöverskottet ett av

uppdragsärskild utredare medtillkallaregeringen valttillMed hänsyn attatt en
avstår utred-kasinospelsverksamhetföreslå svenskför eventuellregleratt en

sådan spelverksamhet.förslagfrån överväganden ochvidareningen om

automatspelfråga formerdå olikaikan komma ärspelformerDe avsomnya
opinionochtill den debattMed hänsyni Sverige.förbjudnaidag är somsom

utredningen bereddutbetalningsautomater inteårs förbud ärföregick 1979 mot
utbetalningsautomater. Denförbudetföreslå upphävandegenerellt motettatt av

folkrörelser-omöjligt förgjort detförbudet har dockutformningennuvarande av
försäljning sinateknik förlättkontrolleradsig modernutnyttja avatt avna

också förlämnatregleringen harnuvarandelotteriprodukter. Den utrymme en
spelverksamhet.illegalväxandesnabbt

sådanagällaförbud endast skallföreslår nuvarandedärförUtredningen att
formivinst uteslutandebetalaförkonstrueradespelautomater är utatt avsom

penning-slumpenuteslutande berorjvinstmöjlighetenoch där avpengar
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automater. Detta innebär föreslårutredningen spelautomater äratt att som
konstruerade för betala vinst huvudsakligen i form värdebevis,att ut av
spelpoletter liknande tillåtaseller skall värdeautomater. påKravet lottsedel som
bevis för deltagande i lotteriet slopas. Vinst återspel.skall kunna användas för

Smärre vinster till hundra kronor skall hanteringstekniska skäl kunnaupp av
frånutbetalas Tillstånd kommer därmed påkunna för spelautomaten. att ges

videolotterier.t.ex.

föreslåsVidare folkrörelserna skall på sådanaanordna spelrättatt attges
spelautomater konstruerade förär betala vinst i form ochatt utsom av pengar
där vinstmöjligheten huvudsakligen beror deltagarens skicklighet skicklighets-av

Tillståndautomater. kommer därmed påkunna för spel Pajazzo-att t.ex.ges
automater.

föreslårUtredningen för värdeautomater insatsenskall begränsad tillatt vara
16000 basbelopp ca fem kronor. fårHögsta vinsten inte överstiga 1 15
basbelopp ca 13002000 kronor ca fårbasbelopp 100 kr utbetalas ivarav

pengar.

föreslårUtredningen förvidare skicklighetsautomater skall insatsenatt vara
16000begränsad till cabasbelopp 5 kronor. fårHögsta vinsten inte överstiga

1300 cabasbelopp kr.100

Överskottet föreslås oavkortat tillföras det lokala föreningslivets barn och-
ungdomsverksamhet.

Tillstånd till spel dessa fårspelformer endast till folkrörelsedomineratettges
spelföretag med lokal förankring.

Utredningen har erbjudit spelmarknadens aktörer lämna förslag till hurattsex av
sådant företag skulle kunna organiseras. Cherryföretagen AB, Knutssonbolagenett

AB Folkrörelsernasoch Spel och Lotteri AB, FSLAB, har inkommit med
utförliga beräkningar och organisationsförslag. utgångspunktUtredningen har med
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kostnads-analysinvesteringsbedömning ochlåtit utförauppgifterfrån dessa aven
bilagaSeintäktsposter.och

folkrörelser-tillföraberäknaspå spelautomaterdessa slagsspelkanFullt utbyggt
år.miljoner kronor600minst perna

spel börochlotterierbefintligaförsvårar utvecklandetreglerVissa9.6 avsom
slopas

innehåller vissarådoch allmännaföreskrifterLotterinämndensochLotterilagen
lotteri- ochbefintligadeförsvårar utvecklandetonödigtvisregler avsom

lotteriivinsterandelminstaavkastning ochskälig ettReglerspelformerna. om
handomsättningenför delmotverka tasförkommit till stor omhar attatt aven

påbeslagskall läggaintelotterierolönsammaochkonsultföretag attav
haskallkonsumenternalotterierför lönsamma attmarknadsutrymmet samt en

marknaden störrebefogatdet ettUtredningen attrimlig vinstchans. gevaraanser
anordnameningsfulltdet ettfrågor. Bedömningen är atti dessa omavutrymme
bingospeletgällerdettillståndsmyndigheten. Närpåinte ligganormaltlotteri bör

motverkaförstödlagligtemellertid ha atttillståndsmyndigheten ettbör
medföraspelplatserantalför attkanSärskilt iöveretablering. tätorter stortett

föreslår därförUtredningenoacceptabla.blirspeletanordnaförkostnaderna att
fårtillståndsmyndighetenpå såmodifieras sättpå avkastningskälig attkravetatt

för det.särskilda skälföreliggerdetgrund endastavslå dennaansökan omen

motiveratförsta handinte ilottköpabeslutfall konsumentensvissaI är att en
lotterietsVetskapenverksamhet.vissstödja attvinna omattutanatt enavav

någotändamål slag kanallmännyttigt ettgår tillbehållning oavkortat varaett av
sådana anordnarenfall börvinstplan. Iattraktivförsäljningsargument änbättre en

dock finnasbörI lagenförhållande insatserna.tillivinsterfå andelenbestämma
för vinsteranvändasskallinsatserna samt attpå 35 %minstkrav attett av

fördelninginsatsernasskallkonsumentupplysning, ettanordnaren,s0m ange
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på lottsedel ellertrycksuppgifternakanDetta görastydligt attsätt. engenom
anslås spellokal.i

spelföretagochfolkrörelsernamellanSaznwbetsfonner statens9.7.

bolagsstämmaTipstjänsttill ABombudriksdagens attbemyndigatharRiksdagen
år. idrottenStödet tillmiljoner kronor55medtill idrottenstödgodta perett

spel.lotterier ochintäkternågot än statensprocent avavmotsvarar mer en
årändamålslotterianordnafår regeringsbeslutenligtPenninglotteriet AB ett per

ändamål.kulturellaandraochgår till konst,behållning oavkortat teatervars
spelföretagensstatligadeandelvissUtredningen har övervägt avom en

länderI andra ärfolkrörelserna.utbetalning tillförbehållning öronmärkasbör
behållningspelföretagsstatligtbestämdvissvanligt ettdet procentsatsatt aven
både AB1949medidrottsändamål. till ochFram avsatteföravsätts t.ex.

behållning till idrottenssindelarbestämdaPenninglotteriet ABochTipstjänst av
ändamål.allmännyttigarespektivefrämjande

spellotterier ochintäkteranvändningenUtredningen statens somavatt avanser
statsbudgeten.iintäkterpå andrasättskall bestämmasregel somsamma

Stödetvarandra.olika behovfrånhändas vägabör inte rätten motRiksdagen att
går braspelverksamhetenberoendehellerbör görastill folkrörelserna av om

från eventuellöverskottetdockdåligt. förutsätterUtredningeneller att en
tillförs folkrörelserna.internationella reglermedkasinospelsverksamhet

mellanförekommersamarbetevidare detförutsätterUtredningen att nusom
bestå framtiden.ikommerspelföretagenstatligaoch defolkrörelserna att

i sinoch ATGspelföretagenstatligadedessutomUtredningen attanser
lotterier ochintäkterbehovtill folkrörelsernasplanering skall hänsyn avta av

spel.
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10. Lotterilagstittningens huvudsakliga utformning

10.1 Den lagteløziska utformningen

Utredningen lotterilagen förståbör bli enklare och tillämpaatt attanser genom
flera materiella regler in i fålagen. För flexibilitetatt större börtas att en

beloppsgränser knytas till förändringar basbeloppet. För öka läsbarhetenattav
såbör lagen delas in inledslagen tillämpningsområdemed och definition-att att

Otillåtnaredovisas. lotterier förfarandenoch med s.k. förbudskatalog följser en
avsnitt tillstånd.med allmänna förutsättningar för gångenFör första införsettav

åldersgräns för deltagande i vissa spel begränsningar för anställda ochsamt
funktionärer delta i det egna lotteriet. Marknadsuppdelningenatt avspeglas
därefter i speciella bestämmelser för folkrörelserna, statliga spelbolag, ATG,
banklotterier och kommersiella spelanordnare.

Utredningen nuvarande ordning med särskild lag visstattanser en om
förströelseautomaterautomatspel har medverkat till det illegala påspeletatt

dessa utvecklats okontrollerat. Den kartläggning det illegalaautomater speletav
utredningen genomfört i samarbete Rikspolisstyrelsenmed och SCB visarsom att

förströelseautomater ofta missbrukas för illegalt föreslårspel. Utredningen därför
automatspelslagen arbetas in i lotterilagen och Lotteriinspektionenatt skallatt

utfärda typgodkännande för förströelseautomater.även Detta det möjligtgör att
förbjuda s.k. pokermaskiner tillåtnaidag förströelseautomater.är Ensom som

konsekvens blir lotterilagens straffbestämmelser tillämpligaatt görs ävenannan
vid överträdelser bestämmelser förströelseautomater.mot om

Lotterinämndens möjligheter och kontrollera lotteri och spelmarknadenatt styra -
förstärks nämndens uppgraderas till Iotteriinspektion rejältatt medgenom en
utökade befogenheter.
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eller arbetsplatsen användsbostadenförutsätteroch spelLotterier10.2 attsom
förbjudsSpelplatssom

förutsätterlotterier och spelanordnamöjligtDatatekniken det attgör att som
utgångs-En grundläggandeanvänds spelplats.arbetsplatsenochbostaden som

spelformer.oacceptablasocialtlotteriregleringen motverkaförpunkt är att
inteför allmänhetenföreslår lotteri anordnasiinsatserUtredningen ettatt som

bostadenbedrivas medpå sådant lotteriet kommerskall erläggas sätt attatt
iinsatser erläggsomfattarFörbudetspelplats.arbetsplatseneller somsom

på i bank,överföring medel kontodragningentillanslutningomedelbar avgenom
ianspråktagande tillgodohavande hosellerkreditinstitutannat avgenom

användningen s.k. kortförbjudsdenna regelspelföretag. Genom smarta somav
insats iför erläggadelvis användashelt eller kunnakonstruerade för attär att

spel.

såfå främjandereglerna byggseffekt krävskunnaförbudet skallOm attutatt
yrkesmässig verksamhet ellerden iutkrävaskommakan att annarsav somansvar

kommunikationsanordning tilldatabaseradtele ellerförvärvssyfte ställeri -
sådana lotterier.betalning tilleller förmedlarförfogande för

Traditionella lotterier10.3

tillåtet folkrörelserna anordnaföreslår fördet skallUtredningen attatt vara
uppgående basbelopptill högstpenningvinsterlotterier medegentliga ett per

tillstånds- registrerings-ellerfråga regionaltlokalt ellerdetvinst är ettomom
tillåtaNågra intemotiv förbärandetio basbelopp.lotteri och attannars

inte och därförlotterier finns böroch regionalavinster i lokalavärdepapper som
tillåtas.

förändring det gälleringen principiellförslag innebär närUtredningens

lotterier. Varuvinster kommerfolkrörelsernas ochgränsdragningen mellan statens
vinstplaner.dominera folkrörelselotteriernasfortsättningeniäven att
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föreslåsFör traditionella lotterier lotteriet skall betala minst 35att ut procent
insatserna vinster. Ett obligatoriskt krav lotterianordnaren påär attav som

lottsedeln insatsernahur fördelas.anger

Registreringslotterierna betydligt tillståndslotterierna.de lokalaomsätter änmer
föreslårUtredningen för registreringslotterier utvidgas. Registrerings-att utrymmet

lotterierna kommer dock treårstillståndslotterierbenämnasatt ärsom en mera
adekvat benämning. Den sammanlagda omslutningen treårsperiodunder en
utökas till högst 20 basbelopp. fårUnder denna period föreningar anordna

tillståndegentliga lotterier särskilt för fårvarje lotteri. Vinstutan utgöras av
värdepapper och vinst får uppgå tillutgörs högst basbelopp.ettsom av pengar

på obligatoriska behållsKravet kontrollanter för information tillansvaretmen
insatsernaskommunen åretsammanlagda belopp under vidoch periodens slutom

påöverförs kontrollanten.

10.4 Bingo

Utredningen konstaterar bingospelet, Sverigesär enskildastörsta spel,att som
fick rejäl omsättningsökning tillåtetdet blevnär med penningvinster.en
Utredningen vinsterna fåbör värdepapper ochutgöras särskildaattanser av om

föreligger,skäl vill stimulera till ökat intresse för bingospelett.ex. ettom man
enstaka riksomfattande bingospel, bör värdet högsta vinstenettgenom av

uppgå till 10 basbelopp.

Utredningen handikapporganisationer bör vidgade tillståndsmöjlig-attanser ges
heter i lagen införa bestämmelse vid prövningatt attgenom en om av

bingotillstånd frånansökningar handikapporganisationer skall länsstyrelsenom
beakta verksamhet främjar förståelsenäven för och underlättar anpassningensom

handikappade barn och ungdomar i samhället.av

föreslårUtredningen vidare bingoallianser tillståndshavare.skall kunna bliatt
Detta förutsätter alliansen juridiskär Bingoalliansen fördelaratt en person.
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nettobehållningen inträdeoch beslutarbland alliansens medlemmar om av nya
Vid fördelningen skall med undantag vadmedlemmar. sagtssom ovanav om

till ungdomsverksamhet. En föreninghandikapporganisationer, hänsyn främst tas
kvällsbingo inte missgynnas vid fördelningenlotterier eller skallanordnarsom

alliansens överskott.av

år någonföreslåsTillståndstiden förlängd till begränsningbli utantre av
omsättningen.

Den fria sektorn10.5

åren blivit invecklad.fria sektorn har med alltRegleringen den merav
svåra17, 17b bestämmelsernaUppdelningen olika lagrum 17a, gör äratttre

förstå förenklastillämpa. Utredningen reglerna kan betydligtoch attatt anser
för lotteriersamtidigt folkrörelserna bör ökat varkenett utrymme somsom ges

tillstånd eller registrering.kräver

förslår frisektorslotterierUtredningen reglerna folkrörelsernas samlas iatt ettom
kommersiella fria sektornunder rubriken Denlagrum folkrörelsemas lotterier.

rubrikenflyttas till lagrum under kommersiella lotterier.ett

får 16 basbelopp cirka fem kronor. Värdet högstahögst 000Insatsen avvara
får uppgå 16till basbelopp cirkavinsten i folkrörelsernas fria sektor högst 5

kronor.000

på så försäljningtillställning uppmjukas medKravet samband med sätt att
får fyra före tillställningen. Bruketlottlistor veckor anordnaäga attrum

motionslopputlottning entrébiljett, programblad eller deltagarbevis i t.ex.
legaliseras inom för fria sektorn.denramen

SOU 1992 130



38

Tillrtåndrgivningens organisation10.6

påTillståndsgivningen fyra myndigheter;enligt nuvarande ordning uppdeladär
Utredningenlänsstyrelserna och kommunerna.regeringen, lotterinämnden, anser

påtillståndgivningens organisation underlätta kravet likformiga bedöm-böratt
riksomfattande lotterier och spel. Utredningenregionala ochningar lokala,av

tillprincipiellt felaktigt regeringen dels hardet att att ta ettvaraanser vara
tillståndförhållande förtill statliga spelbolagen dels beslutarägarintresse i de om

tillståndsgivningenföreslår därför för samtligaUtredningendessa bolag. att
överförs till central oberoende myndighet;riksomfattande lotterier och spel en

Lotteriinspektionen.

påTillståndsgivningen för restaurangkasinospel och spel ärvaruautomater
tillståndsgivningen för servering alkoholdrycker. I direktiven Dirtillkopplad av

tillståndsgivning enligt199268 till utredningen lagen handelöversyn omom av
vårdLHD handläggning enligt lagen missbrukare imed drycker och avom

förutsättningarna förfall LVM utredaren skall analysvissa göraattanges en av
tillståndsgivningen enligt LHD överförs till kommuner-konsekvensernaoch attav

na.

överföraLotteriutredningen det finns förutsättningarhar övervägt attom
påtillståndsgivning tillför restaurangkasinospel och spel varuautomater

kommunerna.

tillståndsgivningenMotivet för lokala egentliga lotterier ladesför överatt
det lokala föreningslivet1989 kommunernas förtrogenhet medkommunerna var

198788141 förutsättas23. handläggare kanprop. Kommunens haävens.
finns inomskaffa sig kännedom de spellokaler kommunenslättare att somom

speltillståndregionalt eller centralt placerade handläggare. Omgränser än
får underordnad betydelse.meddelas spelanordnaren dock lokalkännedomen en

tillståndsgivning, tillsyn kontroll kan det i stället betydelseFör och störrevara av
möjlighet till vidare överblick marknaden.med en av
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överblicken restaurangkasinospelsmarknaden finns idag inomDen bästa över
året.Lotterinämnden. Marknaden 500 miljoner kronor Antaletomsätter över om

tillstånd år.har ökat kraftigt under Frekvensen dock inte tillräcklig förärsenare
upprätthålla erforderlig kompetens inom mindre eller medelstor kommun.att en

Även många svårigheterfalllänsstyrelserna har i tillgodose kravatt en
tillståndshavarna.effektiv tillsyn och kontroll av

föreslår tillstånd påUtredningen därför till restaurangkasinospel och spelatt
flyttas till Lotteriinspektionen.varuautomater

Tillståndsgivningens behållsorganisation i övrigt enligt nuvarande ordning.

Tillståndrhavare på10.7 för restaurangkasinospel och spel varuautomater

bibehållaLotteriutredningen finnshar huruvida det skäl kopplingenövervägt att
serveringstillstånd tillstånd påmellan och för restaurangkasinospel och spel

tomater.varu au

speltillståndUtredningen det otillfredsställande inte kan tilläratt attanser ges
den normalt bedriver restaurangkasinospelet eller varuatomatspelet tillutansom

serveringstillståndet, Såvälinnehar innehavarenden dvs. spellokalen.som av
tillståndsgivning tillståndtillsyn och kontroll skulle underlättas kundesom om
meddelas spelanordnaren.

serveringstillståndKopplingen till innebär kommunens enligt §61vetorättatt
fåhandel med drycker kan betydelse för länsstyrelsenslagen hand-ävenom

speltillståndet.läggning Ett kommunalt skall motiv efterföljasveto oavsettav av
Även tillståndhar möjlighet i falllänsstyrelsen. länsstyrelsen meddelaattom

serveringstillstånd oförskylltdär det saknas kan spelanordnaren komma att
serveringstillstånd.drabbas indragetettav

föreslår tillståndUtredningen till roulettspel, tärningsspel och kortspel skallatt
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inte den innehar spellokalen.anordnar spelet ochmeddelas den somsom

Tillstånd anordnas i samband med ai framtiden förutsätta speletbör även att
liknande anläggning, b hotellnöjestillställning inom nöjespark eller ochoffentlig

på sådanatillståndsprövningen alltjämt vikt läggasVid börrestaurangverksamhet.
på behåller förströelse-tillgodoser spelet sinomständigheter kravet attsom

till sig och ungdom.karaktär och inte lockar barn

tillsynsjitnktionen förstärks10.8 Den centrala

måstelotteri spelverksamheten underkastadUtredningen ochatt vara enanser
tillsynsfunktioneneffektiv statlig tillsyn och kontroll. Den centrala bör vara

befogenheter och stävja överträdelser givna reglerutrustad med attresurser av
tillhandagå tillståndsmyndigheter, lotteri och spelanordnarelägreäven attmen

tillinformation service. viktig uppgift ingamed utbildning, och En är att attse
olika lotterianordnare.omotiverade skillnader mellangörs

föreslås påbli det Lotterinämnden och skallLotteriinspektionen namnetnya
inklusivetillsyn samtliga lotterier och spel i riket, decentral överutöva som

statliga spelbolagen och ATG.anordnas deav

för Finansinspektionen bör Lotteriinspektionenlikhet vad gällerI med som
frågamöjlighet förelägga vite döma vitet detmed och äratt ututrustas om om

upplysningar eller in handlingar behövs1 till inspektionen lämna sändaatt som
otillåtenför tillsynen 2 upphöra med verksamhet.

Överklagandebestämmelser10.9

föreslår behållsUtredningen nuvarande instansordning i princip. Omatt en
avslår tillstånd tillkommun ansökan överklagas beslutet länsstyrelsen.omen

får Lotteriinspektionen. LotteriinspektionenLänsstyrelsens beslut överklagas till
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prövningstillstånd.inteinspektionenöverklagandefår intedock gettpröva ett om
prejudikatinstans.rollinspektionensrenodladenna regelSyftet med är att som

tillstånd förinstansförstaiLotteriinspektionen beslutarärenden därI t.ex.
regeringen.tillbeslutetlotterier spel överklagasochriksomfattande

föremålblikunnainstans börLotteriinspektionen i sistaregeringen ochBeslut av
påfråga ansökanavslagdetregeringsrättenrättsprövning i ärför ett enomom

sådan följaprövning tordetill rätts-spelform. Rättkommersiell avom en
mänskliga rättigheterna.dekonventioneneuropeiskaoch denprövningslagen om

Lotteriinspektionen skall kunnadömtsförelagts ellerviteBeslut ut avom som
besvär.hos kammarrättenöverklagas genom

10.10 Avgifter

deväsentligt lägrelotterilagen änmed stödavgifter ärDe uttas somavsom
tillståndsgivning,kostnader förMyndigheternasavgiftsförordningen.enligtgäller
år. intäkteruppgår Demiljoner kronortill 40kontrolltillsyn och än permer

Detkostnaderna.avgifter täcker knappt tioformiinlevereras procent avavsom
bibehålla hanterings-avgiftssystemifrågasättas det finns skälkan ettatt varsom

avhållandefungeraavgift dockintäkterna. En kanöverstigerkostnader sannolikt
syftar tillavgiftsförordningen bättreansökningar.för obefogade Den ennya

regionalarikslotterier,myndigheter. När det gällerför statligakostnadstäckning
börtillämplig. För kommuneravgiftslagenbingospellotterier och bör göras

självkostnads-kommunalai enligt med denavgifterna bestämmas kommunenav
principen.
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10.11 Bingoskatten påoch konsulttjänster avseende folløörelsemas lotteriermomsen
avskaffas

Utredningen beskattningen folkrörelsernas lotterier och spel börattanser av vara
förslårlikformig och därför den skattefrihetennuvarande för folkrörelsernasatt

egentliga lotterier utvidgas till gälla bingospel och andraäven spel kanatt som
komma anordnas folkrörelserna. Härigenom folkrörelsernakanatt av ett
enkelt tillföras omkring 63 miljoner år.sätt kronor Förslaget förutsätterper
ändringar i lagen 1972820 påskatt spel.om

I mervärdeskattelagen föreskrivs lotterier inte momsskattepliktiga.äratt
Bestämmelsen omfattar inte konsulttjänster avseende lotterier. Ettmoms
serviceföretag sköter bingohall eller egentligt pålotteri uppdragsom en av
föreningar påskyldigt debiteraär sina tjänster frågadetatt ärmoms ettom om

tillhandahållandeskattepliktigt förening tillståndmed anordnaeget atten
bingo eller egentligt lotteri. Detta kan undvikas serviceföretagetattgenom

tillståndmeddelas till bingo- eller egentligt lotteri med stöd undantags-av en
bestämmelse i lotterilagen. Denna nödlösning har praktiserats för inte belastaatt
föreningarna med betungande momskostnad. Ur principiell synpunkt detären
dock betänkligt tillståndmeddela till kommersiella företag. Motiven föratt
lotterilagens undantagsmöjlighet lämna för stiftelsenatt utrymme t.ex.var
Litteraturfrämjandet och Folkets husföreningar i få tillstånd.glesbygd att
Utredningen det dessutom tveksamt lotterilagens regler skall utgöraattanser

frånför befrielsegrund mervärdeskatt. Det kan därför diskuteras införaatt en
särskild skattebefrielse sådanaför konsulttjänster.

Som princip bör särlösningar i mervärdeskattelagen motiverade tekniskavara av
svårigheter bestämma skatteunderlaget. En utvidgning undantaget föratt av
lotterier i mervärdeskattelagen kan smittoeffekter på andra verksamheter. Ett
ytterligare skäl undanta dessa frånslags konsulttjänster skattepliktmot att är att
det inte finns förstöd undantag i EGs sjätte mervärdeskattedirektiv.

Utredningen vid samlad bedömning fördelarna med särskildattanser en en
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föreslår mervärde-därförUtredningennackdelarna.skattebefrielse överväger att
tillhandahållslotteriså ochtjänstkompletterasskattelagen ettatt somavsersom

från mervärdeskatt. Förslagetfriorganisation skallallmännyttig ideell varaen
föreslårUtredningen dessutomkostnad förytterligaremedför ingen attstaten.

bestämmelseuttryckligmedkompletteraslotterilagen bör att ettomen
tillstånd får ibedriva verksamhetenLotteriinspektionensserviceföretag med

tillståndshavarens ställe.

radio och TVLotterier i10.12

i närradio ochlotterier och bingospelråder bedriva egentligaförbudIdag mot att
rundradio-Något finns inte det gällermotsvarande förbud närkabeltelevision.

iaktta saklighetprogramföretags skyldighetRadiolagens reglersändningar. attom
lotterianordnareenskildainte programinslag däropartiskhet medgeroch gynnas

emellertid dragningar skerPå harsitt nyhetsvärdeframför andra. grund somav
radionämnden. FolkrörelsernasPenninglotterietTipstjänst ochhos accepterats av

på Satellitsändningarmotsvarandetorde bedöma sätt.BingoLotto-spel attvara
området.lagregleradeutanför detfaller helt

vidmakthålla totalförbudbefogatinteUtredningen det ett motattvaraanser
statliga ochkabeltelevision. spelbolagFolkrörelserna,i närradio ochlotterier

efteritillstånd möjlighet bedrivaLotteriinspektionenbörATG t.ex.attgesav
bingoverksamhetenförutsättning den lokalaradio TV underBingoLotto i och att

kabeltelevision får tillståndfråga endastlokalradio ellerinte Om det ärstörs. om
allians ideella föreningar.sammanslutningtill avges en

13 Reklamlotterier10.

enligtstraffbartreklamlotterierkommersiellaAnordnande renodlade ärav
Utredningensällan.utlottningar beivras mycketEnskilda företagslotterilagen.

fall med folkrörelsernaslotteriform i vissa konkurrerarillegaladennaattanser
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traditionella lotterier. Utredningens förslag Lotteriinspektionen befogenhetatt ges
förelägga och döma vite bör möjligheter stävja bruket illegalaatt ut attge av

reklarnlotterier.

fårsärskild form tillståndEn reklarnlotterier regelmässigt regeringen.av av
Lotterier anordnas under sparbankernas s.k. sparbanksveckor och bankernassom

på ändamål.s.k. vinnarkonton exempel lotterier har sparfrämjandeutgör ettsom
Dessa lotterier inte betrakta allmännyttiga i den nuvarandeär att som
lotterilagens mening. Utredningen pådock de inte inkräktar detattanser
tillgängliga marknadsutrymmet för lotterier därföroch bör kunna tolereras även

föreslåsi fortsättningen. Eftersom Lotteriinspektionen tillståndbesluta till allaom
riksomfattande lotterier krävs uttrycklig bestämmelse i lotterilagen.en

10.14 Konsekvenser utredningens förslagav

Utredningens10.14.1 förslag leder inte till ökat spelberoende

våra fåUtredningen medveten förslag till följdär kan den totalaatt attom
vårtkonsumtionen lotterier och spel ökar i land. relativtDen kraftigaav

åttiotalenvolymtillväxten under sjuttio hushållensoch har emellertid inte ökat
förhållandespelbenägenhet i till deras disponibla inkomster. Utvecklingen visar

förmågakonsumenterna påhar fatta väl awägda beslut redanatt att en
variationsrik teknisktoch utvecklad spelmarknad. kan inte förnekasDet vissaatt
konsumenter tvångsmässigthar omdöme andra och utvecklarsämre än ett

sådantberoende spel. Ett emellertid påbeteende kan utvecklas allaav
marknader med fria konsumentval.

Utredningens förslag sammanhållenutbyggd och tillsyn och kontroll överom en
lotteri och spelmarknaden Lotterinämnden tillbyggs Lotteriinspek-att utgenom

fårtionen och spelformer endast bedrivas folkrörelsedomineratatt ettnya av
företag och den marknaden förväntaskan minska lotterier ochatt svarta samt att

förspel anordnas allmänheten med bostaden förbjudsspelplats talar försom som
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antalet spelberoende inte ökar.att

Utredningen svensk forskning spelberoende lika angelägenärattanser en om
sådanforskning andra beroendeskapande aktiviteter. forskningEn skullesom om

på försåldakunna finansieras särskild avgift lotter. Utredningen villgenom en
inte föregripadock Folkhälsoinstitutets föreslårkommande överväganden och

någon sådandärför inte avgift.

10.142 Utredningens förslag kan leda till långsammareintäkter ökaratt statens

Våra återställaförslag syftar till påbalansen lotterimarknaden till folkrörelser-att
favör. Större delen den beräknade intäktstökningen kommer tjänas inattnas av

påspel spelformer och den illegala spelmarknadenattgenom nya genom
minskar. måttligaDen föreslagna relativt ökningen andelen penningvinster iav
folkrörelsernas traditionella lotterier kommer sannolikt inte marginelltänannat
påverka försäljningen de statliga spelbolagens Våroch ATGs produkter.av
bedömning intäkter lotterier inteär och spel kommer uppvisaatt statens attav

enastående ökningstakt åttiotalen.sjuttiounder ochsamma som

föreslåsDe reglerna träda i kraft den januari1 1994.nya
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LOTTERILAG 19930000

Allmänna bestämmelser

Tillämpningsområde

§1 Denna lag gäller för lotteri eller harannatom pengar, ettvaror som
ekonomiskt värde. Lagen gäller för automatspeläven vinst endast i formsom ger

påfrispel automaten.av

Lagen påinte tillämpligär svenska premieobligationslån.statens

Definitioner

§2 Med lotteri verksamhet, där eller flera deltagare lottning,avses en en genom
gissning, vadhållning eller liknande förfarande, erhållamed eller insats, kanutan en
vinst till högre värde vad ochän de övriga få.deltagarna kanvar en av

Vid bedömning verksamhet lotteri skall hänsynär till verksam-ettav om tasen
hetens allmänna karaktär inteoch endast till den eller mindrestörre grad slumpav

föreligger i det enskilda fallet.som

3 § Som lotterier, kan vinst enligt § första också2 stycket skallsom ge anses;

marknads- tivolinöjen, såsomoch automatspel och bollkastning, även om
vinstmöjligheterna inte någontill pådel beror slumpen,

kedjebrevsspel liknandeoch ispel vilka vinstmöjligheterna huvudsakligen
beror antalet deltagare inträder i spelet.som

4 § Rätt till fortsatt spel vinstär enligt denna lag.att anse som

5 § Med egentliga lotterier vadhållningtraditionella lotterier, och lottenavses annat
inte kedjebrevsspel,är eller liknande spel eller bingospel, roulettspel,som

tärningsspel, kortspel eller automatspel.

Med traditionella lotterier lotterier bedrivs med lottsedlar eller liknandeavses som
deltagarbevis eller med lottlistor och där antalet insatser och vinster värdetsamt av
dessa bestämda enligtär i förväg fastställd vinstplan.

6 § Med bingospel lotterier förutsätter deltagaren pånärvarandeärattavses som
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skallVinstmöjligheternabingobricka.lottsedel varadär köperochspelplatsen en
ochbingobrickanmedsammanfaller attdrasdeberoende somnummeromav

anspråk på vinst.singördeltagaren genast

elektroniska spelautomaterpå mekaniska ellerspel somautomatspel§ Med7 avses
vinst iellerekonomiskt värdemedvinstbetalaför ett gekonstruerade utattär

påfrispelform automaten.av

vinst ibetalakonstruerad för utär attspelautomatpenningautomat ärEn somen
slumpen.huvudsakligen berorvinstmöjlighetenoch där avform pengarav

vinstbetalaförkonstruerad utär attspelautomatärEn värdeautomat somen
vinstmöjlig-och därliknandeellerspelpolettervärdebevis,formhuvudsakligen i av

slumpen.huvudsakligen berorheten av

vinstbetalaförkonstruerad utspelautomat är attärskicklighetsautomatEn somen
spelarensberordelvisellerheltvinstmöjlighetenoch där avi form pengarav

skicklighet.

endastvinstförkonstrueradspelautomat är att geförströelseautomat ärEn somen
huvudsakligen berorvinstmöjlighetenoch därpå avfrispelformi automatenav

skicklighet.spelarens

vinstbetalaförkonstruerad utär attspelautomatvaruspelsautomat ärEn somen
slumpen.delvis berorellerheltvinstmöjlighetendäroch avformi varorav

1962381enligt lagenbasbelopplagenligt denna ombasbelopp§ Med8 avses
bestämstill beloppavrundning sketillämpning skallVid avförsäkring. somallmän

Lotteriinspektionen.

förfarandenochOtillåtna lotterier

tillåtetinte§ Det9 är att

spel,liknandeellerkedjebrevsspelanordna

fartygombordplatserandra änpenningautomaterspelanordna
trafik,internationelli

ideltagareerbjuderdenneförombudellerlotterianordnaren ettav
omedelbariinsatserläggaarbetsplatsenfrån ellerhemmetlotteriet att

på i bank,medel kontoöverföring annatdragningentillanslutning avgenom
spelföretag,hostillgodohavandeianspråktagandeellerkreditinstitut avgenom
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kredit för insatserdenne lämnarombud förlotteri elleranordnaren4. ettav
i lotteriet.

§§.44-48finns ipenningautomaterföreskrifterSärskilda om

Främjanderegler

förvärvssyfteiverksamhet ellertillåtet yrkesmässigi§ inte10 Det är att annars

för,till förfogandekommunikationssystemdatabaserattele- ellerställa
deltagande inågot främjabetalning till eller sättförmedla annat

erforderligttillåtet saknarinte ellerlotteri,anordnatlandet ärinomett som- tillstånd,
lotteri,landet anordnatett utom-

tillhandagå ivid deltagandeanordnarenmedgivande ettannanutan av
tillåtet,lotteri ärsom

delaktighet ii bevisandelanordnarenmedgivande ettavyttra omutan av
på bevisettillsärskildtillförsäkra rätti 2 ellerlotteri annanavsessom

däri ellereller andelutfallande vinst

delaktighetsbevisförsäljningvidanordnarenmedgivande somutan avav
innehålla bevisetellersärskildabetalning isälja beviseti 3 postermotavses

köpeskillingen.försäkerhetsom

lotteriTillstånd anordnaför ettatt

lotteri föranordnavillskall denföljer denna lag§ inte ettOm11 annat somav
sådantfrågaitillstånd gällerför det. Detsammaansökaallmänheten omom

förinte anordnasautomatspeltärningsspel, kortspel ochroulettspel,bingospel, som
i förvärvssyfte.anordnasspeletallmänheten, om

lotterietkretsinte denallmänhetenföranordnat§ lotteri skall12 Ett somomanses
påvisbar gemenskap.på gång och harliten, slutenriktar sig till är enen

får det kanendastTillstånd lotteri lämnas§ anordna attantas13 att ett om
från lämpligtsynpunktallmän sättbedrivaskommer samtverksamheten ettatt

bestämmelser.ochföreskrifter, villkormeddeladeenligt

för verksamhetenbehövs,skall, detlagföljer denna§ inteOm14 annat omav
tillstånds-ochtillståndsmyndigheten godkännerföreståndarefinnas en avsomen

förordnad kontrollant.myndigheten
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§15 Om det inte finns särskilda skäl eller följer fårdenna tillståndlagannat av att
anordna egentliga lotterier och bingospel endast lämnas värdet vinsterna iom av
lotteriet minst 35 insatsernas värde.motsvarar procent av

Vinstandelen skall anslåslottsedel, eller i spellokalen.anges

§ Tillstånd16 fåranordna lotteri förenas med särskilda villkoratt medsamt
kontroll- och ordningsbestämmelser. Sådana villkor och bestämmelser får inte göras
onödigt betungande tillståndshavaren.för

Tillstånd§17 anordna fårautomatspel endast lämnas, under förutsättningatt

varje spelautomat förses tillståndshavarensmedatt märke eller känne-
tecken,

det kan råderordninggod inom den påatt lokal ellerantas denatt plats
där spelet skall bedrivas,

det kan barn eller ungdom inte otillbörligenatt lockasantas att deltaatt
i spelet.

Typgodkännande

18 § Förslutna lotter, bingobrickor och spelautomater skall godkänd typ.vara av
Teknisk utrustning används för insatser, dragningar likasåoch kontroll skallsom vara

godkänd typ.av

Lotteriinspektionen frågorprövar typgodkännande. Ett beslutom typ-om
fårgodkännande förenas med villkor.

tillståndspliktigAnnan verksamhet

§ Tillstånd19 erfordras för

tillståndshavarebiträda anordna lotteri,att att

tillverka, importera eller saluföra lotter, bingobrickor,att spelautomater
teknisk utrustning skall användas för insatser,samt dragningar ochsom

kontroll i lotteriverksamhet,

inneha penningautomat, värdeautomat och skicklighetsautomat.att
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i vissa lotterierdeltagandeVillkor för

tärnings- och kortspel ellerår får i roulett-,inte deltainte fyllt 18§20 Den som
på förströelseautomater.automatspel speli änannat

sådana lotterier i 20ifunktionärer i bingospel ellereller§ Anställda21 som avses
får i lotteriet.inte delta§

lotterierFolkrörelsemas

egentliga lotterierBingospel och

lotteri, inteegentligtTillstånd bingospel eller utgöranordna§22 att som
får till juridisksvenskvadhållning hästtävling, lämnasi samband med person som

föreningideell ochär som

ändamålallmännyttigt inom landet,syfte främjahuvudsakligttillhar att

ändamålsådanthuvudsakligen tillgodoseri sin verksamhet samt

såvida tillnågon det inte med hänsyninträde medleminte vägrar som
föreningens verksamhet eller syfte elleromfattningenellerarten av annanav

för detta.finns särskilda skälorsak

får tillstånd i förstaanordna lotterierskäl,finns särskildaOm det att som avses
förening juridiskjuridisk ideell ellerförmeddelasstycket än personenpersonannan

ändamål landet.syfte främja allmännyttigthuvudsakligttillhar utomattsom

får serviceföretag förfått tillstånd lotteriet anlitaanordnaharDen ett attattsom
sådant serviceföretag skall hatillståndshavarens bedriva verksamheten. Ettställei

tillstånd.Lotteriinspektionens

fårTillstånd till juridiskbingospel utgör§ anordna23 att person som enges en
§ förstasådana villkoren iföreningar uppfyller 22ideellasammanslutning somav

år gången.tillståndsådant får förlämnasstycket Ett1 tre-

får§ vinstmed stöd 22 utgörsegentliga lotterier anordnas§ I24 avav somsom
bedrivas inom eller flerauppgå lotteriet skalltill högst basbeloppett enompengar

basbelopp.i fall tioi län och högstkommuner annatett

får§ värdet högsta§ och 23med stöd 2225 § bingospel anordnasl avavsom
inte överstiga basbelopp.vinsten ett

fårfinns särskilda skäleller detfrämja bingospelets utvecklingI syfte att annarsom
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Lotteriinspektionen medge får uppgåvärdet högsta vinsten till högst tioatt av
basbelopp.

tillståndsprövning§26 Vid enligt §22 och §23 skall särskild hänsyn till vilkettas
behov lotteriinkomster sammanslutningen kan ha för sin verksamhet.antasav som

Vid bedömningen frånbehovet inkomster bingospel skall hänsyn främstav tasav
omfattningentill ungdomsverksamheten i ändamålsammanslutningarav vars

naturligen kan förenas med ungdomsverksamhet sådantill verksamhetsamt som
förståelsenfrämjar för och underlättar anpassningen handikappade ungdomar iav

samhället.

§27 Om det kan lotteriet inte kommer lämna sammanslutningen skäligantas att att
påavkastning grund för höga påkostnader eller fåröveretablering marknadenav

tillståndsmyndigheten avslå tillstånd.ansökanen om

sådan§28 En sammanslutning i §22 och verksam huvudsakligenärsom avses som
inom får tillståndendast kommun treårsperiodunder anordnaatten ges en

treårstillståndegentliga lotterier förutsättningunder

lotterierna bedrivs endast inom den eller de kommuner däratt samman-
slutningen verksam,är

insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier sammanslutningenatt som
med stöd denna treårsperiodparagraf uppgåranordnar under till högstav en
20 basbelopp,

vinst uppgår tillutgörs högst basbelopp,att ettsom av pengar

tillståndsmyndighetendet finns föreståndaregodkänd föratt lotte-en av
rierna och

från sådanlotteriet inte bedrivs fast försäljningsplats, tillhandahållsatt som
serviceföretag.ettav

påSpel värdeautomater

§ får29 Spel värdeautomater tillstånd,efteranordnas under förutsättning

värdet spelarens uppgårinsats 16till högst 000 basbeloppatt spel,av per

värdet uppgårhögsta vinsten 1till högst 15 basbelopp högstatt av varav
1300 fårbasbelopp utbetalas i pengar,
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påhögst fem varjevärdeautomater placeras spelplats.att

återstårsamtliga intäkter frånräknatssedan kostnaderna skallatt som
förhållandetillföras det lokala föreningslivet i till behov gjordaoch

arbetsinsatser.

Tillstånd får endast lärrmas till svensk juridisk till övervägande delen person,- som
sådana tillståndsammanslutningar i 22 Innan lämnasägs skallav som avses

beredas tillfälle sigkommunen placeringen värdeautomater inomöveratt yttra av
kommunen.

påSpel skicklighetsautomater

på får§ skicklighetsautomater tillstånd,30 Spel efteranordnas under förutsättning

uppgårinsats till 16värdet spelarens högst 000 basbelopp spel,att av per

uppgår 1300värdet vinstenhögsta till högst basbelopp,att av

fårhögst fem skicklighetsautomater placeras varje Spelplats,att

återstår frånräknatssamtliga intäkter sedan kostnaderna skallatt som
förhållandetillföras det lokala föreningslivet i till behov gjordaoch

arbetsinsatser.

Tillstånd får endast lämnas till svensk juridisk till övervägande delen person, som
sådana sammanslutningar tillståndi 22 Innan lämnas skallägs av som avses

kommunen beredas tillfälle sig placeringen skicklighetsautomateröveratt yttra av
inom kommunen.

fårLotterier tillståndanordnas utansom

sådan§ får31 En sammanslutning i §22 anordna egentliga lotterier utansom avses
tillstånd, under förutsättning

lotteriet anordnas i samband medatt

a offentlig förmån ändamål,tillställning till för allmännyttigt helaom
behållningen ändamål,tillförs detta

b allmän för förmånsammankomst framförande konstnärligt verk till förav
allmännyttigt ändamål behållningen ändamål,hela tillförs dettaom
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sammanslutningensammankomst anordnar ellerc tillställning eller som
i ellerdeltar

d bingospel.

för tillställningen,bedrivs inom det sammankomstenlotteriet endastatt
området,avseddaeller bingospelet

uppgår 16till 000 basbelopp,varje insats högstvärdetatt av

uppgår 16vinsten till högst basbelopp,värdet högstaatt av

vinsterna minst 35sammanlagda värdetdet procentmotsvararatt avav
insatser och vinster värdet dessainsatsernas värde, antalet ärsamt avom

enligt uppgjord plan,bestämda

vid lottköpetvinstdragningen inte redan harlottköparen, ägtatt rum,om
påfår vinstdragningen vilket resultatetoch skall ske och sättnärveta avvar

tillgängligt för allmänheten,dragningen görs

sådana fårinte utlagda tidigare fyralottlistor används änatt varaom- -
före det tillställningen eller sammankomstenveckor äger samtatt attrum

offentligt före tillställningens eller sammankomstens slut,dragning förrättas

på entrébiljett,utlottning sker programblad ellerdragningen,att om
förrättas offentligttillställningen eller sammankomsten,deltagarbevis avseende

före tillställningens eller sammankomstens slut.

Lotterier i radio och television

får tillståndi § efter särskilt Lotteri-§ sammanslutning 2232 avsom avses
dragningsresultat egentligt lotteriinspektionen anordna dragning eller presentera av

tillståndet fårkabeltelevisionnärradio eller deti radio och television. Om avser
till allians föreningar och det kan marknadenlämnas endast antas attav omen

för lotterier inte försämras.lokala

Statliga lotterier och ATG

får tillstånd lotteri§ Penninglotteriet Aktiebolag efter särskilt anordna egentligt33
vadhållning.utom

får tillståndefter särskilt anordna egentligt lotteri§ Aktiebolaget Tipstjänst34 utom
vadhållning hästtävlingar.i samband medänannan
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vadhållningtillståndfår särskilt anordnaefteroch Galopp§ Aktiebolaget Trav35
hästtävlingar.i samband med

televisionradio ochLotterier i

tillstånd Lotteriinspektionenfår anordnasärskiltlotteri efter§ statligt36 Ett av
television,egentligt lotteri i radio ochdragningsresultatdragning eller presentera av

kabeltelevision.närradio ellerinte idock

sparfrämjande sylleiLotterier

tillståndfår efter särskilt1987617i bankrörelselagen§ Bank37 avsessom
vadhållning.egentligt lotterianordna utom

Kommersiella lotterier

på varuspelsautomaterSpel

tillstånd, förutsättningfår underpå anordnas efter§ Spel varuspelsautomater38

i samband medspelet anordnasatt
nöjestillställning,offentliga

restaurangverksamhet,b hotell- och

c bingospel,

16uppgår till högst 000 basbeloppinsatsvärdet spelarens samtatt av

uppgår 1300 basbelopp.vinsten till högsthögstavärdetatt av

viss tid.skallTillstånd för spelanordnaren ochmeddelas avse

på förströelseautomaterSpel

tillstånd, förutsättningfår efter underanordnas§ Spel förströelseautomater39
det kan antasatt

harellerinte kommer skespelet ettannatatt att sompengar, varorom
ekonomiskt värde,
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spelet inte i miljöanordnas olämplig för barnär och ungdom.att en som

Tillstånd behövs inte för uppställning förströelseautomat på sådanoch spelav en en
i offentligasamband med tillställningar tillfällig karaktär.automat av

Tillstånd på fåranordna spel förströelseautomater förenas med föreskrifteratt om
ålderlägsta för tillträde tider fåroch spelverksamheten bedrivasnär andrasamt

föreskrifter behövs för motverka spelverksamheten förorsakar bristandeatt attsom
ordning eller bedrivs i miljö olämplig för barn ochär ungdom.en som

Tillstånd meddelas för spelanordnaren och Tillstånd fårskall viss tid. inteavse
meddelas inte polismyndigheten hörts i ärendet.om

Roulett- och tärningsspel

§ Roulett- tärningsspel får40 och tillstånd,anordnas efter förutsättningunder

spelet anordnas i samband medatt

a offentlig nöjestillställning inom nöjespark eller liknande anläggning eller

b hotell och restaurangverksamhet,

påvärdet spelarens insats varje särskild vinstmöjlighet uppgår tillatt av
16högst 000 basbelopp, samt

påvärdet högsta vinsten varje särskild uppgårvinstmöjlighet tillatt av
1200högst basbelopp.

Tillstånd meddelas för spelanordnaren och skall viss tid.avse

Kortspel

får41 § Kortspel tillstånd,anordnas efter under förutsättning

sådantspelet ianordnas sammanhang i första40 § stycketatt som avses

värdet påspelarens insats varje särskild vinstmöjlighet uppgår tillatt av
1600högst basbelopp samt

värdet högsta påvinsten varje särskild vinstmöjlighet uppgår tillatt av
1400högst basbelopp.
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Tillstånd skall viss tid.meddelas för spelanordnaren och avse

tillståndfår anordnasLotterier utansom

tillstånd,får förutsättninglotterier under§ Egentliga anordnas42 utan

såsomoffentlig nöjestillställninglotteriet i samband med1 anordnasatt
danstillställning, cirkusföreställning, marknads- och tivolinöjen,offentlig

utomhusmarknad motortävlingar,samt

området,tillställningenlotteriet bedrivs inom det för avsedda2 endastatt

3 vinsterna endastutgörsatt av varor,

uppgår 164 varje insats till högst 000 basbelopp,värdetatt av

uppgår 160vinsten till basbelopp,5 värdet högsta högstatt av

vinstfördelningen i anslutning till deltagande i lotteriet6 sker omedelbaratt
samt att

minst7 det sammanlagda värdet vinsterna 35att motsvarar procentav av
värde, antalet insatser och vinster värdet dessainsatsernas ärsamtom av

uppgjordbestämda enligt plan.

Massmedielotterier

tillstånd får§ i samband med utgivande tryckt periodisk skrift eller i43 Utan av
trådsändningradiomed sändning i och television eller sker med stödsamband som

tillstånd lotteri, varigenomregeringen eller Kabelnämnden anordnas utsesav av
deltagit i tävlingpristagare har har anordnats i skriften eller isom en som

förutsättningsändningen, under

för i lotteriet inte fordras skriftendet villkor deltagandeatt attsom
innehas eller insats erläggs,att samt

uppgår 160värdet högsta vinsten till högst basbelopp.att av

Särskilda föreskrifter penningautomaterom

får tillstånd på§ Lotteriinspektionen till spel penningautomater anordnas44 ge som
på Tillståndfartyg i internationell trafik. förmeddelas spelanordnaren och skall avse
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viss tid.

tillståndfår Lotteriinspektionen. Dockinnehas efter§ Penningautomat endast45 av
tillstånd sådanfår innehassärskilt automatutan

tillstånd § anordna automatspel,har enligt 44den att omsomav
speltillståndet,omfattasautomaten av

frånår dödsfallettiddödsbo under längstautomatinnehavares etten avav
konkursbo längst intill dess konkursen harautomatinnehavaresoch av

avslutats eller

tillstånd medför innehaför vilken harden rätt automatenattsomav
månader frånåterkallats, förflutit lagakraftvunnetintill har detdess atttre

återkallelsen föreligger.beslut om

ordnings-Tillstånd får villkor kontroll- ochförenas med särskilda medsamt
bestämmelser.

tillåten förpenningautomat endast den har§ Införsel till landet46 är somav en
stycket första meningen eller andraenligt 45 § förstainneharätt automatenatt

meningen

frånfår § första stycket förstaföreskriva undantag 45§ Lotteriinspektionen47
fråga penningautomater innehasmeningen 46 § ioch om som

påpå trafik för fartyget ellerfartyg i internationell spel

sådan tillverkning, reparation ellerför yrkesmässig verksamheti och som
liknande.

1973980fråga oförtullad penningautomat gäller lagen§ hantera48 I rätten attom
förstöring införselregleradeförvaring ochtransport, varor, m.m.avom

Tillståndsmyndigheter

frågor tillståndnämnd kommunen bestämmer§ kommunala prövar49 Den omsom
i radiointe eller§§ till egentligt lotteri, skall drasenligt och 2822 presenterassom

sammanslutning verksamtelevision och skall anordnaseller ärsomsom av en
huvudsakligen inom endast kommun.en

påFrågor tillstånd förströelseautomater, denenligt § till spel§ 39 prövas50 avom
bestämmer.kommunala nämnd kommunensom
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frågor tillståndbedrivasi lotteriet skall§ Länsstyrelsen det län där51 prövar om
lotteri, inte skall dras eller§ till bingospel och egentligtenligt 22 presenterassom

television bedrivas inom flera inomi radio eller och skall kommuner länet.men

Frågor tillstånd i fall i 51 § Lotteri-§ andra 4952 prövasän som avses avom -
inspektionen.

Tillstånd område fårviss tid visst där lotteriverksamhet§ skall53 samtavse
områdettilldet inte finns särskilda skäl skall detbedrivas. Om utgörasannat, av

område sammanslutningen huvudsakligen verksam.där är

kontrollTillsyn och

efterlevnadenLotteriinspektionen den centrala tillsynen denna54 § utövar över av
föreskrifter har meddelats med stöd lagen.lag och de avsom

tillståndsmyndighet sådanatillsynenVarje den lotteriernärmare överutövarannan
tillståndfår efter myndigheten.anordnas avsom

skall biträda Lotteriinspektionen vidLänsstyrelse och kommun utövandet denav
tillsynen.centrala

55 § kommunala nämnd kommunen bestämmer skall kontrollant förDen utsesom
sådana lotterier i 28 Kommunen skall fastställa tillarvodetsom avses

skall betalas den lotterierna.kontrollanten. Arvodet anordnarav som

Tillståndshavare årligen redovisning tillskall kontrollanten för lotterierdeavge som
årligen utgångenKontrollantenhar anordnats med stöd 28 skall och vidav av

tillståndsperiod kommunen uppgift insatsernasvarje lämna sammanlagda beloppom
perioden.i lotterier har anordnats underde som

§ nämnd kommunen tillträde till56 Den kommunala bestämmer har rätt attsom
sådanadär spel förströelseautomaterlokaler och platser anordnas eller där

frånfinns uppställda infordra upplysningaroch den anordnarautomater att som
låtitspelet eller ställa automaten.upp

sig fårFör bereda tillträde vid behov anlita biträde polisen.nämndenatt av

tillstånd57 § har enligt lag skyldig efterDen denna anmodanär attsom av
tillhandahållatillsynsmyndigheten lämna upplysningar handlingar ellersamt annat

för tillsynen.behövssom

får årsbokslut58 § Lotteriinspektionen föreskriva räkenskaper utformasochatt
sådant tillståndsgivning, tillsyn och kontroll underlättas.sätt att
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tillståndshavaren åsidosatt föreskrift i denna lag eller föreskrift, villkor§ har59 Om
fårmeddelats med stöd lagen varning meddelasbestämmelse hareller avsom

återkallas.tillståndethonom eller

tillståndetfår också återkallasTillståndet förutsättningar för inte längreom
föreligger.

återkallelse tillståndvarning och skall gälla omedelbart, inteBeslut annatav omom
bestäms.

får tillståndshavareförelägga eller den§ Lotteriinspektionen vid vite kan60 som
otillåtetbedriva lotteriantas

lämna upplysningar sända in handlingartill inspektionen elleratt som
för tillsynen,behövs

otillåtenupphöra med verksamhet.att

får förena föreläggande enligt dennaLotteriinspektionen lagäven änannat som
första vite.i stycket medavses

fråganLotteriinspektionen skall utdömande vite har förelagtspröva ettom av som
fråganövriga fall enligt 1985206enligt första stycket. I länsrätten lagenprövas av

viten.om

får på§ vid vite förelägga den anordnar spel förströelse-61 Kommunen som
låtit lämna tillträdeeller har ställa ellerautomater automaterna attuppsom

tillhandahålla upplysningar enligt 56

Straffbestämmelser

år uppsåtligen§ fängelse i döms den62 Till böter eller högst ellerett som av
oaktsamhet

olovligen anordnar lotteri,

innehar penningautomat, skicklighetsautomat,olovligen värdeautomat,

underlåter åtgärder underårigavidta ideltar roulett, tärnings-att mot att
på förströelseautomater,och kortspel automatspel spelänsamt annat

underlåter fullgöra skyldighet enligt 56 och 57 §§ eller lämnar oriktigatt
tillståndi vid fullgörandeuppgift ansökan enligt denna lag ellerom av

uppgiftsskyldighet enligt lagen eller
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bryter föreskrift i denna lag eller föreskrift,mot villkor ellerannan mot
bestämmelse har meddelats med stöd lagensom av

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

§63 Till enligt 62 § skall inte dömas, för gärningen ådömaskanansvar om ansvar
enligt brottsbalken.

Om olovlig införsel och försök därtill finns bestämmelser i lagen 1960418av vara
straff för varusmuggling.om

64 § Insatser har uppburits vid brott enligt 62 § utrustning, handlingar ochsom samt
egendom har vid elleranvänts varit föremål sådantförannan brott skallsom

förklaras förverkade, det inte uppenbartär oskäligt. Förverkande kan, vadom utöver
framgår 36 kap. 5 § brottsbalken, ske hos den yrkesmässigt tillhanda-som av som

hållit egendomen.

Förverkas spelautomat skall dess innehålläven förklaras förverkat, det inteen om
uppenbartär oskäligt.

I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Överklagande

65 § En kommunal nämnds beslut enligt fårdenna lag överklagas hos länsstyrelsen.

Länsstyrelsens frågabeslut i vitesföreläggande får inte överklagas.om

Talan länsstyrelsens beslut i övrigt enligt fårmot denna lag Lotteri-prövas av
inspektionen endast efter prövningstillstånd.

fårTalan inte föras Lotteriinspektionens beslut i dit fråga.mot överklagaden

66 § Lotteriinspektionen får meddela prövningstillstånd endast om

det vikt förär rättstillämpningen talan inspektionen,prövasav att av

anledning förekommer till ändring länsstyrelsens beslut,av

det föreligger synnerliga skäl talan.prövaannars att

67 § Lotteriinspektionens beslut döma inspektionen förelagt fåratt viteut ett av
överklagas hos kammarrätten.
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regeringen.får hosöverklagasinstansi förstabeslutövrigaLotteriinspektionens

Avgifter

får meddelaregeringen bestämmermyndighetdenellerRegeringen§68 som
Enlag.enligt dennaärendeniavgiftermyndighetersstatligaföreskrifter om avgift i ärendenskäligbestämmerkommunen uttafår grunderenligtkommun som

§§.och 3928i 22,tillståndsådana avsessomom

Övergångsbestämmelser

lagen19821011 ochdå lotterilagenjanuari 1994kraft den 1iträderlagDenna
gälla.upphöraskallautomatspel attvisstanordnande1982636 avom

januaridenföre 1meddelatstillståndfrågaÄldre igällerföreskrifter somom
dock§ upphöri 28föreskrifternadetreårstillstånd enligt1994. Om nyages

gälla.registreringen att

från med denochanordnasskalltillstånd lotteritillförtillämpasskallLagen som
1993.oktober31efter dentillståndet beviljasjanuari 19941 om

1994 skalljanuariden 1förelänsstyrelsenöverklagade meddelatsbeslut avsom
prövningstillstånd.avgöras utan

föreskrifter.äldregällerikraftträdandetbegåtts föreharfråga brottI somom
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Förslag till Lag ändring i lagen 1972820 påskatt spelom om

Härigenom föreskrivs 10 och §§ 197282011 lagen påatt skatt spelom
skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Ny lydelse

§ Spelskatt1 betalas enligt denna lag till § Spelskatt1 betalas enligt denna lag till
sådantför roulett- eller bingospel sådantförstaten r0ulett-, tärningstaten och

tillståndkräver enligt lotterilagen kortspel tillståndkräver enligtsom lotteri-som
19821011. 19930000.lagen

Skatt betalas dock inte sådantför bingo-
fårspel anordnas med stöd §11som av

lotterilagen vinsterna endast utgörsom
änannatav pengar.

Kortspel och tärningsspel jämställs i
denna lag med roulettspel.

6 § skattskyldighet för roulettspel in- §6 skattskyldighet inträder med den
träder kalendermånad dåmed den spelet kalendermånad då påbörjasspelet och
påbörjas utgångenoch upphör vid den utgångenupphör vid den kalender-av av
kalendermånad då spelet upphör. månad då spelet upphör.

skattskyldighet för bingospel inträder när
insats i spelet.göres

10 § utgårSpelskatt frågai 10 § utgårSpelskatt för varje kalender-om
månad då skattskyldighet föreligger, med

roulettspel, för varje kalendermånad 000 tillstånd6 kronor för innebär rättsomdå skattskyldighet föreligger, med 6 000 till spel minst dagar varje vecka ochtre
tillståndkronor för innebär till med 000 för tillståndrätt 2 i fall. Omsom annat ett

spel minst dagar varje vecka tillståndoch medtre fler spelbordän skallettavser
2 000 för tillstånd i fall. Om dock nämndaannat belopp höjasett med 3 000
tillstånd fler spelbordän skall kronor respektiveett 1 000 kronor för varjeavser
dock nämnda belopp höjas med 3 000 spelbord utöver ett.
kronor respektive 0001 kronor för varje
spelbord utöver ett.
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värdetmed 3bingospel procent avav
entréavgifterochspelinsatsererlagda

mån avgifternai denavgifterandraeller
spelet.ideltagandetillberättigar

för varjeRedovisning för skatt lämnas§på roulettspel 11för skattRedovisning§11
kalendermånad.kalendermånad. Skattvarjeförlämnas

redovisnings-förredovisaspå bingospel
kalendermånader.tvåperioder om

får riks-skälsärskildafinnsNär det
skattskyldigvissförbeslutaskatteverket

påför skattredovisningsperiodenatt
skallvidaretillsbingospel sexvara

kalendermånader.

Spelplats.för varjeskall lämnasDeklarationspel-för varjeskall lämnasDeklaration
får medgeRiksskatteverketfår medge attRiksskatteverket en gemen-plats. att en

flera spel-fördeklaration lämnasflerafördeklaration lämnas samgemensam
platser.spelplatser.

mervärdeskatt1968430lagenändring iLagtillFörslag omom
skall hamervärdeskatt1968430§ 17 lagenföreskrivs 8Härigenom omatt

lydelseföljande

N51lydelselydelseNuvarande

undantasFrån skatteplikt§8Från skatteplikt undantas§8

avseendeservicetjänst,lotterier och17vadhållningdäri inräknatlotterier,17
tillhandahållssådana lotterierspel, samman-formerandraoch somav

§ lotterilagen,i 22slutning avsessom
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INLEDNING

Kommittédirektiven1.1

Uppdraget1.1.1

gradi högre änmån folkrörelsernai vadundersöka,varitVårt haruppdrag att
lotterierintäkterökadeverksamhetsinfinansieranärvarande kanför avgenom

ellerförenklamöjligtkontrollsynpunktmån är attdeti vadspel ochoch ur
översynen ändringartill förslagledabörlotteriformer.vissa somavreglera om

tillämpa.förstå, överblicka ochenklareblirlagstiftningen attgör att

ökakanlotteriintäkternaundersökaingått särskilt genomharI uppdraget att om
siganvändamöjligheternärvarandeförgrad atti högrefolkrörelserna än gesatt
tillmöjligheterytterligareteknik och öppnalättkontrolleradmodern attav

penningvinster.lotterier med

träddelotterilageni bl.a.ändringardeutvärderahörtharTill uppdraget somatt
folkrörelselotteriernasredovisadärmedsambandoch ijanuari 1989kraft deni 1
utveckling.ATGsochlotteriemasstatligajämfört med deutveckling

överklagande-lagtekniska övertill översynenanslutning denbör iKommittén se
betänkandetiFörslagenkontroll.ochavgifter, tillsynreglerbestämmelser, om
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SOU 198824, Lotterier i radio och TV, bör beaktas. När det gäller restaurang-
kasinospelet bör höjningar insats-övervägas och vinstbelopp.av

ståttDet har kommittén fritt vad direktutöver i direktivenatt angettssom
utreda och lägga fram förslag åtgärdertill andraäven positivt påverkakansom
folkrörelsernas möjligheter skaffa sig intäkter lotterier och spel.att genom

För kommittén har gällt regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
särskilda angåendeutredare utredningsförslagens inriktning Dir 19845 och
beaktande EG-aspekter i utredningsverksamheten Dir 198843.av

1.1.2 Avgränsning uppdragetav

Direktivens och därmed utgångspunktutredningens arbetet skallär leda tillatt
förslag ökar folkrörelsernas intäkter lotterier Någonoch spel. preciseringsom av

intäktsbehovet inte. Utredningen målsättningdock börav attges anser en vara
intäkter frånökade lotterier och spel dels skall kompensation föratt ökadege

kostnader och minskat samhällsstöd dels för ökadett gradutrymmege en av
självfinansiering. Betydande intäktsökningar lotterier och förutsätterspelav egna

folkrörelsernas andel den totala spelmarknaden ökar väsentligt.att av

Moraliska och socialpolitiska någonöverväganden inte förstahandsuppgiftär för
utredningen. Det ankommer inte utredningen ställning till lämplighetenatt ta

lotterier och spel samhällsfenomen finansieringskällaoch för folkrörelser-av som

na.

Direktiven begränsar inte på så vårautredningen fårförslag intesätt leda tillatt
den totala spelmarknaden ökar. Eftersom inte förutsättsdetatt de grundlägg-att

ande principerna bakom lotterilagstiftningen skall förslagenböromprövas
såemellertid utformas sociala skadeverkningar möjligt undviks.att om

Direktiven förutsätter det skall lagtekniskgörasatt översyn helaen av
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alltså intelotterilagstiftningen. Uppdraget begränsat till de reglerär som avser
folkrörelsernas lotterier och spel.

angåendekommittédirektivet till samtliga kommittér och särskilda utredareI

från fårutredningsförslagens inriktning förslagen kommittéerna inte ökaattanges
utgifterna statsinkomstema. Kommittéerna visade offentliga eller minska skall

utgiftsökningar inkomstminskningar finansieras.förslag innebär eller skallhur som
kommittéerna konkreta förslag till rationaliser-Detta skall ske att angergenom

områdeomprövningar besparingar inom utredningensingar eller innebärsom
områden. såledesnärliggande Förslagen skall kunna genomföras medeller

oförändrade eller minskade resurser.

Arbetets bedrivande1.2

intervjuat folkrörelserepresentanter, företrädareUtredningen har antalett stort
myndigheter spelföretag m.fl. Hearings förför statliga och har anordnats att ge

kommitténs ytterligare underlag för överväganden och förslag. Ettledamöter stort
skrivelser inlämnats till utredningen. Utredningen harantal har yttrandenavgett

avseende och i Sverige tillinsats- och vinstbelopp roulett- kortspel samtom
avseende BingoLotto iJustitiekanslern kabel-TV.

möjlighet till utredningen företagits tillStudieresor med deltagande hela harav
påFinland. sekretariatet tagitDanmark och har därutöver plats del av

från Storbritannien,erfarenheter myndigheter företag i Norge, USA ochoch

EG-delegationensekretariatet tagit initiativ tillTyskland. har med biträde av
i syfte inhämtamed för EG-kommissionen kompletter-möte attrepresentanter

uniform reglering lotterilagstift-information arbetetande rörande med en av
ningen inom EG.

bild folkrörelsernas intäktsbehov har utredningen uppdragitFör att en av
till folkrörelsernas egentligaStatskontoret beräkna stöd verksamhet.statensatt

Landstingsförbundet uppgifterkommunförbundet och har lämnat detSvenska om
lokala och regionala stödet.
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centralbyrån genomförtsStatistiska harLotterinämnden ochmedI samarbete
polismyndigheter ochtillställts länsstyrelser,enkätundersökningar kommuner,som

svenska och illegala lotteri-åklagarmyndigheter för kartlägga den legalaatt
ändringar i lotterilagenutvärdering deunderlag tillmarknaden och somav

kraft 1989.trädde i

internationellt harkasinospelsverksamhet slagUtredningens överväganden avom
tjänst SOUKasinospelsverksamhet i folkrörelsernaspublicerats i delrapporten

199233

samhällsfenomenLotterier och spel1.3 som

Människan intresserat sig för lotterier och spelhar alltid1.3.1

årsavsnitt 1917 Bibelöversättning, KoranenUppgifterna i detta har hämtats ur
Åke Tärningskast liv och död, Birgeri översättning Ohlmarks 1960 och omav

Wedberg 1935.

spel lika gammalt människan själv. ISpelet och behovet kan sägas somav vara
funnit speltärningarIndien, och det nuvarande Irak har kanEgypten man som

påår SpeltärningarS000 gamla. däruppskattas ögonensumman avvara ca
år.motstående sidor sju förekommit 3500harär ca

i tvivelaktiga fall utforska Guds vilja i gamlamedelSom omnämnsatt
286,2 Mos. 2830, Mos. 2721, 5 Mos 338, Sam. Esr. 263, Syr.4 1testamentet
påföremål förvarades i bröstsköldsfickan4510 vissa heliga översteprästenssom

Tummim.efod Urim och

föremål utformade tärningar.kan ha varit I gamlaDessa nämnstestamentetsom
fördela landet Israels folkvidare Herren uppmanade Moses attatt genom

4 3354.lottkastning Mos. 2655,
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några levnadsföreskrifterfinnsi gamla ellerVarken testamentet somnya
sådantdelta i spel. Avsaknadenmänniskorna anordna ellerförbjuder ettatt av

bibeln för lotterier ochinte finns stöd i spelvid handen detförbud attattger
syndigt.skulle vara

förbjudet. I konslotterier och spelEnligt koranen däremotär suraom pengar
förbud vin och hasardspeltvå, följandeAl-Baqarah, sägs motomnr

svårbådadera visserligen blandad medligger och farlig försyndelse,Y

nackdelennågon människorna gagnetför övervägernytta men-

vin,följande förbud hasardspel,fem, Al-Maida,bordetsI sägs motomsura nr
lottkastningavgudabilder och

avgudabilder ochsanning vin, hasardspelNi i ärrättrogna,
sådant påSatans verk Undvik detlottkastning avskyvärda och att

stiftamå Med vin och hasardspel vill Satan baraväl.det er
påfrånoch föra bort tanken Allahoch hat mellanfiendskap er er

bönemaoch förrättandet av

förbjuditi har i enlighet därmed heltfundamentalistiska prästerskapet IranDet

allt spel om pengar.

fördelade landNero använde lotter deDe romerska kejsarna och närAugustus
anordnaivrig spelare, lätsjälvoch slavar. Augustus, även ettvar ensom

renovering deoch utbyggnad.lotteri för staden Roms Attoffentligt bekostaatt
framgår iuppgiftenfördrev tiden med tärningsspelsoldaternaromerska av nya

Matt. Mark.Kristi klädnad 2735,knektarna speladetestamentet omom som
1924.Luk. 2327 och Joh.1524,

tärningentärningskast iacta estsymboliska Alea ärHistoriens berömdamest
år då gick floden Rubicon49 f Kr. hankastad utfördes Julius Caesar överav .

gjorde honomPompejus i kraftmätningför och denmöta senatenatt som senare
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till diktator.

begivnahistorieskrivaren Tacitus spel.enligt den romerskeGermanerna var
från år skriverGermania 98 e.Kr. hanI

tillstånd såsom någonförunderligt i nyktertTämingsspel bedriva de sortsnog
ådagalägga sådan det gälleroch därvid dumdnstighet,allvarlig syssla nären

sin fiihet och sinförlust, de, sedan de blivit med allt,vinst eller sättaatt av
oåterkalleligenpå spel i det sista kastetperson

Olofhur Skötkonung ochHeliges berättar Snorre Sturlassonl Olav den saga
spelade tärning Hisingen.i Kungahälla ochOlav Tryggvasson möttes om

tvåoch sade Fortfarande finns detMen Olav skakade tåmingama i sin hand -
låtapå ringa ting för Gud min Herre demtärningama och det är attsexor en

båda Dågång Såtill kastade han och kom kastadekomma sexoma upp.upp en
Ävengång på tvåandra och nordmannekungenOlov sveakonung nytt sexor.en

då pågången och det den tärningen, den andrakastade för andra menvar sex ena
Sådåoch där lade han bygden under sig. Icke harbrast sönder slaget sju.av var

frånomtalas detta.hört flera tidender

praktiserats fram till börjanrättskipningen har lottkastningInom artonav
ordspråkensalomoniska lyder Lottkastninghundratalet. de ändeEtt görav en

på Ords. 1818.mellan mäktiga Ett lyder Lottenden skiljer mänträtor, annat
1633.Herren vill Ords. Genomvarder kastad i sköter, den faller alltid vartmen

låter skyldige träffaslottningen gudsdom Herren denattgenom avvanns en
lotten.

militärstraffrätten tillämpades bestraffningsformI den romerska kalladen
decimatio myteri, visat feghet dylikt. Decimationenhel gjort ellernär truppen

överbefälhavaren inför skyldigainnebar den samlade bären lät de kasta lottatt
fick lindrigare straffdem skulle De hadeavrättas. tur ettom vem av som som

blotta förskräckelsen.eller slapp undan med
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De äldsta svenska lagbuden straffprocessuell lottning finns i Gustav Adolfsom
krigsartiklar den 15 juli för vissa1621 fall fantlykt art. 74 stadgadeav som av

deav tionde med lott och hänges.att tages utgemene var man

årsI lag fanns1734 bestämmelse decimation. I 6 kap. 2 § missgärninga-en om
ombalken myteri och uppror stadgades upphovsmannen till myteri hadeatt

bådeförverkat liv och gods och de andra miste, efter lott, tiondeav var man
liv sitt, och plikten de övrige fyratiovardera med månadsellerspö häktepar en
vid och bröd.vatten

Genom kungliga brev den 17 januari 1724 och den juni3 1752 förordnadesav
lottningsdom kunde våldsamavkunnas när burit påhandatt tvenne en en

därpåvilken ljutit döden, och såde bägge finnas like brottsligeperson, att man
intet kan vållandede bägge varitän lika tillutröna dödsbanen, desammeannat
då måtteigenom tärningskastande såställas under dödsdomen denatt ene
umgäller till livet och den andre med straff skattas dödsstraffet,nästett som
helst emedan det blodet människas livs spillande utgiutit, efterärsom genom en

dråparensGuds och Sveriges lag, blods utgjutande tillbaka, bliver försont.genom
Även ock kan den hända flere4 eller kunna lika brottslige utiattcasus vara
någons dådöd, det betänkligen, för den ömhet domaren såbör förhavasynes
många låtamänniskors liv, dem alla lida högsta straffet.att

påEtt exempel lottkastningsdom Göta hovrätts utslagär denen av
målet18 december 1754. I bonden Erland Ingemarsson och hansattutrettvar

Botilhustru Arvidsdotter råkat gårdboi ordväxling med sin Udde Andersson
denne överenskommelse påsläppt sina hästar lösa gården. Omatt motp.g.a.

aftonen åter någonuppstod mellan Udde och Botil;träta hon slog honom med
vidvedträ högra tinningen; Erland kom hjälpa hustrun och Uddeett ut att gav -

redan Botils påslag varit besvimma svårt ivägen slag huvudetattsom av ett-
med gärdesskida, vilket slag Udde döden ljutit. Den januari4 1755en av
konstaterade landshövdingen fåtti Växjö Botil minsta tärningekastet ochatt

således ålagdekommer det henne dödsstraffet undergå, vartill jag dagatt utsett
den 5 nästkommande febr.

SOU 1992130



72

tvåtärningsspel mellan dömtsvårt på grundi landavrättningensistaDen somav
tvåjanuari 1776. Dedråpmål den 10ägdegärningsmän i rumsammasom

ErikHjort ochHindrichssonCarlbonden torparengärningsmännen var
på Värmdöni december 1774deförhovrätt dömtsSveaJakobsson attsom av

Lottkastningen ägdeWiberg.Anderslanttullbesökarendräpt rumextra
båda dömda kastade med1775. Denovemberden 21i Stockholmlandskansliet

nio vardera,gången fingo deförsta ögonträdbägare;tärningar uturtvenne en
Jakobsson skulleHjort tiosju ochJakobsson ögon.fickandra kastetvidmen

steglas.halshuggas ochhand,undergå dödsstraffet, mista högraalltså

i principförsamlingarbeslutandemyndigheter ochdomstolar,tid harI modern
politiskatvister ochskipa lösaförmedel rätt,lottkastning attövergett som

i Sverigesdock beslut1973-1976 fattadesUnder periodenmeningsskiljaktigheter.

lottkastning.hjälpmedriksdag av

lotterier och spelBehövs1.3.2

många. Enför spel nämnareintressetill människans ärAnledningarna gemensam
fårinte siglivetmänniskorde flestabehovet hosgrundläggande teattdetär

tillfredsställasförvissobehov kanDettaoch förutbestämt.alltför inrutat genom
de inteaffärsverksamhet. Förellerpolitik,länder,främmandetill sport somresor

ofta spännandeblir tillvaronsådana aktivitetersigmöjlighethar ägnaatt mera
i tärningsspel ochflestafår barn deltar deRedanslumpen avgöra.när som
utgången. Mångaförrolleller mindreharspel där slumpen störreandra en

livet. Lockelsen kanhelalotterier spel underbehåller för ochintresset attvara
någon eftertraktadellerpenningsummavinnainsatsför ringa större vara.enen

förströelse.avkoppling ochstundsendastdock speletflestaFör de utgör en
drivfjädernmänniskor kanandramedtillsammansMöjligheten varaatt vara
tilltalandespelsig lotterier ochmänniskorvissaspelintresset. Förtill ettter som

understödja ideellt arbete.sätt att

fyller lotterier och spelför folkrörelserna ochfinansieringskällaSom staten en
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betydelsefull roll.

samhällsnyttamoral ochEtik,1.3.3

tilltalarutgångspunkter spelkan hävdasmoraliskaFrån etiska och att om pengar
bestående värden.för livetssikteninstinkter och skymmerprimitivamänniskans
måstebestående i livetvärden avgörasprimitivt och vad ärVad är avsomsom

de goda ochhuvudfrågan blir motsättningen mellanmoraliskaenskilde. Denden
sittbefolkningen hanterakanmedför. Majoritetenspelandettingonda avsom

långtgående kränkande.restriktioneruppfattar alltförochspelintresse som
endastinse speletinte kan är ägnatmed denSolidariteten attatt ge ensom

förspelberoende talaravkoppling och drabbasspänning ochstunds avsom
restriktioner.

diskuterasspelverksamhetorganiseradsamhällsfenomen kanlikhet med andraI
Spelet skapar betydandesamhällsskadlighet.samhällsnytta ochbakgrundmot av

till tusentals arbets-upphovfolkrörelserna. Spelochförintäkter staten ger
många motverkar ellerspelforrner kräverkoncentrationDentillfällen. som

spel förknippatmänniskoralkoholkonsumtion. För flertalet ärspelarensdämpar

höjer livskvalitén.lustupplevelsermed som

anspråk iställetianföras speletspel kanSom att tarargument mot resurser som
förskadligtSpel kanproduktiva investeringar.utnyttjats förhakunde vara

alternativfullgottupplevsspelinkornsteri samhälletarbetsmoralen ettsomom
hansskadeverkningar för spelaren ochmedföraarbetsinkomster. Spel kantill

till spelberoende.familj hans spelvanor urartarom

ansågMakthavarnamed rnisstro.betraktades spelkommunistländernaI att t.ex.
styrdas arbetsmoral ocholämpliga för despelkasinon och spelautomater var

anförtsreligiösa skälsociala ochförbjudna. hardärför Iskulle väst somvara
till spelandet och behovetinte hänsynförbud. En förbudsmodellmotiv för atttar

uppgiftsjälv. Samhällets börmänniskanlika gammaltspel attär varasomav
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kanalisera spelintresset till socialt acceptabla former därför pådödutan att ta
spelets idé. praktikenI det dessutom ställtär allt tvivel förbuds-utom att en
modell tvingar de spelintresserade däribland sjukligtde spelberoende att
uppsöka socialt ohälsosamma kriminellaoch miljöer.

1.4 Historik

års1.4.1 Tiden före 1939 lotteriförordning

Under 1600 och 1700 talen spelintresset bland den svenska allmogen.stortvar
Detta utnyttjades fröjdepappor och andra enskilda lotterianordnare.av
Lösörelotterier förekom i mängd. Genom K plakat den 12 november 1719stor

förbudstadgades spel. Förbudet gällde allt spel med kort och tärningmot
källare och värdshus. I hemmen tilläts andra spel bazettän och alle andre
äventyrlige spel. lotterier till förmånenskildas förbjöds kungligt brevgenom

tilläts1739 och endast till pios Tillståndoch publici nytta. till förstadetusus
förmånsvenska lotteriet till för ändamålvälgörande fattigas och bästagagn

1699.gavs

Organiserade lotterier inkomstkälla för det allmänna har sina i detröttersom en
Behållningenmedeltida Europa. försvarsändamål, iståndsättninganvändes till av

hamnar och andra offentliga arbeten. Efter det amerikanska frihetskriget 1776-
1783 fåanordnades rad lotterier för medel till byggande universitet,atten av
skolor och kyrkor Lotterierna betraktades frivilliga skatter.m.m. som

lågMerkantilismens idéer bakom lotterier skulle tjäna den svenskaävenatt
Det äldsta fåsvenska statslotteriet anordnades för1758 medel tillstatsnyttan. att

det s.k. pommerska kriget. Gustaf ården III inrättade 1772 inummerlotteriett
vilket skalden Bellman utnämndes sekreterare, anordnades fram tillsom som
och 1840.med Berömda byggnadsföretag bekostades med lotterimedel ärsom
Serafimerlasarettet och Gustaf Adolfs i Stockholm. Senare byggdesstaty
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kanal med hjälp lotteriinkornster.Trollhätte av

På framkallat framfördesfrämst nummerlotterietgrund de olägenheterav som
på sådantförbud förbud infördesi riksdagen krav lotterier. Ettmot genom

angåendeförordning förbud lotteriinrättningarkunglig den 184421 motmars
lotteriersförsäljning lotter för in- eller utländska räkning. Lands-samt mot av

dåför särskilda fall, omständigheterna kunde börahövdingen kunde dock anses
tillståndföranleda, till bortlottning lösören för välgörandedärtill medge av

ändamål konstidkares understödjandeeller konstsaker till svenska ochav
uppmuntran.

angåendekunglig förordning den augusti 1881 förbud lotterier ochGenom 6 mot
företag försäljning för in- utländska lotteriersandra dylika lotter ochsamt mot av

sådana området.företags förbjudnaräkning eller andra räkning utvidgades det

I § stadgades1

måLotten penningar eller penningars värde för allmänheten inrättasom
någon tillåtetoch och heller för elleröppnas; att,vare egen annans

räkning, eller lottutbjuda eller bevis till delaktighet irättavyttra annat om
dylikt, inom eller riket anordnat företag eller kungöra försäljningutom att av
sådant bevis.

någotI 2 § introducerades det lotteribegrepp idag i moderniserad formänsom
gällandeär

Vad § å företag,i 1 i avseende lotteri stadga gälle ockär annatom
åtvarigenom deltagande ellereller flere de erbjudes i penningaren av

penningars därmed jämförligvärde utfäst och efter lottning eller anordning
utgående åtvinst till del-högre belopp det, erbjudesän en var avsom
tagame.

Genom kungörelse den december 1923 infördes värdegräns 300014 en om
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beviljasomslutning beträffande lotterier kunde länsstyrelserna.kronors som av
tillstånd till lotterier förSamtidigt bemyndigades länsstyrelserna andraatt ge

ändamål främjande nykterhet,allmännyttiga välgörenhet och konst,än t.ex. av
kyrkligidrott och folkbildning stipendieresor, verksamhetsamt m.m.

majsärskilda förordningar den juni 1928 och den 21 1931 inne-Genom 22

årsfattande tillägg till lotteriförordning meddelades förbud yrkesmässigt1881 mot
premieobligationer,och vinsträttigheter i lottsedlar ochavyttrande andelarav

dylika bevis yrkesmässig avbetalningshandel med handlingarävensom mot av
ifrågavarande art.

vadhållning.ansågsLotteribegreppet inte innefatta februari 1898Den 4
angående vadhållningutfärdades förordning förbud anordnande medmoten av

totalisator. 192387Denna förordning upphävdes kungörelsegenom om
vadhållning. vadhållnings-möjlighet för Kungl. MajztI denna öppnades att ge
tillstånd ändamåltill föreningar sammanslutningar med föreller andra att

hållahästavelns främjande offentliga kapplöpningar.

vadhållning1934237 angåendeGenom förordning i samband med tävlingar
dåeffektiviserades florerandeförbudsreglerna särskilt beträffande det illegala

tillståndfotbollstipset. Samtidigt öppnades möjlighet för Kungl. Majzt föratt ge
år då tillståndtippning. det privatägda företaget Tipstjänst enligtSamma ABgavs

förordning.nämnda

Tipstjänst förstatligades prop. 1943163. EnligtAB 1943 bolagsordningen skulle

behållningen % för vinstutdelning 25 % försedan 50 och bolagetsanvänts

huvudsakligen främjande.kostnader användas idrottens

från tillståndPenninglotterier anordnades 1897 till 1938 i privat regi med av
chefen för handelsdepartementet. Statslotteriutredningen 1937 ettavgav
betänkande förslag till SOU 19374. Syftetmed svenskt statslotteri bl.a.ett var

Åretförhindra kapitalflykten till lotterier. efter tillskapadesutländskaatt
Svenska penninglotteriet AB. I bilaga till propositionen prop. 193824en
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angående svenskt penninglotteri vinnarnasberäknades andel till %,58,8 bolagets
ändamålkostnader till 2,6 %, allmännyttiga till 14,9 % och andel till 23statens

%.

årproposition angåendeI 1948 prop. 19489 ökning statsverkets andelen av
i totalisator-, tips- och lotterimedel föreslogs lottpris och radpris höjasskulleatt

höjningenoch de inflytande beloppen oavkortade skulle tillfallaatt genom
statsverket.

1.4.2 Lotteriförordningen

Statslotteriutredningen lämnade 1938 betänkande med förslag till lotteri-ett
SOU 193817.förordning Förslaget innebar reglerna lotterier ochattm.m. om

spel sammanfördes till förordning, erhöll modernare och stringenten en mer
språklig utformning och förlorade den gamla lotteriförordningens formella

karaktär generella förbudsregler.av

Förslaget kom med ändringar ligga till försmärre grund Kungl. Majzts förslagatt
prop. 193976 lotteriförordningtill och trädde i kraft den januari 1940.1
Förordningen innehöll i följande.huvudsak

Tillståndskravet

Lotteri anordnades tillståndför allmänheten förutsatte tidigaresom som av
myndighet. Detta framgick första paragrafens första styckeav

Lotteri måpenningar eller penningars tillståndvärde Kunglutanom av
Maja för allmänheten anordnas i andra fall eller i ordning änannan som
stadgas i denna för0rdningi

Anledningen tillståndtill kravet villkor för lotteri skulle anordnasattsom
fåhärigenom möjlighet hindra olämpliga lotterier. I samband medatt att attvar
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på beskaffenhet i olikalotterietsuppställas kravtillstånd kundelämnades
dylikt.kontrollföreskrifter ochavseenden,

ändamål tillallmännyttigt ellerellerförmån kulturelltför välgörande,Lotteri till
§ b efterkunde enligt 3understöd ochkonstidkaressvenska uppmuntran

förutsättning lotteriet endast bedrevstillstånd anordnas underlänsstyrelsen attav
penningar eller värdepapperutgjordesvinsterna inteinom länet, samt attatt av

kronor.kalenderåret belopp 3000icke uppgick till högre än änunderinsatserna

små vinster i forminsatser ochlotterier medlokaladet gälldeNär varorav
förutsättningarvissakontroll. Undertill rigorösaanledningfanns inte varsamma

erforderligt.icketillstånd företag huvudpå för dylikasärskilt överkrav

tilldärför skeansågs nödvändig. Anmälan skulleNågon samhällskontroll dock
§I förutsatteslotteriet anordnades. 2sju dagar innanpolismyndigheten minst att
t.ex. tivolinöjestillställningoffentligmedi sambandlotteriet anordnades ett

ändamål t.ex.allmännyttigtellerkulturellttillställning för välgörande,eller en
tillställningsområdet,inombedrevsföreningsbasar, lotteriet endast attatt

utgjordesuteslutandevinsterna25eventuell insats icke översteg öre, att varorav
området, vinstenvärdet högstainomgällande endastanvisningar,eller att avav

anslutningomedelbarvinstfördelning ägde iinte 5 kronoröversteg samt att rum
i lotteriet.till deltagande

bestämdavinsternafordrades ochfråga lotteri där insatserOm det ettomvar
lotteri krävdes intetraditionelltvinstplanenligt uppgjordoch storlektill antal

§uppfyllda. I 3 a§ inteförutsättningarna i 2tillståndheller även varom
förmån förtillställning tillmedi sambandlotteriet anordnadesförutsattes att

ändamål, lotteriet bedrevs endastallmännyttigtkulturellt ellervälgörande, att
penningar ellerutgjordestillställningsområdet, ickevinsternainom att av

ändamål sammanlagdadebehållningen förvärdepapper, samt attavsettatt
kronor.icke 000tillställning 1vidinsatserna överstegen

såsom lotteri enligt § skulle,vinster i 3vilka användes§ stadgadesI 4 att varor
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med undantag skänkta föremål, frambragta eller tillverkade i landet.av vara

När det gällde anordnande tidningslotterier krävdes tillståndvarken ellerav
anmälan. I 5 § förutsattes dock anordnande lotterier icke ingickatt av ettsom
väsentligt iled utgivandet skriften, deltagande i lotteriet stod föratt öppetav en

erläggande insats värdetutan högsta vinsten ickevar samt att översteg 100av av
kronor.

Lotteribegreppet

Lotteribegreppet delvis innehåll. Vid sidan lottningett nytt nämndesgavs av nu
gissning vadhållning.och Avgörande för företag skulle betraktasettom ettsom
lotteri skulle inte den eller mindrestörre graden slump förnu vara av som var
handen i det enskilda fallet hänsyn skulle till denutan allmänna karaktärentas
hos påden anordning, vilket företaget Såsombyggde. lotteri skulle anses

varje företag, däri efter lottning, vadhållnüzggLssnzng, eller jämförlig av
slumpen helt eller delvis beroende anordning kan eller flera deltagareav en
erhållas vinst till högre värde det, erhållesän deltagare.som av en var

Departementschefen ansåg tivolinöjen med mekaniska måsteatt anordningar
inbegripna i utredningsförslaget fann det välbetänktanses till undvikandemen att

varje låtatveksamhet denna tanke komma tillatt uttryck i författningstexten.av
Enligt utredningens förslag sådanaföll slag tivolinöjen skjutbanor ochav som
ringkastningsanordningar utanför lagstiftningens tillämpningsområde. praktiskaAv

ansågskäl emellertid departementschefen dessaäven skulle omfattasatt av
lotteribegreppet 5.18 föreslogoch utvidgningen

Marknads- och tivolinöjen, såsom mekaniska spelapparater, ringkastnings-
anordningar och skjutbanor, vilka förenade medäro vinstmöjligheter som nu

skola betraktas såsom lotteriersagts, företagens beskaffenhet i övrigt.oavsett
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Ändamålen

kulturellaföranordnaskundelotterierÄndamålsramen utvidgades att nugenom
allmännyttigt.betraktaändamåletändamål att somoavsett varom

1939-1983Ändringar lottenförordningeni

dendå denjanuari 1983 ersattestill den 1framgällde avLotteriförordningen
isärskiltändringarflertalår gjordes43dessaUnder ettlotterilagen.nuvarande

År 194997prop.statsmakterna attbeslöt1949fråga beloppsgränser.om
lotteritillståndmeddelabehörighetlänsstyrelsesgällde attdetnärbeloppsgränsen

meddelaskullepolismyndighet rättäga attochkronor15 000tillhöjas attskulle
inteinsatssummansammanlagdadenpolisdistriktetlotteri inomtillstånd för om

3000tillanmälningslotterierförhöjdesSamtidigt gränsen5000 kronor.översteg
SOUbetänkandesittiföresloglotteriutredningenår tillsatta1964Denkronor.

till 200höjasskullelänsstyrelselotterierförinsatsbeloppetdet högsta197052 att
19787920pr0p.1971171. Iockså genomfördesvilket prop.kronor000

Förslaget000 kronor.400 antogstillvärdegränsen avhöjningföreslogs aven
januari 1979.kraft den 1iträddeochriksdagen

tillfå anordnasskullelotteribeslutetinfördes attändringviktigEn genom
lotteritillståndhade196043. Tidigareprop.verksamhetpartipolitiskförmån för

studieverksamhet.partiernaspolitiskaför demeddelaskunnatendast

19722Fipå Dsspelbetänkande Skattpunktskatteutredningsårs1969I
tillståndspliktigabliskulleroulettspelautomatspel ochbingospel,föreslogs att

prop.197451.1972128 och19741973 ochockså genomfördesvilket prop.
länsstyrelserna.enbartbeslutasfortsättningeniskullebingospelTillstånd avtill

detoch kravetpolettermedbedrivas attinte längrebehövdeAutomatspel nu
gälldedetslopadestillställning närmedsambandiförekommafickendast

till kronahöjdesvinstbeloppochinsatsför högsta enGränsernarestauranger.
bestämmelserinfördespå spel197282 skattförordningenI20 kronor. omresp

bingoskatten.modifieradesroullettspelautomatspel ochpå samtskattom
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DsSverigegaloppsportutredningen iTrav-galoppsportenPå ochförslag trav-av
1973113EnligtGalopp, ATG.Trav och19728 bildades 1974 ABJo varprop.

galopptävlingar undervid ochtotalisatorverksamhetensamordnasyftet trav-att
avtal skullebolag. Genomorganisationer bildat centralthästsportens statenett av

styrelserepresentation. Tolvinflytande i bolagettillförsäkras procent avgenom
till statsverket.inlevererasinsatser skullespelarnas

försökLotterinämndenfrån punktskatteutredningen bildadesförslagEfter
råd, utformaanvisningar ochskulle lämna197451. Nämndenprop.1974

Enutbildning kontrollanter.vidändamålsenliga och medverkakontrollsystem av
med besvärsärenden.regeringenavlastauppgift skulleviktig attvara

på utbetalningsautomaterförbud spel19787920 regeringenföreslogI motprop.
kraft januariträdde i den 1förslaget och förbudetlandet. Riksdageninom antog

nedan.Se vidare1979

Lotterilagen1.4.3

1979 och spelårs sitt huvudbetänkande Lotterierlotteriutredning1972 avgav
till lotterilaglåg för förslaget30. Betänkandet till grundSOU 197929 och

Ändring-januari 1983.i kraft den1981822170. lagen trädde 1Denprop. nya
förbjödskedjebrevsspel ochlotteriförordningen främstjämfört med attvararna

anmäl-tillstånd rikslotterier. Vidare slopadestilllotterinämnden kundeatt ge
tillställningslotterier.förtillstånd inte längrebehövdesningslotterierna och smärre

Efter förslagpå lotterinämndeninrättadegjordes den försökSlutligen permanent.
efterhandsdragningtillställningslotterier medfrån lotterinämnden möjliggjordes

möjlighetfick lotterinämnden19838445. lagstiftningsärendeprop. I attsamma
på trafik.tillstånd internationelltill fartyg iroulettspelge

års lotteriutredning lotterier och spelFolkrörelsemasbetänkande 1987I av
198752 utredarenSOU föreslog att
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1 fåEgentliga lotterier skulle anordnas med penningvinster beloppsgränser.utan
bingospelFör föreslogs högsta vinsten skulle begränsas till basbelopp.att ett

2 med registreringslotterier skulle införas.ett system
3 fåFolkrörelserna skulle påanordna spel vissa slags utbetalningsautomater,

konstruerade s.k. Skicklighetsspel Pajazzo.t.ex. typensom av
4 Utredaren föreslog vidare folkrörelserna fåskulle möjlighet bildaatt att ett
fjärde spelbolag. Detta bolag skulle i samarbete med de statliga spelföretagen

fåeller med bedrivaensamrätt

extraomgångar årEtt antal Trisslotteriet.per av
Ett utvecklat samarbete mellan Tipstjänst idrottsrörelsenoch avseende

MåltipsetStryktipset, och Oddset.

Globelotter. Ett automatspel tid 1988-1989under bedrevsnytt som en
på försök Riksidrottsförbundet i samarbete med bl.a. Penninglotteriet.av

Kasinospel

Förströelsespel

Kasinospel och båttrafiki internationellautomatspel

Skicklighetsspel

1987882141I föreslog regeringen penningvinster högst 500 kronorattprop. om
få tillåtasskulle i andra lotterier Tillståndspliktenrikslotterier.än slopades för

vissa lokala lotterier och med registreringsskyldighet registrerings-ersattes en
Tillståndsgivningenlotterier. avseende lokala lotterier fördes till kommuner-över

Vid bingotillståndprövningen främstskulle barn och ungdomsverk-na. av
samheten beaktas. Förslagen riksdagen. Vid utskottsbehandlingen Kruantogs av
19878822 anfördes följande beträffande penningvinster

Enligt fårlotterilagen för sådananärvarande vinster i lotterier som
anordnas ideella föreningar inte utgöras eller värdepapper.av av pengar
När det gäller rikslotterier, sådanadvs. fårlotterier bedrivas inomsom

tillståndflera efterlän fårlotterinämnden, dock medges vinsternaav att
i viss utsträckning utgörs värdepapper. Lotterier med fårpenningvinsterav
för intenärvarande anordnas regeringens tillstånd.utan
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penningvinster huvudsakligenspel medlotterier ochTraditionellt harsett
attraktivitet. Detförbehållna sin grund i spelensDetta harvarit staten.

penningvinster finnasmed kandet vid spelnämligenhar attansetts
förutsatts samhälletskadeverkningar. Det harsärskild risk för sociala att

Likasålotterier beaktar dessa risker.statliga spel ochutformningvid av
utformasstatliga lotterier och spelförutsättaskunnahar det attansetts

intressen tillgodoses.så berättigadeoch spelarnaslottköparnasatt

tillåtasföreslås i viss utsträckning skallpenningvinsterpropositionenI att
bingospel,bedrivs i län ilotterier baralotterier, ii lokala ett samtsom

ideellalotteriet bingospelet anordnasförutsättning ellerunderallt att av
föreslåsändamål. rikslotterier däremotallmännyttigt Förföreningar med

alltsåtillåtas. förEnligt propositionen skallpenningvinster skallinte att
tillåtsendast varuvinstersådana i fortsättningen gällalotterier även att

tillståndsmyndigheten vinster i form värde-medger deteller avom --
således i propositionen iSammanfattningsvis innebär förslagetpapper.

allmännyttigtförening medfråga lotterier anordnas ideellsom avom
tillåtas i andraändamål föreningslotterier penningvinster skallatt

ii skall dock andrarikslotterier. Högsta vinstenlotterier än pengar
få uppgå 500 kr. För bingospelinte tilllotterier bingospel änän gesmer

till penningvinster tilli propositionen möjlighetförslaget ettuppgenom
för närvarande 12900 kr.motsvarande halvt basbelopp, ellervärde ett

fråga penningvinster iförslagregeringens iUtskottet tillstyrker om
Sådant delen folkrörelsernasför övervägandebingospel. spel den avsvarar

Årfrån bingospelet 563 milj.1986inkomster spelmarknaden. 1omsatte
i det följande behandladei förening med dekr. Förslaget i deldenna

årpå varuvinster vilken för 1986bingospel medförslagen skattenattom -
förenklingar olikaoch flertaluppgick till 85 milj. kr. bort att etttas av-

föreningarnablir attraktivt ochinförs till speletslag bör leda att gemer
inkomster.betydande möjligheter till ökande

i fyra motioner, nämligenFrågor i lotterierpenningvinster tas uppom
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fp, m, c Kr23 c. De här aktuellamotionerna Kr2O Kr21 Kr22 och

motionsyrkandena har det motionärerna vill betydligtgemensamt att att
tillåtas lotterierna regeringen föreslagit.penningvinster skall i vadhögre än

innehåll framgår följandeMotionsyrkandenas sammanställning.av

PenninmnstMotion lotteri
rikslotterier högst 100 000Kr2O kr.

riks-, begränsningKr21 läns- och utan
lotterierlokala

riks- länslotterier begränsningKr22 och utan

riks-, läns- och högst 500 000 kr.Kr23
lokala lotterier

penningvinster i föreningslotterierUtskottet konstaterar möjligheten tillatt
föreningslotteriernastveklöst kunna medverka till öka attraktivitet.bör att

till reformbehovet biträder därför utskottet förslagetMed hänsyn att en
frågajämkning den princip i penningvinster hittillsbegränsad omav som

det gäller lokala och regionala lotterier. Vidgällt bör göras när
måsteövervägande i vilken utsträckning detta bör kunna skeav som man

socialadock, enligt utskottets uppfattning, beakta de konsekvenser som
sådanaomfattande vinster. Tillkan bli följden spel med dettaettav

kontrollsvârig-för tillkommer starka skäl talar med hänsyn deattatt -
förheter förenade med skatteplikten lotterivinster vinsterna börärsom -

uppgårsåbegränsas de inte till skattepliktiga belopp. Enligt utskottetsatt
uppfattning de ligger till grund för regeringensövervägandenär som

frågaförslag i penningvinster välgrundade.om

föreslås någotrikslotterier tidigare anförts inteNär det gäller som
fårinförande penningvinster. Enligt lotterilagen lotterinämnden medgeav

vinster i viss utsträckning värdepapper. Det ankommerutgörsatt av
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frånlotterinämnden fall fall i vilken utsträckningtill dettaprövaatt som
tillåtas. utgångspunktenkan I lagens förarbeten har uttalats böratt vara
vinsterna i lotterier i allt väsentligt inte skalldessa utgörasatt av

1985861värdepapper. I betänkandet KIU konstaterade utskottet att
dålotterinämnden tillämpade praxis innebar 20 %atten som ca av

vinstvärdet fick prernieobligationer. Utskottet uttalade därvidutgöras av
lagstiftningen torde visst för ökningatt utrymme procentsatsenge en av

attraktivitet.och detta sannolikt skulle öka lotteriernas Vad utskottetatt
sålunda uttalat bör vägledande för den framtida bedömningen i dettavara

till möjligheten vinster i formavseende. Med hänsyn till värdepapper,av
då sådana vinster inte inteoch skattepliktiga, heller utskottetär attanser

införa penningvinster rikslotterier.det finns skäl iatt

angåendebetänkande utredningen viss lotteriverksamhet i närradioI Lotterierav
sådanaSOU 198824 föreslog traditionellaradio och TV utredaren elleri att

fåregentliga lotterier regleras i lotterilagen bedrivasinte i radio eller TV.som

spelskatteutredningen påI betänkande SOU 199056Skatt lotterier och spelav
föreslogs höjd likformig beskattning statliga spelföretagen.och de Förslageten av

utgåskulle med 35 vinsternainnebar skatt bruttoöverskottet sedanatt procent av
frånräknats. föreslog i 1991921Regeringen utredningens förslag skulleattprop.

gällande finns i 19911482riksdagen. Nu bestämmelser lagenantas av om
lotteriskatt.

betänkande spelmarknadsutredningen DsI Den statliga spelmarknadenav
199151 föreslogs organisationsmodell AB Tipstjänst,nuvarande med Svenskaatt

bibehålls friståendePenninglotteriet och AB Trav och Galopp bolag samtsom
koncessionsgivaren definierar mellan olikade spelbolagens verksam-gränsenatt

hetsområden speltillståndvid beslut för bolagen. Gränsdragningen innebär attom
Penninglotteriet för traditionella lotterierSvenska skall s.k.samtsvara nummer-
lågvinstkaraktärspel fasta vinstplaner. Vidare AB Tipstjänst förochav svarar

idrottsanknutna spel och nummerspel högvinstkaraktär och rörliga vinstplaner.av
påliksom tidigareATG för spel hästar.svarar
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från lotteriutredningen föresloglotterinämnden och tillstyrkandeEfter förslag av
pr0p.199192156 maximiinsatsen skulle höjas till fem kronorregeringen att

i kortspeloch tärningsspel, 50 kronorbeträffande roulett- samt attautomat-,
någotinte i fallfick överstiga basbelopp dockvinst i bingospelvärdet ettav en

riksdagen. Vid utskottsbehandlingenFörslagenbasbelopp.över antogstre av
påmaximivinstmaximiinsats fem kronor och 500 kronorföreslogs nuvarande

tillställningslotterier.för vissa

Särskilt kasinospelsverksamhet1.4.4 om

sammanfattande kasinospelsverksam-Spelverksamhet under den termenrymssom
föremålkortspel automatspel har varittärningsspel ochhet dvs. roulettspel, samt

årensåtskilligaför utredningar under lopp.

ansåg års lotteriutredningSOU 197052 1964betänkandetI Om lotterier att
någramånga form förströelsefall utgjorde oskyldig ochautomatspelet i aven

på nöjesfält folkparker.påtagliga framkommit och iolägenheter hade inte

förekomma i med offentligautomatspel endast sambandUrsprungligen fick
förmån för kulturellt eller allmän-tillställning till välgörande,tillställning eller

ändamål. till helt obetydliga belopp.vinstvärden begränsadesnyttigt Insatser och
tio kron0r.Vinsterna fick baratill 50 respektivehöjdes sedermeraDessa öre

poletter betalningsmedel endast inomanvisningar gällandeutgöras somav
området förutsättningar ficktillställningen. Uppfylldes dessa automatspeletför

i förväg. Emellertidtill polismyndighet minst sju dagaranordnas efter anmälan

lotteriförordningen kommitbestämmelser i brerestriktivahade spelet atttrots
påpå hotell,önskvärt spelautomater hade placeratssig delvis inte sätt.ut ett

bensinstationer, färjor, biografer och andrakonditorier,motell, restauranger,
omfattning. Vidare fannsallmänheten ilokaler besöktes större ett stortsom av

såsom butikerprivata kontor, verkstäder, ochantal i lokaler,automater
uppgick antalet spelautomater till mellan 10 000klubblokaler. Enligt utredningen

vådor vilka former isociala beroende under ockoch 20 000. Befarade var av
legaliserat automatspel, fick bedrivasvilken utsträckning spelet bedrevs. Ett som
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missförhållanden.ökning socialaomfattning, till följdkundei allt större en av
olägenheterna spelhallarframhöll särskilt de uppenbaraUtredningen växteattav

inskränkning kundeoch ungdomarsocialt missanpassadefram, där utanpersoner
ansågs inteåt Något automatspel dockgenerellt förbudsig hasardspel.hänge mot

fås utsträckningbedrevs i begränsadgarantier för speletbefogat kunde attom
innefattadeUtredningens förslag bl.a.kontroll.betryggandeoch under som

lagstiftning.tillståndsplikt inte till grund förför automatspel lades

års punktskatteutredningpå Ds Fi 19722 lade 1969betänkandet spelI Skatt
Utredningen uttaladebeskattning automatspelet.reglering ochfram förslag avom

påmissförhållandenrådde beträffande roulett- och automatspelallvarligadetatt
Utredningenbegränsade polisiäraoklart regelverk ochgrund ett resurser.av

tillståndfå efter polis-skulle anordnas endastautomatspelföreslog att av
förordades inteförekomsten illegalt spelmotverkamyndighet. För attatt av en

tillåtas,tillståndsgivning. penningvinster skulleVidare föreslogsalltför snäv att
påattraktionskraftockså till legala spelet fick ökadskulle bidra detvilket att

från dåhöjas gällande 50illegala spelet. Högsta insatsen bordebekostnad detav
gånger övrigtvinstchansen till insatsen. I uttaladeoch högsta 20till kronaöre en

för de organisatoriska ochskäl talade utredautredningen starka attatt
Legaliseratför svenskt kasinospel internationellskattemässiga villkoren typ.ett av

förenas regler ochsådant skillnad illegala spelet medtill detspel kunde mot
Utredningen pekadesociala skadeverkningar.förhindrandeföreskrifter till av

intepå gjorde betydande vinsterockså det illegala speletarrangörernaatt somav
också vinsterföremål visats i betydandehade dessaför beskattning. Detblev att

Från såväl fiskal socialbrottslig verksamhet.utsträckning användes för somannan
stånd ändringansågs väsentligt intresse tillsynpunkt det attett avenvara
villkor sanktioneradförhållandena. särskildastatlig ellerEn statenav

ansågs effektivt medel i dettakasinoverksamhet internationell etttyp varaav
påverka betalnings-ansågs vidare kunnakasinoverksamhetsyfte. Svensk gynnsamt

valuta-i Sverige följandeför turism med däravöka intressetbalansen attgenom
påräknas utflödet svenskkundebegränsningtillskott samtidigt avavsom en

regleringförslag ochUtredningensför kasinospel i utlandet.valuta om
infördesochi huvudsak statsmakternabeskattning automatspelet godtogs avav
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prop. 1972342.från april 1973 1972128, rskr. Denoch med den 1 av
internationell ikasinoverksamheten resulteradeutredningen skisserade typav

tilläggsdirektiv.

sålundaDs Fi 19747 redogjordebetänkandet Kasinoverksamhet i SverigeI
kasinoverksamhetpunktskatteberedningen för hur svensk skulle kunnaen

tillåta kasinonstatsmakterna beslutadeorganiseras och beskattas, attom avom
Utredningen fast det fanns skäl föri Sverige. sloginternationell atttyp

Sverige. kasinoverksamhetinternationell i Legal skullekasinoverksamhet typav
till minska illegala spelet. Svenska kasinoneffektivt bidra detsäkerligen att

påfå turistnettoteffekt det s.k lockakunde förväntas attgenomen gynnsam
åkaintetill Sverige och svenskar behövde utomlandsutländska turister attgenom

på Vidare legaliserad kasinoverksamhet skapaför spela kasino. kundeatt en
effektiv beskattning tillföraförutsättningar för skulle komma detattsomen

allmänna betydande intäkter.

från statligtverksamheten skulle bedrivas underUtredningen utgick att
sådant väsentligenöverinseende i övrigt vinsten verksamhetenoch sätt att av

inflytandetillfalla borde därför avgörande ochskulle Staten överettstaten.
såvidare bedrivas socialafull insyn i verksamheten. Verksamheten borde att

mån.och undanröjdes i möjlig Svenska kasinon borde iolägenheter undveks

för alla. Tillträde till kasino skulle dock kunnaprincip vägrasöppna avvara
i princip generelltsociala ordningsskäl och andra liknande skäl. Ettskäl,

legitimationstvång därförborde gälla i förening med registrering av personer som
frånNågot påinträde. krav specialdestinering intäkterinte skulle statensen av

ansågskasinoverksamheten inte motiverad.

ansåg inte fanns förutsättningar för inteUtredningen det och heller bordeatt
fåtal såfinnas kasinon dessa borde lokaliseras samtliga deochän att attettmer

avsågs uppfylla, nämligensyften tillgodoses svensk kasinoverksamhet attsom
främja turismen och tillföra det allmänna intäkter.motverka det illegala spelet,

i första lokaliserasDetta innebar enligt utredningen verksamheten hand bordeatt
storstadsområdena. inte till lagstiftning.till Förslaget ledde

1992SOU 130



89

års1972Ds 19751 konstateradeHspelautomatföretagI betänkandet Statligt
frånfrån början ha varitutvecklatsautomatspelet hadelotteriutredning ettattatt

spelverksamhetkommersielltillvid tillställningarförströelsespel storaven
bedrev speletspelanordnareBehållningen huvudsakligentillföllomfattning. som

utställarföretag.s.k.upplät spelautomatervinstsyfte och företagenskilti som
huvudprincip iansågs ståautomatspelsområdet i strid denpåOrdningen mot
allmänna ellerbehållningen tillfalla detbörinnebärlotterilagstiftningen attsom

ansågs motsättningaruppkommaVidare detverksamhet.för ideellanvändas
spelverksamhetenbedrevå kommersiella intressenternasidan demellan somena

å myndigheter skötersidan deriktlinjer och andraföretagsekonomiskaefter som
synpunkter. Motsocialadärvid beakta bl.a.och harlotteriregleringen att

monopol-fram principförslaglotteriutredningenladebakgrund härav ett om en
automatspel inte skulleinnebärandespelautomatbranschenisering attav

sådana statligttillhandahöllsmed andra spelautomateranordnas än ettavsom
upplåta spelautomaterföretag skullespelautomatföretag. Detta ensamrätt att

förbud privat innehavborde införasautomatspel. Vidareför anordnande motav
utgå från Övertagandestatliga företagetsdetMan kundespelautomater. att avav

för betryggande kontrollgarantier skapadesinnebarutställarverksamheten att av
manipulerades tillfunktion för de intekonstruktion och ochspelautomaternas att

fråga remiss-vinstmöjligheterna. Förslagetförfång iför allmänheten, t.ex. om
föremål någon proposition till riksdagen.inte för Avblevbehandlades men

sågs enskilda vinst-fördel detdetframgick bl.a.remissvaren attatt som en
framfördeskontrollmöjligheterna förbättrades. Detminskade ochintresset att

de sociala problemförslaget inte skulle lösakritikdock automat-attmot som
ifrågasattes lämpligt ellerVidare detförorsakade.spelet att ettstatenom vore

tillhandahålla banditer.enarmadeskulleföretag medstatligt ensamrätt

motioner1975766 anledningmedbetänkandenäringsutskottets NUI omav
i motionärernasi allt väsentligt instämdeutskottetuttaladesspelautomater att

formverkningar. Automatspeletsnegativa socialabedömning automatspeletsav
otvivelaktigt skälansågs fanns starkaacceptabelt. Detomfattning inteoch som

författad herrmotionerna,förbjudas. Iför automatspel bordetalade att aven av
formbanditerna blivit legaliseradenarmadevpk anfördes deLövenborg att en
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utplundring, delades enskilda spelföretagen.där och depotten statenav av
Utskottet inte berett förslag förbuddock begära omedelbartettatt ettvar om

Frågan måstespelautomater. först belysas lotteriutredningen. Lotteriutred-mot av
fråganningen borde därför skyndsamt förbudutreda spelautomater.motom

Riksdagen 19757633.beslöt i enlighet näringsutskottets rskr.med betänkande

ansåg årsDs 19763l betänkandet H 1972 lotteriutredningEnarmade banditer
dåvarandeunder ordförandeskap konsumentombudsmannen Sven Heurgrenav

Ävenpåkritikden spelet banditer för berättigad.enarmadeatt utsattssom var
påmajoriteten spelare inte drabbades, orsakade spelet enarmade banditerom av

mångabetydande problem för människor. Särskilt inkomstsvagagällde detta

och dem i sitt iarbete kom kontakt med spelapparaterna. Riskgrupper som
fanns för spelare drabbades ekonomisk nlisär. För restaurangnäringen hadeatt av

fått ansågsde enarmade banditerna avsevärd ekonomisk betydelse. Det docken
ohållbart frånintäkterbranschen stöttades med enarmade banditer vilketatt upp
påverkade på påstrukturen inom branschen oriktigt siktoch kunde ledasättett

svårigheter.till Från ansågsoch arbetsmiljösynpunkt dessutom destörrenya
påenarmade banditerna besvärande. De enligt utredningenrestauranger vara var

många påi fall främmande och störande element Särskiltett restauranger.
frånenkronasautomater ingav ansågsbetänkligheter social synpunkt. Dessutom

otillfredsställandedet principiellt och stötande allmänhetens spel-attvara
påbenägenhet utnyttjades i enskilt vinstsyfte det och i den omfattningsätt som

då gällande regler medgav. Vid internationell jämförelse visade sig de svenskaen
reglerna anmärkningsvärt liberala. Dessa omständigheter talade enligtvara
utredningens förbudmening för allt spel med enarmade banditerett mot annat

sådant hade förströelsespelkaraktär ringa ekonomisk betydelse förän som av av
såväl spelare anordnare. Utredningens förslag innebar i huvudsak spelattsom
på fås.k. enarmade banditer och liknande skulle anordnas efterapparater -
tillstånd tivolinbara och i samband med offentliga nöjestillställningar i-

tillåtnafolkparker, högsta insats skulle 25 högsta vinsten inteutgöra öre,att att
gångerskulle överstiga 20 insatsen, dvs. högst fem förhöjdkronor och s.k.att

fåvinstchans inte skulle förekomma. Utredningen förordade vidare regeringenatt
få ståndskulle söka till överenskommelser med andra länder i syfte spelatt
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detmedvetenUtredningenpå inskränkas.trafik Sverige skulleifartyg attvar om
dåbegränsningomfattning vidiillegala ökadeför det speletfanns risk att aven

motverkasrisk borde dock kunnatillåtna automatspel. Dennaformer genomav
sådantkontrollbanditer ochenarmadei innehabegränsning rätten att avgenom

Även tillbidraillegalt spel borde kunnafrån sidapolisensinsatserinnehav. mot
sådant inte ökade.spelatt

remissinstanser tillstyrkteremissbehandlades. EnförslagUtredningens grupp
andrautredningens förslag. Enfall intesig iuttryckligen eller vartmotsatte

tredje,förbjudas. Enpå banditer bordeenarmadespel s.k.menade alltattgrupp
långtgåendemindremöjligtdetmenademindre attatt genomvargrupp

detnegativa följder begränsaspeletstill medregleringar komma rätta attutan
RÅ,bl.a. Kommers-Till hördeså hårt föreslog. dennautredningen gruppsom

samtligaförnäringsfrihetsombudsmannen. Gemensamt nästankollegium och
Branschföre-ansåg kundespelet borde ochderemissinstanser attatt saneras.var

tendentiös.bristfällig ochutredningenmenadetrådarna att var

utförde fil.dr. StenRestaurangförbundPå Sveriges Hotell- ochuppdrag av
sociologisk analysuniversitet,vid Lundssociologiska institutionenTellenback, en

på. Analysenutredningen sina slutsatserbyggdefaktamaterialdet somav
kritikinnefattade allvarligremissvar. Tellenbacks analysbifogades förbundets mot

besluts-förutsättningslöstallsidigt ochinte hadeutredningen ettpresteratatt
ovederhäftig. I det samladeframlagda data varittolkningenunderlag samt att av
några beläggåberopats framkommit övertygandehade bl.a. intematerial som

många människor ochproblem förorsakade betydandeautomatspeletför att
påståendenNågot faktamaterial stöddeför inkomstsvaga grupper.särskilt som

ochmånga så de inte kunde slutablivit beroende spelet attattatt avom
på förhopp-sådan vissa spelarelockelseanledningen till spelet utövadeatt var

penningvinster hade inteningar höga presterats.om

i reglera alltlämpligast lag1977789 framhöll regeringen detI attatt varprop.
Gränsdragningsfrågor övrigtiautomatspel sammanhang. automat-gentemotett

förbudekonomiska konsekvenserför illegalt spel,spel, riskerna ett samtav
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svårigheter någrautredningens material dra bestämda slutsatseratt av av
sociala skadeverkningar för inte forcera fram för-automatspelets talade att en

budslagstiftning. I stället förordades sanering verkställighetsföreskrifteren genom
förbudi lotteriförordningen förhöjd vinstchans, maximering antaletmot av

tillståndsgivningeninflytandespelautomater och för kommunerna vid och

fördubblade skattesatser.

framhöll i sitt 19777815Näringsutskottet betänkande sociala synpunkterNU att
bedömningen.avgörande för En övervägande del remissopinionen hadevar av

utredningens förslag eller uttalat sig för totalförbud. Utskottetstött var av samma
alltså påmening spel s.k. banditer liknandeenarmade och heltatt apparater

såledesborde förbjudas. Förbudet skulle omfatta ZS-öresautomaters.k.även även

förbud dessa knappast i undantagsfall kunde motiverasänett mot annatom - -
med risker för sociala skadeverkningar. förströelsevärdetDet eventuella hos s.k.

25-öresautomater kunde enligt utskottets uppfattning inte tillräckligtettvara
frånskäl för motivera principenstarkt enarmade banditer ochatt avsteg att

Frånliknande förbjudna.borde kontrollsynpunkt det dessutomapparater vara var
angeläget enhetliga bestämmelser. illegaltmed För motverka spel föreslogsatt
förbud innehav enarmade banditer.mot av

På avslåhemställan näringsutskottet beslutade riksdagen propositionen ochattav
förslag påhos regeringen begära till lagstiftning förbud spel s.k.att motom

frånbanditer liknandeenarmade och den första januari 1979.apparater

19787920I föreslog regeringen banditernade enarmade skulleattprop.
frånförbjudas områdetden första januari 1979. I lagtexten beskrevs det förbjudna

sådant på mekaniskaspel eller elektroniska automatspelapparatersom som
erbjuder vinst formi penningar, värdebevis, spelpoletter eller liknande. Denav

sådant tillåtasform påenda spel kunde i fortsättningen fartygspelav som var
i anslutning till internationella föreslogsavtal härom. Vidare förbud innehavmot

utbetalningsautomater påspelskatten automatspel slopades. Slutligensamt attav
föreslogs frånhögsta insatsbeloppet vid roulettspel höjdes 50 till kronaöreatt en

tillstånd endast skulle för viss tid.samt att ges
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näringsutskottets 19787911I betänkande NU hemställde utskottet med avslag
på vissa kritiska motioner, påbl.a. pekat inte någotdet framkommitsom
material visade skulle sociala någonautomatspelet ha skadeverkningarattsom av

omfattning, riksdagen skulle regeringens förslag.större att anta

I sitt slutbetänkande ansågLotterier SOU 197929 årsoch spel 1972 lotteri-

utredning alltjämt fannsdet belägg för automatspel värdebevis,att att om pengar,
spelpoletter liknandeeller kunde sociala ansågskadeverkningar. Utredningenge

sådantdärför i fortsättningenspel skulle förbjudet,även dock speletatt attvara
borde anordnas fartyg i internationell ansågtrafik. Vidare utredningen att
det borde förbjudet inneha utbetalningsautomater. Automatspel medattvara
varuvinster kunde dock Beträffande roulett-, kort- eller tärningsspelaccepteras.

någrahade inte utredningen finnakunnat sociala såskadeverkningar länge spelen
bedrevs i formerde lotteriförordningen Spel detta förekomslagsom angav. av

pådock illegala spelklubbar. Beträffande roulettspel anförde utredningen att
reglerat och kontrollerat spel kunde verka förregulator spelintressedetsom en

tveklöst fanns och kunde kanaliseras till de illegala klubbarna.som annars
Roulettspel borde anordnas såi fortsättningenäven länge bibehöllspelet sin

Frånrelativt oskyldiga karaktär. bl.a. social synpunkt det viktigt speletattvar
kunde begränsas och inte alltför lättillgängligt. fågöras Spel borde anordnas

Ävenpåendast och inom fasta nöjesarlläggningar. bordekortspelrestauranger
enligt tillåtetutredningens mening förbli med motsvarande begränsningar. Det

tillåtnaenda kortspelet borde Black Jack där vinstmöjligheten normaltvara
uppgick till gångeroch halv insatsen. För spelet karaktäratten en ge av
förströelsespel borde vidare högsta insatsen bestämmas till tio kronor. Tärnings-

borde enligtspel utredningen förbjudas med hänsyn till risker för sociala

skadeverkningar och roulett- och kortspel borde tillräckliga för-utgöraatt
påströelseinslag och i nöjesparker.restauranger

I 198182l70 anslöt sig regeringen i allt väsentligt till utredningens förslag.prop.
ansågsTärningsspel tillåtasdock kunna under kontrollerade former. Med hänsyn

till penningvärdesförsämringen förordades höjningar högsta insats vidav
roulettspel och tärningsspel två påtill kronor. Insatsen varje särskild vinstmöjlig-
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på varjevinstenoch högstafå uppgå tio kronortill högstkortspel bordeihet
gånger insatsen.halvtill ochhögstvinstmöjlighetsärskild enen

SOUspelårs lotterier ochlotteriutredning Folkrörelsernas1987betänkandeI av
konstrueradeutbetalningsautomater,slagsvissautredaren198752 föreslog att

tillåtas. Spelet skullePajazzo, skulleskicklighetsspels.k. typent.ex. avsom
detkännetecknadesSkicklighetsspelenfå folkrörelserna.anordnas attendast avav

skicklighet kundevissutbetalas. Envinstslumpen avgörinte enbart är omsom
påpåverkas. Utplaceringen skulle skevinstutbetalningen kundesåövas attupp

spel-automaternauppfattadepå sådant gästernasättochhotell attrestauranger
föreslogbandit. Utredarenenarmadinteförströelsedetalj och ensomsom en

spelbolag. Dettafjärdefå bildamöjlighetskullefolkrörelsernavidare att ettatt
fåmedspelföretagen eller ensamrättstatligamed desamarbeteskulle ibolag

skicklighetskaraktär.på utbetalningsautomateroch spelkasinospelbedriva bl.a. av

skicklig-utbetalningsautomatertillåtandeUtredningens förslag avavom
folkrörelsernamajoritetEnremissinstanser.flertalettillstyrkteshetskaraktär avav

Tillskicklighetsspel.medbedriva verksamhetpåsåg möjlighetenpositivt att
centralkommitté, IOGT-NTO-Handikappförbundenshörde bl.a.denna grupp

frikyrkoråd, UngaSverigesriksidrottsförbund. örnarsSverigesochrörelsen
Rikspolis-awisande.mfl.och skolariksförbundet Hemriksförbund och var

påspelförbudinförandetanfördes vidde skälintestyrelsen trodde att avsom
förutsågs inteBl.a.bärande.fortfarande att automat-utbetalningsautomater var

socialaformer. Dei illegalaså omfattningbetydandeifortsättaskullespelet
Jackmöjligheten till s.k.vållats lockelsedenvådorna främst hatorde somav

FinlandsbåtarnapåombordanordnadesspelDetinnebar.Pott-vinst t.ex.som
rådetBrottsförebyggandeformer.acceptablaheltunderföreföll däremot ske

upphävandenågra motiveradeskälansåg inte utredaren ettpresenterat somatt
sig spel-Socialstyrelsen ville inte motsättautbetalningsautomater.förbudet motav

åtföljdes lämpligaverksamhetenspelautomatermedverksamhet avom
icke acceptablai socialtspelverksamhetförebyggandetillbestämmelser av

vidLotterinämnden hadeeffektiv tillsyn.ungdomsmiljöer ochsärskiltmiljöer, en
förströelsespelfrån i formautomatspelinkomstertillfällen framförtflera att av
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och utbetalningsautomater borde komma ideellade organisationerna till godo och
pådärvid pekat finskade penningautomatföreningarna möjlig modell.som en

fråganI folkrörelseägt spelbolag opinionen såväldeladett blandom var
myndigheter inom folkrörelserna. Näringsfrihetsombudsmannen bedömdesom att
utredningens förslag någoninte i utsträckning någrastörre skulle konkurrens-
begränsande effekter. Riksrevisionsverket ansåg förslaget innebar onödigtatt ett
riskfyllt och dyrt tillföra folkrörelsernasätt Samarbete med de statligaatt pengar.
spelbolagen skulle rationellt skapa bättre förutsättningarsätt förett attvara mer
folkrörelserna finansiera sin verksamhet. Statens ungdomsrådatt ville peka
risken för bara de folkrörelserna hadeatt sigstora attresurser engagera
lotteribolaget. Alla organisationer, små, måstedeäven praktiska förutsätt-ges
ningar delta. Ett framtida spelbolags intäkter fick vidareatt inte inverka
samhällsbidragen. Sveriges riksidrottsförbund, IOGT-NTO-rörelsen och de
handikappades riksförbund m.fl. positiva till förslaget. Inget hindrade dockvar att
det folkrörelseägda spelbolaget frånköpte tjänster de statliga bolagen såoch

utnyttjade den kompetenssätt och datautrustning dessa företag förvärvat. Sveriges
frikyrkoråd hade inget intresse ingå i eller medverka till folkrörelseägtatt ettav
spelbolag. Riksförbundet Sveriges ansåg4 H spelbolag kunde leda tillatt ett
konflikter mellan olika folkrörelser i ekonomiskt svåra tider. Förbundet Vi unga
avvisade påbestämt tanken delägarskap dåi spelbolag trovärdigheten skulleett
gå förlorad.

198788141I ansåg regeringen det inte framkommit tillräckligt starkaprop. att
skäl för upphäva det gällande förbudetatt automatspel. Det inteankommotnu

regeringen fråganställning till huruvida folkrörelserna skulleatt ta bilda ett
spelbolag eller inte. Det stod emellertid folkrörelsernagemensamt fritt göraatt

detta.

I betänkandet Turismen i Norrland utveckla affárs- ochatt privatresandet-
SOU 1990103 omnämndes bl.a. inrättandet kasinon internationelltatt av av
slag skulle kunna befrämja påturismen Gotland och i Norrbotten. Enligt
utredningen borde inte etableringen i storstadsornrådena.ske
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199091KrU18 och199091KrU8,betänkandenaiavstyrkteKulturutskottet
ochpå utbetalningsautomatertillåtande spelmotioner199192KrU14 avom

KrUbetänkandetiuttalade attUtskottetinternationell s.kasinospel typ.av
ingårvariutredningbördetta görasochbehöver överlotterilagen att enavses

noteradeUtskottetpartierna.företrädda atti riksdagenför derepresentanter
dentill slutsatsenlederomständigheter attpå radpekademotionärerna somen

möjlighetertillräckligafolkrörelserna attintelagstiftningennuvarande ger
ochdembedrivslotteriverksamhet attochspel-förnya denoch avutveckla som
statligadeutnyttjasredanlandvinningartekniskadetill avsomta vara

spelbolagen.

kasinoverksamhetvisskartläggningförarbetsgruppenbetänkandeI avav
199228 lämnasSOUinternationella reglerenligtkasinospelKartläggning av

TysklandStorbritannien,Danmark,Finland,förhållandena iuppgiftervissa om
förkommittétillomvandlasskullearbetsgruppenföreslogs enoch Polen attsamt

beslutsunderlag.detaljeratframkunna etttaatt mer

199233SOUtjänstfolkrörelsernasiKasinospelsverksamhetI delrapporten
försvarligtbedömningsamlad är attviddetlotteriutredningenansåg att en

ISverige.iinternationellt slagkasinospelsverksamhetinförandetöverväga avav
kasinospelsverksamhetsvenskför hurredogörelseutförlig enrapporten ges en

kasinoreglering inomtillprincipskissfinnsbilagaI ramenutformas.kan enen
lotterilagen.för
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RÄTTGÄLLANDE2.

utformninghuvudsakligaIntterilagstiñningens2.1

Rättskälloma2.1.1

lotteriförordningen19821011 ochlotterilagenifinnslotterierRegler om
1982636i lagenregleraspå förströelseautomater19821012. Spel om

ifinnsförarbetenaviktigasteautomatspel. Devisstanordnande prop.av
ändring i19838445till lotterilag198182170 förslagmed omprop.m.m.,

lotterilagen.i1987882141 ändringochlotterilagen omprop.

föregångare,sinmedi saklotterilagenöverensstämmeråtskilliga avseendenI
ihänvisassådana fall1939207. Ilotteriförordningen prop.gamladen
193976tillfrämst,förarbetenlotteriförordningens198182170 115 till prop.s.

förordningtillförslagmed1972128lotteriförordning,till omförslagmed prop.
automatspelvisstförbud19787820på till motspel m.m.skatt samt omprop.

författningssamlingKommerskollegietsiföreskrifterLotterinänmdens utges
från Iotterinämndenyttrandenbeslut ochviktigasammanställningKFS. En av

Den1977.utkommit sedanpraxisLotterinämndensifinnsregeringenoch som
1991.praxissamlingen utkomsenaste
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Förarbeten till automatspelslagen finns i 822031981 kontroll visstöverprop. om
automatspel.

2.1.2 Ramlagskaraktären

Lotterilagen i allt väsentligtär ramlag. Flertalet bestämmelser denären av
karaktären dess innebörd framgårnärmare endast förarbetenatt och praxis.av
I 25 § lotterilagen Lotterinämnden, sådanamed undantag lotterierattanges av

anordnas efter tillståndsärskilt regeringen, den centrala tillsynenutövarsom av
efterlevnadenöver lagenöver och föreskrifter meddelats med stöd lagen.som av

I §4 lotteriförordningen Lotterinämndensägs meddelar ytterligare föreskrifteratt
för verkställigheten lotterilagen. Enligt § förordningen3 19881135 medav
instruktion för åliggerLotterinämnden det nämnden särskilt fullgöra deatt
uppgifter i lotterilagen och lotteriförordningen och i anslutning härtillsom anges
meddela rekommendationer för tillämpning dessa, verka för enhetligattav en
tillämpning lotterilagen och lotteriförordningen, i övrigt förverkaav samt att en
ändamålsenlig tillsyn och kontroll efterlevnadenöver lotteribestämmelserna,av
bl.a. utbildning kontrollanter.genom av

Lotterinämnden har tolkat bestämmelserna på så den dels har befogenhetsätt att
meddela verkställighetsföreskrifter, dvs. föreskrifteratt normgivningutgörsom av

bindande karaktär, dels kan rådlämna allmänna innehållerendastsom
rekommendationer eller uttolkningar gällande rätt.av

2.1.3 Regleringens syften

En grundläggande princip i lotterilagstiftningen har sedan gammalt varit att
behållningen lotterier och spel skall tillfalla det allmänna eller allmännyttigaav
ändamål. Endast i undantagsfall kan allmänhetens spelbenägenhetaccepteras att
används för privata vinstintressen jfr. 198182170 21.att gynna prop. s.
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beträffandeKommersiella intressen tolererats s.k. restaurangkasinohar samt
såsomtivolinöjen automatsspel och bollkastning.marknads- och

lotterier inteLagstiftningens syfte först och främst säkerställa anordnasär att att
ändamål behållningen lotteriernaför obehöriga och kommer de avseddaatt av

ändamålen omfattning.tillgodo i tillräcklig

finns konsumentintresse bevaka. Lotterier lämnar i sig visstVidare ett att ett
ohederliga förfaranden. Lottköparnaför bedrägerier och andra ochutrymme
offentlig beträffandespeldeltagarna bör skyddas kontroll insatsernasgenom en

kvalitet fördelningen vinsterna prop.storlek, vinsternas storlek, antal och samt av
1981822170 23s.

mångaLotterier kan i fall föra med sig sociala skadeverkningaroch spel av
ekonomisk, social personlig till följdoch deltagarnanatur att avgenom

i omfattning överskriderspelberoende spelar deras ekonomiskaen som
så långtLagstiftningen därför försökamöjligheter. bör det möjligt motverkaär

sociala skadeverkningar. särskilt viktigtDetta det gäller barn och ungdom.är när

viktig uppgift försöka motverka omfattande illegalaEn det speletär attannan
sådanaspelintresset lotterierkanalisera till och spel kanattgenom som

kontrolleras.

bådeLotterier och spel viktig inkomstkälla för och folkrörelserna.är statenen
därför viktigt effektivDet regleringen underlättar beskattning och iär att en

Således måsteinte onödigt kostsam förövrigt betungande eller de berörda.är

eftersträvas effektivitet administrativregler förenar med enkelhet.som

tillgångtillämpasReglerna slutligen ofta har begränsad tillpersonerav som
förarbeten och därför möjligtandra rättskällor. Reglerna bör enkla attom vara
förstå, överblicka tillämpa.och
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Tillståndskravet2.1.4

utgångspunkten1939207 ilotteriförordningen äri den gamlaLiksom
tillståndfårinte anordnasför allmänhetenlotterilagen lotterier och spel utanatt
Lotteri-länsstyrelserna,Tillstånd kan beviljas kommunerna,myndighet. avav

regeringen.ochnämnden

på tillstånd villkor för lotteri skallkravMotivet för uppställa attatt som
olämpliga lotterier. I sambandmöjligt förhindradetanordnas detta görär attatt

påockså lotteriets beskaffenhet itillstånd kravkan uppställaslämnasmed att
SOU 51.dylikt 193817kontrollföreskrifter ocholika avseenden, s.

Tillstånd såledeslotterilagen. kanuttryckligen förbjudna ilotteriformerVissa är
på utbetalningsautomater inom landet.speltill kedjebrevsspel ochinte ges

enligtreklamlotterier huvudregelninternationella regler ochKasinospel med är
tillåtet.tillåtna. kabeltelevision inte LotterierLotterier i närradio och ärinte som

får Sverige.inte marknadsföras iutomlandsanordnas

får siganordnasinom den s.k. fria sektorn,Vissa lotteriersmärre utan vare
tillstånd lotteriet anordnas i kommer-registrering. Detta gällereller oavsett om

tivoli, i ideellt syfte tillinom nöjespark eller ellersiellt syfte, till exempel etten
lotteri i samband medallmännyttig ideell förening anordnarexempel ettom en

den anordnar eller deltartävling eller annat somarrangemangen

Även fårmassmedielotterier vissa förutsättningar anordnass.k. under utan
tillstånd.

Myndighetsutövning2.1.5

tillstånd, enligt lotterilagenregistrering och andra beslutBeslut utgörom
förvaltningsuppgiftEnligt § regeringsformen kanmyndighetsutövning. 11 kap. 6

myndighetsutövning inte överlämnas till bolag, förening,innefattarsom
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finns stöd i lag. Länsstyrel-individ det inteenskildstiftelse ellersamfällighet, om
i denlotteriärendenskyldig handläggakommuneller är att egnaensen

till föreningslivet.således inte överlämnaorganisationen och kan ansvaret

skadeståndslagen strikt§enligt 3 kap. 2gällereller kommunenFör ettstaten
vållats fel försummelse videllerförmögenhetsskadavid genomsomrenansvar

kommunenfullgörande ellerförmyndighetsutövning staten svarar.vars
råd föranledafelaktiga goda kanupplysningar ellerMissvisande ansvar.

för han§ dömas tjänstefelbrottsbalkenenligt 20 kap. 1kanEn arbetstagare om
underlåtenhet åsidosätterhandling elleruppsåtligen oaktsamheteller genomav

uppgiften.förgällervad som

Handläggning lotteriärenden2.1.6 av

på tillståndsmyndigheternas handläggningtillämpligFörvaltningslagen är av
går sökandendetskallmedför bl.a beslut motiverasDettalotteriärenden. att om

innehållet intei beslut det ärskall20 §. Sökanden underrättasemot omom
går skalloch kan överklagassökandenobehövligt. Om detuppenbart emot

21 §.uppgift beslutet kan överklagaslämna hurmyndigheten

Delegering2.1.7

Kommunen

§ och 15 § dentillstånd enligt 13 1 1Frågor registreringeller prövas st st avom
oftaLotteriärenden medbeslutasbestämmer.nämnd kommunenkommunala som

framgår§ kommunallagen§ och 34 3delegering. 6 kap. 33stöd Av att enpav
principiellärendet intepå nämndens ärbesluta vägnaranställd kan avom

måste sålunda frågavikt. Detbeskaffenhet eller större om renavaraannars av
återkalla delegeringsbeslut. Det kanhelstrutinärenden. Nämnden kan när som
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ocksåockså i särskilt ärende. Nämnden hargenerellt det kan görasgöras ettmen
fatta beslut i ärendet.delegerat ärende ochvidare överrätt ta ettatt utan

Länsstyrelsen

länsstyrelseinstruktion och1988971 med§ förordningen32Av
framgår19871100 tjänstemännens beslutsbefogen-§ verksförordningen21 att

framgå arbetsordning.länsstyrelsensskallheter av

Definitionsfrågor2.2

Lotteribegreppet2.2.1

lotteri i verksamhet, i vilken§ lotterilagen med lagenEnligt 1 1 st enavses en
vinst till värde vad och deflera kan högreeller deltagare än var en aven

få delvisvinstmöjligheterna helt eller berorövriga och i vilkendeltagarna kan
vadhållningpå gissning, eller liknande förfarande.slumpen följd lottning,till av

såsomtivolinöjen automatspel ochlotteri hänförs marknads- ochTill även
någonsådan vinstmöjligheterna inte tillvinstbollkastning, kan ävensom ge om

på 1 st. fortsatt vinst 2§ Rätt till speldel beror slumpen 2 är att anse som
st.§ 2

sålundaföreligga lotteri krävsFör det skall ettatt
utgå1 till eller fleraVinster skall kunna deltagareen

få2 inte lika värdefulla vinster allaAlla deltagare skall kunna även om
pr0p.198182170lika s.116vinster skulle värda mycketvara

delvis3 Vinstmöjligheterna skall helt eller beroende slumpen dvs.avvara
påverkasutgången kan inte deltagarnanämnvärt av

vadhållning4 skall lottning, gissning, ellerVerksamheten bygga

liknande förfarande
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inteDet krävs

någon1 deltagarna insatsbetalaratt
åsyftar2 ekonomiskanordnaren vinningatt

3 slumpmomentet skicklighetsmomenteventuelltövervägeratt

Frågan verksamhet skall bedömas lotteri inte denavgörs störreettom en som av
mindre grad föreligger i det enskilda falleteller slump med hänsynutanav som

påtill anordning vilkenden allmänna karaktären hos den verksamheten bygger

11.prop. 193976 s.

Som lotteriverksamhet traditionella lotterier gissningstävlingar,t.ex.anses ,
vadhållning totalisatorspelvid hästtävlingar och fotbollsmatcher tips, kasinospel

och bingo.

Skicklighetsspel, inte kan räknas marknads- och tivolinöjen, biljard,t.ex.som som
bridge och schack, räknas inte lotteri. idrottstävlingarInte heller räknassom som

visst iblandlotterier slumpmoment kan spela in. Detsamma gällertrots att ett
påtävlingar konstnärlig eller litterär beskaffenhet, tävlingar beroendeav

yrkesskicklighet särskild utbildningeller eller liknande tävlingar även om
lottning prop.slutresultatet 193976 SOU 48.13 och 193817avgörs genom s. s.

Frånvaron på insats innebär s.k. reklamlotterier, stimulanslotterierkrav ochattav
tillämpningsområde.massmedielotterier faller under lagens

Genom särskild föreskrivsundantagsbestämmelse lagen inte tillämpligäratten
på premieobligationslån.svenska Anledningen till detta detärstatens att vore

tillståndmindre lämpligt regeringen kunde meddela till verksamhetom en som
SOUomhänderhas riksdagsorgan, riksgäldskontoret 5.50.193817ettav

Kedjebrevsspel2.2.2

Till lotterier hänförs kedjebrevsspel och liknande spel kan vinstäven somsom ge
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på antalethuvudsakligen berorvinstmöjlighetemai vilkalotteri ochi ett
frånsig lotterier iskiljerst. spel1 § Dessai spelet 3inträderdeltagare som

påpå möjlighetenslumpenberorutdelningen inte attutanallmänhet attgenom
i spelet.förmå att satsa pengarpersonernya

Utanför förbudetförbjudna.värdeeller ärKedjebrevsspel pengarspengarom
tillskicka vykortendast skallkedjebrevsspel där deltagarnasåledesfaller

198182170 118.prop.varandra s.

Egentliga lotterier2.2.3

liknandekedjebrevsspel ellerlotterier inte äregentliga lotterierMed somavses
2 §eller bingospel 1kortspeltärningsspel,roulettspel,automatspel,spel eller

också sådana i vilka antaletlotterierlotteriertraditionellast. Förutom avses
uppgjord plan.bestämda enligtintedessavärdet ärvinsterinsatser och samt av

Även således begreppetbollkastning omfattassådant pilkastning ocht.ex. avsom
likaså lotteri.egentligtVadhållning35.1987882141prop. är etts

lotterierTraditionella2.2.4

lottsedlar ellerbedrivs medlotterierlotteriertraditionellaMed somavses
vinsterinsatser ochlottlistor där antaletochdeltagarbevis eller medliknande

KFSvinstplanenligt i förväg fastställdbestämdavärdet dessa ärsamt av
Någotockså sedellotterier. kravlotterier kallas199032. Traditionella att

upprätthållas. Penning-inte längrefår tordevinsterna endast utgöras av varor
kategori.hänförliga till dennadärförnummerlotterierlotterier och är

Tillståndslotterier2.2.5

får efterendast anordnastillståndslotterier egentliga lotterierMed somavses
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prövningdet skeskalltillståndsgivningenVidtillstånd enligt 11 aven
kanlotterierfördetlotteriinkomster utrymmebehov somföreningens samtav

på marknaden.finnasantas

Registreringslotterier2.2.6

tillståndkräverintelotterieregentligaregistreringslotterier menMed somavses
iuppfyller kraven 11föreningenkontrollinnefattanderegistrering attväl aven

inteskall prövas.marknadsutrymmeochBehov

Stimulanslotterier2.2.7

visstillsyftehuvudsakliga ärlotterier attstimulanslotterierMed sporravarsavses
199032.KFSbehållning anordnarentilllotterietverksamhet attutan ger

Reklamlotterier2.2.8

enligtreklamlotterietlotteriformstimulanslotteriet närbesläktad ärmed somEn
lotterikommersielltreklamlotteriförbjudet. Medhuvudregeln ett somär avse

inågon deltainsats förinteregel krävssyfte. Somsäljfrämjande attianordnas
regeringen.Tillstånd endast lämnaskanlotteriet. av

Frisektorslotterier2.2.9

tillstånd ellerlotterieregentligafrisektorslotterier utanMed somavses
§§.och 17b17, 17afria sektornför denfår bedrivas inomregistrering ramen

dennapilkastning tillhörsåsom bollkastning,tivolinöjenochMarknadsnöjen
medi sambandanordnaslotteriertraditionellakategori även sommen

hit.hörsammankomsterochtillställningar
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2.2.10 Förhandsdragningefterhandsdragning

Vinstfördelningen kan ske före eller efter försäljningen lotterna. Avav
Penninglotteriets lotterier idag flertalet förhandsdragna,är Trisslotteriet.t.ex.
Även folkrörelsernas lotterier i allmänhet förhandsdragna.är Snabblotterier med
lottsedlar i form kvicklotter och skraplotter förutsätter förhandsdragning.av
Penninglotteriet, Bellmanlotteriet och socialdemokratiska Kombilotteriet är

påexempel efterhandsdragna lotterier.

Vadhållning2.2.11

Vadhållning form avtalär mellan olika penning-parter att t.ex. satsaen av en
på olika möjliga utfall viss händelse. I betänkandet SOU 193817summa av en

återges5.21 uttalande professorn Nils Stjernberg belyser skillnadenett av som
mellan spel och vad i äldre rätt

Från särhållaspel har vadet. Det avgörande här icke, huruvidaatt ärman
i avtalet deltagande förutsättas skola verksamhet inverkagenom egen
utgången såeller Ty förhållandetkan vidäven vad. Det förettvara
vadet utmärkande fastmera, frågaiär avtalet objektivt framståratt sett
såsom uttryck för strid olikamellan meningar eller uppfattningarett en

angåendehos deltagarna vissa existenta eller i framtiden inträffande
sakförhållanden. frågaI sakförhållanden fårexistenta såom anses vara
fallet, därest de ingåendedeltagande vid avtalets möjlighetägt att

sakförhållandet fråga,konstatera i gissningstävlingar ärovaremot attrena
område;hänföra till spelets jfr rättsfall gissningstävlan angående1909 s.29

beloppet i flaska innesluten penningsumma såsomansedd lotteri,av en
såsomicke vadhållning. frågaI sakförhållandenframtida får såom anses
fallet, slumpen därvid förutsättesäven kunna spela in,vara om men

utfallet likvisst objektivt framstår såsom väsentligen grundat i redansett,
konstaterbara sakförhållanden. Ett anordnande vid kapplöpningar eller
tävlingar s.k. totalisator därför ickeär anordnandeattav anse som av
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spel.

totalisatorvadhållning tillsåväl tipsvadhållningräknasEnligt gällande rätt som
lotterier.egentliga

Kasinospel2.2.12

på utbetalnings-speltärningsspelkort- ochkasinospel roulett-,Med samtavses
inågra klassiska kasinospel delrapportenbeskrivning görsEnautomater. av

199233, bilaga 4.i folkrörelsernas tjänst SOUKasinospelsverksamhet

Bingospel2.2.13

på spelplatsen och därnärvarandespel där spelarenMed bingospel ärettmenas
påpå visstbingobricka vilken ordnadeantal sätt,sin lott ärköper ett nummer

dånärvarandehorisontellt och vertikalt. Spelarenexempelvis fem ärnummer
markeravid dragningen kunnatför När handragning förrättas nummer.nummer

KFS 19912.bingoi viss ordning hanroparnummer

automatbingo.storbingo ocholika former; variantbingo,bedrivs iBingo tre

möjlighet förkontinuerligt medm.m bedrivsdagbingo, ritbingoVariantbingo

sig.i dragning fördelta varjespelaren att

bedrivs i formdrive-in-bingo m.m.kvällsbingo,bygdebingo,Storbingo enav
omgångomgång oftastdragningar, baraitillställning där spelaren deltar enen
brickoralltså vilka han köpersamtliga dragningar förikväll. Spelaren deltarper

omgången.bricka för helai block eller endastett en

i myntinkastinsatsen erläggsvariantbingo fastänspelasAutomatbingo som
på vilken spelaren markerarockså bricka finns,fastframför spelaren där en
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dragna nummer.

2.2.14 Automatspel

Med automatspel spel mekaniska eller elektroniska spelapparater 2 §avses
st.2

spelautomater indelas i huvudformer;kan utbetalningsautomater, förströelse-tre
och Lottförsäljningsautomat interäknasautomater varuautomater. som en

påverkarspelautomat eftersom intedet i sig vinstmöjligheten.är automaten som
Inte heller jukebox eller används i samband medapparat,anses en en som
automatbingo, försäljningsautomat föreller spelautomat SOU 197929varor, som

198182401 och 62.prop. s.

En mekanisk elektroniskutbetalningsautomat eller spelapparatär en som ger
vinst i form fårvärdebevis, spelpoletter liknande.eller Den efterav pengar,
tillstånd regeringen påeller Lotterinämnden endast fartyg iav opereras
internationell 7 §.trafik Med utbetalningsautomat i första hand s.k.avses en
enarmade bandit, dvs. utbetalningsautomat försedd medärtypen av som en
dragarm, med vilken hjul ikan rotation. Numera detsättas ärautomatens
vanligare med utbetalningsautomater där spelaren i stället skall trycka en
knapp. Hjulet i försett med olika symbolmarkeringar. Vissa i förvägärautomaten
bestämda kombinationer symboler vinst. kan konstrueradAutomatenav ger vara
för förhöjd vinstchans för efterföljande spelatt ge

19787920I området.beskriver föredraganden det förbjudna En allmänprop.
karaktäristik regleringen i lagen heltäckande vilket bekräftatsär är ävenatt av

tillståndsgivningrättstillämpningen avseende för den s.k. Globelottermaskinen se
nedan.

Automatspel vinst i form värdebevis, spelpoletter ellersom ger av pengar,
liknande kan exempelvis ianordnas anslutning till vilkaspelresultat de spelande
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i forminte kan vinstpå i sig kanskeuppnår vanligt Flipperspel,ett ensgesom
ochstartmekanismFall och Pajazzo saknarPennyfrispel. Apparater typenavav

påverka spelresultatet.viss färdighetkan medsymbolmarkeringar och spelaren
påbedrivas dessavilket spelet kansnabbhet medtill den relativaMed hänsyn

erbjuda depenningvinster de kan ärolika utbudoch de attapparater somav
undvikaliknande Förbanditermed enarmadebedöma attapparater.som

omfattar tillvärdebevis. Uttrycket härkringgåenden förs vidare till vinstbegreppet

Sompenningvärde.bärarehandling, märke ellerbörjan är ettannat som aven
falleti Vidare täcks detinlösbartpresentkortexempel kan äretttas pengar.som

ekonomisktgår prestationdylikt lösa inpresentkort eller att motatt ett annan av
uttryckligen,värdebevissärskild formtjänster. Enellervärde, t.ex. angesavvaror

sånågot fall utformasinträffa vinsten ispelpoletter. Det kannämligen attatt
konstruktionenbeskrivningen. Innebärlämnadedirekt träffas denden inte av nu

haröverföras i former dempenningvärde kan liknaratt ett nysssomsom
beskrivna vinsterna.jämställas med debeskrivits bör detta

1351989 Lotterinämnden Sverigesavslogseptember 1989 Dnr.den 14I beslut
gickGlobelotteriidén. Lotteriidénansökan lotteri enligtriksidrottsförbunds om

kunna betalapå lottförsäljningsautomat automatiskt skullebl.a. utattut en
lott. I skälen för beslutet20 kronor i formvinster värda mindre än av en ny

fårlågvinsti rikslotterierLotterinämnden Hittills haranförde attaccepterats en
till ökatlotteriet. inte skall tvingas eller lockasi vinnarelott Attbytas mot enny

iprinciperna för lotterilagenpraxis hänger ihop medgammalspel är somen
vinst betalasförhållande dobbleri.brottsbalkens bestämmelser Atttill utom en

otillåtet förbud utbetalnings-lotterilagensautomatiskt grundredanär motav
fallervärdebevis denkanDet tveksamt lottärautomater. anses vara menom en

ändå i §eller liknande 4 3in under lagens begrepp st.

visst1982636 anordnanderegleras i lagenFörströelseautomater om av
på ianordnas§ föreskrivs tillämplig spelautomatspel. I lagen1 äratt som

på sådana inteelektroniska spelautomaterförvärvssyfte mekaniska eller gersom
gäller inte spelvinst i form frispel Lagenvinst eller endast automaten.avger

på fartyg i reguljär trafik.anordnassom
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får ungdominte obehörigen locka barn ellerslags spelanordnar dettaDen som
socialnämnden iTillstånd och söks hos den§. för spel krävsi 2delta speletatt

frågainte idet spelskall anordnasspelverksamheten ärkommun där omom
3 §. Exempeltillfällig karaktäroffentliga tillställningarsamband med av

målspel,elektronisk flipper, skjutare,mekanisk ellerförströelseautomater är
hör poängspel,övriga Till sistnämndaspel.elektroniska TV-spel samt grupp som

oftamaskiner användspokermaskiner. Dessaskicklighet s.k.inte beror t.ex.av
för illegalt spel.

formsådana slumpvis delar vinst ispelautomaterVaruautomater är ut avsom
fåslyftare, varvid kanbl.a. s.k.Exempel ärvaruautomater varan om envaror.

puffarpå kan vinsts.k. pushers,gripklo ochsätträttstyrs ge om en armsom
kant.övervaran en

Folkrörelsebegreppet2.2.15

någon lotterilagstiftningdefinierat i lag. Ifolkrörelse finns inteVad ärsom en
urvalskriterium förundvikitshittills folkrörelsebegreppetoch praxis har or-som

198788l4llotteritillstånd. I 5.15ganisationer bör kunna meddelas prop.som
sådana sammanslutningarfolkrörelseremellertid medsägs att som angesavses
föreningar har till huvudsakligt19821011, dvs. ideellai § lotterilagen11 som

ändamålallmännyttiga inom landet.syfte främjaatt

utgiven inomtiteln arbetsgrupputredningsrapport med till salul Ej av enen
följande definitionungdomsråd hänvisning till Svedbergmed L.Statens 1981 ges

idé.logiskt utvecklad Deskall dvs.En folkrörelse ha ideologi, enen
måste in sammanhangidéer folkrörelse driver sättas ett ensom en -

idé samhället utvecklas.samhället och hurhelhetssyn vara en om
måste sig sig det debildafolkrörelse motsattaEn opinion opponera --

på.förändring de Huroch dentycker fel i samhället krävaär trorsom
beslutsfattare tillutsträckning hänsynopinion dvs. i vilkenstark är, taren
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mångaden, beroende hurär ställer sig bakom de krav försav som som
måstefram. påKampen mångainriktas vinna för idé.rörelsensatt

För folkrörelse påskall inflytande samhällsutvecklingenatt etten
måste den beståutgöra viss numerär mängd medlemmar.storen av en-
Det exakta medlemsantalet kan inte uttryckas i siffror, måsterörelsenmen
omfatta del folket därav folkrörelse för dess kravstor skallen av att- -
uppfattas uttryck för folkets vilja. Den rörelse någraräknarsom tusensom
medlemmar förmåkan sällan påsamhället lyssna deras krav. Däremotatt
kan den rörelse räknar hundratusen medlemmar förvänta sigsom att
samhälletskall hänsyn tillstörre vad denna del folket för.ta uttryckav ger

folkrörelse måsteEn ha geografisk spridning organisation meden en-
lokalföreningar i landet. Den rörelse finns tillgänglig endastrunt om som
för liten och begränsad del byalag,landet lokala aktionsgrupperen av
kan inte tillräknas folkrörelser.

En folkrörelse skall öppen för alla. Ingen skall förhindrasvara
medlemskap i folkrörelses verksamhet förutsatt vill omfattaatten man
ideologin. De organisationer erbjuder medlemskap endast till vissasom
individer, Lions Club och Rotary, kan inte betraktast.ex. folkrörelser.som

folkrörelseEn arbetar demokratiskt. Det innebär och varjeatt var en -
medlem skall ha möjlighet påverkaväcka förslag och beslut.attsamma-
Arbetsformerna påskall bygga de vårgrundvärderingar demokratisom

på.vilar Härmed blir folkrörelserna demokratisk förskola med-en
borgarna och forum där demokratin kan utvecklas vidare. Samhällsför-ett
ändringar opinionsbildning sker med stöd demokratiskt fattadegenom av
beslut.

Folkrörelsen ståskall i oberoende ställning till och kommun.staten
En oberoende ställning innebär rörelsen har full handlingsfrihet,att
bestämmer helt sin verksamhet, inom för samhälletsom egen ramen
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funktioner.ochprinciperdemokratiska

deförutsätterDetgemenskap. attinnebära somskallFolkrörelser
Endembindernågothar samman.gemensamtkommer somsamman

värdegemenskap.gemenskapideologiskmåste omfattafolkrörelse -

Tillfälligai tiden.kontinuitetskall hafolkrörelseiVerksamheten enen
folkrörelser.ingameningenalltså i denaktionsgrupper är

registreringtillstånd ellerforFörutsättningar2.3

värdeellerLotteri2.3.1 pengarspengarom

detskallmeninglotterilagenslotteri ifråga varaskalldet ettFör att omvara
någon kanvinstDenvärde.ellerlotterifråga sompengarsett pengaromom

116.1981822170prop.värdeekonomisktvisstsåledesmåste ha s.erhålla ett
på s.k.anvisningarellervärdepapper, varorkanDet varorpengar,vara

frispelåterspel, ärspeltill fortsatt attRätt ansepresentkort.värdebevis eller
p.22 § 2lotterilagenenligtvinst stsom

endastkanvärdepapperochi formvinstermedTillstånd lotteriertill pengarav
får enligtlotterieregentligaregionalaochlokalaomfattning. Förbegränsadiges

lotterilagen§12

premieobligationer,värdepapper,inte utgöras t.ex.1 vinsterna av
ochi flera länbedrivasskalllotterietinte utgöras2 vinsterna ompengarav

500 kronor.uppgå till högst3 vinst utgörs pengaravsom

tillståndsmyndig-fårlän,flerafår inombedrivaslotterierrikslotterierFör som
Regeringen harvärdepapper.vinster utgörsLotterinämnden medgeheten att av

BingoLotto.i500 kronormaximaltpenningvinstertillstånd tilllämnat om
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tilluppgåendepenningvinster etttillåtet medregeldetbingospel ärFör som
medgetillståndsmyndighetenfår treskälsärskildafinnsdetOmbasbelopp.

basbelopp.

ochspelfem kronorbegränsad tillinsatsen perpå ärspelFör varuautomater
gånger insatsen.uppgå tjugotill högstfårvinstenhögstavärdet av

särskildpå varjeinsatsspelarensvärdettärningsspel ärroulettspel ochI av
trettiotill högstvinstmöjlighetenochfem kronortillbegränsadvinstmöjlighet
högstavärdetoch50 kronorhögstfår insatsenkortspel avIgånger insatsen. vara
gångerhalvuppgå ochfår till högstvinstmöjlighetpå särskildvarje envinsten en

insatsen.

föreskrivsVaruvinstervärdepapper.får intevinst utgörasfria sektornI den av
b.17 §förutsättningartillåtna vissaunderPenningvinster är§§.och 17ai 17

17,500 kronortillvinstenochkronortill femmaximeradfalli vissaInsatsen är

§§.17b

vinstenvärdet högstaså längepenningvinstertillåtsmassmedielotterier avFör
18 §.500 kronoröverstigerinte

landetInom2.3.2

harmyndigheterSvenskaterritorium.svensktendast inomgällerLotterilagen
på inter-anordnasspelochlotteriernågon kontrollsåledes överinte som

ochutbetalningsautomaterpåspelgällerdetNärluftrum.ochnationellt vatten
tilltrafikinternationellipå fartyganordnastärningsspelroulettspel och som

jfrlotterilagen§§7 och 9LotterinänmdentillståndSverigefrån lämnasoch av
frånochtilläventrafikinhemskifartyglotteriförordningen. Spel§med 1

svensk lag.Gotland följer

1992 130SOU



114

2.3.3 För allmänheten

Lotterilagen sådanagäller regel endast lotterier föranordnassom som
allmänheten. fårEtt lotteri såbetraktas anordnat dettasnartsom som
marknadsförts till 198182170allmänheten prop. 128. Vad är atts. som
betrakta bådeallmänheten årshar sysselsatt års1964 och 1972 lotteriutred-som
ningar. Ett lotteri inte föranordnat allmänheten den krets lotterietanses vara om
riktar sig på gångtill 1 liten 2 3är sluten och deltagarna i kretsen haren om

påvisbar inbördes gemenskap till SOUvarandra 197979 62.en s.

I SOU 197052 lämnas följande27 väglednings.

Lotteri anordnas i samband med privat tillställning för slutensom en en
krets itorde regel icke kunna anordnat för allmänheten. Vadanses vara

sådanagäller emellertid inte dåi fall avsikten med tillställningensagtsnu
varit anordna spel inbjudanoch till denna riktats tillatt utanpersoner
inbördes gemenskap. förhållandenUnder sist angivna lotterietsyns vara

såsom anordnat för allmänheten.att anse

Om lotteri anordnas enbart för förenings medlemmar i dennaen en av
disponerad lokal, torde spelet vanligen icke kunna betraktas anordnatsom
för allmänheten. Detta torde fårgälla även medlemmarna medtaom
familjemedlemmar eller privata i begränsad omfattning. fårgäster Samma

gälla för pådet fall lotteriäven angivet anordnassättattanses gemensamt
för medlemmarna i flera föreningar.

Ett lotteri skall anordnat för allmänheten även det villkor förnäranses som
deltagande krävs medlemskap i viss sammanslutning, denna väsentligenen om
har till uppgift anordna lotterier eller såsomlotteriet eljest,när med hänsynatt
till omfattningen eller till villkoren för deltagande, jämställaär med lotteriatt ett

anordnat förär allmänheten 4 § st.3som

Lotterier och spel anordnas endast för föreningsmedlemmar därsom men
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ellerändamål spelanordnahuvudsakligtmed att ombildatsföreningen
sålundaformalitetframstårså detvinnas lättkan ansesmedlemskapet att som en

därför till-och kräverför allmänhetenlotteri anordnatmedjämställaattvara
375.1964 Coch NJA2561944NJA97,stånd Jfr. NJA 1923 s.s.

frågaintedet ärpersonkretssluteninomanordnaslotteriet om enOm ett men
visst företag,ianställdalotterier förföreningsfest, etttillställning ellerprivat t.ex.

bliskalllotterietinteliten förrelativt attpersonkretsen är att anse somkrävs att
både slutenfalliskall dessaPersonkretsenallmänheten.föranordnat m.a.0. vara

liten.och

Förvärvssyfte2.3.4

anordnasintebingospelochtärningsspel, kortspelroulettspel,Automatspel, som
p.4 § 2förvärvssyftei 1tillstånd anordnasspelet stkräverallmänhetenför om

Åsyftas förkretsdentillämpligblir lagen ävenöverskottekonomiskt omett
ianordnasSällskapsspelliten. Renamycketlotteriet anordnas ärvilken som

mindretillståndskravetinte ävenomfattas dockliknandeochfamiljer omav
knappasttill speletinitiativeteftersom denförekommer,penningvinster tarsom

466.jfr. SOU 197929förvärvssyftenågothar s.

lämpligtFrån synpunkt sättallmän2.3.5

kandetfår endastmeddelas attlotteri antasTillstånd anordna omatt
lämpligtfrån synpunkt sättpå allmänbedrivas samtverksamheten kommer ettatt

kravst. Dessa5 § 1bestämmelserochvillkorföreskrifter,meddeladeenligt
allmännabakgrund det198182170 118,enligt motkan, avsess.prop.

långt möjligtså dettill ärsyftarbl.a.lotterilagstiftningen,ändamålet med attsom
ochsocialekonomisk,skadeverkningarsigmedlotterier förmotverka avatt

personlig natur.
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lotteritillståndinte KasinospelTill äventyrligt spel skall roulett- ochtypenges. av
utgångentärningsspel kortspel typiskt äventyrliga i det speletär sett attsamt av

på fr. hasard. inte Visserligenslumpen Detta dock avgörande.beror är ensamt
för äventyrligt föreligga insatser vinster i förbehöver spel skall och inte ochatt

uppgåsig till belopp. Men bedömningen spelet äventyrligtärstora av om
påverkas sådess regler konstruerade de lockar till eller fleraär störreattav om

gång. så inte falletinsatser under spelets Om bedöms spelet inteär som
äventyrligt. De regler lotterilagen uppställer kompletterasochsom som av
Lotterinämndens föreskrifter begränsningar insatser och vinstmöjligheterom av

får sådanbedrivs i enlighetspel därmed karaktär de integör att attsom en
betraktas äventyrliga.som

Föreståndare2.3.6

tillståndslotterier föreståndareI bör det regel finns godkändärsom en som av
tillståndsmyndigheten föreståndare5 §. En godkänd behöver inte finnas om

tillstånddetta obehövligt meddelats statligt bolag har bildatsär t.ex. ettom som
1981822170särskilt för bedriva lotteriverksamhet prop. 119.att s.

registreringslotterierFör skall det enligt 14 § 8 finnas registrerings-p en av
föreståndare.myndigheten godkänd

Föreståndaren förutombör redbarhet och lämplighet ha viss erfarenheten av
ekonomisk förvaltning och redovisning, särskilt lotteriet är störreom av

föreståndarenomfattning. Det önskvärt aktiv del i lotterietsär skötsel.att tar

2.3.7 Kontrollanter

tillståndslotterierKontrollanter prop.198182170bör regel i 101.utsessom s.
tillståndsmyndighetenförStöd detta finns i 6 § föreskriva villkorrätt attsom ger

kontroll- och ordningsbestämmelser.samt
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15 § st. Kontrollantenför registreringslotterier 2skall alltidKontrollant utses
lotterier viss tidsperiodförenings samtliga underförordnas för respektivebör en

198788141 29.prop. s.

tillståndsmyndigheten betalas lotteri-Kontrollantarvode bestäms avmenav
råd KFS 199032 förordasLotterinämndens allmännaanordnaren. I att

två månader eftertillståndshavaren till kommunenbetalar in arvodet senast
till kontrollanten vidbetalar arvodetförsäljningens början och kommunen utatt

avlämnad redovisning.

förerfarenheter behövsden kunskap och deKontrollanter bör ha attsom
på förordnastillfredsställande För bingospel börfullgöra uppdraget sätt.ett

någonrevisor eller medauktoriserad eller godkändantingen annan personen
utförförutsätts dock kontrollantenrevisionsverksamhet. Deterfarenhet attav

fritidsuppdrag.arbetet som

råd KFS 199032 inomrekommenderas detLotterinämndens allmännaI att
utbildad kontrollanter. Kommunernafinnas välvarje kommun skall en grupp av

utbildning. kontrollantansvariga för kontrollanternas Nämndenbör attanservara
förhållandeerhålla lotteri. skall i tillför varje Arvodetskall arvode sättas

omslutning inklusive sociala avgifter.normalt 3lotteriets beräknade procent av
arvodet maximeras.Vid lotterier börstora

Skälig avkastning2.3.8

får tillstånd enligt § meddelasinte finns särskilda tillOm det skäl 11annat,
skäliglotteriet kommer lämna sammanslutningenendast det kannär attantas att

föreskrifter KFS 199032 föravkastning. 12 § st. Lotterinämndens4 Enligt
uppgånettobehållningen lotterietstill minst 25egentligt lotteri skall procent av

automat till minstlotteri lotter försäljs med 30intäkter, vid automatlotteri där

föreskrifter KFS 19912 för bingospelLotterinämndensI attprocent. anges
sånettobehållningen verkligttillfredsställande länge speletskall ettgeranses
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påverkar inegativt resultatetoch inteverksamhetbidrag till föreningens ortens
rådallmännabingospel. Som anges

börjar tillfredsställandekontinuerligtbingospeletfallI de ge en
tillståndet. sådant fallI ochnettobehållning bör länsstyrelsen ompröva om

på tillsammansbör länsstyrelsen, medfinnsflera bingospel orten
former för effektivtpå för finnaaktivt verkaföreningslivet att ettorten,
målsättning.nettobehållninghöjdbingospel medbedrivet som

nettobehållningen skall minst 15föreskrifttidigare intagenEn att varaom
i undantagsfall har slopats.minst 10huvudregel och procentprocent numerasom

Vinståterbetalning2.3.9.

någon lägsta vinstandel ellerbestämmelselotterilagen finns inte allmänI om
frisektorslotteriervinståterbetalningsprocent. registreringslotterier och krävsFör

på Lotterinämndens föreskrifteråterbetalningsprocent 50 Iminstdock procent.en
tillståndslotterier det sammanlagda värdetKFS 199032 för att avanges

hälften insatsernas värde, vidlotteri minstvinsterna i skall utgöraett av
vid manuell försäljning lotterna.försäljning och minst 45med automat procent av

frågafinns särskilda skäl detdetkan ärAvsteg göras t.ex. ettomomom
förberäknad omslutning detstimulanslotteri. Med insatsernas värde avses om

fall faktisk omslutning.fastställd plan. Ilotteriet finns i förväg annat avsesen

fårTillståndsmyndigheten lågvinst ii lotteri bytas lottermedgekan motatt
får uppgåsådana till totalavinster högst 40lotteri. Värdet procent avsamma av
tillåtas vinster.vinstvärdet. i lotteri kanLotter annat som

förföreskrifter KFS 19912bingospel gäller enligt LotterinänmdensFör att
tillståndsperioden insatserna i form vinster.minst 50 utlottasskall procent avav

månad i varje särskildminst insatserna utlottas ochVarje skall 40 procent av
insatsomgång Vid blandademinst 30 insatsbeloppet utbetalas.skall procent av

SOU 1992 130



119

såinsatsomgångar genomsnittgodtas vinstplanen konstruerad, den ikan äratt att
insatsomgång.i varjevinstutdelning30 procentsger

Tillstånd regeringen2.3.10 av

alltså för statliga spelbolagengäller för alla spelanordnare deLotterilagen även
tillståndsärskilt tillRegeringen kan emellertid lotterioch ATG. pengarge om

fall i ordning i 4i andra eller lageneller värde änannan som angespengars
tillstånd koncessionerstatliga ATGs bygger§ p. De spelbolagens och1 1st
likaså tillstånd klassisktpå Regeringen tillundantagsbestämmelse. kandenna ge

kasinospel och reklarnlotterier. Lagrummet innebär detinternationellt att
tillståndregeringen för lotterier penningvinster.huvudsakligen lämnar medär som

från tillståndsmyndigheter inteRegeringen till skillnad lägre bunden lagensär av
påsåvittföreskrifter gäller kedjebrevsspel och spel utbetalningsautomaterutom

tillstånd inom skulleinte regeringen kan till landet. Regeringengesom ens
någon tillståndsåledes ändring i lotterilagen tillredan idag kunnautan ge

kasinospel innefattande tärningsspel kortspel. Ettinternationellt roulettspel, och

sådant tillstånd inte strida det straffsanktionerade förbudetskulle mot mot

se§ brottsbalken nedan.dobbleri i 16 kap. 14

Pillståndsgivning folkrörelsemas lotterier och spel2.4 för

Lotterilagens urvalskriterier2.4.1

Tillstånd till anordnande egentliga lotterier och bingospel förutsätter regelav som
juridisk förening. Föreningensökanden svensk ideellär äratt person somen en

ändamål någonmåste i sin främja allmännyttigt inteverksamhet och vägraett
någotinträde inte finns särskilda skäl för Det finns intemedlem det det.som om

på måste ingå tillstånd tillföreningen i folkrörelse bör intekrav att en men ges
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ståruppenbart i strid med detbedriver verksamhetföreningar somensom
grundidéer.demokratiska statskickets

något påinnehåller lotterianordnare skall ha alla deinte kravLotterilagen att
karakterisera § lotterilagenfolkrörelse. Av 11kännetecken kan ensom anses

tillstånd lotteri varmed inteframgår statligatill bingospel eller annatatt avses
tillåtet kasinospel kan lämnas följandelotterierspelföretags och ATGs samt om

rekvisit uppfyllda.förutsättningar är

ideell förening,juridiskSökanden ärär som enen person

ändamålfrämja allmännyttigttill huvudsakligt syfteSökanden har att

inom landet,

huvudsakligen tillgodosei sin verksamhet det allmännytt-Sökanden skall

ändamålet fullföljandekravet,iga

såvidafår någoninte inträde medlem det inte medSökanden vägra som
syfteomfattningen föreningens verksamhet ellerhänsyn till ellerarten av

förfinns särskilda skäl detta ocheller orsakannanav

fåverksamhet skall ha eller kunna bedömas vissSökandens en
varaktighet.

Svensk ideell förening

Någon ideell förening finns inte eftersomlegaldefinition associationsformenav
föreningcivilrättslig lagstiftning rättspraxis ideellsaknas. I ha rätts-anses en

dåkapacitet juridisk den antagit stadgar erforderligoch utgöra en person av
följer sektion föreningkvalitet valt styrelse. punkt inteoch Av 1 atten en av en

få tillstånd.tillstånd. föreningarkan Utländska kan inte
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ändamålAllmännyttigt

ändamål. Det krävsåberopa allmännyttigtkaninte sökandenräckerDet ettatt
ändamålet.allmännyttigafrämja detsyfteockså huvudsakligasökandens är attatt

får dominera allmännyttan.således inte övervissEn accepterasegennytta men

ändamål knappastpå allmännyttigt ärNågon precisering kravetnärmare av
frånledning kunde hämtasviss198182170 dock44möjlig. I attangavss.prop.

nu i § 5föreningar 7för ideellaskattskyldighetbegränsadreglerna mom.om
utgångspunkt ianfördesinkomstskatt. allmänSomstatlig attlagen enom

ändamål enligtändamål inrymmaskundeallmännyttigtbegreppet ensom
vadinnebördenstödja. innebärDettauppfattning värdautbredd är attatt av

exempelfrån följandetill dettid Iallmännyttigt växlarär angesannan.som
allmännyttigaändamål bedömaär att somsom

opinionsbildningPolitik och
.

invandrareStöd till.
ändamål tillgodoses skattemedelinteKyrkliga avsom.

Frivilligt försvar.
ändamålSociala.

drogfrihetochNykterhet annan.
Handikapp

.
Pensionärer.

sjukvård det allmänna.inte skall bekostasochHälso- avsom.
Barnen,korset, RäddaRödaHumanitär verksamhetO t.ex..

Fredsrörelser.
VälgörenhetN.

enskildaej tillkulturKonst ochb.
ochIdrottAa sport.

Ungdomsverksamhet
.

det allmännainte skall bekostasO Utbildning avsom.
föreningarskolal Hem och- .

Sportfiske.
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motorbåtsklubbar19. Segling,

20. Flygklubbar

21. Foto- radioamatöreroch

22. Jaktföreningar

23. Brukshundsklubbar

Bridge24. Schack,

25. Folkets Hus-föreningar i glesbygd

26. Hembygdsföreningar

27. Kooperativa konsumentgillen

28. FörtroenderådHemvärnets Centrala

I följande på ändamåldet exempel inte allmännyttiga.ges som anses vara

Arbetsgivare och branschsammanslutningar

Fackföreningar och fackförbund

Verksamhet förbehållitsuteslutande offentliga ellersom organ
uppenbarligen borde tillgodoses det allmännaav

Verksamhet vilken kommunöver har dominerande inflytandeett
Kommersiellt eller ekonomiskt syfte reklamlotterierannat t.ex.
yrkesföreningar

villaägare och hyresgästföreningar

Större investeringar byggande klubbhus och spelarköpt.ex. av
Intresseföreningar syftar till tillgodose medlemmarnasattsom

ekonomiska eller andra intressen deras trevnad.t.ex.som
10. Stödföreningar, supporterklubbart.ex.

Fullföljarzdeløavet

Det inte tillräckligtär förening har till huvudsakligt syfte främjaatt atten
allmännyttigt ändamål. ocksåDet krävs föreningen i sin verksamhetatt
huvudsakligen sådant ändamål.tillgodoser Om ideell förening bedrivert.ex.en
näringsverksamhet och den ideella verksamheten endast mindre delutgör en av
den totala lotteritillståndverksamheten skall inte meddelas jfr. Lotterinämndens
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15.1983-06-beslut

på öppenhetKravet

såvidanågon inte med hänsyninträde detfår i princip inteförening vägraEn
syfte ellerföreningens verksamhet elleromfattningenellertill avarten avav

får sålunda inteMedlemsintagningenförsärskilda skäl detta.finnsorsakannan
begränsningarsärskilda skäl tillpå det finnsgodtycke. Omgrundas t.ex.

fred och avrustningverkar föryrkesföreningmedlemskap i accepterassomen
detta.

juridisk ideell föreningIUndantag änpersonannan

föreningideelljuridisk inteskäl kanfinns särskilda ärOm det även person som
lotteritillstånd.få praxisförening I hareller ekonomiskaktiebolagstiftelse,t.ex.

lotteritillstånd.fått EttKonstfrämjandetLitteraturfrämjandet ochstiftelser som
lotteritillståndfått medCentrala Förtroendenämndsärfall Hemvärnetsär som

lotterikonsult-regeringspraxis. Professionella bingo ochgammalhänvisning till -
tillstånd föreningars räkning.för bingoalliansers ochföretag numerages

ändamål landetUndantag II utom

exempelInternationalRöda korset och AmnestyRädda Barnen, utgör
lotteritillstånd derashar meddelatsföreningar särskilda skäl atttrotssom av

ändamålallmännyttigt landet.syfte främjahuvudsakliga är utomatt

Varaktighetsløavet

bestående. Enligtblimåste förenings verksamhet skallvisasDet att en
uppvisasskall kunnapraxis verksamhetsberättelseLotterinämndens gäller att

år.i minst Undantagföreningen varit verksami praktiken betydervilket ettatt
tillfälliga aktionsgrupper.för vissakan medges
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Tillståndsgivning egentliga lotterierför2.4.2

tillståndsprövning enligt § skall särskildvid 1112 § lotterilagen stadgasI att
sammanslutningenlotteriinkomster kantill vilket behovhänsyn tas som ansesav

finnastill för lotterier kanför sin verksamhet detha utrymme antassamt som
198182170 enligtpå anförde föredraganden hansmarknaden. 49I atts.prop.

utgå från för lotterier i viss meninguppfattning kunnabör äratt utrymmetman
för olika lotterierkunna räkna med detSannolikt bör dockbegränsat. attman

fråntorde kunna variera tid till Enfinns olika marknader, storlekvars annan.
långtifrånpå medföra minskningökning lotteri marknad behöverett en avav en

på ungefärliga uppskattningarGivetvis kan endastlotterierna andra marknader.
påfinns lotterier de olika marknaderna. När detfördetgöras utrymmeav som

ansåg föredraganden vid bedömningenlotteriinkomstergäller behovet attav
frånin, försäljning andra lotterier.borde i princip alla inkomster ävenvägas

någrainte utfärdat föreskrifter belyserLotterinämnden har närmaresom
tillstånd till egentliga lotterier.behovsprövningen vid ansökan om

föreningar bedriva lotterierRegistrering2.4.3 attsom avserav

frågor föreningar anordnaregistrering önskarKommunerna prövar somom av
tillstånd 14 §.för varje lotteri Videgentliga lotterier behöva begäraattutan

vill bli registrerad behörigregistreringen endast den ärprövas attsomom
ideella föreningari princip endast allmännyttiga kananordna lotterier, dvs.

fråga, huvudsakligen ii föreningen verksam endast denkomma ärattsamt
Någon prövning behov eller marknadsutrymmekommun ansökansom avser. av

fårårTillståndet registreringtid varefterskall inte göras. treavser en om ny
15 § st.1göras

får förutsättningregistrering föreningen anordna lotterier underNär skett

1 vinster värdet bestämda enligtantalet insatser och dessa ärsamtatt av
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8217Ouppgjord plan. Enligt 1981 förutsätts5.128 skalldetattprop. vara
fråga traditionella lotterier dvs. lotterier bedrivs med lottsedlarom som
och enligt i förväg fastställda vinstplaner. Det finns ingen begränsning av
värdet varje insats.av

2 lotteriet fråninte bedrivs fasta försäljningsplatser, görsatt som
tillgängliga serviceföretag. Med fasta försäljningsplatserettgenom avses
främst pålottkiosker lottståndplacerade eller affärsgator ochtorg samt
lottautomater i varuhus och andra affärslokaler prop. 1987882141 s.39

3 vinsterna inte värdepapperutgörsatt av

4 vinst uppgår tillutgörs högst 500 kronor. Varuvinsteratt som av pengar
får således ha högre vinstvärde.ett

5 det sammanlagda värdet vinsterna hälftenminstatt motsvararav av
insatsernas värde

6 lotteriet bedrivs inomendast den eller de kommuner föreningendäratt
verksamär

7 insatsernas sammanlagda belopp i de registreringslotterieratt som
föreningen treårsperiodanordnar under uppgår till högst 300 000en
kronor. Enligt prop.198788141 39 beloppet enligt fördes. avser
lotterierna uppgjorda planerna. Den faktiska försäljningen saknar
följaktligen betydelse. sådanOm föreningen vill anordna lotterier i en
omfattning fårbeloppsgränsen tillståndöverskrids den söka enligt 11att

Lotterier inomanordnas för den fria se nedansektornsom ramen
behöver inte medräknas.

8 finnsdet föreståndarekommunen godkänd för lotterietatt en av

Enligt §15 skall kommunen kontrollant för selotteriet ovanutse
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registreringansökan198824föreskrifter KFS att omLotterinämndens angesI
skalllotterFörslutnautarbetad blankett.Lotterinämndenpåskall göras en av

lottpris,anordnare,medoch typ-godkändLotterinämnden typavvara
på lotten.trycktregistrering hos kommunenfördatumochgodkännandenummer

följandeföreskrivsdragningrubrikenUnder

förrättasdragningslumpmässigskalllotteritraditionelltefterhandsdragetI
försäljningstidens slut.efterkontrollantav

skalli serierföljd ellerinumreradelotteri med lotterförhandsdragetI en
omsorgsfulltlotternaefter detkontrollantslumpmässigt attdragning ske av

beslutatLotterinämndenintedenneöverinseendeunderblandats omav
vadgällerlotterierförhandsdragnaövrigatypgodkännandet. Föriannat

lott.typgodkännandetifastlagtharLotterinämnden av

värdevinsterlotteriet harförhandsdragning därmed varslotteriI
högstamellan deefterhandiskedragningskallkronor000överstiger 2
till 20skall 10fördelningsdragningenfördelningsdragning. Is.k.vinsterna,

högvinstersamtliga ärOmvinstplan.på lotterietsingå beroendevinster
utgå.fördelningsdragningenkanvärdesammaav

bil ochexempelvisfånågra vinsterendastinnefattar enlotteriI som
ske. Högstaefterhandsdragningskallnågra vinster,någon ellerytterligare

totalafår 25högstlotteri procentförhandsdragetivärde avvinsts vara

vinstvärdet.
förtill grundläggaslotteri skallingår iAlla lottnummer ettsom

gång iförekommafår endast ettvinstnummerochdragningen ensamma
serie.ilotteri eller en

bingospelTillståndsgivning för2.4.4

fråninkomsterbehovetbedömningenvid§ Lotterilagen avI 12 att avanges
iungdornsverksamhetenomfattningentillfrämstskall hänsynbingospel tas av
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ändamålsammanslutningar naturligen kan förenas med ungdomsverksamhet.vars

I Lotterinämndens föreskrifter KFS 19912 under rubriken behovsprövning har
nämnden föruttryck hur prövningen skall tillgett

Tillståndets fårstorlek inte överstiga vad organisationens verksamhet
skäligen motiverar. frågaI föreningar ändamål naturligen kanom vars
förenas med ungdomsverksamhet vad ungdomsverksamheten skäligen
motiverar. Länsstyrelsen fördelar påspelmarknaden mellan de olikaorten
föreningarna med hänsyn till verksamhetens respektive ungdomsverk-
samhetens omfattning föreningensoch behov. Underlag för bedömningen

förenings behov inhämtas från redovisning lokalt aktivitetsstödav en av
frånoch redovisning antal aktiva medlemmar år7 25 verksam-av samt-

hetsberättelse och ekonomisk redovisning för det avslutadesenast
verksamhetsåret.

Vid prövning ansökningar bingotillstånd från nykterhetsrörelsensav om
föreningar eller handikapporganisationer skall länsstyrelsen poängsätta
aktiviteter för ungdom aktivitetenäven inte kvalificerar till lokaltom
aktivitetsstöd. Med aktivitet i detta sammanhang information i formmenas

föredrag, utställningar, utskick informationsmaterial, sammankomster,av av
utflykter, läger m.m.

Vid beräkning förenings fårbehov kostnader förmedtagasav en
övergångsersättningar, personliga ersättningar till idrottsutövare spelarlöner
etc, omotiverade träningsläger och affärsverksamhet. Inte heller skall
kostnaderna för speciella eller tävlingar överskottarrangemang som ger
medräknas motionslopp, maratonlopp etc.

Kostnader för verksamhet till vilken utgårdet direkt riktade statliga,
kommunala eller enskilda bidrag skall minskas med bidraget. Investeringar

byggande klubbhus, idrottshall fåreller inköp bingohallt.ex. inteav av
medräknas. En mindre investering direkthar samband med densom
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fördelaskostnadernafår dock medräknasverksamhetenideellalöpande om
år.antalpå lämpligtett

hellerskalloskäligaeljesttillståndsmyndighetenKostnader ansersom
beaktas.

förlänsstyrelsen verkatillståndsprövningen skall attsamband med nyaI
främstDärvid skallpå bingomarknaden.platsberedesföreningar

betydelse.tillmätasungdomarblandverksamhet

förslagföljanderåd lämnasallmännarubrikenUnder

distriktsidrotts-höralänsstyrelsenböridrottsföreningargällerNär det
tillstånd lärrmas.innanförbunden

enligt 12behovsprövningenförmodellutarbetatLotterinämnden har en
ungdomsverksamhetmedföreningarprioritera§ LL. Den genomattavser

medaktivitetsstöd ochlokaltpå utbetaltgrundin dennavägaatt av
utanordnasaktivitetsstödLokaltungdomsmedlemmar.antaltillhänsyn

och Statensriksidrottsförbundetberäkningsgrunderenligt vissa av
föri beräkningssättetnackdelarvissaungdomsråd. korrigeraFör att

räknasungdomsverksamhetenökad tyngdföraktivitetsstödet och att ge
ungdomsmedlemmar.aktivaantaletäven

bingotillstånd ifår endastungdomsverksamhetinte harföreningEn som
skäliga kostnader.förhållande till

länsstyrelsenantalföreningen poängNedanstående modell ett som avger
tillståndsbelopp.tillomvandlasskall ett

aktiviteterår antalochför heltaktivitetsstöd räknasLokalt ger

motsvarande poäng.
antalår motsvarandeoch 25mellan 7medlemmaraktivaAntalet ger

poäng.
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meddividerasfrån bingospelintäkterfår medtäckasKostnader som
100-tal. Kvotenhögretillavrundat närmastbasbelopp,125 gällandeav

antal poäng.ger
får medtäckaskostnadernaframräknadede50Högst procent av

lotterier.från ochbingospelintäkter

spelkommersiellaPillståndsgivning för2.5

påSpel2.5.1 varuautomater

i det länlänsstyrelsensöks hoskrävs ochTillstånd för spel med varuautomater
får spelslagslotterilagen detta§bedrivas. Enligt 8huvudsakligen skalldär spelet

förutsättningunderanordnas

samband medanordnas ispeletatt
liknandenöjespark ellernöjestillställning inomoffentliga

anläggning,
vin ellerspritdrycker,tillståndmedrestaurangrörelseb att servera

tillståndsmyndighetenellerstarköl annarsrestaurang omannan
medi sambandanordnasspeletlämpligt restaurang-det attanser

ellerrörelsen
automatbingointebingospelc ärsom

speluppgår fem kronortill högstinsats samtvärdet spelarens peratt av

gånger insatsen.uppgår tjugotill högstvinstenvärdet högstaatt av

cirkusföre-danstillställningar,offentliganöjestillställningoffentligMed t.ex.avses
syförenings-Välgörenhetsbasarer,marknadsnöjen.tivoli- ochställningar samt

på tillställningar inteexempelidrottstävlingar och konserter utgörauktioner, som
offentliga1981821170 60. Dennöjestillställningar prop.offentliga s.varaanses
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nöjestillställningen skall anordnas inom nöjespark eller liknande anläggning. I
propositionen 120 detta begrepp innefattarbl.a. folketsparkanlägg-attanges
ningar och liknande nöjesanläggningar föreningslokalerinte ochpermanenta men
andra samlingslokaler.

Tillståndsprövningen för spel med i samband medvaruautomater restaurang-
rörelse serveringstillståndsaknar förutsättningar krävs försom avser samma som
tillstånd sprit enligt lagen 1977293 handel med drycker.att servera m.m. om
I propositionen tillståndsmyndigheten121 skall särskilt beakta bl.a.attanges
sökandens lämplighet och serveringsställets ändamålet.tjänlighet för Vidare gäller

tillståndhuvudregel fårtill servering meddelas endast det kanattsom en om
tillhandahållandet lagad kommer betydande delantas att utgöramat attav en

utgångspunktrörelsen. En allmän tillståndbör till automatspel inteattav vara
till restaurangrörelse företrädesvis besöks barn och ungdom.ges en som av

2.5.2 Roulettspel och tärningsspel

Tillåtet roulett-, tärnings- och kortspel följer i internationella regler bortsettstort
från insatser vinstmöjligheteroch kraftigt reducerade.är Enligtatt prop.
198182170 68 bör pådetta slags spel sådantreglerade desätts. attvara
bevarar karaktären Tillståndförströelse. till anordnande roulettspel ochav av
tärningsspel söks hos länsstyrelsen i det län där spelet huvudsakligen skall
bedrivas 9 §.

Tillstånd förutsätter

spelet anordnas i samband medatt

a offentlig nöjestillställning inom nöjespark eller liknande
anläggning eller

b tillståndmed till servering spritdrycker, vin ellerrestaurang av
starköl tilleller tillståndsmyndighetenrestaurangannan om annars

det lämpligt spelet ianordnas samband medattanser restaurang-
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rörelsen

uppgår tillsärskild vinstmöjlighetvarjeinsatsvärdet spelarensatt av
fem kronorhögst samt

uppgår tillpå vinstmöjlighetvarje särskildvinstenvärdet högstaatt av
gånger insatsen.trettiohögst

föreskrifter framgår fråga vilkaiKFS 199035LotterinämndensAv att om
få tillstånd följande beaktastill spel skallkunnabörrestauranger som

förströelseskall syfta tillSpelet gästeratt restaurangensge-
ordninguppsikt ochskall ske underSpelet-

sådan blirstorlek spelet inteTillstånd tillskall attrestauranger avges-
idominerande inslag verksamhetenett

bli lättTillstånd spelet kantill därskall antasrestaurangges-
iföroch ungdom eller gästertillgängligt för barn ärpersoner som

restaurangen.

tvåinteSpeltillstånd mycket änbör förutom stora restauranger meravse
Tillstånd viss tid, imeddelas föreller tärningsspel.kort-roulettspel utöver ett

Tillstånd bedrivs i strid med gällandeår. in speletkan drasnormalfallet tre om
tillståndshavaren betalningar spelskattinte fullgör sinabestämmelser eller avom

kontrollkostnad.och

speltillstånd förenasföreslårföreskrifterna Lotterinämndenbilaga tillI atten
tärningsspel följandeochför själva Villkoren för roulett-med villkor spelet. är

styck.fem kronorspelmarker, värda högstSpelet skall bedrivas med
framgå markernaskall det tydligtbedrivs olika valörerOm spelet med av

vad dess värde är.

spelmarker tillfår räkning placerainte för ellerSpelare annansegen

SOU 1992130



132

påvärde fem varje insatsmöjlighet,kronorstörre än som avser nummer
eller kombination av nummer.

Tillåtna på framgårinsatsmöjligheter vinstutdelningenoch dessa av
framgår påsärskild bilaga. vinstmöjlighetendennaAv t.ex. att

StraightPlein etti roulettspel markerat nummer maximeras vinstut-

gånger återgårdelningen till trettio insatsen. Satsad spelmark till spelaren

vid vinst.

får insatsmöjlighet.Olika spelare markera samma

påinsats gjordFör skall skall spelmark ha placeratsatt anses
Såmuntligen inte.spelplanen. Insats gäller kallad annonseringgörssom

således tillåten.är

Olikfärgade förmarker varje deltagare bör användas.

2.5.3 Kortspel

tillståndAnordnande kortspel kräver söks hos ilänsstyrelsen det län därav som
spelet huvudsakligen skall bedrivas

Tillstånd10 §. förutsätter

sådantspelet anordnas i försammanhang gäller roulett-ävenatt som
seoch tärningsspel ovan

påvärdet spelarens insats varje uppgårsärskild vinstmöjlighet tillatt av
högst 50 kronor samt

värdet högsta uppgårvinsten varje särskild vinstmöjlighet tillatt av
gångerhögst och halv insatsen.en en
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Tillstånd viss tid.meddelas för innehavaren spellokalen och skall avseav
föreskrifter bör kortspel BlackEnligt Lotterinämndens KFS 199035 änannat

tillåtas. internationella följandeDetta skall spelas enligt regler medJack inte spel

undantag

Spelet skall bedrivas med spelmarker

på får uppgåvinstmöjlighetinsats varje särskild till högst 50Spelares

kronor

får uppgåvinstmöjlighet tillvinsten varje särskildVärdet högstaav
återgårgånger insatsen. Satsad spelmark till spelarehögst och halven en

vid vinst.

Dubbling skall inom insatsen 50 kronor.rymmas

på fårBakomspel där spelare spelare bedrivassatsar annan om
själv sin insats vidbakomspelaren bordet.gör

varje särskild vinstmöjlighet torde innebära inte meningenBegreppet det äratt
spelomgångdet i skall kunna 50 kronor. Däremot kanänatt satsassamma mer

flera boxar samtidigt.varje spelare isatsa

lillståndsgivningens organisation2.6

Tillståndsgivningen för lotterier och spel fördelad mellan kommunerna,är

Lotterinämnden regeringen.länsstyrelserna, och

tillstånd egentligakan meddela till lotterier anordnas medKommunerna som
§ huvudsakligen inom §stöd och skall bedrivas kommun 13 st.11 1av som en

frågor tillstånd påtillKommunerna spel förströelseautomaterprövar även om
§enligt 3 automatspelslagen.
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bedrivastillstånd egentliga lotterier skalltillmeddelakanLänsstyrelserna som
st. Länsstyrelserna13 § 2till bingospeli län ochflera kommunerinom ett

på 8 § ochtillstånd till spelärendenhandlägger varuautomateräven om
§§.9, 10kasinospel

lotterier skalltillstånd rikslotterier, dvs.tillmeddelakanLotterinämnden som
frågorinstansförstaNämnden13 § st.flera län 2 prövarinombedrivas som

på trafik 7internationellfartyg ipå utbetalningsautomatertillstånd till spelom
tillstånd tärningsspelfrågor till roulettspel ochst. Nämnden även§ 2 prövar om

framgår siglagtextenintest. detsådan 9 § sista Trotstrafiki att anserav
internationelltillstånd fartyg itill kortspelkunnaLotterinämnden även ge

trafik.

spelbolagen ochfrågor till statligakoncessioner dehandläggerRegeringen om
fall och ii andratillstånd anordnastill lotterierövrigaATG annansamt som

Tillstånd rikslotteri medst. till4 §i lotterilagen 1ordning ettän angessom
Även tillstånd lokala elleranordnamåste regeringen.penningvinster sökas hos att

lotterilagensregeringenlotterier kan komma prövasregionala att omav
198182170prop. 96.uppfylldanågon intepunktförutsättningar är s.

fårområde lotteriverksamhetendärtid visstTillstånd vissskall samtavse
området dettill skallsärskilda skäl utgörasfinnsdet intebedrivas. Om annat, av

Lotteri-13 § st. lverksam 3tillståndshavaren huvudsakligenområde ärdär
tillståndsgivning KFSråd länstyrelses och kommunsförnämndens allmänna

försäljningstidbeviljas längreinte ännormalt bör199032 det treatt enanges
undantagsfall. Nämndenendast iförsäljningstid börmånader. Förlängning gesav

följande skälger

fårtid lottervilkenskall underrättasallmänhetenlottköpandeDen om
tid vinster kan hämtasunder vilkendragning beräknas ske ochsäljas, när

Även ilotteriviktigtdet är avgränsatkontrollsynpunkt är att ettut. ur
uppstå påskulle osäkerhetvanligaförlängningar blevtiden. Om

lotterierföreningslivetstillit tilloch allmänhetenslotterimarknaden
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minska.

område,Försäljningsområdet enligt vanligtvisbör huvudregeln detvara
föreningarna bedriver sin verksamhet och har sina medlemmar.därkommunen,

förening bedriver till ungefärbör medges verksamhetUndantag kunna enom
två förening bedriver ilika del i kommuner eller verksamhetstor om en en

ligger i prop.besökta köpcentrum kommunkommun mestvars en annan
1981821170 50s.

sektorn2.7 Den fria

Gemensamma bestämmelser2.7.1

tillståndfordrarinom för den fria sektorn varkenLotterier anordnas ramensom
registrering Tanken underlätta för bl.a. nöjesarran-eller hos kommunen. är att

föreningar vill mindre lotterier i sambandoch lokala anordna medgörer som
ocksåtillställningar sammankomster. Systemet med den fria sektorn syftar tilloch

lotteriområdet 822170prop.minska administrationen inom 1981 54. Enligtatt s.
tillståndordningsstadgan krävs i allmänhet föreningenallmänna ansökeratt om

för tillställningen sammankomsten hos polismyndigheten eller i varje falleller gör

anmälan arrangemanget.en om

både lotterier för allmän-fria kommersiella lotterier ochDen sektorn rymmer
ändamål. iuppdelade parallellanyttiga Lagtekniskt bestämmelsernaär tre

förutsätts17, lotterierna17a och 17b §§ har detsektorer attgemensamtsom

1 egentliga lotteriervara

tillställning sammankomst2 anordnade i samband med ellervara

måstepå allmännyttig§ lotterianordnarenEndast i 17b ställs krav att vara en
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förening.ideell

§17fria sektornDen2.7.2

fårendastvinsterna utgöras2-7 gäller därutöver§ punkternaEnligt 17 att av
uppgåfår fem kronor,till högstpresentkort,inte maximiinsatsen attattvaror

inteetterhandsdragningkronor, ärfår 500värd högstmaximivinsten attvara
finnsminst det50skalltillåten och utbetalningsprocenten procent omatt vara

uppgjord vinstplan.en

fråga anordnas ilotterierdet skall§ punkt 1I 17 att om somvaraanges
samband med

nöjestillställning,a offentlig
ändamål,förmån allmännyttigtförtillställning tillb offentlig

förmånkonstnärligt verk tillframförandeförsammankomstc allmän av
ändamålallmännyttigt ellerför

tillståndharautomatbingo anordnats denejd bingospel attav somsom
professionellpraktiken oftast§ dvs. ienligtbingospelet 11anordna en

bingoarrangör

198182 170 5.130 haenligtskalltillställningBegreppet offentlig sammaprop.
1956617. allmänBegreppetordningsstadganiinnebörd allmännasom
regeringsformen i lageni ochinnebördskall hasammankomst omsomsamma

1956618.sammankomsterallmänna

offentliga danstillställningar,exempelvisnöjestillställningMed offentlig avses
tivolinöjen, utomhusmarknadermarknads- ochcirkusföreställningar, samt

förväg exempelvis detfastställda i ärVinstplanerna kanmotortävlingar. omvara
också uppgjordsaknalotterierna kantombolalotterier.fråga Mensedvanligaom

ochbollkastning, pilkastninglyckohjul,exempelvis chokladhjul,vinstplan,

skjuttävlingar.
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fasta nöjesanlägg-och andrafolkparkerofta inomanordnasslags lotterierDessa
mångablandSommarland och utgörsåsom Lund ochLiseberg, Grönaningar ett

nöjesutbudet.i det totalainslag

exempelvisnöjestillställningarförhållandet offentligavad gällernormalaDet som
verksamheten ochnöjesföretagsärskilttivolinambulerande är att ett arrangerar

i sambandlotterieranordnartillhandahåller föreningarutrustning. Ideella som
fårochverksamhetenhelaregel till med skötativolin hjälpermed att ensom

lotteriernasfrån oberoende omsätt-hela verksamhetenviss andel intäkterna avav
13erhållerföreningenvanligtTivoliägarföreningen detEnligtning. är att av

intäkterna.

ändamål förutomförmån allmännyttigaförtillställning tillMed offentlig avses
syföreningsauktioner,välgörenhetsbasarer,exempelvisnöjestillställningar,offentliga

idrottstävlingar.gymnastikuppvisningar och

förmån förverk tillkonstnärligtframförandeMed sammankomst förallmän av
teaterföreställning, ochkonsertändamål exempelvis allmänallmännyttigt avses

påNågot verkshöjd uppställs inte.konstnärligbiografföreställning. krav

tillställ-i princip krävastillämpliga börskallbestämmelsernaFör attatt vara
ändamålförmån för allmänhet-för allmännyttigttillsammankomstenningen eller

fleralotterierna endastframstår huvudattraktionen och utgör ettatt avsomen
Sålunda i allmänhet intetorde dettillställningen sammankomsten.i ellerinslag
lotterier exempelvis i samband medtillstånd anordnatillåtet särskiltatt utanvara

prop.198182170 131.platsmusikframträdande allmänenstakaett s.

§fria 17aDen sektorn2.7.3

förbehållningen skalluteslutande användasEnligt § gäller17a avsettatt,
tillgängligfinnas finnsändamål, skall och dennauppgjord vinstplan attatt en

tillåtna, säljasskallområdet, lotternaendast varuvinsterinom är attatt
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DEN FRIA SEKTORN

Typ lotteriform Typ Bchållning-till- T Typ Typav av yp av av avfrisektors- ställning ändamål anordnare använd- försäljarecns
lotteri ningsamman-

komst

LL17 § egentligt I samband ingenkan ingen ingenvara
lotteri med kommer- begräns- begränsning begränsning

1 offentlig siellt ningom
nöjestill- offentlig
ställning nöjestill-
2 offentlig ställning
tillställning eller bingo
3 allmän annars

allmän-samman-
komst för nyttigt
framförande

konst-av
närligt verk
4 Bingospel
ej automat-
eller
variant-
bingo

17 § LL egentligt l samband allmän- ingen inteuteslutande service-a
lotteri med med nyttigt begränsning för företagända-utom

1uppgjord offentlig måletbingobetr. för
vinstplan tillställning tillställ-
traditio- 2 allmän ningensam-
nellt lotteri mankomstensamman-

komst för bingospelet
framförande

konstnär-av
ligt verk
3 Bingospel
ej automat-
eller
variant-
bingo

17 b § LL egentligt I samband allmän- ingenallmän- ingen
lotteri med nyttigt nyttig idéell begränsning begränsning

tillställning förening
eller sam-
mankomst
behöver
inte vara
offentlig
tillställning
eller sam-
mankomst

Jfr. dock Inltcrinämndens föreskrifter KFS 19912LN 1 12s.



Utbetal-MaximalTypTypVmstvzärdcInsatmärcicFörsälj- avav nings-omslulningvinsterdragningningsomxådc
procent

minst 50 %ingenbe-varuvinsterdirekt-500kr5 högstkrinom högst
detgränsningdragningområdet omför

finnstillställ-
vinstplansam-ningen

mankomsten
bingospelet

50 %minsthögstvaruvinstertill-underingeningeninom
10 000krställningenområdet begräns-för begräns-
för ellerning ettningtillställ-
fleraningensam-
lotteriermankomsten
underbingospelet

till-samma
ställning
samman-
komst
bingospel

%50minstingeninteföre, under värde-5005 högst kringen krhögst
begränsningefterellerbegränsning Papp

tillställ- penning-
vinster ochningensslut
presentkort
tillåtet
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tillåtsserviceföretag ej,uteslutande anordnarens försorg efter-attgenom
tillåten förrättas offentligt före tillställningenshandsdragning den ellerär om

sammankomstens och de sammanlagda inte överstigerslut 10 000insatsernaatt
kronor.

Till skillnad 17 § krävs insats och vinstvärde skall maximerat.intemot att vara

frågaI § skall lotterier i17a det anordnas samband medattanges vara om som

förmån ändamåltillställning föra offentlig till allmännyttigt

förmånb för framförande konstnärligtallmän sammankomst verk tillav
ändamålför allmännyttigt eller

tillståndbingospel ej automatbingoc anordnats den har attsom av som
bingospelet enligtanordna 11

tillämpligaBestämmelserna inte för lotterier anordnas i samband medär som
offentlig ändamål.nöjestillställning inte avsikten stödja allmännyttigtär ettom

17b §2.7.4 Den fria sektorn

Enligt 17b § gäller ändamål frihetideell förening med allmännyttigt haratt en
tillstånd anordna lotterier tillställningi samband med eller sammankomstatt utan

föreningen tvåanordnar eller deltar Utöver de för friaden sektornsom
förutsättningarna femkrävs högst kronor och högstainsatsen ärattgemensamma

uppgår fårtill högst 500 kronor. Vinsterna intevinsten värdepapperutgöras av
tillåtna.vilket innebär penningvinster äratt

2.8 Lotterier och spel i närradio och kabeltelevision.

fårEnligt § bingospel15a eller egentligt lotteri anordnas med stöd 11som av
§ inte bedrivas i närradio eller kabeltelevision. Vad med begreppetsom menas
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198788141 endast möjlighetenbedriva oklart. I s.36är sägs att att geprop.
angåendetillstånd utredningen vissflyttats till regeringen. I betänkande av

i SOU Lotterier i radio TV, där detlotteriverksamhet närradio 198824, och

trådsändningtill radio anfördesbl.a. föreslogs förbudet skulle utvidgas ochatt
följande5.72

trådsändninglotteri bedrivet i radio- eller sändningenEtt kan anses om
på såtill hjälp i lotteriet vissa lotterideltagare, nämligensätttas att

stårtittare, erbjuds vinstmöjligheter inte förlyssnare och andraöppnasom
dådem del Själva sändningenän ärtar programmet. ettsom av

nödvändigt i lotteriet i lotteriet,led eller del och det ären av en
fåförförutsättning vinstchans tilllyssnar elleratt att man ser

sändningen. Med denna bestämning faller aktiviteter i lotteri-raden
sammanhang till kan förekomma i radio TV utanförochäventyrssom

sålundaregleringen. träffar inte meddelanden dragningsresultatDenna av
sådantupplysningar lotteriet t.ex.eller försäljningsställen,om som om

lottpris, dragningstidpunkt eller vinster. Bestämningen integäller t.ex.
heller falletdet byggs kring dragningen i vanligtatt ett ettprogram upp
lotteri vinstfördelningen i kunnasker Man skulleutan att programmet.

från såltstänka sig TV-sändning skedde bingohall- ioch lotteratt atten
förväg kunde vinst vissa i efterhand.avhämtasattsom ge nummer,

inte någonDessa lottköpare behöver och ropa avprogrammetse
vinst. Förfarandet bara jippobetonat meddelaär sättett annat, attmera
dragningsresultatet.

2.9 Massmedielotterier

Massmedielotterier får tillståndenligt §18 anordnas i samband medutan
utgivande periodisk skrift eller i samband rundradiosändning ellermedav
trådsändning tillståndsker med regeringen eller kabelnämnden. Detsom av
måste fråga lotteri varigenom pristagare deltagit iharett utsesvara om som en

fårskriftentävling har anordnats i eller i sändningen. Det inte ställas kravsom
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tillåten denPenningvinsterläggs. ärinsatspå skriften innehas eller att menatt
maximerad till 500 kronor.är

Överklagandebestämmelser2.10

får överklagasenligt lotterilagenbeslutnämndskommunal§I stadgas31 att en
Lotterinämnden.får tillöverklagasbeslutLänsstyrelsenstill länsstyrelsen.

fårsådant inte överklagas.fallbeslut iNämndens

får tilltillstånd överklagasgodkännandefrågor ochi andraNämndens beslut om
följande fallregeringen i

6a §bingobrickorlotter ochförslutna1 Typgodkännande av
färjetrafikinternationellipå utbetalningsautomaterTillstånd till spel2

7 §
§trafik 9 andrapå internationelliTillstånd roulettspel fartygtill3

meningenstycket andra
meningenstycket andraTillstånd 13 § andrarikslotteriertill4

21 §utbetalningsautomatTillstånd till innehav5 av

kontrollochTillsyn2.11

efterlevnadentillsynencentrala§ överenligt 25 denLotterinämnden utövar av
lagen.med stödmeddelatsföreskrifter harlotterilagen och de avsom

tillsynenkommun den närmareTillståndsmyndighet eller utövarlänsstyrelse
tillstånd Registrer-myndigheten.får eftersådana anordnaslotterieröver avsom

registreringslotteri-tillsynenden överkommuningsmyndighet närmareutövar

erna.

tillstånd regeringen utövasefter särskiltanordnaslotterierTillsyn deöver avsom
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myndighet regeringenden bestämmer.somav

framgårLotterinämndens tolkning begreppet central tillsyn bl.a. attav genom
inriktatsverksamheten mot

utbildning personal hos länsstyrelser och kommuner hanterarav som-
lotteriärenden

utbildning kontrollanter för lotterier bingospelochav-
utbildning förordnanderekrytering, och förkontrollanterav-

kasinospel

administration kontrollverksamheten för allt kasinospelav-
typgodkännande lotter, bingobrickor kontrollutrustning förochav-
bingospel kontroll villkor föreskrivits isamt att typ-som
godkännandet efterlevs

utgivning föreskrifter rådoch allmänna för lotterierav-
spridning Lotterinänmdens praxisav-
rådgivning till organisationer anordna lotterierattsom avser-

2.12 Avgifter

fårEnligt § regeringen eller33 den myndighet regeringen bestämmersom
meddela föreskrifter avgifter enligt lotterilagen.om

Enligt 3 § lotteriförordningen skall avgifter betalas följandemed belopp

1 Bevis enligt §typgodkännande 6a 800 kronorom
2 tillståndBevis anordna 800 kronorattom
automatspel och kasinospel

3 tillståndBevis anordna 800 kronorattom
lotteri i §11 desom avses om
sammanlagda insatserna kan antas
överstiga 300 000 kronor
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800 kronortillstånd anordnaBevis4 attom
regeringenmeddelatlotteri, av

300 kronortillstånd falliBevis5 annatom
tillståndslotterilokaltettt.ex.

300 kronor§registrering enligt 14Bevis6 om

tillståndför detavgift endasttillstånd, betalasflerabevis somOm avsersamma
föreningarfleratillstånd bingospeltillavgiften. Omhögstadenhar ett avser

avgift.betalas endast en

finnsOm dettill kommunen.betalasavgiftenskallbeslutarNär kommunen
någon avgift.intefår beslutakommunensärskilda skäl, ta utatt

Ansvarsbestämmelser2.13

Brottsbalken2.13.1

anordnarför allmänhetenolovligendenbrottsbalken kan§Enligt 16 kap. 14 som
berorväsentlig delutgång tillhelt ellerverksamhet,liknandespel eller vars

ochvärdeekonomiskainsatsernassintillhänsynmedoch art,slumpen, som
tillföra anordnarenägnadellerframstår äventyrlig attomständigheterövriga som

fängelse itill ellerböterför dobbleridömasekonomisk vinningbetydandeen
isådan verksamhet lägen-tillåtertvå år. gäller denDetsamma enhögst ensom

upplåtit allmänheten.tillhanellerhet annat utrymmeett som

speläventyrligtanordnastraffbartinnebär det inte är attRekvisitet olovligen att
förbedrivs inomspeletvinningekonomiskbetydandesigeller tillägna ramenom

kriminellt spel.istraffbart deltaintetillstånd.erhållet Det attär numera

skallutgången spelet berohuvudsakligeninnebärRekvisitet aväventyrlig att av
förmöjlighetinrymmerspelinte ävenutesluterDettaslumpen. att som
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räknasutgången dettapåverkaskicklighetsin trots somdeltagarna att genom
äventyrligt spel.bedömtspokerkortspeleträttspraxis haräventyrliga. I somt.ex.
verksamhetpå liknandespel ellersikteemellertidDobbleri-bestämmelsen somtar
omständigheteroch övrigavärdeekonomiskatill insatsernassinmed hänsyn art,
några egentligamedförenadeinteHasardspel äräventyrlig.framstår somsom

lotterilagen.straffbart enligtdockkanbrottsbalkenutanförfallerrisker varamen
Ävenframför storlek.insatsernasalltbedömningenför ärAvgörande om

på sådantupplagt sättemellertid spelet attkanblygsammainsatserna är vara
speletkvalificerakansatsningar. Dettadjärvareallttill somlockasspelarna

dobbleri.

bedömabliskicklighetsspel kaninnebär attvinningRekvisitet ekonomisk att rena
från synpunkt.allmänoacceptabeltdetstorlekinsatsernas gördobbleri omsom

redogörelsensamband meditidigare berörtsinnebärRekvisitet allmänheten som
förspeläventyrligttillåtet anordnadetlotterilagstiftningen är enför attatt

Så den kretsgång och sluten.på liten snart personerpersonkrets är avensom
utgjortellervarit begränsadintei speletdeltamöjlighethaftpraktikeni attsom

föranordnatspeletemellertidskallsällskapslutetverklig meningi anses varaett
allmänheten.

upplåtithanlägenhet ellertillåter dobbleri i utrymmeannatDen somensom
fördömaskanockså dobbleri. En restaurangägarefördömesallmänhetentill

påförevaritvadhaft vetskap restaurangen.dobbleri han somomom

eljestellerbeloppavsevärdayrkesmässigt, omfattatbedrivitsverksamhetenOm
tillför dobbleridömasgärningsmannenskall grovtfarligsärskiltvarit artav

§.år 16 kap. 14afyramånader och högstlägstfängelse, sex

åtgärdervidtaskyldigbrottsbalken§18enligt 16 kap. attfastighetsägareEn är
förekommerfår detvetskaphyreskontrakt han attupplösningför omt.ex. omav

någondärtill hosförberedelseförsök ellerdobbleri ellerdobbleri eller avgrovt
till brott.medverkanfördömasskall hanUnderlåter han dettahans hyresgäster.
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2.13.2 Lotterilagen

Lotterilagens ansvarsbestämmelser på sådanaför illegalt spel sikte förfarandentar
inte bedöma dobbleri enligt brottsbalken. §I 29 2 lotterilagenär att stsom som

föreskrivs enligt § inte för28 skall dömas, gärningen kanatt ansvar om ansvar
dömas enligt brottsbalken. lotterilagens ansvarsbestämmelser med andraärut

förhållandesubsidiära i0rd till brottsbalken.

I § lotterilagen uppsåtligen28 stadgas den eller oaktsamhetatt som av

olovligen anordnar lotteri eller olovligen innehar utbetalningsautomat,

bryter föreskrift i lotterilagen föreskrift,eller villkor ellermot mot
bestämmelse har meddelats med stöd lagen ellersom av

underlåter fullgöra skyldighet enligt § lämnar26 inte nödvändigaatt
upplysningar eller handlingar till tillsynsmyndigheten, eller lämnar oriktig

tillstånduppgift i ansökan enligt denna lag eller vid fullgörandeom av
uppgiftsskyldighet enligt år.lagen döms till böter fängelseeller i högst ett

ringaI fall skall inte dömas till ansvar.

I 30 § lotterilagen stadgas uppburna insatser, utrustning och egendomatt annan
förklarasskall förverkade, inte detta uppenbart obilligt. Förverkasärom en

innehållutbetalningsautomat kan dess förverkas, inteäven detta uppenbartärom
obilligt. förI stället egendomen förklaraskan dess värde förverkat.

Ett exempel lotterilagens ansvarsbestämmelser tillämpliga vidnär är
äventyrligt måttligaspel roulettspel med insatser i förvärvssyfteär när anordnas

för på gångpersonkrets liten och i verklig mening sluten.ären som en

2.13.3 Skattebrottslagen

överträdelser såväl lotteriskattelagen lagen skatt sespel nedanmot som om
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ledning för197169. tillDenskattebrottslagenenligtföranledakan somansvar
uppsåtligen handling medfråga avgiftelleri skattbeslutmyndighets avgerom

påföres föravgift medellerföranleder skattdärigenomoriktig uppgift och att
för skattebedrägeriför belopp dömeslågt med högteller tillgodoräknatsbelopp

tillför skatteförseelsetvå år.Om ringa dömesi brottettill fängelse högst är

böter.

Främjandereglema2.14

iellerverksamhetförbud i yrkesmässig§ föreskrivsl 19 attmot annars
lotteri.otillåtet anordnatlotteri i landetfrämja ellerförvärvssyfte ett utomett

tillåtet i detfår lotteriet skullefrämjaslotterier inteUtländska även varaom
förbjudetdetmedgivande anordnarenUtan ärdet anordnas.land attavsom

tillståndtillåtet. Utantillhandagå i lotterivid deltagande ärett avsomannan
delaktighet ii bevisandelvidare förbjudetregeringen det ettär att avyttra om

dylika andelar.tillåtet avbetalningshandel medlotteri eller idka

Skattebestämmelser2.15

lotteriskattelagen2.15.1

tilllotteriskatt betalas19911482 lotteriskatt skall§Enligt lagen1 statenom
återstårbehållning35 densvenskt lotteri. Skatt medför procenttas ut somav

vissbeslutenligt vinstplan ellerde sammanlagda vinsternasedan attannat om
från sammanlagdavinster avräknats deinsatserna skall utbetalasandel somav

insatserna.

på SkattenPenninglotteriet, Tipstjänst och ATG sätt.Numera beskattas samma
iutdelning till vinnarnasåledes efter avdrag för beräknadinsatsernatas ut

lotteriet.anordnarbruttoöverskotts-beskattning. skattskyldig denlotteriet är som
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sådantfrågaSkatt inte lotteri idet lagen skattärtas ut om om som avses om
på sådan §spel, lotteri anordnats sammanslutning i 11som somav avses
lotterilagen se avsnitt 2.2.1 lotterier där vinsterna inteoch utgörs av pengar.
Beteckningen lotteri i § lotterilagen. medförhar betydelse Detta1samma som

påbingospel och spel förströelseautomater skattefria.äratt varuautomater samt

på2.15.2 Lagen skatt spelom

Enligt 1972820lagen skatt spel skall skatt till betalas för roulett,statenom
tillståndtärnings- kortspel bingospel enligt lotterilagen.och kräversamt som

Enligt § för10 spelskatttas ut

kalendermånad dåoch tärningsspel kortspel, för varjeroulettspel och

tillståndskattskyldighet föreligger, 000 för innebärmed 6 kronor rättsom
tillståndtill minst varje förspel dagar vecka och med 2 000 kronortre

tillståndi fall. Om fler spelbord skall dock nämndaänannat ett ettavser
belopp höjas med 3 000 kronor respektive 000 kronor för varje spelbord1

utöver ett.

bingospel med värdet erlagda spelinsatser ochtre procent av av
månentréavgifter avgiftereller andra i den avgifterna berättigar till

deltagande i spelet.

Enligt riksskatteverkets uppgickpunktskatteenhet den samman-lagda spelskatten

på årroulett-, tärningsspel och till miljonerkortspel 34 1991. Spelskatten

bingo kontantvinster till miljonermed uppgick 1991 sammanlagt 64 kronor.

Bingospel med varuvinster skattefritt.är
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inkomstskatt2.15.3 Lagen statligom

1928370Enligt § 5 lagen statlig inkomstskatt Svenska7 4 ärstmom. om
penninglotteriet Aktiebolag, Tipstjänst AktiebolagetAktiebolaget och Trav och

frånfrikallade skattskyldighet för inkomst inkomstGalopp all änarman av
fastighet.

§ föreningarEnligt 7 5 i lag allmännyttiga däribland1 ärstmom. samma
frånfolkrörelser frikallade skattskyldighet för inkomst näringsverksamhetav som

inte hänför sig till inkomst fastighet tilleller rörelse.av

Skattebefrielsen gäller om

a föreningen har till huvudsakligt syfte tillbegränsning vissatt utan-
familjs, vissa farniljers, föreningens medlemmars eller andra bestämda

vårdekonomiska intressen stärka rikets försvar, främja ochpersoners -
uppfostran barn eller lämna understöd för beredande undervisningav av

utbildning hjälpverksamhet främjaeller eller bland behövande ellerutöva
ändamål, såsomvetenskaplig forskning eller andra allmännyttiga religiösa,

välgörande, sociala, politiska, konstnärliga, idrottsliga därmedeller

ändamål,jämförliga kulturella

såb föreningen i sin verksamhet uteslutande eller uteslutandegott som
ändamål,tillgodoser angivna

c föreningen inte sluten,är

d föreningen bedriver verksamhet skäligen avkast-moten som svarar
tillgångar.föreningensningen av

frånfastighetInkomst och rörelse till huvudsaklig del härrör verksamhetav som
ändamålmed naturlig anknytning föreningens hävdtill allmännyttiga eller av

ocksåutnyttjas finansieringskälla för ideellt skattefri.arbete ärsom
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finansiera ideellt arbete räknas bl.a.utnyttjas förTill hävdverksamhet attsom av
lotterier.andraanordnande bingo ochav

Kommunalskattelagen2.15.4

1928370 vinst i lotteri intesvensktkommunalskattelagenEnligt § är19 2 st
uppgårlotteri tillvinst i utländsktgällerskattepliktig inkomst. Detsamma som

högst 100 kronor.

Mervärdeskattelagen2.15.5

skatt-skyldighet förföljer1968430 mervärdeskatt2 §Av lagen attom
i verksamhetför den landet yrkesmässig omsättermervärdeskatt gäller inomsom

med vissaSkatteplikten gäller generellttjänster.skattepliktiga ellervaror
iundantag uppräknade 8

vadhållning ochdäri inräknatlotterierEnligt 17 mervärdeskattelagen8 § är
från skatteplikt.spel undantagetandra former av

tillhandahåller bingoallianserServicetjänster föryrkesmässigtFöretag t.ex.som
emellertidskatteplikten. Lotterinämnden haromfattaseller föreningslotterier av

2601990 medse skrivelse Dnr.i samförstånd riksskatteverket 1991-01-14med

lotteritillstånd tillbingo- ochlotterilagen meddelatstöd § sista stycket11av
för ideella föreningars räkning.lotterier och spelserviceföretag anordnarsom

tillhandahållande Förfar-tjänst.skattepliktigtHärigenom ingetuppkommer av
lagstiftaren knappast tänkt sigandet bakgrundhar kritiserats attattmot av

ijuridiskainbegripa kommersiella företag bland de som avsespersoner
bestämmelsen.
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FOLKRÖRELSERNAS ÖKADE INTÄKTER AVBEHOV AV3

LOTFERIER ocn SPEL

3.1 Avgränsningar

3.1.1 Folkrörelsernas egentliga verksamhet

till hundratusentalsFolkrörelsernas verksamhet bygger delenstörsta att
Detmänniskor frivilligt utför oavlönat arbete funktionärer.ledare ochsom

ekonomiska dessa arbetsinsatser sannolikt allavärdet överstigerav summan av
erhålles från Detintäkter aktiviteter stöd samhället.de ochgenom egnasom

påfrämst inriktat organisationernas verksamhetoavlönade arbetet egentligaär
åtgåråtskillig inenergi till verksamheter främst syftar till draattmen som

egentligtill den egentliga Vad betraktaverksamheten. är attpengar som som
omfattarverksamhet varierar olika folkrörelser. För idrottsrörelsenmellan slags

iegentliga ideellden verksamheten breddverksamhet bland medlemmaregna
målsättning.organisationens Kommersiell elitverksamhet med heltenlighet med

eller delvis professionella deltagare och där medlemmarna huvudsakligen är

åhörare åskådare inte till verksam-aktiva eller kan räknas den egentligasom
utåtriktadheten. För andra folkrörelser kan hjälpverksamhet själva kärnanvara

målsättning.i organisationens
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egentliga intäktskällorFolkrörelsernas3.1.2

förhållande aktiviteter kantill deianalyserasintäkter börFolkrörelsernas som
organisationeriverksamhetenegentliga allmännyttigadenutgöra avsessomanses

§ lotterilagen.i 11

intäktskällordebenämningsammanfattandeSjälvfinansiering är somen
uppoffringar.ekonomiskaellerarbeteskapas eget egnagenom

näringsverksamhet,och spelintäkter lotterierDe medlemsavgifter, samt somav
egentligabör räknasegentliga verksamhetenfinansiering denföranvänds somav

intäktskällor.

Mångalotterier.ochbasarer smärreföreningar anordnar auktioner,flestaDe
publikaVidtomglas.ochtidningarorganiserar insamlingarföreningar av

kringaktiviteterfrån programblad ochbiljettförsäljning,intäkterkanarrangemang
förhållandevis betydande.serveringsverksamhetsåsom kiosk och vara

på traditionfolkrörelserexempelnykterhetsrörelsenoch ärldrottsrörelsen som av
ochanordna omfattande lotteriersina intäkterkompletterathar att meragenom

krets.sig tillriktar störrespel ensom

Åtskilliga tillunderstöddelvis för lämnaanordnas helt ellerlotterier att t.ex.
iNettobehållningen lotteriet användsbistånd till behövande.forskning eller av

slagsorganisationen. Intäkter dessasådana denfall för bekostainte att avegna
folkrörelsernas intäktskällor.hänföras tilldärför intelotterier bör strängt taget

användninglotteriintäkternassvårigheter särskiljapraktiskahänsyn tillMed att
förintäktskällorlotteriintäktersamtligabetraktautredningen valthar att som

folkrörelserna.

åttiotaletrekordåren underfrån underoch harIntäkter reklam sponsorer
dessaidrottsföreningar. Merpartenuppgått för vissabelopptill betydande av

spelarövergångar ochför bekostaförutsätts användasochintäkter har använts att
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därförDetvärldsmästerskap ärspel ocholympiskainförelitsatsningar m.m.
förtillfrån intäktskällor ärde attintäkterdessabefogat somatt separera

verksamhet.egentligafolkrörelsernasbekosta

fråninnefattar bidragfolkrörelsernatillbidragsgivning staten,Samhällets
landstingen.ochkommunerna

endastsammanhangframhållas i dettadetbidragsgivning bördet gällerNär att
sådanadvs.organisationer,ideellatill allmännyttigastödbeaktarelevantär att

fackföreningar,tilllotterilagen. Stöd§i 11föreningarideella avsessom
huvudsakligen lämnasbidragdit. Vidare börintem.fl. räknasstudieförbund som

Lönebidragmedräknas.inteegentliga verksamhetorganisationenstill änannat
således intebiståndsverksamhet, börförbidraguppdragsersättningaroch t.ex.

samhällsstödet.in iräknas

partierPolitiskaföreningar.bidrag tillintevanligenredovisasPartistöd ansessom
lotteritillstånd.ansökamöjlighetoch harorganisationerallmännyttiga att omvara

i beslutandetill ledamöteroch arvodenlönerbekostaPartistödet attavser
val.samband med allmännakostnader iochsekreterarepolitiskaförsamlingar,

inte räknasuppdragsersättningar ochpåbedömas sättPartistödet bör samma som
folkrörelserna.intäktskälla föregentligsom en

Självfmansiering3.2.

lotterier och spelintäkterFolkrörelsernas3.2.1 av

centralbyrån LotterinämndenStatistiska ochmedUtredningen har i samarbete
4.se Under-utveckling kapspelmarknadenlotteri ochsvenskakartlagt den

volymtillväxt underkraftigefterspelmarknadenlotteri- ochvisarsökningen att en
Folkrörelsernasefter 1989.och minskadeåttiotalen 1988stagneradesjuttio- och

lotterier ökatenstakabetydligtminskatmarknaden har ävenandel omav
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omsättningen.

Mellan 1989 och 1991 ökade den beviljade föromslutningen rikslotterierna med
cirka 50 Den till Lotterinämnden redovisade verkliga försäljningen ökadeprocent.

Nettobehållningendock endast med 26 ökade inte under perioden ochprocent.
minskade därför med 17 i fasta priser. Kostnadsökningar för administra-procent
tion varuvinster och marknadsföring har tillorsaken denuppgettsav vara
negativa utvecklingen.

Nettobehållningen uppgick till miljoner1989 200 kronor eller cirka 36 procent
den försäljningen. nettobehållningenverkliga 1991 202 miljoner kronorav var

cirkaeller 28 den verkliga försäljningen. flertalEtt mindre rikslotteri-procent av
lagtshar ned eller kommer läggas till följdned minskad omsättning ochatter av

ökade kostnader.

Tabell 31 Rikslotteriema 1989 1991, miljoner kronor-

År 1989 1990 1991
Tillstånd 631 709 946
Försäljning 551 538 696

Netto 200 157 202

iNetto 36 29 28procent

Källa Lotterinämnden

Mellan 1989 och 1991 har bingospelet ökat omsättningen med omkring 28
Äveni priserlöpande och omkring 6 i fasta priser. för dennaprocent procent

nettobehållningenspelform har minskat.

Utredningen bedömer folkrörelsernas tillståndsnettointäkter elleratt av -
registreringspliktiga uppgårlotterier och spel till mellan 750 och 900 miljoner

år.kronor påDenna bedömning bygger redovisad genomsnittligper en
nettobehållning på 26 den totala omsättningen för egentliga lotterierprocent av
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semiljarder kronor3,5uppgå ochmellan 3,1tillberäknaskanbingooch som
Gissningsvissaknas.fria sektorndenuppgifterTillförlitliga4.3.avsnitt om

kronor150 miljoneromkringtillfria sektorndenuppgår andelfolkrörelsernas av
år.per

lotterier ocholika slagsmellannettobehållningen varierargenomsnittligaDen
registreringslotteriernaenligt SCB,lotterier det,folkrörelsernas är somspel. Av

denpenningvinsterprocent. Bingo mednettobehållningen 62högstaden gerger
spelenstatligajämföras med deprocent. Detta börnettobehållningen 19sämsta

lotteriskatt.inkl.pånettobehållning 35 procentger ensom

Nettobehållningen 1991Tabell 32

62Registreringslotterier procent
tillståndslotterier 38Lokala procent

35tillståndslotterierRegionala procent
19penningvinsterBingo med procent
20varuvinstermedBingo procent
28Rikslotterier procent

Lotterier och spel 1991Källa

kan beroregistreringslotteriernettobehållningen förhögaredovisadeDen extremt
lågaförklaringenfall torderapportering. Ipå i kommunernasbrister annat vara

avhämtade vinsterdistribution,för vinster,kostnader m.m.

spelnågra lotterier ellerinteanordnarfolkrörelsernabetydlig delEn av
ofta inte kunnasigorganisationer emotReligiösa taöverhuvudtaget. anser

medlemmar-från samhället ochbidragi huvudsakförlitar sigochspelpengar
lotterierintäkterhandikapporganisationer betraktaroffervilja. Vissa somavnas
välfärdendär äri samhällekaninteform välgörenhet ettaccepterassomaven

för alla.till
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3.2.2 Lotteriernas förhållandeekonomiska betydelse i till andra

intäktskällor

Lotteriintäkternas svårandel de intäkternatotala mycket uppskattaär attav av
flera skäl. Till börja finnsmed ingen allmän registreringsskyldighet för ideellaatt

Ävenföreningar. de lämnar uppgifter intäkter och kostnader till ledningom om
för fåtalbedömning skattskyldighet endast ideella föreningar behöverettav avge
allmän självdeklaration sker ingen samlad bearbetning skattemyndigheter-genom

försorg. tillståndsgivningLänsstyrelserna skall i samband med för bingospelnas
bedömning enskilda föreningars intäkter.göra behov Dessa föreningaren av av

kan inteemellertid representativa för folkrörelserna i sinsägas helhet.vara
årsredovisningarIngivna påofta utformade olika svårtochär det drasätt gör att

säkra slutsatser.

Vidare uppgifter det regionala föreningslivetsär och lokala egentliga lotterierom
i de flesta fall mycket osäkra. tillOrsaken detta främst brister i denär
rapportering tillstånds-skall beträffande och registreringslotteriergörassom men

ocksågivetvis någonden fria intesektorn kräver helst rapportering.att som

För uppfattning olika såvälstorleken de intäktskällorna haratt en om av
riksdagens revisorer tidigare utredningar sig enkätundersökningaranväntsom av
till urval föreningar. genomgående svårigheterLokala föreningar har haftett av

precisera och fördela sina intäkter och kostnader. Anledningen till det äratt att
föreningarnas försvåratbokföring i formerskett eller gjort uppdelningsom, en

enkätfrågornaenligt omöjlig Halldém Idrottsrörelsen 1983.i samhället,

års1972 lotteriutredning genomförde förhåll-enkätundersökning avseendeen
frågeformulärandena 1973, 1974 och 1975. Ett tillställdes 39 riksorganisationer.

tillfrågadede organisationernaAv besvarade 33 enkäten. Formuläret indelatvar
i avdelningar, den första gällde riksorganisationen, den andra detre varav
regionala organisationerna och den tredje föreningarna.de lokala Uppgifterna om
de lokala regionalaoch organisationernas beroende lotteriintäkter mycketav var
bristfälliga.
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Även uppfylltundersökningen inte ha vetenskapliga kravkan sägasom
signifikans vid handen lotteriemas andel de totalastatistisk den att avgav

intäkterna varierade betydligt mellan anordnarna. Största betydelse tycktes

Socialdemokratiskahaft för Sverigeslotterierna ha nykterhetsrörelsen och

IOGTNTOSSU. svarade lotteriintäkterna för omkringUngdomsförbund Inom

organisationens ungdomsförbund dock denna35 intäkterna. Blandprocent varav
åttalotterier. FörSSUs intäkter utgjordes omkring 24andel lägre. Av procent av

lotterier lotteriintäkterna för mindreriksorganisationer anordnade svaradesom
tio de totala intäkterna.än procent av

granskningspromemoria riksdagens revisorerI Stödet till idrotten 19812aven
till idrottsföreningar. framgickredovisades resultatet enkät 500 Avav en svaren

lotterier vilketföreningarnas viktigaste inkomstkälla bingo och utgjordeatt var
tredjedel 29 procent intäkterna. redovisades iI enkätnästan somen av en

framgår idrottsföreningar lotterier bingo650 ochHalldén att attuppgav gav
till intäkterna.upphov 26 procent av

frågat tillstånd tillLotteriutredningen har samtliga riksorganisationer harsom
förhållanderikslotterier lotterier i till intäktskällor.betydelsen andraavom

framgår centrala organisationerna i flesta fall begränsadeAv de de harattsvaren
nivån.kunskaper den lokala och regionala Försäljningen rikslotteriernaom av

från försäljningensker ofta lokalt. Intäkter kommer därför ofta inte den centrala
Även fördelas oftaorganisationen till godo. statsbidragen lokalt. deAv

frågorna framgårriksorganisationer följande.kunnat besvarasom

SOU 1992130



156

1991riksorganisationerbetydelse förekonomiskaLotteriernasTabell 33

199119901989ORGANISATION

Bowlingförbundet
BRIS
Båtunionen
Cancerfonden

HCentern
Diabetes
Frisksport

H4
bFHemvärnet 8

Hjärt- och lung-
sjuka 7

57IOGT
12KDS

Korpen -
PRO -
Polisidrott 6
Psoriasis F13

0Röda Korset
Skolidrott 9
Stadsmissionen O

Medlemsavgifter3.2.3

förföreningarnas kostnadertill täckaallmänhetsyftar iMedlemsavgifter att
avgifterandrastartavgifter ochliksomutskick och äradministration somm.m.

oftast intesammankomsterinternautflykter ochtävlingar,samband meditas ut
tillförvissosjälvkostnaden tillförförtillräckligt höga resurseratt motsvara men

intäktskällor.därför räknasbörverksamheten ochegentligaden som

aktiviteterfolkrörelsernasfrån ideltagandeinteFör utestänga storaatt grupper
påhålla medlemsavgifternaefterallmänheti strävatorganisationernahar att en

medlemsavgiften 100 kronorgenomsnittliganivå. understiger denlåg Sannolikt
kostnads-verksamhetsinbyggerår. föreningargällerNär det merasomper
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krävande aktiviteter idrottsföreningar medlemsavgifternaär högre.t.ex.som
I Halldén medlemsavgifterna uppgick till 9,6 intäkterna. Omattanges procent av
de allmännyttiga folkrörelsernas uppgårmedlemmar till fem miljoner inkl
dubbelanslutning kan de totala medlemsavgifterna uppskattas till 500 miljoner
kronor.

3.2.4 Sponsring

Föreningslivets intäkter sponsring mycket ojämnt fördelade.är De störreav
företagen påhelst verksamheter med massmedialtsatsar uppmärksamhets-ett
värde tennis och golfturneringar. Enskilda företagsledarest.ex. intresseinrikt-som
ning tycks ibland varit påavgörande. Inte minst det lokala planet kan det
kommersiella förvärdet enskild underordnad betydelse.en sponsor vara av

Även intäkter från kan betydande för enskilda föreningar ochom sponsorer vara
idrottsutövare ligger det i sakens denna finansieringskälla beroendenatur att är

växlande konjunkturer och vad för fångartillfället det massmedialaav som
intresset. Den mindre glamorösa breddverksarnheten fårbland barn och ungdom
sällan del dessaav pengar.

Företagens kostnader för reklam uppgick 1989 till drygt miljarder26,5 kronor per
år. Av detta belopp användes 1,15 miljarder kronor till sponsring dvs. ekonomiskt

istöd utbyte reklaminsatser. 1991 hade reklamkostnaderna Ökatmot till omkring
27,3 miljarder kronor kostnaderna för sponsring minskat till 950 miljonermen
kronor.
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1985-1991sponsringochreklamkostnader forTabell 34 Företagens

År SponsringtotalaFöretagens
reklamkostnader

milj kr500kr12,5 miljarder1984
60014,01985 -- 70016,51986 - - 85019,51987 -- 000124,51988 -- 150126,51989 - - 105128,41990 - - 95027,31991 - -

1991verksamhetsberättelseAnnonsörsföreningensKälla

resultatytterligareminskatfrån ha ettintäkter1992Under somsponsoreruppges
förnyasintekontraktlöpandeutvecklingsannolik ärlågkonjunkturen. En attav

huvuddelenkandetEftersomtidigare. antas attutsträckning avi somsamma
befogatdel dettillverksamheten ärideelladenkommersponsorintäkterna inte

linjen.inomendast dessaatt ange

näringsverksamhetBiljettförsäljning,3.2.5 m.m.

ochkioskvid publikaprogrambladochbiljettförsäljningIntäkter arrangemang,av
granplantering ärtomglasinsamling,tidnings- ochserveringsverksamhet, m.m.

följdkraftigtminskathakanIntäkternainom idrottsrörelsen. enantas somstörst
lågkonjunkturen.av

tillgå. ledningMedintefinnsintäkterNågra dessauppgifter att avexakta om
tilluppskattatsbiljettintäkteridrottenslevnadsnivåundersökningar harSCBs

Övriga näringsverksamhetintäktermiljoner kronor.omkring m.m.250 av
således innebärvilketmiljoner kronor250omkringtillutredningenuppskattar

biljettförsäljning,miljoner kronorpå omkring 500nettointäktsammanlagd aven
näringsverksamhet m.m.
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bidragsformerSamhällets3.3

Statsbidrag3.3.1

samhälletetableradetill detmotsatsställning varstod ifolkrörelserna ännuNär
föruppoffringar attmedlemmarnastillhänvisadeidagutsträckning änide större

frånbidragformer staten,olikaårtionden utgörSedankostnader. avsinatäcka
ekonomi.folkrörelsernasiryggradenlandstingenochkommunerna

folkrörelseutredningensiutvecklasbidragsgivningenstatligadenförMotiven
stödet tillstatligadetförprinciperresultatMål ochbetänkande nya-
samhälletsslå fastkunde attUtredningen198829 5.11.SOUföreningslivet

folkrörelserfriaochaktiva menkrävervälfärdsstatenochutvecklingdemokratiska
funktioner.vissapräglasfolkrörelsernaockså avatt

folkrörelsernaGenomfunktion.ideologiskviktigharFolkrörelserna en-
iochIndivideruttryck.till gruppermedborgarintressenolikakommer

Mansamhället.kraft isjälvständigblirochsigslutersamhället ensamman
helhetssynharochsammanhangiidéer större endriver manett

samhället.

Ifunktion.opinionsbildandeockså hamåsteFolkrörelserna en-
folkbildningsarbetetideltabefolkningendelföreningslivet kan stor aven

verksam-olikaförsamtidigt störreochkunskap ettsöka ta ansvaroch

heter.

Folkrörelsernafunktion.demokratiskviktigdärförFolkrörelserna har en-
Dettaochbeslutdemokratiska att ta ansvar.fattaimänniskornaskolar att

demokrati.livskraftiggrundläggande iär en

förmågaunikasinockså funktionsocialharFolkrörelserna genomen-
kontaktersocialaoch skapaisoleringochvanmaktmänniskorsbrytaatt

gemenskap.och

1301992SOU



160

Den statliga bidragsgivningen måste således spegla aktuell bild förenings-en av
livets situation och utveckling där bidragsgivningen har grund desom ovan
redovisade funktionerna.

I Statskontorets Statligt Föreningsstöd kartläggning 19916 52rapport en s.-
beskrivs motiv krasststatens mera

Inom föreningslivet det naturligtär verksamheten i sigatt se som
värdefull och det därför finns skäl för stödja den.att Urstaten att ett
mottagarperspektiv det vidare intresse erhållaär bidrag medgerattav som
så fri användning medlen möjligt. Vi har bland företrädare förav som
föreningslivet, framhållits,tidigare på uppfattningenstöttsom att staten
i vissa fall villkorslöst stöder fritt föreningsliv. Vi har emellertid inteett

vårvid kartläggning funnit belägg för förekomsten något sådant bidrag.av

De motiv legat bakom bidragsgivning vanligtvisärstatenssom nytto-
betingade. uppnåMan har velat socialpreventiva effekter, höja bildnings-
nivån, stärka försvarsviljan Föreningsbidragen har med andra 0rd varitetc.

ekonomiskt styrmedel syfte uppnåmed vissa politiska mål.ett att

Förklaringen till uppfattningen det skulle finnas villkorslösa organisa-att
tionsstöd målenkan för bidragen inte förändrats med utvecklingenattvara
i samhället eller prövningen bidragen skett i första handatt reglerav mot

inte målsättningen.och mot

Statsbidragen kan enligt folkrörelseutredningen indelas i huvudgrupper;tre
allmänna bidrag, resultatinriktade bidrag uppdragsersättningar. Till dettasamt
kommer lönebidrag för anställning i allmännyttiga organisationer.
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1989folkrörelsemastatsbidrag tillTabell 3.5

AndelBeloppBidragstyp
ii Mkr procent

4,2bidrag 315,3Allmänna
Resultatinriktade

40,2bidrag 3.011,4
Uppdragsersätt-

27,72.070,0ningar
72,15.396,7Summa

Tillkommer
27,92.088,0Lönebidrag

1007.484,7Totalt

Statskontoret 19916Källa

tabell 36organisationer. Ifrivilligatill mycket antalBidragen fördelas ett stort
ändamål.framgår olikafördelningen mellan

ändamålfördelning mellan oilkaTabell 36 Statbidragets

Ändamålmottagare kronorBelopp i miljoner

1891,0verksamhetHumanitär
54,3Trossamfund

207,9Försvarsanknutna org.
261,5Idrott

1453,2Studieförbund
177,3Ungdomsorg.
137,6Handikapporg.
315,0Föreningsdaghem
110,3Arbetsmarknadsorg.
501,4Qbundna bidrag
287,1Ovriga

2088,0Lönebidragsanställda

19916KällaStatskontoret

försvarsanknutnatill trossamfund,första bidragenbidrag det i handdessaAv är
handikapporganisationerungdomsorganisationer ochorganisationer, idrottsrörelsen,
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kan intäktskällor för folkrörelsernas egentliga verksamhet.utgörasom anses
påStatskontoret har uppdrag lotteriutredningen bidrag tillanalyserat statensav

sådana folkrörelser i § lotterilagen. Analysen visar statsbidragen11 attsom avses
198990 --199192 såvälunder perioden har Ökat uttryckt i löpande fastasom

Budgetåretpriser. 198990 uppgick statsbidragen till folkrörelsernas egentliga

allmännyttiga Budgetåretverksamhet till miljoner 199192989 kronor. hade

statsbidragen till miljoner inkl.kompensationökat 1280 kronor för skatte-

reformen. I löpande priser bidragen omkringökade med 29 I fastaprocent.
priser uppgick ökningen till 7,9 procent.

från3.3.2 Bidrag landstingkommuner och

frånDe kontanta utbetalningarna kommuner till föreningar enligthar

frånkommunernas bokslut ökat 1,6 miljarder kronor till1989 1,9 miljarder

kronr priser1991. I löpande ökade de totala bidragen cirkamed 19 procent.
Detta innebär minskning cirka i fastamed 1 priser. Enligt Kommun-procenten
förbundet Framtidens föreningsstöd 1992 s.4 uppgick det totala kommunala
stödet till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet till cirka miljarder4,5
kronor 1991. Detta belopp motsvarade ungefär hälften de medelav som
förbrukades på den kommunala fritidsverksamheten.

Av det föreningsstödettotala utgjorde cirka miljarder3,3 kronor skattesub-
ventionerade tider i lokaler anläggningar cirkaoch medan miljarder1,2 kronor

bestod kontant stöd i skilda former. fördeladesKontantstödet tillmellan stödav
föreningarnas tillverksamhet och stöd deras lokaler och anläggningar. Bidragen
för verksamhet uppgick till miljoner850 kronor och bidragen för lokaler,
anläggningar och drift dessa uppgick till 350 miljoner kronor. tillBidragenav
kulturföreningar, invandrarorganisationer m.fl. enligtkan Kommunförbundets

kultur fritidssektion år.och till omkringuppskattas 200 miljoner kronor per-
Restposten 500 miljoner utgjordeskronor uppdragsersáttningar bidragt.ex.av
till fritidsgårdar föreningsregi.i
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tilldistriktsorganisationer uppgick 1991till regionala underLandstingsbidragen

Landstingsförbundet fördelade enligtmiljoner Enligt stödetcirka 500 kronor.

följande.

Landstingsbidrag 1991Tabell 37

Idrottsorganisationer 70 782 000 kronor
Länsbildningsförbund 18 466 000 --
Pensionärsorganisationer 12 534 000 --

000Studieförbunden 266 078 --
Ungdomsorganisationer 000113 142 --
Ovriga organisationer 15 658 000 --

496 660 000 --Totalt

Landstings-Landstingsbidrag till distriktsorganisationer,Källa
förbundet 1992.

sådana föreningar i § lotterilagenallmännyttiga ideellaBidragen till 11som avses
miljoneruppgick till cirka 200 kronor.

Folkrörelsernas kostnader3.4

Kostnadsfördelningen3.4.1

folkrörelsernas kostnader möjligt oklaraUppgifter änär ännuom meraom
refererade undersökningen 650intäkter. Iuppgifter dess den omovanom

förhållandena fördelades kostnadernaidrottsföreningars ekonomi avseende 1979

på femton olika rubriker

SOU 1992 130



Kostnadsfördelning idrotteninom

Materiel 13,4 procent
Reparation

4,3Tvätt procent
Reseomkostnader 9,7 procent

måltider 7,6Logi, procent
Startavgifter 7,6 procent

hall 8,9plan,Hyror, procent
expedition 2,8klubblokal,Hyror, procent

skrivmateriel 2,2tel.,Porto, procent
styrelseLöner;
kommitté 2,7ersättn. procent

Ersättning -
aktiva 6,6traktamente procent-

Ersättning domare-
1,8funktionärer procent

licenser 3,2Försäkring, procent
Avgifter till förbund 2,1 procent
êffär försäljning 2,9 procent-

24,1Ovrigt procent

Idrottsrörelsen i samhället, 1983.Källa Halldén;

utgångspunkt för generell diskussionKostnadsfördelningen kan tas som en mera
kostnader. Jämfört har antalfolkrörelsernas nuvarande med 1979 ettom

relativa betydelse. Skattereformen innebarökat sinkostnadsposter t.ex. att
betydligt. Avregleringenkostnader för inköp ökadereseomkostnader och avm.m.

nivåmedfört biljettpriserna stabiliserats lägreinrikesflyget dockhar änatt en
tidigare.

planhyrorLokaler,3.4.2 m.m.

föreningslivetsubventioner till antingenkostnader för kanSamhällets enses som
På årförnegativ kostnad folkrörelserna. har detintäktskälla eller senare

förhållandet övergivit nolltaxepolitiken vidalltfler kommuner den s.k.att
lokalupplåtelser föreningslivet Enligtmedfört kostnaderna för ökat markant.att

Kommunförbundet avgifterna hyrorutfördes 1991 hadeundersökning aven som
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föroch arrenden idrottshallar, ishallar, simhallar och gräsplaner medökat mer
åreninflationen mellan 1988 och 1991.än

Ökade upplåtelse39 hyror för idrottsanläggningarTabell 1988 1991m.m. av -

ÖkningAnläggningstyp i procent
Idrottshall, vuxna
Idrottshall, ungdom
Ishall, vuxna
Ishall, ungdom
Simhall, vuxna
Simhall, ungdom
Gräsplan, vuxna
Gräsplan, ungdom

framhållasDet bör de hyror kommunerna ringa delatt tar ut motsvararsom en
de faktiska kostnaderna. De genomsnittliga avgifter föreningartas utav som av
upplåtelse framgårför vissa anläggningar tabell 310. subventionerDeav av som

utgår från uppgårkommunerna och direkt hänförliga till föreningslivet tillärsom
cirka 3,3 miljarder kronor.

upplåtelseTabell 310 Avgifter hyra timme för vissa kommunalaper av
anläggningar

Anläggningstyp Avgift i kr Avgift i kr
1988 1991

Idrottshall, 36 52vuxna
Idrottshall, ungdom 26 35
Ishall, 104 149vuxna
Ishall, ungdom 63 87
Gräsplan, 79 89vuxna
Gräsplan, 35ungdom 45

3.4.3 Personalkostnader

anspråkKostnader för löner avgifter i i litenoch sociala allmänhet myckettar en
andel förenings Arvoden och traktamenten till ledare ochen resurser.av
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enskilde arvodetfunktionärer för denskattepliktig inkomstutgör ommen
någraår utgår sociala avgifter.inteunderstiger halvt basbeloppett per

avgifterna för anställdasocialaI samband skattereformen höjdes demed som
sälja lotterpensioner medpensionerats sinaönskar komplettera t.ex.attsommen
förmånligtblivit mindreförmån hartill Lönebidragssystemetför folkrörelserna.

de lönebidrags-för mindre delföreningslivet betalaratt staten avgenom en
åren personal-inneburit ökadeanställdas Sammantaget har delöner. senaste

nettobehållning lotteriverksamheten.kostnader därmed minskadoch aven

3.4.4 Portokostnader

betydandePortokostnader relativt blygsam kostnadsposthelhet ärär mensom en
tilli marknadsföring bygger dellotteriverksamheten. Rikslotteriernas stor

medförvaruvinsternahushållen. Hanteringenutskick masskorsband till avav
årkraftigt 1989 ochökat mellanbetydande Portokostnadema harportokostnader.

1991.

Tabell 39 1989 1991Brevportots utveckling -
Inte skrymmande

Höjning i1991Vikt Feb 1989 Jan procentgr
2,40 2620 1,90gr

464,80100 3,30gr
8,50 37250 6,20gr

3010,00 13,00500 gr
18,00 3913,001000 gr

skrymmande
12,80 5420 8,30gr
12,80 548,30100 gr
16,50 47250 11,20gr
21,00 40500 15,00gr
26,00 4418,001000 gr

Källa Lottericentralen
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Ökat samhällsansvar3.4.5

deföljdintäktsbehov ärförenadedärmedochkostnader avFolkrörelsernas en
verksamheten.bedrivnai densig uttryckförväntningaruppgifter och tarsom

kombinationoftafolkrörelsearbetetsig i är avförMotiven enatt engagera
avlastarochförebyggerkrafterFrivilliga och ideellasarnhällsansvar.ochegennytta

bidragutredningentilldirektivenslag. Ifrån olikakostnader omsamhället av
principernautformningenvid192281Dir sägsorganisationer atttill ideella av

frivilligastimulera demöjlighetenbeaktautredarenbör attstatsbidragenför
såledesförväntasområden. Det attolikainomansvarstagandeorganisationernas

verksamhet.utöka sindärmedochsamhällsansvarökatskallfolkrörelsernas ettta
kostnader.ökademedförai sinDetta kommer atttur

skatteomläggningenEffekter3.4.6. av

idrottsrörelsensriksidrottsförbundetmedförde enligt attSkatteomläggningen
såsomåtgärderolikaTrotsmiljoner kronor.minst 650medökadekostnader

avgiftersocialabetala samtskyldigheteridrottsrörelsensbegränsningar attav
kompensationskravåterstår RFenligtjanuari 1992momssänkningen den 1

miljoner kronor.minst 250

kostnaderochintäkteregentligaSammanställning3.5 av

följandeföregående kani detfrån gjortsutgångspunkt avgränsningardeMed som
kostnader.ochintäkterfolkrörelsernassammanställningschablonmässiga göras av

ochlotteriermedlemsavgifter,självfinansieringendastintäktskällorSom upptas
frånbidragdirektabidragsgivning staten,samhälletsnäringsverksamhet samt

landstingen.ochkommunerna

likvältorde1979idrottsföreningarfrånpå 650uppgifterbyggerKostnaderna men
egentligaför denkostnaderfolkrörelsernasbildungefärligkunna avenge

1992130SOU



168

årverksamheten 1991. De totala intäkterna förutsätts1991 uppdelade enligtvara
idrottens för kostnadsfördelning 1979.mönster

Tabell 3.10 Folkrörelsemas frånegentliga intäktskällor bortsett uppdrags-
ersättningar, lönebidrag, sponsring och subventioner

IntäkterårIntäktskälla i miljoner kronor
Självfinansiering 38,8 procent 1900
Varav
Lotterier, bingo 18,4900 procent
Medlemsavgifter 500 10,2 procent
Biljetter, näringsverksamhet 10,2500 procent
m.m.

bidrag 61,2Samhällets
procent 3000

statsbidragVarav 28,61400 procent
Kommunlandstingsbidrag 32,61600 procent

Totalt 4900 100 procent

Tabell 311 bortsett frånFolkrörelsemas kostnader kostnader täckssom av
uppdragsersättningar, lönebidrag, sponsring och subventioner

KostnaderårKostnadsslag i milj.krprocent
Porto, telefon 2,2 procent 108m.m.
Hyror för lokaler 11,7 procent 573m.m.
Utrustning 17,7 procent 867

9,7 procentResor 475
Personal 11,1 procent 544

måltiderLogi, 7,6 procent 372
Startavgifter 7,6 procent 372
Medlemsavgifter, försäkringar 5,3
procent 260
êffär försäljning 2,9 procent 142-

24,1Ovrigt procent 1181

3.6 Slutsatser beträffande intäktsbehovet

Folkrörelserna har helhet under den tid förflutit sedan lotterilagensom som

SOU 1992 130



169

samtidigtkostnadsökningarfått betydandevidkännas1989ändrades som
något. Vissa folkrörelser haroförändrade eller ökatvarit iintäkterna stort sett

hårt sigklarat bättre.medan andramycketdrabbats

till ochkrympningen offentliga sektorn hartill följdBidragsminskningar avav
frånmåttliga. priser har ökatbidrag i löpanderelativt Statensvaritmed 1991

år med cirka 27år miljarder ellertill kronormiljard 1,3cirka kronor perperen
199192. utbetalningarnabudgetåren 198990 De kontantaochmellanprocent

från cirka 1,3period ökatunderfrån och landstingen harkommunerna samma
år iår eller med 23till miljarder kronor1,6miljarder kronor procentperper

cirka 5,3medstatsbidragen ökatpriser innebär dettapriser. I fastalöpande att
cirkalandstingsbidragen medochoch kommun procent.procent en-

marknadsandelar och lägrevikandelotterier och spel harIntäkterna trots enav
många i takt mednettobehållning folkrörelser sin relativa betydelseför ökat att

idag cirkaspelminskat. Intäkter lotterier ochintäktskällorandra motsvararav
de totala intäkterna.18 procent av

drastiskalandsting vidtagitFrån flertalet kommuner och haoch med 1992 uppges
verksamhetsambition kanbidragen. Med oförändradnedskärningar enav

lotterier spel beräknasfinansiering ochfolkrörelsernas ökade behov genomav
förväntningaruppgå skall läggas demiljoner kronor. Till dettatill flera hundra

områden tidigare underinomfrivilligt folkrörelseengagemangökatett som
offentligalång hänförts till den sektorn.tid uteslutande
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FOLKRÖRELSERNAS LOTTERIDEN SVENSKAANDEL AV4

OCH SPELMARKNADEN

och spelmarknaden4.1 Den svenska lotteri

Kartläggningen4.1.1

utveckling efterfolkrörelselotteriernasEnligt direktiven utredningen redovisaskall

i kraft jan Jämförelser börde lagändringar trädde den 1 1989. görasävensom
statliga lotteriernautvecklingen för de och ATG.med

centralbyrånStatistiskaLotterinämnden ochUtredningen har i samarbete med

selotteri- och spelmarknadenkartlagt folkrörelsernas andel den svenskaav
detbilaga 3. fastställa folkrörelsernas andel och utvecklingFör kunna äratt

utveckling.marknadens omfattning ochnödvändigt studera den totalaatt

hur denlotteri spelmarknaden beroendeOmfattningen den svenska och är avav
tillåtna enligtutgångspunktdefinieras. naturlig de lotterier och spelEn ärär som

ellerlotterier och spel anordnaslotterilagen. Det bör dessutom vara som
marknadsförs i Sverige.

på omfattandelotterier sannoliktSvenskarnas satsningar utländska och spel är
harsvenska marknaden. Utredningenbör inte räknas del denmen som en av

marknaden. Medtill svenskavalt inte heller hänföra det illegala spelet denatt

1992130SOU



172

åklagarmyndigheter dockfrån görspolis ochuppgifter landetsledning enav
omfattning.illegala speletsskattning detungefärlig av

i formvinst endastprernieobligationslån automatspelochSvenska gersomstatens
in.därför inte räknasskalllotteriregleringen ochutanförfrispel fallerav

lotteri ochhänföras tillintebrukarvinstsparandebankernasUtlottrtngar inom
aktiemarknaden bör räknaspå fastighets- ochheller spelIntespelmarknaden.

med.

för fria sektornden utgörinomanordnasspelDe lotterier och ramensom
Omfattningenspelmarknaden.lotteri- ochsvenskadel denotvivelaktigt avaven

gårNågra uppgifter inteexaktasystematiskt.aldrig undersöktsdenna har att
inom linjen.fria sektorndenfram. därför befogat endastDet är att ange

30 000antagandebakgrundandel kan skattasFolkrörelsernas ett attmot av
lotterier medfriaSverige anordnariideella föreningarallmännyttiga en

kommersiella delen,Skattningen den5000 kronor vardera.omsättning somav
från iFolkparkernauppgiftertivolinöjen, byggermarknads- ochomfattar

Tivoliägarnas riksförbund.Sverige och

Omfattningen4.1.2

förhållande förekommandetillianalyserasspelmarknaden kanLotteri- och
följandespelformerolikaFördelningen mellan ärspelanordnare.spelformer och
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Tabell 41 Den svenska lotteri- och spelmarknaden

Spelfonn marknadsområde Omsättning i milj.
kronor

Svenska egentliga lotterier 17 550

Traditionella lotterier 4 770
Varav uteslutande penningvinster;
Penninglotteriet, Bellmanlotteriet, Triss-
lotteriet 3 562m.m.
Uteslutande varuvinster;
rikslotterier Trippellotteriet 696t.ex.som
Blandade vinstplander;

tillståndslotterierlokala 205
registreringslotterier 255

tillståndslotterierregionala 52

Nummerspel;
Lotto, Joker, Flax 3 039

Vadhâllning; 9 741
Varav idrottsanknutet 2 921
Hästsportsanknutet 6 820

Övriga svenska spel 2 781
Bingo med penningvinster 2 137
Bingo med varuvinster 144
Restaurangkasinospel; roulett,
kort- och tärningsspel 500
Totalt 20 331

Tillställningslotterier; 400
Varav traditionella föreningslotterier
30 000 föreningar 5 000 kronor 150x
Kommersiella marknads- och tivolinöjen 250

Tabell 42 Fördelning mellan olika lotteri- och spelanordnare

Anordnare Andel i Omsättning iprocent
miljoner kronor

Folkrörelserna 17,2 3 489
Statliga spelbolag och 80,4 16 342
ATG
Kommersiella anordnare 2,4 500
Totalt 100 20 331
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ATG,Tipstjänst,Spelbolagen41Figur 16341Penmnglotterlet

Restaurangkasino500i

1970-1991Översikt marknadsutvecklingen4.1.3 av

nödvändighetmedomsättningsutvecklingen ärframtidadenBedömningar av
någramedkanutvecklingenhistoriskasvårigheter. Denbehäftade med stora

bildfå rättvisandeFörprecision.relativt avattmedfastställas enundantag stor
ijämförelsermening görasutredningensenligtbörutvecklingenlångsiktigaden

valtfrämstförst och attharår. Utredningenfåtaltidsintervall änlängre ett
1989mellanUtvecklingen1991.medtill och1970från medochperiodenstudera
1989lagändringfolkrörelsernaeftersomintressesärskilt genom1991och är av

Inflationentidigare.penningvinster änsiganvändamöjligheter attstörre avgavs
inflationenuppgick19911989 ochMellan4501991och1970 procent.mellan var

till 21 procent.

åttiotalen.sjuttio- ochunderkraftigtspelmarknaden växteochlotteritotalaDen
lotterierochspelsvenskaomslutningentotaladen1991och växte1970 avMellan

innebärDettakronor.miljarder20,5 encirkatillmiljarder kronorfrån cirka 2,4
1988priser.i fasta55ochpriserlöpande procenti754ökning med procent
fastaiminskatmarknadentotalahar den1989och sedanmarknadenstagnerade

priser.

61från cirkaökade procentmarknadsandelarATGsochspelbolagensstatligaDe
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kronor 1991.miljarder1680kronor till cirka19701,5 miljarder procent
priser.i löpandemed 18försäljningenökade1991 procentochMellan 1989

cirkatillmiljoner 1970800från cirka 31andel sjönk procentFolkrörelsemas
spellotterier ochfolkrörelsernasFörsäljningenmiljarder 1991.3,517 avprocent

inflationentillMed hänsynoch 1991.1970mellan338cirkaökade med procent
ökade19911989 ochMellanmed 21minskningrealinnebär detta procent.en

i1minskning medinnebärvilket procentmed 20försäljningen procent enen
fasta priser.

90cirka 2,4oförändrad,andel är procentspelforetagenskommersiellaDe
1991.miljoner kronor5001970 ochmiljoner kronor

utbetalnings-förbudeti medsannolikt ochökade motillegala speletDet
miljoner900marknadentotaladenomkring1979 till 4 procentautomater av

kronor.

1989-1991spellotterier ochfolkrörelsernasUtvecklingen för4.1.4

kronortill 696 miljonerfrån 1989miljoner kronor551ökadeRikslotterierna
ökningrealinnebärpriser. Dettai löpande26cirka1991 eller med procent en

kraftigarikslotterierfleraUnder 1992cirkamed 4 storarapporterarprocent.
tillbakagångar.

sannolikt1989 till 1991periodenunderharegentliga lotteriernaregionalaDe
GöteborgsianordnasBingoLottospelför detmed undantagminskat som

på punktdenna ärunderlagetstatistiskatill detMed hänsynkabeltelevision. att
och 1991.1989utvecklingen mellannågot förprocenttalinteosäkert kan anges

miljoner52till mellan 17 ochuppgickomsättningenbedömerUtredningen att
1991.underkronor

registreringslotterier ökadetillstånds- ochegentliga lotteriernalokalaDe
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frånomsättningen intervallet miljoner203 414 kronor under 1989 till intervallet-
229 460 miljoner kronor under 1991 eller med cirka 13 i11 procentresp-
löpande priser. innebärDetta minskningreal med cirka 8 7 procent.en resp

Bingo med omkringpenningvinster 167 miljoner kronor under 1970 ochomsatte
Ökade till cirka 2,1 miljarder kronor under 1991 eller med 1 160 iprocent
löpande priser. Mellan 1989 och från1991 ökade omsättningen 1,7 miljarder
kronor 1989 till miljarder2,1 kronor 1991 eller med cirka 28 Omprocent.
siffrorna från inflationen innebär detta real ökning medrensas procent.en sex

Figur 42 Folkrörelsernas lotterier

Regionalal0ttcrier1,5
Bingo medvaruvinster 4,1

Lokala lotterier 13,2

Rikslotterier 19,9

Bingo medkontantvinslcr 61,2

4.1.6 Rikslotteriet BingoLotto

BingoLotto traditionellt lotteriär där dragningsresultatet iett presenteras
samband underhållningskaraktär.med TV-program Lottsedlarna trycktaett ärav

bingobrickor lotteriet uppfyller i övrigt inte bingospelets karakteristika.som men
Ursprungligen bedrevs BingoLotto endast i Göteborgs kabeltelevision. Nu
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TVpresentation irikslotteri medlotterietanordnas ettsom

såldesveckan1991. Förstai mitten oktoberBingoLotto i TV 4 startade av
uppgått till 1,2försäljningenUnder hösten 1992 har20 kronor.70 000 lotter á

våromgången 1992 hadeförekonomiska kalkylenvecka. Denmiljoner lotter per
följande utseende

KostnaderIntäkter

00000090Vinster200 000 000Lotter
000 00015tryckLotter,
500 0002Annonser
000 000Provisioner 20
200 000Administration 2

000400Marknadsföring 1
000 000Distribution 10
900 000Vinstutlämning
50 000Kontrollanter

till-Lösen av
000stånd 2

000 000200Summa200 000 000Summa

våren försälj-verkligheten. Under 1992 slogsmedKalkylen visade sig stämma
tillståndet tillhöstomgången utökadesInför 1992ningsrekord varje vecka.

miljoner kronor.sammanlagt 680

förmågapå anordnafolkrörelserna harBingoLotto exempelär attattett
framgångsrika rikslotterier.

på spelmarknadenochlotteri-Konkurrensen4.2

marknad.uppdeladreglerad ochspelmarknaden starktLotteri- och är en
Dentillåts sektorer.relativt väl avgränsadeverka inomMarknadsaktörerna

går påolika anordnareförekommer mellankonkurrens att styrautsom
spelformer. Som helhet möterrespektive sektorer ochtill sinakonsumenterna

från i kampen konsumenternasandra branscherbranschen konkurrens om
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konsumtionsutrymme. De statliga spelbolagen och ATG konkurrerar inbördes i
kampen Mellan folkrörelser,spelare. statliga bolag, ATG och kommersiellaom
spelanordnare råder också konkurrens spelarnas intresse.en om

Regleringen och uppdelningen lotteri- och spelmarknaden förutsättningärav en
för ide vissa avkastningsnivåernafall höga i branschen. Fri konkurrensextremt
skulle ofelbart leda till lägre avkastning och därmed minskade intäkter för
folkrörelserna och Anledningen till detta flera aktörer tillätsärstaten. att om
konkurrera spelformer skulle kostnaderna i form vinstutbetalningar,om samma av
marknadsföring försäljningskomrnissioneroch väsentligt.öka Konsumentintresset

i dettaär fall underordnat producentintresset. I konsumentens kalkyl bör dock
räknasäven de nyttigheter kan bekostas med lotterimedel.som

4.3 Lotteri och spelmarknadens aktörer

4.3.1 Folkrörelserna

Folkrörelserna långhar tradition spelanordnare. Vissa folkrörelserstörreen som
påhar nivå lotteribyråercentral bildat särskilda heltidsanställdmed personal.

Socialdemokraternas lotteribyrå lotteribyrå framgångs-och IOGT-NTO har länge
rikt anordnat folkrörelsernasdel rikslotterier.storen av

1989 bildades lotterifrågor,Folkrörelsernas samarbetsorgan i FSL. FSL

rad tunga folkrörelser med sammanlagt miljonerrepresenterar 3,3en
medlemmar. För närvarande har följandeFSL tjugo riksomfattande folkrörelser

medlemmar;som
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Antal medlemmarRiksorganisation
handikappades riksförbund 43 200De

Hemvärnets Centrala Förtroendenämnd 123 200
IOGT-NTO 134 400
KFUMKFUK Riksförbund 72 000
Motorförarnas Helnykterhetsförbund 148 800

AstmaAllergiRiksförbundet 28 800mot
Riksförbundet för Hjärt- och Lungsjuka 30 400
Riksförbundet Reumatism 49 600mot

LottakårerRiksförbundet Sveriges 49 600
PsoriasisförbundetSvenska 24 000

Svenska Röda Korset 435 200
Scoutförbundet 81 600Svenska
BlåbandsförbundSveriges 24 000
RiksidrottsförbundSveriges 955 2001

Riksförbundet musikanterUnga 17 000
RiksförbundHörselskadades 70043

för Rörelsehindrade ochRiksförbundet Barn
Ungdomar 17 000
Riksförbundet för Utvecklingsstörda
Barn, Ungdomar och Vuxna 30 600

Summa 3 308 300

Följande organisationer uppfyller villkoren för medlemskap och kommer att

medlemmar.antas som

DiabetesförbundetSvenska 30 000
Frimärksförbundet 50Svenska 000

Föreningen Föräldrar Narkotika 10 000mot
Sportfiskarna 100 000

SchackförbundetSvenska 20 000
H 120 0004

Svenska Brukshundsklubben 70 000
Länkarnas Riksförbund 10 000

Summa 410 000

drygtsåledesDet sammanlagda antalet kommer inommedlemmar kort att vara
miljoner.3,7

rikslotterietfått tillståndFSL januari regeringenshar sedan 1991 anordnaatt
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lotterierbedrivnaöverskottetfördelas1990BingoLotto. Sedan gemensamtav
följandeenligt

Fördelningsnyckel
samtligaföreningar procentavdelningarAntalet av

samtligaprocentföreningsmedlemmarAntalet av
samtligasjämfört medprocentspellotterier ochIntäkter egnaav

poänglägst högstStatsbidrag ger
år,1 för 50rikslotterierbedrivit poängorganisationenharHur länge

år osvför 400,8 poäng

Grundpoäng

får den högstafolkrörelsestorlek denkraft siniIdrottsrörelsen är somav
överskottetfrån 100FSL. Omstödetdärmed det procentoch störstapoängen av

23.omkringfår riksidrottsförbundetmedlemsorganisationernafördelas mellan

med1992bildades under höstenABlotteri AB, FSLochspelFolkrörelsernas
således till hundrastiftare. Företagetovanstående organisationer ägs procentsom

frågorstrategiskahandhauppgift ärfolkrörelserna. Företagets att omav
dotterbolagmedi koncernmoderföretagochspelutveckling treatt envaram.m.
Svensk TV-Lotterigruppen AB,Skandinaviskauppgifter;operativatilldelatssom

AB.Skandinaviska VideolottoBingo AB och

ATGochstatliga spelbolagenDe4.3.2

Förutom detflera.spelmarknadensig i ärförMotiven engageratatt staten
ikontrollsäkerställa insyn ochnödvändigtdetfiskala harintresset attansetts

ändamålsenliga former.ibedrivsverksamhetentillseochspelverksamheten att att
utformningensociala risker vidmöjlighet beaktahaVidare att avstatenanses

olika spelformer.

beviljastillstånd koncessionför bolagenreglerasSpelverksamheten somgenom
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regeringen. I dessa fastställer regeringen bland vilken spelformerannat typav av
fårbolagen bedriva hur återbetalasoch del insatserna tillskallstorsom av som

i form vinster.spelarna av

påomsättningenDen totala den statliga spelmarknaden har tiofaldigats mellan
1970 och 1991, ökningen med hänsyn tilläven penningvärdesförsämringenom

Årpå blygsamma 100 1988 stagnerade marknaden och denstannat procent.mera
ökning i nominella belopp skett 1989 1991 har i stort sett motsvaratsom -
penningvärdesförsärnringen.

Sedan 1986 har spelmarknaden förändrats efterfrågan frånförskjutitsattgenom
de etablerade högvinstspelen frekventa spel med lägre vinstermot mer men

Äldrekunskapsinnehåll.högre vinstchans och ofta spelformerstörre som
penninglotter, lotto, tips och V 65 har minskat i popularitet medan t.ex.
Trisslotter, oddset och dagens dubbel kraftigt.ökat

De statliga spelbolagen formellt organiserade privaträttsliga juridiskaär sett som
innebärDetta bl.aatt regeringen har direkt kontroll överpersoner. en mera

verksamheten jämfört med organisation enligt förvaltningsmodell. Dengängseen
privaträttsliga formen medför kontakterna mellan och företagsledningarägareatt
kan smidiga informella frånoch insyngöras besvärande allmänheten. Statensutan

regeringenägarroll bemyndigande statsråd,utövas ansvarigt ellerav genom av
den påhan i sitt ställe, bolagsstämma Regeringenutöva rösträtt.utser att statens
lämnar vidare bolagen tillstånd koncession bedriva lotterirörelse ochatt
fastställer därvid villkor för denna. Dessutom bestämmer regeringen tillsynom
och bolagenskontroll verksamhet.av

AB Tipstjänst, Svenska Penninglotteriet AB och Trav ATGAB och Galopp

brukar alla räknas statliga spelbolag. Det emellertid Tipstjänstendast ochärsom
Penninglotteriet uppgårhelägda Aktiekapitaletär i tilldessastaten.som av
endast 100 000 kronor i vardera bolaget. Aktiekapitalets storlek understryker att
de statliga spelbolagens karaktär självständiga juridiska endast ärav personer

formell jämförelseSom uppgårkan aktiekapital tillATGsnämnasnatur. attav
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miljoner20 kronor.

ABPenningfotteriet

förstatligades 1939. Bolaget harregi 1897 ochi privatstartadePenninglotteriet
intäkter tilluppgift förutomi Visby. Bolagetssittsedan 1975 attsäte generera
lotteriernautländskamed dekonkurrensbjuda effektivdelsstatskassan är att

område SOUlotterispeletspå inhemskaregulator dettjänstgöraoch dels som
19374.

TipnjänstAB

år tillstånd anordnafickgrundades 1934TipstjänstAktiebolaget attsammasom
hästtävling-i samband meddock intevadhâllning idrottstävlingar,samband medi

förstatligades 1943.ursprungligen privatägt ochFöretaget varar.

och galoppAB Traz

STC tillcentralförbund ochSvenskatillATG 90ägs travsportensprocent av
1 SGC. avtal mellanGenomcentralförbundSvenska galoppsportens10 procent av

däriblandstyrelseledamöternahälftenSTCSGC regeringenoch utserstaten av
isåledes majoritetsroll styrelsenharmed utslagsröst. Statenordföranden utanen

förgäller deliknar denKonstruktionennågra aktier i företaget.äga somatt
åländska penningautomatföreningarna.finska och

Kommersiella spelanordnare4.3.3

tärningsspel ochbestår roulettspel,restaurangkasinospeletkommersiellaDet av
ökade1970 och 1991tivolinöjen. Mellanochkortspel marknads-samt

från till miljoner130 500285sin omsättning medrestaurangkasinot procent
julii kraft dentillåtna trädde 1insatsbelopphöjningar högstakronor. De somav

omkring 20omsättningen medbranschföreträdareenligt ökat1992 har procent.

SOU 1992130



183

dvs.innehavarespellokalensformelltanordnasRestaurangkasinospelet sett av
ellerfråga nöjesparkintedettillståndshavare ärrestaurangföretaget är omom

serviceföretagspelet attbedrivs motfallflertaletanläggning. Iliknande av
upplåtelsenförersättningomsättningenfår delinnehavarespellokalens somaven

spelplatsen.av

anläggningardels inom t.ex.anordnastivolinöjen permanentaoch somMarknads-
omsättningentotala ärDentivoliföretag.ambulerandeoch delsfolkparker av

tillstånd. ledningMedinte kräverspelformdennaeftersomuppskattavansklig att
Tivoliägar-ochSverigeiFolkparkernaintresseorganisationernafrånuppgifterav

år.miljoner kronortill 250omsättningenutredningenskattar perriksförbundnas
kommersiell börhuvudsakikaraktäriserasspelform kandennaTrots somatt

folkrörelsernanettobehållningen kommerdelvissuppmärksammas att aven
folkrörelser.medsamarbetedrivs ieller närafolkparker ägsVissatillgodo.

föreningar.lokalaofta medsamarbetartivolinAmbulerande

Serviceföretagen4.3.4

detallmänhetI ärserviceföretag.radverkarspelbranschenlotteri- ochInom en
förbingospellotterier ochanordnarserviceföretagkommersiellafråga somom

bedrivitFöreningsservice AB harKonsultStivénsräkning.föreningslivets
inriktningmedserviceföretagetdet1982 och störstasedan ärverksamhet

enligtlotterieregentligahuvudsakligenadministrerarföreningslotterier. Bolaget
administrerades1991Underföreningar.3.255registreratfinnsbolaget§ Hos11.

miljonermed 10,1utdelningunder 1989erhöllFöreningarnalotterier.1.300
miljoner kronor.med 9,21991ochmiljoner kronormed 9,61990kronor,

DistriktsidrottsförbundGöteborgs1988AB bildadesi GöteborgLotterigruppen av
tillingår dotterbolagombildat ochFöretagetIOGT-NTO. äroch somnumera

Bolagetsåledes folkrörelseägt.Lotteri AB och ärSpel ochFolkrörelsernas
lottsedlarochlottautomaterfrämstlotteriprodukter,tillhandahåller traditionella

i TVBingoLottogenomförtaugusti 1992medfram till ochhar dessutomoch
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Från höstomgångenoch med 1992 BingoLotto har denna verksamhet flyttatsav
till FSL ABs dotterbolagett Svensk TV Bingoannat AB. Koncernen FSLav -
AB med dotterbolag förfogar försäljningsorganisationöver med 6000överen
ombud.

Bingospelet såväli privatägda föreningsägda bingohallar. Svebico,arrangeras som
Sverige Bingoarrangörers Centralorganisation bildades 1980. Svebico organiserar
flertalet bingoarrangörer i Sverige fungeraroch bransch och service-som en
organisation för sina 51 medlemsföretag 86 bingohallar,representerarsom varav
drygt hälften föreningsdrivna.är

Restaurangkasinobranschen domineras Cherryföretagen AB med i Solna.säteav
Cherryföretagen helsvenskär spelkoncern med verksamhet i Sverige, Finland,en
Polen, Ryssland mil länder. Bland övriga företag i branschen kan nämnas
Knutsson Casino AB. Dessa företag bedriver restaurangkasinoverksamhet över
hela Sverige. Under sextio- och sjuttiotalen opererade dessa företag tusentals
utbetalningsautomater inom Sverige. Efter förbudet 1979 har särskilt Cherry-
företagen expanderat kraftigt utomlands. Cherryföretagen har års25änmer
erfarenhet spelautomater. För närvarandeatt företagetav operera uppges operera

ÄvenS 000än spelautomater. Knutssonbolagen långvarigharmer erfarenheten
spelautomater.attav operera

Förströelseautomater rad mindre företag i allmänhet anslutna tillopereras av en
Automazägarnas riksförbund.

4.4 Den illegala spelmarknaden

Den illegala spelmarknaden naturliga svårär skäl mycket uppskatta.av att
Mörkertalet Sannoliktär det illegalaär spelet vanligaststort. i storstäderna.

BRÅBrottsförebyggande rådet årberäknade 1976 det fanns hundratalatt ett
illegala spelklubbar i landet. Enligt rikspolisstyrelsen finns anledning till
antagande antalet spelklubbar inte minskat.att Sedan 1979 har tusentals utbetal-

SOU 1992130



185

Även förströelsekaraktärspelautomaterdrift i landet.varit iningsautomater av
ibarafinns detfrån polismyndighetenuppgiftEnligtspel.för illegaltutnyttjas

i drift.spelautomaterillegalaoch 500mellan 400Göteborg

Åren 117sammanlagtdornstolsväsendetavkunnademed 1991till och1987
avseendefällande domaroch 44lotterilagenavseende brottfällande domar mot

§ brottsbalken.enligt 16 kap. 14dobbleri

År DobblerilotterilagenBrott mot
6321987

13331988
8101989

12241990
5181991

44117Summa

Käl1aSCB

spelmarknadenillegaladen omsattevid handenberäkningförsiktigEn attgav
ochbåde lotterilagenstraffsatser iskärpta1976. Trotsmiljoner kronor325cirka
900inte understegomsättningenpå goda grunderkanbrottsbalken attantas

spelmarknaden utgörillegaladeninnebäraskulle1990. Dettamiljoner kronor att
spelmarknaden.totaladenomkring 4 procent av

på och spellotterierutländskautläggSvenskarnas4.5

denomkring 2Centralbyråns skattningar köper procentStatistiskaEnligt av
ellerkasinonutländskaspelarutländska lotter,befolkningensvenskavuxna

genomsnittligt kanSchablonmässigt ochspel.utländskaandra formerideltar av
år 1991.förmiljoner kronoruppgå till cirka 270beräknasdetta spelvärdet av

minskade andelfolkrörelsernastillOrsaker4.6

förframgångarnamarknadsandelen berorförloradeutsträckning denvilkenI av
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svårbedömt.de statliga spelföretagen och ATG Totalmarknadens tillväxt harär
välståndsutvecklingentill del sin igrund den allmänna tillströmningochstor en

kundkategorier spelformer introducerats. Det torde dockattav nya genom nya
inte kunna uteslutas folkrörelselotteriernas traditionella kundunderlag tilltalatsatt

de statliga spelföretagens och ATGs och varierade utbud spel medstoraav av
penningvinster dessutom tillgodoser den moderna människans behovsom av

Vadhållningensnabba resultat. förbjuden stårmark för folkrörelsernaärsom
för ornsättningsökningendel för de statliga spelen och ATG. Detstoren av
massmediala intresset har här spelat betydelsefull roll.en

De statliga målmedvetenspelföretagens och ATGs aggressiva marknadsföring,

uppbyggnad tillåtandedistributionskanaler tillståndsgivningjämsides medav en
har bidragit till folkrörelsernas marknadsandel minskat.har De tidigareatt

framgångsrikamycket kvicklotterna idag ihar det närmaste trängts ut av
penninglotteriets skraplotter.

Folkrörelsernas bristande och möjligheter skapa attraktiva spel ärattresurser
också pådel förklaringen. Först tid har möjligheter föröppnatsen av senare
folkrörelserna fåttkonkurrera med skraplotter. När folkrörelsernaatt egna
möjligheter frånanordna spel BingoLotto haratt t.ex. gensvaretnya som
marknaden återstårblivit starkt. Det dock BingoLotto kommerännu att se om

bidra till ökning folkrörelsernas marknadsandel.att en av
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JÄMFÖRELSERINTERNATIONELLA

5.1 Omfattningen

påOrganiserade lotterier och spel förekommer i jorden. Verk-alla länder

år.samheten kan beräknas miljarder i Europatusentals kronor Baraomsätta per
uppgåkan den omsättningentotala beräknas till omkring 500 miljarder kronor.

påEnligt EG-kommissionensutarbetats uppdrag general-rapporten som av
direktorat III den legala EG-marknaden för lotterier dataoch spelär änstörre -

kontorsvarumarknaden. turnoveroch uppgick bruttoomsättningenTotalt sett
för till minst miljarder1989 339 kronor vilket BNP för Greklandstörre änvar

år.detta Traditionella lotterier, lotto tips miljarder 36och 122 kronoromsatte
procent, vadhållninghästkapplöpningar och miljarder 31106 kronorannan
procent, kasinospel 57 miljarder kronor 16,7 procent, 38spelautomater

11,2miljarder kronor procent bingospel miljarder 4,85 procent.och 16 kronor

uppgårI USA den totala lotteri till omkring miljarderoch spelmarknaden 200

kronor. Traditionella lotterier, videolotterier, omkringLotto och Tips omsätter
år.120 miljarder kronor per

frånUppgifterna lotterier Wholeoch spel i detta kapitel har hämtats Theom
frånfrånWorld Lottery Guide, Statistics,Handbook of Lottery Operations

spelmarknadsutredningens från ofbetänkande, Study theDs 199151 och EGs
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Betting, Lottery andconcerningMember StatesSituation in allLegal Marketand
International Market avofCompletion theof theActivities in ViewSimilar

från olikauppgifterna hämtatstillEurope. Med hänsynLybrandCoopers and att
viss försiktighet.medsiffrorna tolkasbörvariationer i växelkurserkällor tilloch

spelmarknadernaochlotteri-uppdelningoch5.2 Reglering av

regleringMotiv för5.2.1

olagligaspelutgångspunkt lotterier och ärlagstiftarensI flestade länder är att
någon formOftast krävsuttryckliga lagregler sägerinte finnsdet annat.somom
marknadenalla länderoch spel. Itillstånd lotterier ärför anordnaattav

kommersiellaorganisationer ochallmännyttigauppdelad mellan staten,
kontrollerad.ochstatligt styrdi gradmarknad högVarjespelanordnare. är

spelformer kanolikavarierar mellanMotiven för lagstiftningen samman-men
fattas enligt följande

förfinansieringskällaviktig rollspelindustrin spelar1 Lotteri- och somen
ändamål,allmännyttigadet ochallmänna

infiltration,kriminellfår förintespelindustrin utsättas2 Lotteri- och
acceptablasamhälleti förtillgodosesspelintresse bör3 Allmänhetens

former,
få andel insatserna,rimlig4 Konsumenterna bör aven

undvikas,överdrivet spel börföljdtillskadeverkningar5 Sociala av
turister,tillströmningfrämja6 Kasinospel kan av

Vadhållning främja hästaveln,7 hästar kan

tipslotto ochTraditionella lotterier,5.2.2

turspel. Det äldsta ännuformenäldstaTraditionella lotterier denär av
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fungerande statslotteriet holländska Staatsloterij tillkom flestaär 1750. I desom
frånEG-länderna intäkternaanvänds traditionella lotterier, lotto och tips för

ändamål.välgörande och allmännyttiga Oftast det eller statligt ägdaär staten
företag bedriver verksamheten. tioI EGs medlemsländer förenings-ärsom av

tillåtna.lotterier I Grekland, Italien och Portugal föreningslotterier inteär
tillåtna. Motsvarighet våratill rikslotterier finns i Danmark, Neder-Tyskland,

länderna, Norge och Spanien. StorbritannienI riksomfattande lotterierär
förbjudna.

I Belgien, Finland,Danmark, Irland, Luxemburg, Nederländerna, ochNorge

Portugal öronmärks delen de statliga spelföretagens förstörre intäkterav
välgörande, kulturella, idrottsliga ändamål.och andra allmännyttiga

I USA finns delstatliga lotteriföretag i 34 I 20 talet öronmärksstater. stater
överskottet distribueras åldringsvårdoch till skolor, universitet, m.m.

Den statliga kontrollen spelmarknaden lagstiftning, auktorisa-över utövas genom
tion spelföretag, inflytande lotterimedlens användning, prövningöverav av nya
spelformer bedriva spelföretag i statlig regi.samt attgenom

Vadhållning5.2.3 på hästar

Hästkapplöpningar vadhållningoch i samband med hästkapplöpningar har
tvåförekommit i år. Hästkapplöpningsindustrin utveckladän ärtusen mestmer

i Storbritannien, VadhållningenIrland, Frankrike och Tyskland. anordnas genom
vadhållningsagenter bookmaking slåreller totalisator. I det första falletgenom
varje vadhållningsagentenspelare vad med vilken häst skall vinna. I detom som

slårfalletandra spelarna Vadhållningsagentervad med varandra. regeliär
företag.privata Totalisatorspelet anordnas antingen statliga företag ellerav av

påprivata företag uppdrag staten.av

Främjande hästaveln tillåta påofta skäl förär spel hästar. Belgien,Iett attav
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TysklandItalien ochIstatskassan.går tillStorbritannien överskottetIrlandoch
oftaSpelettill hästavel. ärjordbruksrninisteriernaslussas via noggrantöverskottet

förbehålls allmänhetitotalisatorspelTillståndreglerat till ettoch övervakat.
Även centraliserade.blitenderatföretag. vadhållningsagenturer har att

5.2.4 Kasinospel

medlemsländerEGsi elvaKasinospel förekommerreglerinternationellamed av
ochEstlandPolen,Finland,däriblandioch europeiska länderytterligare tio

flertaletRico. Iinkl. PuertotillåtetRyssland. i tolvkasinospelI USA är stater
påkasinoverksamhetbedrivaföretagländer tillåtet privatafördetär att

Bayern,Tysklandiförbundsländerkommersiell i fyraHolland ochgrund. I
statliga företagellerNordrhein-Westfalen harBremen, Niedersachsen och staten

påmonopol spelkasinoverksamheten.

Åland frivilligorganisationerna s.k.FinlandI folkrörelsernaoch har genom
på penningautomater.spelkasinospel ochpenningautomatföreningar tillensamrätt

delvis förhelt elleröverskottetFinland, användsI Frankrike Tysklandoch

allmännyttiga ändamål.

5.2.5 spelautomater

sådantFörländer.allaispelautomater någon förekommer nästani form
restriktioner.dockruffles finnsslotmachines,vinst iautomatspel pengarsom ger

tillåtna överalltpenningautomaterI Europa utbetalningsautomater utomär
PortugalFrankrike ochibegränsadGibraltar. för spelTillgängligheten är

totaltEGInomeftersom spelkasinon.inomförekommerde endast opereras
omkring 700 utbetalningsautomater.000

två provinser iochi USAtillåtna delstaterUtbetalningsautomater i femär
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Southpå Oregon,videlotterier anordnas i Louisiana, Montana,Kanada. Spel
NewManitoba,provinsernaWirginia i de kanadensiskaDakota och West samt

AustralienIsland. IScotia Prince EdwardBrunnswick, Newfoundland, Nova och
Victoriatillåtna. ochQueenslandutbetalningsautomater New South Wales,Iär

försöksprojektpå pågårvideolotterier. för närvarandeanordnas spel I Europa ett
med videolotterier i Frankrike.

Därspelform.oskyldigi flesta länder relativtspelautomater betraktas de som en
dragnings-finns restriktioner motiveras detta med automatspeletdet utövaratt

påkraft människor till spelberoende.och kan upphovunga ge

verksamhetenpåAustralien Finland exempel länder där överskottetoch är av
ändamål.används för allmännyttiga

5.2.6 Bingo m.m.

Storbritannien,Bingospel i länder i Europa däribland Finland, Irlandanordnas 13
lokalaförPå viktig intäktskällaPortugal och Spanien. Irland bingospeletär en

USAI ärkyrkan.ideella organisationer. främsta organisatören katolskaDen är
ochorganisationertillåtet i delstater. ideellabingospel 45 Spelet arrangeras av

spelasintäkterna tillfaller välgörenhetsorganisationer. I vissai allmänhet stater
såvälbingo spelas bingo.enbart i kyrkor. I Australien Kanadasom

EG-ländema5.3

Belgien5.3.1

gällerråder UndantagBelgien förbud lotterier sedan 1851.I generellt motett
lotteriet.ändamål statligaför lotterier anordnas för välgörande och detsom

inteturspelfrånEnligt lag turspel 1902 det förbjudet anordnaär att omen om
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såledesvinstmöjligheterna någon skicklighet. Kasinospeltill del beror ärav
förbjudet Nettobehållningen statliga lotterietdetofficiellt tolererat.är avmen

bistånd, Förbudsregelnär för vetenskap, handikappadeöromnärkt kultur, osv.
innebär tillståndsmyndigheterna effektivgoda möjligheterhar utövaattatt en
tillsyn lagstiftningenBelgien denoch kontroll. Speciellt för strängaär att trots

lotterierär det förbjudet marknadsföra utländska och spel.inte att

5.3.2 Danmark

Danska förordningar.i flertal och Denlotterier och spel regleras lagar ännuett
gällande lotteriklassenlotteriet forbud mod andetloven 1869-03-06 m.m.om og

199016 bortlodningtillsammans med justitieministerns cirkuläreutgör om
regelverket 1989187 tipning lotto ochför traditionella lotterier. I lagen om og
lagen vadhållningtotalisatorspel regleras och nummerspel. I loven1990186 om
1990397 internationellt Marknads-spillekasinoer kasinospel slag.reglerasom av
och tivolinöjen däribland inte vinst i regleras ispelautomater som ger pengar
justitieministerns februari offentlige forlystelser.cirkuläre den 19884 om

Filosofin Danmarks lagstiftning reglerna lotterier och spel skallbakom är att om
fenomenrestriktiva. Spel socialt icke önskvärt och kan endastärvara ett

tolereras tillÖverskottet för täcka utgifter elleranvänds att statens styrsom
välgörenhetsorganisationer och idrott.

Endast får Klasselotteriet. Lotterietanordna klasselotteri; Det Danskestaten ett
säljs två år gånggånger sexmånadersperioder. Dragning sker perper om en
månad. år BehållningenKlasselotteriet 1990 283 miljoner danska kronor.omsatte
tillfaller försäljningsställen kollektörer.statskassan. Klasselotteriet har cirka 470

Med Klasselotteriet framförkonkurrerar allt det ickestatliga Varelotteriet vars
överskott tillfaller ideell Varelotteriet ungefärverksamhet. uppbyggtär som
klasslotteriet. årmiljoner danska kronor 1989.Det 63omsatte
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Lotto.AS, Stryktips ochTipstjeneste anordnartipsbolaget, DanskDet danska
Danskoch 10 varderaaktierbolagets 80ägsAv procentprocent staten avav

År 1990Idrzetsföreninger.GymnastikIdrmtsförbund och De danske Skytte-, og
miljonerLotto 929på danska kronor ochStryktips 255 miljoner1omsattes

Stryktips bådekupongspel bedrivsBåde och Lottodanska kronor. är on-som
olympiskadanskatillfaller 2,5 denoff-line. överskottetline och Av procent

behållning tillfallerResterandeRöda Korset.kommittén 3,5 danskaoch procent
aktieägarna.

på galoppbanornapå ochligger de enskildaför banspel hästarAnsvaret trav-
också 1991mindre förtidsspel. Under harförtidigare ett avansvarat ettsom

medriksomfattande ombudsspelinlettföretag Dantotohästsporten ägt
introducerad-årettraditionella spelfonner och i slutetterminaler till banornas av

spelarefter fransktFyrklöver, därriksspel kallas mönsterett manes som
påför spel hästarfyra i lopp. Totalisatoromsättningende första hästarna varett

medkasinospelår miljoner danska kronor. I Danmark1990 drygt 424 är

kasinontillåtna. den januari 1991 harinternationella regler Sedan 1 sex
Helsingör,mångapå Köpenhamn,olika hotell i lika städer;etablerats sex

Ålborg.Århus miljonerin cirka 200och Kasinospelet speladeOdense, Vejle,
på turismenpositiv inverkanFörhoppningar starktdanska kronor 1991. om en

har inte infriats.

danska justitiedeparte-driva kasino i Danmark krävs licens detFör att ett av
såår. 65 DettaLicens gäller i 10 Skattesatsen högär ansesprocent.mentet. som

måttliga popularitet.kasinospeletsförklaringarna tillvara en av

spelbolagensde svenskaOmsättningen för de spelformer motsvararsom
år miljonertill följande belopp i kronorspelformer uppgick 1990

Klasselotteriet 264
173Stryktips 1
868Lotto
399Hästspel

2 704Totalt

måttligtframgår spelmarknadensammanställningen den danska ärAv att
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svenskaomfattning jämfört med denbåde spelforrner ochgällerutvecklad vad

marknaden.

Frankrike5.3.3

farligspelgrundinställning ärlagstiftningens ärfranskaDen att pengar enom
på med vadI likhetslumpen.byggeraktivitet eftersom speletoch amoralisk som

Dettarättsliga medel.medspelskuld utkrävasprivatSverige kan integäller i en
förekomNapoleontidenfrån 1804. Undercivilfranska codefinns reglerat i den

förbudslagstiftning. Enligt deninfördes1836spelutbrettett enpengar.om
kriminaliseradespel410 alla slagsartikelcode penalfranska strafflagen var

prefekt.tillstånd hoskunde sökaslotterier vartillmindre guvernementetsutom
rad undantagspelintresse ochallmänhetensFörbudet ringa verkanhade en

1907,kasinospelhästkapplöpningar 1891,1885,fick undantogsBörsengöras.
1987.och spelautomaterstatliga lotterier 1933

på allmänhetensregleringen kan byggaDen nuvarande sägas accepteraratt staten
övervakasspelanordnarna börskyddas ochbörspelbenägenhet spelarnaattmen

rättfärdigas överskottetinställning kanfrån restriktivundantagsamt att omen
ändamål.filantropiskatillförs välgörande och

traditionerna ochpå de äldstaharspel hästarI Frankrike detär somsom
styrelseföretag ibedrivsOmbudsspelet hästarkraftigt dominerar. ett varsav

franska Somföri Paris och deningår för hästsportbanorna staten.representanter
utsträckning kaféer.ombud utnyttjas i stor

statliga France Loto.detlotterieroch andraLotto, tipsFrankrike anordnasI av
anordnasändamål, kanförmån kultur, ävenför ideellaLotterier till sport m.m.

folkrörelselotterier.tillståndefter

15omsättningsammanlagd överkasinon medFrankrike finns 135I en
påtillåtna kasinon.endastår. Utbetalningsautomatermiljarder ärkronor per
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på i Sverigehar sin motsvarighetOmsättningen olika produktgrupper som
år ungefärliga miljonertill följande belopp i kronor.uppgick 1990

40 000Hästar
14 000Lotto

Tips 0001
lotterier 300Statliga 4

300Totalt 57

på cirka 90 Hästspelspelet hästar spel hos ombudAv ärutgör procent.
franska spelmarknadendominerande fotbollstips liten del denmedan utgör en av

jämfört med den svenska.

5.3.4 Tyskland

påregleradi utsträckningDen tyska lotteri och spelmarknaden är stor
delstatsnivå. lotterier,Varje förbundsland makt organisera och licensierahar att

spelkasinolaginom sitt territorium. I varje land finns särskildLotto och Toto en
får i vilkaföreskrivs kasino,Spielbankengesetz. I denna ettsom opereravem

tillåtna,fårstäder etablering ske, spelskatt till vilka spel ärstaten, somsom
åldergräns.öppettider och

frågorVadhållning på förhästar och automatspel utanför kasinon däremotär

från fårriksdagen. Enligt Lotterigesetz 1922 endastRennwett- und hästsportens
tillståndorganisationer totalisatorspel.och hästavelns anordna Automat-attges

Tillståndfaller under die Gewerbeordnung. söks hos kommunen.spel

efter Spanien. ITyskland världens lotterimarknad USA ochhar tredje största
tillstånd finnsmöjligt sälja lotteriprodukter. Detteorin det efter utländskaär att

Klassenlotteriernainget enhetligt spelbolag. Nordvästtyska och SydvästtyskaDe

Klassenlotteriedelstater.bedrivs i samarbete mellan olika Nordwestdeutsche

Niedersachsen,NKDL Nordrhein-Westfalen,bildades 1947 och kontrolleras av
KlassenlotterieSchleswigHolstein, Hamburg, Bremen och Saarland. Suddeutsche
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ochBaden-Wurttemberg, Hessenkontrolleras Bayern,bildades och1948 av
Rheinland-Pfalz.

år. Attraktionskraften itvå KlassenlotterierVardera bolaget ettperarrangerar
vinnai sannolikheten högdelstoppvinster ärdels i högaklasslotteri ligger attatt

på marknaden.viss storlekåtminstone Detta kräverinsatsen.tillbaka en

organisationbildati länderstatliga spelbolag elvaTysklandI har gemensamen -
det totalaadministrerar cirka 65TipsblocketTyska Lotto och procent avsom-

Tyskland.spelandet i hela

år 1990hadespelmarknadenFöljande statliga bolag ensom opererar
kronor.enligt följande i miljoneromsättning

Klassenlotteri 1501Nordtyska
250Klassenlotteri 2Sydtyska

Berlin 600Klassenlotteri 1Tyska
9501Sport Toto, Koblenz

9 000lotterietVästtyska
5 100Statliga Sport-Toto
5 190FussballBayerische

350Bremer Toto Lottoo
3501KielNordLotto,
0003Lotteri-Trevhand

3 450Fussball TotoNiedische
630Saarland Sporttoto
0401NordLotto, Hamburg

36 060Totalt

hästkapplöpningar.vadhållning medi sambandI Tyskland förekommer även
verksamheten.sportsligaför denCentralförbunden för hästsporten svarar

litenbookmakingen harmarknaden medanTotalisatorspelet 80 procenttar enav
tyskadencirka 8procent. Hästspeletomfattning 20 utgör procent av

omsättning.spelmarknadens
kasinoninternationella1989 fanns det 32i Tyskland.Kasinospelet starktväxer

år. inkorporeringenEfter18 miljarder kronorin omkringspelade avpersom
anläggningarförbjudet flerahar öppnats.där kasinospelDDR nyavar
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utanför kasinorniljö ochförutsättning för automatspelEn är testatsatt automaten
uppvisaPhysikalisch-Technische Bundesanstalt ochgodkänts kanoperatörenattav

från Utbetalnings-fläckfritt förflutet intyg Bundeskriminalamt.ettett genom
får på särskilda spelplatser arkader maximaltendast ställas ochautomater upp - -

skall uppfylla följande kravtio maskiner spelplats. Automatenper

vinstchansen skall densamma i varje spel,vara
påverkasskall inte kunna spelaren,automaten av

varjeskall dröja minst 15 sekunder mellan spel,det
âterbetalningsprocenten skall minst 60 procent,vara

fåri inte överstiga 150,antalet frispel rad
fårfårmaximiinsatsen inte överstiga cirka krona 50 vinsten1 ochöre

inte överstiga cirka 15 kronor spel.per

Grekland5.3.5

identiska Laiko, Ethniko ochI Grekland finns statliga lotteribolag med spel;tre
Behållningen förKratiko. överförs till En viss stödstatskassan. del öronmärktär

till handikappade, sjukhus etc.

ÖverskottetspelföretagFotbollstips anordnas statskontrollerade OPAP.ettgenom
ändamål.idrottsligafördelas till olika

påpå förekommer hästkapplöpningsbanaBanspel hästar endast Aten.näraen

cirka miljonerGrekland har spelkasinon tillsammans spelar in 365tre som
år. turism.kronor Kasinospel betraktas främst medelett att uppmuntraper som

fårGrekiska medborgare inte medlemmar i kasino inte de kanantas ettsom om
årsinkomst.vissbevisa de har minstaatt en

Det förbjudet för ideella organisationer anordna lotterier.är att
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Irland5.3.6

lagstiftningen skydd för den deltar iUtgångspunkten för den irländska är som
förekommerverksamhetkontrollbli lurad ochspel oavsettmot att somav en

tillföra medel.behovetlagstiftning statensamt att

spelmarknaden följandelotteri och ärDe lagar styrsom

Betting 1931Act,
1945Act,Racing Board and Racecources

1956 ochand LotteriesGaming Act,

1986National Lottery Act,i

vadhållning i samband med häst ochenskilda spelformenDen ärstörsta

verksamheten kontrollerad detEnligt Bettinghundkapplöpningar. Act är noga av
Skattemyndigheten Customs Excisetull ochirländska justitiedepartementet,

Siochana.Gardairländska polismaktenoch den

lotterier förbjudna i speciella fall. FyraLotteriesEnligt Gaming Act är utom
tillåtnaslags lotterier är

föreningar för sinalotterier anordnas och klubbarPrivata avsom
bingospelmedlemmar, t.ex.

lotterierEnstaka

Periodiska lotterier

för särskilda funktionerlotterier anordnassom

tillståndfår övriga fallmed lokal domstol. IPeriodiska lotterier anordnas av
fårTillståndtillstånd till periodiskt lotteri endast lämnaspolisen.krävs ett omav

följande uppfylldakrav är

måsteändamål filantropisktLotteriets välgörande ellervara
får finnaspersonligt vinstintresseInget
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000cirka 100får överstigainteantalet vinstertotaladetVärdet av
veckakronor per

lottsedelvarjeskallvinstvarjeVärdet angesav
omkostnaderförfår användasinsatserna45Högst procent av

får anordnaslotteriersammankomsteroch utantillställningarmedsambandI

tillstånd.

tillmotsvarighetpå IrlandsCompany ärNational Lottery namnetPostAn
finns intemonopoloperativtstatligtNågot formelltAB. menPenninglotteriet

itill operatörlotteri endastkannationellt taget.bedrivakoncession enett gesatt
till 20Postverket ochtill 80 procentägsnuvarande operatören procentDen av

kronormiljoner400årliga överskottet änDetFinansdepartementet. merav
irländskainklusive detnationell kulturrekreation,ochtillanvänds sport annan

bestämmerändamål regeringensocialvård ellerspråket ochhälso- annat som
från tilltid annan.

påtillåtet Irland.däremottillåtna. Automatspel ärspelkasinon intePå Irland är
bedrivasskallSpelettillstånd domstol.lokalkrävsutbetalningsautomaterFör av
tidervilkafår bestämmelservillkoras medTillståndetsärskild lokal.i omen

mellanfördelningenspelformer,begränsningarfår anordnas,speletdygnet avsom
åldersgränser.vinsterochbegränsning insatser samtspelformerolika av

Italien5.3.7

lottoliknandeförstaItalien. Denisittlotterier harStatsorganiserade ursprung
för val tilldrogs övre1515 senateni Genua närgjordesdragningen namnsex

1530startadesFlorensbli vald. Iskulle ettingicksvadoch somvemom
penningvinster.mednummerlotteri

vidfrån ocholika städeranordnaslotterier i ItalienstatligafinnsDet somsex
dItalia ochLotteriaTvå traditionella;året. lotterier ärtillfällen underolika
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Solidaritá Nazionale. Tre lotterier förknippadeär med olika slags sport-
sjätteDet lotteriet förknippas med från tid tillettevenemang. evenemang som

bestäms dekret finansministeriet. Privata nationella lotterier ärannan genom av
förbjudna. Regionala fårsträngt och lokala lotterier tillståndanordnas efter av

finansdepartementet under följande förutsättningar

fårLotterier anordnas institutioner med kulturella och andraav
ändamål,allmännyttiga

fårTombolalotterier anordnas institutioner med kulturella och andraav
ändamål,allmännyttiga

Välgörenhetsspel, fårautomatspel anordnas institutioner medetc. av
kulturella och andra ändamålallmännyttiga

Utländska fårlotterier inte säljas i Italien.

mångaLiksom i andra länder tillkom den italienska lotterilagstiftningen för att
försöka reglera redan existerande illegal lotterimarknad.en

Den populära lotteriformen i Italien Totocalcio inbegripermest är som
vadhållning i samband med fotbollsmatcher. Totosport inbegriper vadhållning i
samband med cykeltävlingar. Enalotto kombination traditionellär lotto ochen av
vadhållning. Lotterierna organiseras eller sanktioneras Italiens Olympiskaav
Kommitté CONI.

Vadhållning i samband med hästar anordnas UNIRE Union Nazionaleav
Incremento Razze Equine enhet inom italienskaär det jordbruks-som en

Bådeministeriet. totalisatorspel och bookmaking förekommer.

I Italien finns fyra kasinon tillsammans tvåspelar in drygt miljarder kronorsom
år. Anläggningarna finns i San Remo, Saint Vincent, Venedig och Campione.per

Ursprungligen bedrevs spelet i kommunernas regi verksamheten harmen
succesivt övertagits privata företag. Fortvarande skall viss del överskottetav en av
inlevereras till kommunen. formellaInga finnsspärrar utländska operatörer.mot
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Luxemburg5.3.8

spelverksamhetochlotteriorganiseradallstrafflag ärLuxemburgsEnligt
ändamål ochvälgörandeföranordnaslotterierförundantagmedförbjuden som

Charlotte harDuchesseGrandeNational de SecoursOeuvreallmänna.det
organisationer anordnaharUtländska rättlotterier. attpå allmännasmonopol det

Två lotteriföretagtyskaorganisationer.inhemskapå villkorlotterier somsamma
tillstånd i Luxemburg.verkajustitieministerietshar att

tillförslotteriverksamhetenriksomfattandeskatt denefterNettoöverskottet av
fårlotterierändamål. Lokalavälgörandeochidrottsligakulturella,sociala,

ochutvecklingindustriellfrämjaändamål förochvälgörandeför attanordnas

konst.

BainsMondorf lesikasinofinnstillåtet Luxemburg. DetiKasinospel ettär -
tillåtnaUtbetalningsautomater ärmiljoner kronor.365omkringomsättersom

kasinoverksamheten.förinom ramen

Nederländerna5.3.9

människornaskontrollsyftar tilllotterilagstiftningenholländska attDen
offentligatillöverskottetkanaliseraochillegalt spelbekämpaspelbegär, att

lotteri- ochkansspelenfrån Wet de1964välfärdsanordningar. I lag open --
i speloch deltaolagligt anordnadethuvudprincipen ärspellag är attsägs attatt

totalisator-fotbollstips,får tillTillståndtillstånd lämnassaknas.pengar omom
på utbetalningsautomater.spelkasinospellotterier,och andralottospel, samt

60lotterier gällersmå lotterier. För dessaför privata attintegällerLagen
ändamål. Vissaallmänyttigamåste välgörande ochtillförasöverskottetprocent av

tolvorganiserarStaatsloterijlotterier.låneformer klassasförsäkrings och som
vecka.underdrasbestår klasserår. lotteriVarjelotterier tre ensomavper

Överskottet specialdestinering.överförs till statsbudgeten utan
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Lotto och Toto anordnas med för Stichting de Nationaleensamrätt Sport-
Överskottettotalisator SNS. fördelas mellan fysisk träning, sociala,sport,

kulturella hälsofrämjande ändamål.och

Giro Loterij Bankoch Loterij anordnas Algemeine Loterij Nederland. Dettaav
lotteri inteär kopplat till bankväsendet. 60 överskottet används förprocent av
välgörande ändamål.

Kasinospel tillåtet i åttaHolland. Det finnsär statsägda spelkasinon spelarsom
in omkring miljarder år.1,2 kronor per

Totalisatorspel på tillåtet.hästar Hälften verksamhetenär sköts detav av
brittiska företaget Ladbroke.

Spel utbetalningsautomater tillåtet. Tillstånd anordnaär automatspel söksatt
hos finans ekonomiministerierna.och För utplacering krävsautomaterav
dessutom tillstånd kommunen.av

5.3.10 Portugal

I Portugal har på lotterimonopol och spelverksamheten detstaten även om
operativa alltsedan sjuttonhundratalet delegerats till välgörenhets-ansvaret en
organisation CasaSanta da Misericördia i Lissabon. Organisationen driver det-
statligt lotteriet, Totobola fotbollstips och Totolotto lotto. Verksamheten
övervakas Inspeccao Geral de Financas. Santa Casa har till tredjedelrättav en

det statliga lotteriets överskott och 21,5 de övriga verksamheternaav procent av
överskott. Resterande idrottsändamål,del tillförs handikappade, kultur m.m.
Det finns elva spelkasinon i Portugal sammanlagt inspelar omkring 600som
miljoner kronor. Utbetalningsautomater tillåtna inom spelkasinon.är
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Spanien5.3.11

skäl försociala1763ursprungligen redaninfördeslotteriverksamhetStatlig av
illegaltfå slutförochlotterianordnareskrupelfria attspelarnaskydda mot
stått imedelbehovorganisationslivetsår ochPå harspel. avstatenssenare

förgrunden.

kronormiljarder2,5in cirkaDessa spelarSpanien.ispelkasinonfinns 22Det
tillåtna spelkasinon.inomår. Utbetalningsautomater ärper

Nacional deServiciostatliga bolagetdetlotterierstatligaanordnasSpanienI av
MututasdePatronato Apuestasstatliga bolagetlikaledestips detLoterias och av

delenstörretipsetlotteriema ochBehållningenBeneficas.Deportivas av
vad gällersamordnadgradi högverksamhet ärBolagenstillfaller det allmänna.

samlokaliseradehuvudkontoret ärochombudsnättryck,kuponghantering, m.m.
i Madrid.

administreraslotteridagligtDetONCE. ärlotteriideelltEtt är ett somstort
för blinda.nationalorganisationenspanskadenav

banor.fåtalbedrivsomfattning. BanspeletlitenSpanien ettiHästspelen är av
olika regioner.itidvispå hästar har prövatsFörtidsspel

kulturelltidrottsligt,organisationer medfår tillTillstånd lämnas etttill bingospel
spelkasinon.får inomanordnasändamål. Bingospel ävenvälgörandeeller

Storbritannien5.3.12

allmännafrån detpå viktiga punkteravvikerlotterilagstiftningStorbritanniens
spelregleraochkontrolleralagstiftarens somUtgångspunkten för är attmönstret.
är ävenambitionföljd dennaEnuppdämt behovallmäntfinnsdet ett avav.

skatteintäkter.tillförsatt staten
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De viktigaste lagarna följandeär

Betting,The Gaming and Lotteries Act 1963
gamingThe 1968Act

The Lotteries and 1976Amusement Act

l Storbritannien liksom i Frankrike spel hästar tradition den heltär av
dominerande spelformen. vadhållningAlltsedan 1600 talet har i samband med

hästkapplöpningar socialt accepterad aktivitet. Bookmaking denäransetts vara en
dominerande vadhållningsformen. Från fristående,början bookmakers oftavar

gåttde har i utsträckning i företag vilka destörre största ärstormen nu upp av
Ladbrokes, Coral och William Hill. påBookmakers vadäventar emot
hundkapplöpning, påolika idrottsspel och dagsaktuella händelser, politiskt.ex. av

påBookmakers inriktar sig inte bara den engelska marknadennatur. utan agerar
också internationellt ikunder utlandet och etablera sig iävenmot attgenom
andra länder.

Fotbollstips några privata företag. Den dominerande spelformen ärarrangeras av
påminnerTreble Chance, den i Sverige spelformennedlagdasom om numera

Poängtipset. spelföretagenDe för tips i Storbritannien Littlewoods ochärstora
Vernons Pool.

såvälTrots Karl I Karl anordnade lotterier under 1600-talet föratt attsom
bekosta krig och allmänna byggnadsarbeten förekommer fördet intenärvarande
några statliga lotterier i Storbritannien. Enligt uppgift den brittiskaöverväger
regeringen inom inrätta påkort nationellt lotteri. Omsättningen deatt ett
spelformer årihar motsvarighet Sverige uppgick till följande1990 beloppsom en
i miljoner kronor
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Tgtalisgtgrspçl hästar

702Banspel
063Ombudsspel 1

Bgokmakerspel hästar

5704Banspel hästar
47 835Utanför banorna

54 170Totalt hästar

189idrott 3Bookmakerspel,
7 856Fotbollstips

0Lotterier, lotto

65 215Totalt

omkring 16inspelkasinon beräknas spelaStorbritannien finns 119I som
år.miljarder kronor per

tillåtet främsti Storbritannien. SpeletKommersiellt bingospel är vara enanses
återbetalasinsatserna till spelarnaaktivitet.social Hela 90 procent somav

vinster.

lotterier. Lotterieranordna lokalaorganisationer möjlighetIdeella har att som
130 000två högsta vinsten överstigermiljoner kronor och däromsluter änmer

och därför olagliga.inte lokalakronor äranses vara

5.4 Finland

Veikkaus SuomenOY AB,Finland finns spelarrangörer, det statsägdaI tre
tillåtna.internationellPenningautomatföreningen. KasinonHippos och ärtypav

Ässä CasinoochskraplotteriemaVeikkaus anordnar Stryktips, Lotto, Joker, samt
på liknar svenska V 65. Därutöverförtidsspel V 5 dethästar kallatett som

pådragning onsdagar.on-linespel, Vegas, medanordnar Veikkaus Lasett
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Överskottet ändamål.från öronmärks för bl.a. idrottsliga och kulturellaVeikkaus
på tillfalleradministrerar banspelet hästar, överskottSoumen Hippos vars

lhästsporten.

RAY monopoloffentligrättsliga föreningen Penningautomatföreningen harDen

;på kasinospel internationellt slag.restaurangkasinospel ochautomatspel, av

Penningautomatföreningens monopolställning har sedanVerksamheten och starten
lotterilagen penningautomatförordningen.varit i den finska och71938 reglerad

statsrådet regeringen ochlFöreningens till lika delarstyrelse utses avav
Statsrådetårsmöte. ordförande vice ordförande.föreningens ochutser

lPenningautomatföreningen cirka medlemsorganisationer. Bland dessahar 90

återfinns handikapporganisationer,antal Barna-Finlands Röda Kors, ett stort
wårdsföreningen PedagogiskaFörbundet Hem och Skola i Finland,i Finland,

lFöreningen m.fl.i Finland

på totala finskamarknadsandel 27 denlUnder 1990 hade PAF procent aven
år ochavkastning 1990 563 miljoner markspelmarknaden. Föreningens 1var

till olika allmän-cirka 60 utbetalades1991 1 754 miljoner mark procentvarav
invalidvårdändamål åldringsvård 22,6 22,2nyttiga procent,t.ex. procent,

barnavård9,9 8,3tfolkhälsoarbetet 18,8 semesterhernsverksarnhet procent,procent,
missbruksvårdoch 5,7 procent.iprocent

får enligt förordning skallbeviljas för utgifter lag ellerlUnderstöd inte som
begränsning har velatfinansieras kommunen. Med dennaellerstaten manav

år organisationlframhålla grundadesPenningautomatföreningen 1938att som en
frivilligorganisationer. avkastningen betalassyfte anskaffa medel till Avär attwars

skattebefriad.övrigt verksamheten2,8 i stämpelskatter. I ärprocent

från Penning-spelverksamheten beredsIFördelningen överskottet avav
årligen social- ochfördelningsförslag tillzatomatföreningen och lämnar ett

hälsovårdsministeriet. Statsrådet regeringen fattar slutligt beslut.
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underhandsinformationministerietpå såFördelningsnycklar bestäms sätt att ger
på basis dentyngdpunktsområden prioriteringarochpå aktuellasin avom syn
beredningenhälsovården Finland. Vidisocial- ochplaneringennationella avav

penning-mellankontinuerliga kontakterunderstödsansökningar sker
ämbetsverk.centralaochministerietautomatföreningen,

årligen iunderstöd budgeterasochavkastningPenningautomatföreningens
funnitslinjen. harFörslaginomstatsbudgeten attutgifter iochinkomster om

någon kopplingutgifterallmännafå föranvändasskulleavkastningen utanstatens
medfrämstavvisatsSådana har hittillsförslagunderstödsverksamhet.till

tillanskaffa medelbildats förPenningautomatföreningenhänvisning till attatt
organisationer.frivilliga

försiggår hotell ochvinstmöjligheterochinsatsermed begränsadeKasinospel
Denrninikasinon.ellerTäyspotti-hallarpå tiotal s.k.samt ettrestauranger

till 101,21990spelplatser uppgickpå 191speldettaavkastningensammanlagda
Penning-delenlönsammaochDenmiljoner mark. största mest av

penningautomater.med 12 400spelverksamhetautomatföreningens utgörs av
miljardertill 1.4uppgick 1990AvkastningenPAF.tillverkasochDessa ägs av

avkastningen.totaladeneller 87,2mark procent av

kasinointernationellaFinlands förstainvigdesdecember 1991Den 2 av
och 90spelbordPå kasino finns 12dettaHelsingfors.iinternationell typ

1992 kunnaunderpersonalen beräknas120-hövdadeDenpenningautomater.
i 3reglerasVerksamhetenpå mark.cirka miljoneröverskott 60inräkna ett

pemiingautomatförordningen.§§2 och 6§§ lotterilagenoch 5 samt

kasinospelverksamhetlagstiftningtillförslagproposition medregeringensI om
förmedelinkasinoverksamheten samlaframhålls meningen är attatt genom

turismenverkningar förändamål. hakasino bedömsEttallmännyttiga gynnsamma
effektdämpandebefunnits hautomlandsharkasinoverksamhetoch laglig en

Finland.också förekommit iharolagligt hasardspel, som
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År på1990 omsättningen de spelformer de svenskamotsvarasvar som av
spelbolagens verksamhetsområden följande miljoner kronor

Stryktips 383
Lotto 2 785
Joker 394
Assä 707
kasino 347
V 5 247
Banspel 3991

Totalt 6 263

Alla spelformer banspelet administreras Veikkaus kraftigt dominerarutom av som
på den finska marknaden. Lotto i Sverige medanär större än Stryktips och
hästspel betydligt mindre omfattning.är av

5.5 Norge

Den frånnorska lotteriloven 1939 reglerar lotterier med allmännyttiga eller
ändamål.välgörande Huvudregeln lotterianordnare tillståndär skall sökaatt en

hos polismyndighet. Om lotteriet säljasskall i fler polisdistrikt skallän tre
tillstånd sökas hos justitiedepartementet. Det sammanlagda värdet vinsternaav
skall minst 25 insatsernasutgöra belopp. Penningvinster tillprocent av upp
250 000 tillåtna.norska kronor Renodladeär penningautomater tillåtna.inteär
Däremot förekommer automatspel Pajazzo bl.a. norskatypenav som opereras av
röda korset.

Det Norske Pengelotteri anordnar dels det traditionella Penninglotteriet dels
Överskottetskraplotteriet Flaks. gårspelen till statskassan.av

Norsk Tipping AS, idrotten,ochägs Måltipsanordnar Stryktips,statensom av
och Lotto. nettointäkternaAv fördelas avsevärd del till ändamål.idrottsligaen
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travsällskappå anordnashästarvadhållning totalisatorfår medI Norge somav
tillstånddessutomharJockeyklubbNorskLantbruksdepartementet.godkänts av

stiftelsen6-spelet anordnasgalopptävlingar. Vvidtotalisatorspel avatt arrangera
och galopp-ochförbildats medhar trav-Rikstoto statenrepresentantersom

65-speletsvenska Vi det6-speletUppläggningen V stortmotsvararsporten. av
huvudombud.postverketmed som

År miljoner kronoriföljandepå spelformernaolikaomsättningen de1990 var

114Pengelotteriet
1271Flax

22%
ttO

293Måltips
3616RikstotoV
944Banspel, trav
34galoppBanspel,

6376Totalt

lotterierfolkrörelsernasnorskadeomfattningenuppgifterDet saknas avom

USA5.6

för kunnaintäktskällaviktiglotterierutgjordekolonialtiden attUnder en
First GreatTheskolor och kyrkor.broar,anläggandetfinanisera vägar,av

förhälften budgetentäckte1612. InkomsternaanordnadesVirginia Lottery av
tillstånd anordnakolonialarmén1775 fick deni Jamestown. attnybyggarna

finansiera byggandetlotterier till1800 talet bidrogUnderlotterier. att av
beskrevDartmouth. 1826Princeton ochYale,Harvard,universitet t.ex.som

laid theandsalutary instrumentlotteriernaJefferson aThomas tax onasom
withoutof ticketpricerisk thewhothosewilling only, that ato cansay, on

Från till1790 framprize.higherpossibility offor thesensible injury a
medkyrkoroch 200300 skoloruniversitet,inbördeskriget uppfördes 50

Efterhand i vanrykte.emellertid efterLotteriverksamheten kom attlotterimedel.
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Louisiana Lottery drabbats och svindelskandal förbjöds lotteriernamutav en -
Påi många36 grund förbud idetta krävs folkomröstningstater. staterav en

innan lotteri införas.kanett

Det första amerikanska delstatslotterietmoderna startades i New Hampshire

1964. Idag finns det delstatliga lotterier i34 USA. Verksamheten regleras och
på delstatsnivå. årligakontrolleras uppgårDet överskottet till omkring 120

tillåtetmiljarder Kasinospel påkronor. i tolv delstater. Spel utbetalnings-är
tillåtet i fem delstater. Dessutom förekommer vadhållning iärautomater

samband med hästkapplöpningar bingospel. Videolotterier införtshar isamt
Louisiana, Montana, Oregon, South Dakota och West Wirginia.

Den amerikanska lotteri och spelmarknaden helhet relativt outvecklad.är som
Kasinospelet i Las Vegas, Reno, Atlantic city och i vissa indianreservat lockar

visserligen årmiljontals besökare varje i flestade finns mycketstatermen en
restriktiv lagstiftning spel.om

5.7 Kanada

såI Kanada avkriminaliserades spel 1970. Den sammanlagdasent som
omsättningen för samtliga lagliga spelformer kan uppskattas till omkring 20
miljarder kronor. Kanada finnsI statliga lotterier bingospeloch i samtliga
provinser. tillåtetKasinospel i BritishAlberta, Columbiaär och Manitoba.

tillåtsUtbetalningsautomater i British Columbia Manitoba.och Videolotterier har
introducerats i Manitoba, New Brunnswick, Newfoundland, Nova Scotia och
Prince Edward Island.

5.8 Australien

Spelmarknaden förhållandei Australien i till folkmängden blandär de istörsta
världen.
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kasinonbildades 1917. I Australien och utbetalnings-Queensland LotteryState är
tillåtna. VictoriaSouth Wales, Queensland och anordnas spelI Newautomater

på videolotterier.

EGHarmonisering inom5.9

Rornfördraget5.9.1

genomgångenvisar principerna bakom lotterilagstift-redovisadeDen attovan
medlemsländer. Samtliga haftlikartade inom EGs länder har eller harningen är

Överalltsuccessivt kommit liberaliserats. krävsförbudslagstiftningar attsom
tillstånd lotteriverksamhet. Där det inte finns statliga monopolsärskilt bedrivaatt

fåtalvarje fall reglerad och kontrollerad. Endast imarknaden iär noggrant ett
tillåts marknadsföring utländska lotterier.länder av

Någralotterier inom direktivfinns ingen enhetlig reglering och spel EG.Idag av
frågan.finns inte. EES-avtalet intebinder medlemsländerna Det ärtar uppsom

någragår dra slutsatser de allmänna principertveksamt det attytterst av somom
Romfördraget. Romfördragets principer etablerings-uttrycks i EGs grundlag om-

artikel 52 innefattar och förvärvsverksamheträtt utövarätt att uppta som egen
bilda företag särskilt bolag bildats iföretagare och drivarättsamt att som

lagstiftning sittöverensstämmelse med medlemsstats och har sitt säte,somen
påartikel 58 dehuvudkontor eller sin huvudanläggning inom gemenskapen

lagstiftning föreskriver företebleringslandets medborgare.villkor egnasom

samtligaföreträdare för myndigheter och konsumentorganisationer iBland

finns utbredd uppfattning regleringen spelverksamhetenmedlemsländer att aven
förbehållen lagstiftning. huvudsakligaalltjämt bör nationell De argumentenvara

för detta följandeär
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jämställasLotterier och spel kan inte med näringsverksamhet eftersom

lotteri konsumentenseller spel synpunkt riskfylldär extremtett ur en
består framförallt i insatsenverksamhet. Risken kan förlorad.att

hållsrisk blir inte lotterianordnaren understörreDenna ännu strängom
uppsikt,

lotteri spelverksamhet hanteras penningbelopp i sigI och enorma som
pålockelse kriminella element. Reglering verksamheten ärutövar av

frågadärför till del hänsyn till allmän ordning inte lämpar sigstor somen
Romfördragetövernationell reglering artikel 56,för

måsteVarje medlemsland ha vilka spelformerrätt avgöra äratt som
utgångspunkt frånlämpliga med kulturella skillnader,

måste möjlighetVarje medlemsland ha begränsa spelet föratt att
sociala skadeverkningar,begränsa

regeringarna allmännyttigaDe nationella och organisationer tillär stor
intäkter lotterierdel beroende och spel.av av

aktiviteterEG-kommissionens5.9.2

genomförtEG-komrnissionen har redovisats omfattande kartläggningsom ovan en
marknadsförutsättningarna för lotterier spel inomoch EG. Under 1991 ochav

genomfört hearingskommissionen med för EG-ländernas1992 har representanter
Resultaten delvisoch marknadsaktörer. dessa har endastmyndigheter av
biträdeoffentliggjorts. sekretariatet har med den svenska EG-delegationenav

frågorkommissionen hur den framtida harmoniseringtillställt om ser en av
önskemålvidare framförtlotterilagstiftningen. Sekretariatet har om samman-

EG-kommissionens generaldirektoratmed med III iträffanden representanter
tillmötesgåsekretesskäl inte sigKommissionen har kunnabryssel. ansettav

önskemål. sekretariatet har emellertid inhämtat följande.sekretariatets
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harmonisering i liberaliserandetidigareEG-kommissionen har övervägt en
avvisat kommissionenshittills bestämtmedlemsländer harSamtligariktning.

stå kommissionen kommerklart inte utfärdatyckssträvanden. Det attattnu
kommer iinte uteslutas sakendock lägeDet kandirektiv i ettämnet. att annat

brittiska postverkets befordrabl.a. vägranEG-domstolen prövar attom
Klassenlotteriet.för tyskareklamförsändelser

EG-anpassning5.9.3

förbjuder främjandetlotteriföretag ochför vissamonopolinnebärLagregler som
lagstiftningensvenskaEG-länder. Den kanfinns i allautländskt spel nästanav

lagstiftning.övriga ländernas Detanpassad till de börväldärför sägas vara
något utländskt serviceföretaghindrarframhållas finnsdet inte att ettatt som

bedriverlotterier,med anordnafolkrörelserbiträder svenska att restaurang
på förströelseautomater.ochkasinospel, spel varuautomater

konkurrensInternationell5.10

tillåtet utbjuda,följer det intefrämjanderegler ärlotterilagensAv attatt avyttra
iförmedla insatser och vinster utländskatillhandahålla elleruppbäralotter,eller

Även spridning fallermeddelanden under dessaannonsering ellerspel. avannan
1981822170.prop.bestämmelser

obetydligspel i inte utsträckning iutländskaregler förekommerTrots dessa

Sverige.

klasselotteriertyska och engelskförekommerframför allt ärspelformerDe som
på hästar.vadhållning fotbollsmatcher ochtips och

vänder sig tillspelbolagen denengelskaklassenlotterierna och deDe tyska
utnyttjarpå Dessa aktörerlikartademarknadensvenska sätt. posten genom

130SOU 1992



214

personligtneutrala kuvert adresseras telefonservice. I försändelsernasamtsom
påreklammaterial och tipskupongersänds tryckta svenska tillsammans med- -

returkuvert med adress till Spelarenarrangören. betala insatserattuppmanas
på internationell postanvisning, bankanvisning eller check. Utbetalning vinstav

avhämtning.iske land eller personlig Tillkan skillnad vadmotresp. genom som
mångai från åklagarefallet andra länder inga ingripanden polisär görs och för

stävja dessa lagbrott.att

Utvecklingstendenser5.11

ökade internationaliseringenDen och den snabba teknikutvecklingen inom bl.a.
mediaområdet fråninnebär konkurrensen utländska bolag kan komma ökaatt att

Ävenpå svenskaden marknaden. den genomförda valutaavregleringen i Sverige

till utveckling.bidrar denna

frånfaktor talar för påEn ökad konkurrens utlandet siktkort ärannan attsom
spelmarknaden i Storbritannien har årenunder demättats och desenaste stora
bookmaking-företagen förbereder tämligen expansivt internationaliseringen av
verksamheten.

tekniskt iRent det redan dag möjligtär öppna konto hos engelsktatt t.ex. ett ett
viaspelbolag och persondator, videotexterminal eller med påtonvalsfunktionen

påhemtelefonsin spela olika spelobjekt.utländska I och med utbyggnaden av
TV-paraboler kan därefterspelarna följa galopptävling TV-nätet.övert.ex. en

blir vidare allt vanligareDet de utländska spelbolagen inför kostnadsfriaatt
telefonnummer s.k. 020-nummer det möjligt kostnadsfrittgör kontaktaattsom

påDe engelskabolaget. spelbolagen kan bl.a. grund andra skattereglerav ge
tillnettoandel spelarna och högre vinster Bådestörre än svenska spel. folk-

statligarörelsernas och de spelbolagens marknader kan härigenom komma att
för allvarlig konkurrens.utsättas en
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SPELTEKNIKOCHLOTTERIER

utvecklingentekniskaDen6.1

Påutveckling.tekniskgenomgått snabbspelindustrin harmodernaDen en
spel,snabbareochför säkrareprodukterrad t.ex.i dagfinnsmarknaden on-en

paradoxaltutvecklingen hartekniskaDenspelterminaler.line-baserade nog
tillsynsvårare effektiv ochbåde och utövalättaremedfört det attär enatt

så manipuleringvidatillblivit lättareDet harspelverksamheten. attkontroll över
å sidan blivitandrahartillstånd förhindras. Detkangivnaförinom ramen

förtekniken tele- ochhjälpmedotillåtet illegalt spelochsvårare förhindra avatt
fogmed visst kanutvecklingen sägastekniskadendatakommunikation. Trots att

fortfarandefinnsspel detlotterier ochförförutsättningarnaförändratha
på marknaden. Dessamekaniska, kvargamla,denlotteriautomater typenav

lagtsmaskinen sedanså vanliga lotterfungerar ett myntmaskiner matasatt ur
medium förskallslagdetta närmastMaskiner ettmyntinkastet.ned i ses somav

egentliga spelautomater.inteochtraditionella lotterförsäljning somav

1 Torbjörn BorgförfattatsharAvsnitten 6.56.1 av-
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spelautomater6.2

har funnits i år.spelautomater 100 Vinstmöjlighetenän har förändratsmer
åren, från vinster i form cigaretter till miljontals dollar i Jackpotvinster.genom av

utvecklades den första elektroniska1930 spelautomaten. Nyheten med denna var
på maskinen mekanismen gjordes detta istället hjälpstarta medatt armen av

elektrisk knapp. Armen, fortfarande påmonterades maskinerna, hadesomen
förändringen frånhelt kopplats bort spelapparatens mekaniska lgenom system.

1960-taletbörjan hade tekniken utvecklats ytterligare den förstaav attgenom
utbetalningsmaskinen med elektromagnetiska kretsar i Frånbruk. omkringtogs

framåtoch har utbetalningsmaskinerna1980 faktiskt kommit ta golvetöveratt
från traditionelladet kasinospelsverksamhetema i USA, dvs. tärnings- roulett-,

ÅrBlack Jack-borden. frånoch 1983 intäkternaöversteg utbetalningsmaskinerna
gången frånintäkternaför första utbetalningsmaskiner värdet vinsterna frånav

traditionella bordsspelen vidde kasinona i Nevada. 1989 hade spelautomaternas
spelvinstenandel ökat till hela 59 kasinonas totala vinster.procentav av

Videospelsautomater6.3

början 1980-talet introduceradesI förstade videospelsautomaterna i USA.av
maskiner gjorde det möjligt förDessa spelaren med påverkabeslutatt egna

spelet.utfallet Det i första hand poker kunde påspelas dessaav var som
Spelarna till börjamötte med de maskinerna med vissautomater. tvekan.att nya

motståndetdet initialasedan brutitsMen har dessa videospelsautomater kommit
för 70 maskinernanära kasinona istanna, Nevadaatt procent ärav

Ävenvideospelsmaskiner i dag. de traditionella mekaniska utbetalnings-
maskinerna har videospel.ersatts av

introducerades i1986 Nevada spelet Megabucks, vilket är s.k. progressivtett
automatspel. Med progressivt spel viss procentandel allt spelattmenas en av
från spelterminaler,de uppkoppladeär till denautomater som gemensamma
centraldatorn, till eller flera högvinster,avsätts utfaller efter slumpmässigaen som
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elektroniska iJackpotvinstema väggörss.k.deDragningendragningar. av
centraldator.en

Videolotterier6.4

börjatlottautomaterårenfyraunder de typUSA harI senaste avnyen
VLT. VLTTerrninals ärför Video Lotterykallas ettDessaintroduceras.

Videolotteri-vinstplan.bestämdi förväglotteri medegentligtautomatiserat en
på försäljningsställenolikaplacerasså spelterrninaler utfungerar attsystemet
inrättningar.publikaliknandeoch andrabarer, restaurangersom

spelfunktionerAllaför spel.liten datorgrundenivideolottoterminal ärEn en
informationspelet,statistikutbetalning övermyntinkast,kontroll mynt,och avav

ocksåhar tillDatornmikroprocessor.övervakasspelvalspelarnas enavavom
maskinen, upptäcka felfunktioner isamtligaregistreraochövervakauppgift att
till självaförsökinformationlämna motkunnabristeroch angreppsamt att om

och sedlaranvändaförsök änochinbrottsförsök myntannatattmaskinen, som
till spel.

lagrade ifinnsspelolikavälja mellanmöjlighetharSpelaren envaratt som av
elektroniskanummerspel ellerolika kortspel,Keno,Bingo,maskinerna, t.ex.

på spelterminal kan väljasvarjetillgängligafinnsspelDeskraplotter. avsom
spelarenvanligenpå Valetdataskärmen. görsfrån attspelaren genommenyen

Därigenom kommervillhanpå göra.direkt det valpekarfingermed ett som
bestårterminalenSjälvaaktiveras.på speletochskärmenspeletjust det avupp

skrivareslumpvalsgenerator,innehållerelektronikdelTV-skärm, enensomenen
sedelmekanism.ellersamt mynt-

på omkring 90utbetalningsprocenthavaltspelarrangörernaharI USA att en
cirka 90teoretisktpå kommer öresatsad kronadvs. attellerprocent enmer,

utförandetamerikanskatillåter i detMaskinernatill spelaren.återbetalas
fortsättaväljaspelaren kanåterspel. Det innebärtill s.k. attmöjligheter attatt

vinstpengama.utbetalningför begäraiställetspela att av
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Det centrala datorsystemet

centrala datorsystemetI det lagras frånall information samtliga spelterrninaler.
Centraldatorsystemet ocksådet möjligtgör kommunicera med CVT-att
terrninalerna, dvs. kontrollterminalerna på påvarje ställe vilka det ställts VLT-ut
maskiner. När spelare från någonvinstlott terminalernapresenteraren en av
kontrollerar den för spelet ansvarige lotten överföra fråndataattgenom

tilllottsedeln de centrala datorn. Kontroll sker lotten verkligenatt ärav en
och intevinstlott falsarium. frånInformationen CVT-kontrollenett kan göras

antingen den direkt påknappas in terminalen eller denatt läsesgenom att av
via optiskt läsbar streckkod. När informationen frånsänds spelplatsenen
kontrolleras uppgifterna informationen i centraldatorn. Godkänns lottsedelnmot
meddelas detta centraldatorn tillbaka till CVT-kontrollen och dåvinsten kanav
omedelbart betalas till spelaren. Skulle det visa sig lottsedeln inteut giltigatt är

den förfalskadeller betalas någraär inte tillatt spelaren. Kontroll-utpengar
terminalen lämnar upplysningar till och lannar den ansvarige i spellokalen.

I centraldatorsystemet kontrolleras spelterminalensäven dörr öppnats,om pengar
påservicehämtats, eller påverkagjorts för maskinens funktioner.annatom att

Centraldatorsystemet registrerar sådanaallaäven händelser. Vanligen finns tre
nivåerolika för tillträde till olika delar respektive spelterminal. Avsikten ärav

så säkert möjligtgöra förhindraoch fusk. Det ocksåatt systemet möjligtärsom
från fåcentraldatorn någotkunskap uppståttfel tekniskatt om naturav

någon spelterminalerna. ocksåDet möjligtär de enskilda terminaler-att styraav
funktioner från den centrala datorn. De olika terminalerna frånnas startas

centraldatorsystemet och ocksåde kan med mycket frånstängas kort varsel,av,
centraladen enheten.

Grundsystemet i det amerikanska VLT-spelet i sju nivåer;uppbyggtär program-
terminal, uppsamlingsterminal, telefonlinjer, vinstplan, databasen ochvaran,

redovisningssystem.

Programvaran de olikaär spelen förprogrammerats i terrninalen. Spelensom
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spelaren pekarellerhjälp knapparantingen med attstartas genomav
försörjningtryggadinternminne medharTerminalenskärmen. ettett eget av

uppgifter vidför lagring eventuellabackup batteriermed hjälpelektricitet avav
funktioner. Med hjälpslår maskinernasfelandraströmavbrott eller mot avsom

spelomgångar ocksååterspelning genomfördatidigareinternminnet kan av
i efterhand.granskas

ellerdvs. sedel-innehåller hoppet,skrivare ochTerminalerna mynt-enen
kvitto bekräftavinster eller medför betalautbetalningsapparat ettatt ut en
sådan informationför slussafordrasuppsamlingsterminalförlust i spelet. En att

sådanNormalt kanfrån vidare till centraldatorsystemet.videoterminalerna en
terminalerVLT-maskiner. Dessa samlartill 225uppsamlingsterminal hantera upp

från terrninalerna lagraranslutna och deminformation detillgängligall envar av
vid fel, strömavbrott, telefeleller,överföring till centraldatornantingen genom

uppsamlingsterminalensi centralenhet.informationeneller liknande egnaspara
Även kontrollterminalen.inkopplade till Kom-uppsamlingsterminalerna är

telefonmodem för uppringandeantingen med hjälpskermunikationen av
s.k. onlinesystem.kommunikation eller genom

Terminalerna

on-line eller off-line.i centraldatorsystemkopplasSpelautomaterna ettsamman
fiberoptik-telefonledningar ellerhjälp vanligaSammankopplingen medsker av

måste med hjälpkontroll s.k.vinst utbetalaskan göraskablar. Innan aven enen
påmöjligtdetterminal CVT. Terminalen platsValidation görclerk att

bokföringsrapporterfram dvs.utfallande vinster och dessutomkontrollera

på maskin fortlöpt.hur spelet respektivebeskrivningar av

RAM i terminalen.Spelinformation Memorylagras i Random AccessAll ett
batterier i händelse strömavbrott.information skyddas särskildaDenna utavav

datakort, vilket placerats ikring endamikroprocessorn uppbyggdHela är ett ett
möjlighetilåst i Säkerhetssystemet datorninne själva maskinen. attutrymme ger

återspela återaktivera informationergenomförda slag,tidigare spel och annatav
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frånmaskinen kopplats elektriskabort det Skulle maskinen hanätet.omsom
frånbortkopplad nätanslutningen informationkommervarit vad skettom som

frånkopplingentid bestod, maskinenunder den öppnats,att att myntsom som
myntinkastet liknande registreraseller centralenheten.tagits attut avur

innehållerVideolottoterminalerna funktion det möjligtäven gör atten som
och sedlar, för förhindra spel medjämföra änmynt att annat pengar, som

fotokopierade Registreringsedlar och liknande. sker allabrickor, ellermyntav
in i och maskinen. Datorn kontrollerar ingasedlar matas ut ur om pengarsom

maskinen i vinstutbetalning. uppståsamband med Fel kanalls lämnar myntenom
någotislut maskinen eller direkt tekniskt fel. Vidsedlarna äreller genom

maskinen påsådana automatiskt efter mindre tiofel sekunder ochstängs änav
skärmen skrivs felmeddelande påmaskinenterminalens ärut,ett att tomsom

ögonblick släcks maskinens spelfunktion förI även attsamma nerpengar.
ytterligare genomföras åtgärdats.spel kan innan felet harförhindra att

felet överförs automatiskt till den ansvarig iInformation ärom person som
spelet. Denne kan dels kontantutbetalning tillför göralokalen person en

eller felanmäla maskinen.delsspelaren, reparera

å åverkanterminalen andra sidan misstag eller betalaSkulle yttre utav genom
erhållit ocksåbelopp den vinst spelaren faktiskt släcksänstörreett som

ocksåfaktiska spelförloppetDet den trasiga terminalen kanmaskinen ner.
med hjälp RAM-minnet.kontrolleras av

påVLT-maskinernasordalag kan säkerhetssystem beskrivas följandeallmännaI
stål- inlåstskyddas eller metallskal och datorn iMikroprocessorn ärsätt. ettav

terminalen finns automatiskt fungerandeI optisk avläsningfack. ochsärskilt en
öppningar terminalensoch stängningar dörr. Registreringenregistrering av av av

sker kodad infraröd ljussignal sänds tillsådana händelser optiskattgenom en en
påLjussignalen maskinenspelet respektive kangör stängsattmottagare. av

finns förDet optiskt kontroll och sedlar.igen. även ett system myntstartas av
jämförelseför har automatisk utkastare för blyattrapper,Utrustningen myntav en

felaktiga finns optisk för förhindraDet läsarebrickor och ävenmynt. att atten
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fiskas myntinkastet. Om maskinen inte varit nätansluten under tidmynt ur en
maskinen automatiskt ställa in position denkommer hade i detatt samma som

sist spelade spelet, dvs. innan nätförbindelsen bröts.

Progressivt spel

fleraMed hjälp datorstyrningen kan VLT-maskiner kopplas för spelav samman
och Jackpotvinst. kända progressiva spelenDe i Nevada,mestom en samma
Megabucks, Mania Nickels. AttraktionskraftenUSA, Quarter och Nevadaär i det

erhålla på mångaprogressiva spelet ligger i möjligheterna vinster miljoneratt
kronor.

Något VLT-Spelenom

Videolottoterrninalernas pokerspel klarar variera de fem korten påatt änav mer
fåmiljarder olika varianter. Sannolikheten för s.k.6,7 Royal flush iatt ären

gånger.genomsnitt 160.000 Normalt fordras mellan 20.000 och 50.000en
pokergivar innan flush faller i maskinen.Royal I detnästa progressiva speletut
så tiden maskinerökar hela Jackpotvinsten. De kopplats ocksåharsom samman

informationstavla visar hur faktiskaden högsta vinsten vidstoren gemensam som
Så någonvarje tillfälle vunnit den förändrashögsta vinstenär. informa-snart

på nivå.tionen visastavlan och Jackpotvinst vid lägre Det progressivaen ny en
vinster mellan och fem despelets skapas spelasatt procentav en av pengar som

på terminalerna till vinsten. Datatekniskt de olikakopplasavsätts maskinerna

hjälpmed s.k. controller, uppgift just acku.muleraär vinst-attsamman av en vars
ingårvid terminalerna i progressivadet spelet. Dennaprocenterna envar av som

också återställa efterdatautrustning skall automatiskt Jackpotvinsten utbetalning

vinstvärdet. Vidare controllerutrustningen tilltill det lägre, har uppgiftnya, att
lämna information all den service uppkopplade terminalernade behöver.om som
Controllerutrustning kan normalt maskiner och 200 tavlor förklara 30 visning av

ocksåJackpotvinster. Dessa kan seriekopplas för hantera antalstörreettatt
terminaler.
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cardAktiva kort6.5 smart

datorfunktiondatachips komplettaktiva kortet med ärDet är utrustat ett som en
kortet egenskaperutmatningsorgan. Dettamed minne och in- och gerprocessor,

kreditkort. Kortet används ivanliga betal- ochinte finns hosännu ensom
förseskortet samtidigt detin information i ochkortläsare kan mata somursom

påPå finnasbaksidan kan sättmed kortetström. magnetremsa, sammaenav
vanliga magnetrernsekorten kan deti tillbankomatkort, motsatsettsom men

utföra beräkningar.aktiva kortet bl.a. egna

teknisk bakgrundKort

från Kortetfransk uppfinning 1974.ursprungligen äraktiva kortetDet är etten
bidragit tillkommunikationsmedium harintelligent och interaktivt som

effektiviserakommunikationstekniken ochutvecklingen att tryggagenomav
uppfinningenTanken bakominformationsutbyte i datasystem. ersättaattvar

med lagrings-bankomatkort,de traditionella korten, ettt.ex.magnetremsan
från bärbart objekt.statisk läsning kanbygger göras ettsystem att ensom

form integreradelektroniskt minne iProblemet löstes utavatt ett engenom
i självaMemory bakades in kortet. DetProgrammable Read OnlyPROMkrets,

första1978 fram denamerikanska dataföretaget BULL prototypen etttog av
mikroprocessor presenteradesförsta medaktivt för bankapplikationer. Detkort

fortsatte medvidareutvecklingen aktiva kortföretaget 1981 och storavav
Frankrike.telefonkort i helaanvändningen1984 börjadehastighet. Redan av

affärer ochöverföra mellanår elektronisktdet möjligtgjordesSamma att pengar
någragenomfördes bankernågra Experimentet,franskai städer.banker avsom

GIE CB Cartesår så företag medbildadesutföll väl och namnetettsamma
franska banker.samtligaBancaires gemensamt av

1988gick snabbt och redanmikroprocessormedUtvecklingen det kortetnyaav
sina utrustade medCöte dAzurRhöne-Alpes ochbankkortinnehavarehade alla

utförakundedel innebar detbankkundernasFörmikroprocessorer. uttagatt man
i affärermed bankkort deoch betalafrån helsti vilken bankbankomater som
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Frankrikeibankkortinnehavareallahade1990tillanslutitshade systemet.som
bankomatkort.sinaimikroprocessorerett

kortetsaktivaDet

Dessa äraktiva kort.styckenfinnsdagI typertre av

särskilt skydd.skrivasochläsaskan utanminneMinneskort vars
användningtilllåg kommerkortenochpå kortdessa ärSäkerhetsgraden

sådanaExempelställs högt.intesäkerhetskravendärhuvudsakligen
också ianvändasi dagtelefonkort,förbetaldaminneskortenkla är som

visst antalhjälp harmed kortets etttelefonerarDenSverige. som
gång förbrukassamtalensunderochpå kortetinmatattelefonperioder

automatiskt.markeringarna

skyddatminne ärlogik ochprogrammerbar avmedAktiva kort vars
ochidentifieringsnummertilldelasKortinnehavaren ettspeciella kretsar.
intesådant kankortEttförprogrammerade.funktionervissaharkort

Ävenfunktioner.ochtillämpningarmöjligabeträffandeförändras
på dessabegränsadekaraktäromfattning och ärsäkerhetsfunktionemas

kort.

olikautförakanintelligent korts.k.Mikroprocessorkortet är ett som
från kortetsinformationlagradskrivaellerläsa utfunktioner t.ex.som

kommunicera medberäkningar,matematiskautföraminnesenhet,
småmikroprocessorkort ärmanipuleraMöjligheterna ettomvärlden. att

också begränsaskanbrotttillförsökochtill brottförsökregistrerasbl.a.
kombineraGenomintelligens. attinbyggdakortetshindraseller genom

i dennasäkerhetsgradhögskapaskrypteringdatateknik ochelektronik, en
eftersomanvändareidentifieramöjligtdetTekniken gör attkort. entyp av

Vidare detärkoden.personligaden rättapresenteradenne är atttvungen
centralaandrafunktion görin attminne läggaimöjligt kortets somenatt
visar sigkontrollviddeinkopplas änintei datasystemet somenheter
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behöriga. Det fordras också den information överförsatt skyddasvara som
i själva transaktionen mellan de behöriga dataenheterna så inteatt
informationen kan spridas till andra obehöriga enheter i Slutligensystemet.
medger tekniken information inte ändras i ochatt med den överförsatt
mellan enheter i kommunikationssystemet eller det lagratnär i ett
datorminne.

finns statiskaDet säkerhetsfunktioner i det inbyggda FROM-minnetprogrammet
varje aktivti kort. Informationen på kortet skyddatär och endast tillgängligt efter

nyckelkoddet rätt eller identifieringskodatt slagits in användaren. Användarenav
endast försök slåhar in den koden.tre rätta Misslyckas såatt han kommer

blockeraskortet automatiskt för vidareatt användning. svårtDet ellerär omöjligt
manipulera kortets mikroprocessor försökaatt skriva in informationattgenom ny

minnet sådantochi försök kan kontrollerasett i efterhand.

aktiva korten harDe dynamiskaäven säkerhetsfunktioner vilka är avsedda att
informationsutbytetskydda tvåmellan bank ochparter, bankkund.t.ex. en en

Meddelandet mellan kan skyddas informationenparterna kodas ochattgenom
påavkodas visst hjälpsätt med speciell elektronisk nyckel. Informations-av en

ocksåkanutbytet skyddas kryptering, granskning avsändarensgenom av
elektroniska signatur på det aktiva kortet och den centrala dator-attgenom

kontrollerarenheten anslutningen från det aktivaatt kortet frångörs behörigen
kortläsarenhet. Vidare det möjligtär jämföra den informationatt finnssom

med denkortet överförs, finansiell transaktiont.ex. lagratssom korteten som
jämförs med den information skickats till den centrala datorenheten försom
debiteringar eller krediteringar kortinnehavarens bankkonto. Detav är även
möjligt lägga elektronisk signaturatt hela den information frånen sändsav som

lokal kortläsarenhet till den centrala datorn med hjälp det aktivaen kortet.av
elektroniska signaturenDen informationens källa och integritet.garanterar

aktiva kortetDet säkerhet för transaktioner förmågasinger integenom att
manipuleraskunna eller förfalskas. Det kan i framtiden visa sådanasig kortatt

det medel reduceradeär bedrägerier orsakade förfalskade, förloradesom genom
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manipuleringarellertraditionella, bankkort medstulna,eller magnetremsa genom
höga säkerhetDet aktiva kortetseller andra.hackersdatorsystemen avav

kontrollerarsjälvkortets mikroprocessordet ärskapas attatt somgenom
informationen lagratskorrekt eftersomhemliga kodenin deninnehavaren matar

finns tillgängligpersonliga koden inte iden deminne. Detta betyderi kortets att
åtkommas obehöriginte kanoch därför helleranvändsdatorsystem avsom

person.

utrustning kortläsarenTeknisk

aktiva kortetdethjälp s.k. kortläsaren öppnar demed denDet är somav
möjligt för innehavaredetför användaren. Läsarentekniska gör attsystemen

ikommunikation skerMen dencentraldatorsystemet. ävenkomma i kontakt med
kommunicerar mikroprocessor.med kortetsriktningen, centraldatornandra

två läsaren kan alla kortdenDet finns läsare; ochtyperta emottyper avenaav
finns imed hjälp den mjukvara denskerdialogen mellan datorn t.ex.somav

fallLäsaren i detta bara länken mellananvänds läsare.persondator ärsomsom
andra kortläsareomvärlden. Den s.k.aktiva kortet och ärdet typen av en

mikroprocessornhar mjukvaran inlagd i ellerantingenintelligent läsare som
telefonnätet.aktiverakan överprogramvaransom

chipset kontaktdonin i kortläsaren trycksaktiva kortetNär det sätts mot ett
automatiskt.behörighet Detidentifiering användaren och endagörsoch aven

Identificationslå personliga Personalkoden,in denbehöver göras är attsom
PIN.Number

och personliga koden godkännskortet denautomatiska kontrollenOm den av
ocksåpersonliga koden kan ändrasservice eftersöker. Den ellerdenöppnas man
stå förmöjlighetHuruvida kommeranvändaren. denna öppen debytas attav

säkerhet eftersträvaskommer beroende denframtida attsystemen somavvara
många använda sigväljervisat sig enklai Det har attattsystemet. personer av
nå till vilket säkerhetenokomplicerade för tillträde datorer,och koder gör attatt
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vid förluster korten.inte garanteras av

bakom det aktiva kortetSystemer

Kopplingen kortläsarna till utrustning, videotex-terminaler,t.ex.av annan
mikrodatorer, centraldatorer och kopplingarna mellan dessa olika bildarenheter

på tvåbakom det aktiva kortet. System kan arbeta Det detsätt. ärsystemet ena
själv kan utföra de funktioner för vilkas.k. ärautonoma systemet, systemetsom

behöva kommunicera med andra datorer. Deutan attavsett autonoma systemen
kopplas med centralt datorsystem via det ordinarie telenätet. Detkan ettsamman

påandra bygger nätverk organiserade kring central datorenhet. Isystemet etten
sådant nätverk kopplas flera datorer individuellaeller till arbetsposteren samman

sådantoffentligavia det publika telenätet. Etteller görposter systemgrupper av
möjligt överföra hemlig information eller data via kommunikationslinjerdet att

säkerhetsåtgärder.hjälp dynamiskamed Transaktioner sänds mellan t.ex.av som
Messagebankkontona skyddas s.k. MAC Authentication Code. Dettaav en

elektroniska sigill verifierar ingen förvanskning eller eliminering har skettatt
själva transaktionstillfället.under

Programvaror

kunna använda utrustningarna fordrasoch särskildFör föratt styra programvara
utförsde uppgifter kortläsare, terminaler och den centrala enheten.t.ex. som av

det fordras särskild för säkerhetsprogrammenMen och föräven attprogramvara
arbetsuppgifter funktionerutföra ce och de kortinnehavaren vill ha utfördasom

speciella fallet. sig fråndet Det kan överföringi rörat.ex. om av pengar
bankgiro till postgiro.

aktiva kortet användningssättDet

aktivt kort inte möjligt förfalska.Ett Det heller inteär möjligtäratt att
förfalska själva transaktionen i datorsystemen. Med hjälp bakom detsystemetav

kortet kortinnehavareaktiva kan för- eller efterbetala fordringar och krav.en
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Med hjälpkreditkort.ochbankkortbetalkort,ifinns dag ärSådana kort avsom
belopp,mindretjänster rörbetalainnehavarenkankortaktivt somett

betalaför förellerparkeringsavgiftertelefonkostnader, attrestaurangnotor,
också faktureramöjligtdetTekniken görlotterier. attochi spelinsatser en

anspråk,tagit ihanellertjänstertelefonnätetviakortinnehavare varor somav
Överföringenteaterbiljetter.bokningarpostorderförsäljning,vid av pengaravsom

möjligtFrankrike det medI äri hemmet.från kortläsare attkan görasäven en
överföringfrån hemmetbanktjänsterutföra t.ex.kortetaktiva av pengardet som

konton.mellan

aktiva kortet.hjälp detefterbetalningar meds.k.också möjligt göraDet avär att
sitt minneioch lagrarcheckhäfteelektronisktdåanvändsKortet ettsom

användasKortet kan även ettöverföringarutförda rentsamtliga sompengar.av
också användaskanaktiva kortetkredit. Detinköpkreditkort dvs. göraatt en

Telefonavgiften kanfrån telefonautomater.telefoneringförbetalaför att
möjligtDetitelefonräkning hemmet. ärpå kortinnehavarensdirekt attdebiteras

kortetsmånadsavgifter medkollektivtrafikbolags attbetalaaktiva kortmed ett
färdbevis längreså särskiltingetbetalningenmed attminne programmeras

särskildainte köperinnebäradettaskulleStockholmstrafiken attbehövs. I man
då istället det aktivaanvändertunnelbanorpå ochmånadsbiljetter bussar utan

också använda kortetmöjligtDetbetalningen. ärstyrka attför somkortet enatt
såområden, kortläsarnadärskyddade anpassatsinpassering tillkontroll vid att

områden inpasserings-därInomdörrar.stängningöppning ochde styr av
.detkontrollerasidentitet ärkortinnehavarensdelsgenomförs kankontroller men

uppehålla finnssig detharkortinnehavaren rättockså möjligt att omatt varange
ställssäkerhetskrav vidmycket högasäkerhetsnivåer på Omplatsen.olika

biometriskamed s.k.också kombinerasaktiva kortetdetinpassering kan
fingeravtryck,då digitaliseradelagratsharmikroprocessorI kortetsparametrar.

innehavare.kortetskopplastekniskt kansom

säkerheten dåockså möjligtdet garanteraaktiva kortetDet gör garanteraatt
Skyddetelektroniskskyddaföröverförs i datanät, post.datainformation attt.ex.

kryptering.ochelektroniska signaturpå kortetsgrundaskan genom
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Aktiva kort informationsbäranesom

aktiva kortet ocksåDet kan användas informationsbärande medium;ettsom
eller sjukjournalerläkar- kan överföras i sin helhet till kortets mikroprocessor.

dåkommerKortet fungera patientens sjukjoumal.att som

aktiva kortetsDet användningsområden begränsas egentligen bara denav
mänskliga fantasin.

Framtidens aktiva kort

ytterligare förbättraFör de aktiva kortens säkerhetsnivå förefalleratt utvecklings-
pekatendenserna användningen biometriskaatt kommerparametrarav att

dåkanöka. Det sig igenkännanderöra kortinnehavarens dennesröst,om av
ochellerfingeravtryck namnteckning. Denna utrustning existerar redan ityp av

kostsam,dag vilketär introduktionengör detta bromsas.attmen systemav

hårt smutsbelastadeI eller fuktiga miljöer svårtdetär använda aktiva kortatt
med dagens teknik. pågårDet utveckling kort, arbetar meden av nya som en

innebärmetod genomförs fysisk kontaktatt mellan kortetsom utanprocessen
Sådanakortläsaren.och öppnar förvägar dåanvändningen,system detattnya

möjligt tiärravläsa korten.är Tanken bakomatt det aktivaär kortetsystemet att
antingen in i dåkortläsare och debiteras kortinnehavarenstoppas fören t.ex. en

med kollektivtrafiken. Men stämpling kortet sker då kort-ävenresan av
innehavaren bara spärren placera kortet i läsaren. Dettautan skerattpasserar

kortet inte fickanäven eller handväskan. Aktiva kort försestas medom ur som
magnetisk högdensitetsmedium det möjligtgör även fjärravläsa påkortetatt

avstånd.relativt Det det möjligtgör kontrollerastora bilförareatt som passerar
ellervägtullar parkeringsplats avgiftsbelagd.ärsom

Telefonins aktiva kort

På håll iflera Sverige har de gamla telefonautomaterna sådanabytts mot som
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aktivt korts.k.för Kronornai stället ersättskort ärettmynt.emot somtar av
avmagnetiseras efter handmarkeringar. Detför eller 8040programmerat som

tickar iväg.markeringarna

varianten aktivaenklaste kort.telefonkorten denförsta svenskaDe är avav
kraftfullaremindre ochdatachipsen blir allt och detTeknikutvecklingen gör att

iinformation kan lagras kortsmycketför hurfinns inga gränser ettsnart som
mikroprocessor.

försettsanvändas dentelefon helstvilken medMed aktivt kort kanett omsom
på kortinnehavarensdebiterassamtalen kommerSLIT, ochkortläsare, atten

hemtelefon.

för tankaredan idag; bilenfunktioner användsmed dessaKort att ta ut pengar,
sigtänka kortframtid kantill databas. I kantillträdeeller ett sommanenen

bensinkort, telefonkort,bankomatkort,ID-kort,i sammanhang,användas alla som
bort kortetinteDet gäller ellerbusskort...kreditkort, inträdeskort, att tappa.

personliga behörighetskodendenPIN-koden,glömma ärsom

standardmâttet på 5,2aktiva korten 8,5 Dede allraärinternationellaDet cm.x
itelefonsamtalkodade för viss mängdplastmaterialflesta är automaterenav -

magnetisktoptiskt, ocholika koda korten;finns medkortläsare. Det sättmed tre
avläsning.för kodning ochmikroprocessor

Communicationsfor MobileGlobal Systemmobiltelefonsystemet GSMdetI nya
s.k. Subscriberfungera. Kortettelefonen skall äraktiva kort förfordras ettatt
intetelefonnumret längreSIM-kort. KortetModulecardIdentity gör äratt

pågår alla GSM-anpassadeanvändamobiltelefon,till vissknutet attutanen
kommer detvilken kortet kopplats samtaltelefon tilltelefoner. Den att ta mot

alltsåaktiva fungerarkortetDethar abonnentens som ennummer.som
människa i ställetknyts till förTelefonnumretelektronisk intelligent nyckel. en

också och kontrollerbarabsolutkortetMan kantill säga attapparat. engeren
fingeravtryck.elektronisktidentifikation användaren ettgenomav
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för tillIstället knutet det bundet tillär äratt ett apparatnummer en en
människa. Och detsamma, det gäller telefonen jobbet,ärnumret oavsett om
i bostaden, i faxen, telexapparaten eller datamodemet.sommarstugan,

Spel och lotterier kan distribueras via telenäten eller de särskilda datanäten.
nåMöjligheterna tekniskt kontakt med spelplatser inte begränsade tilläratt

Sveriges territorium kontakter kan kopplas till hela världen. Ekonomiskautan
påtransaktioner utförs elektronisk väg.

Sammanfattning

bådeSammanfattningsvis kan det aktiva kortet enkeltsägas användaäratt att
och har säkerhets- och sekretessegenskaper. Med kortet kan förbetalastora man
olika tjänster, föra olikaoch mellan konton, lagra relativt storavaror pengar

säkerhetsåtgärdinformationsmängder Som kan kortet efterspärrasextram.m. en
felslag Dåden personliga koden, precis vanligt bankomatkort.tre ettav som

informationen för identifiering användningssättenoch finns lagrade i kortets
fåttmikroprocessor har det bred användning iredan dag.en

påInformationen de aktiva korten kan bytas och förnyas för olika funktionerut
och användningssätt. Kortets inbyggda mikroprocessor har minneskapaciteten

möjlighet lagra relativt mängd information. Det äratt stor t.ex.som ger en
möjligt sjukjournaler i minne.lagra hela kortetsatt

långEtt aktivt kort kan komma användas i funktionerrad i framtiden. Iatt en
kortet finns möjlighet information tjänsterlagra har betalat för,att om som man

inträde till olikakonserter eller När kortet sticksteatrar, sportevenemang.som
in i biljettautomaten, pådetta kortläsare fårinstalleratsär teatern,en som
innehavaren sin numrerade och betalda platsbiljett direkt utskriven. Om det

pågäller onumrerade platser, insläpp travbanor, skulle det räcka drat.ex. att
kortet avläsare vid entréns vändkors.genom en

Motsvarande förfarande kan bli möjligt hemma vid TV-apparaten. TV-Sedan
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betal-TV-apparaten,kortläsarenochmed kortetkan,betalatsavgifterna
ianvändaskanprograminslag. Kortenbetaldavisafördekodern öppnas att

betalkort,busskort,bankkort,sammanhang,olikamånga t.ex.andra som
datainformationenlagradeDentelefonkort.passerkort,kreditkort,bensinkort,

medförsettspersondator,tilldiskettvanligockså användas somenkan ensom
i ellerinläggasinformation kan uttasellertextfilerLagradekortläsare. annan

persondatorer.ur

teknikeninteochfantasindet är somAvslutningsvis kan snarastsägas att
möjligtdetkortDessa gör attaktiva kort.användningsmöjligheternabegränsar av

finnsdetfrån därplatserkontoinnehavareolikamellanöverföra kontanter
mångaifinnasframtid kommainomSådana attkankortläsare.behöriga snaren

lotterier.ochspelideltamöjlighetenvilket attöppnarmänniskors hem

SpelplatsBostaden6.6 som

frågakanDetallmänheten.tillvia datanätdistribueras varaMånga tjänsternya
råd,medicinskavalutakurser,aktuellatidtabeller,tillhandahålla aktuellaattom

ocksåjobb. Det kanledigabostäder,varujämförelser, varauppslagsinformation,
verkställaförsäkring eller post-ettteckna attbiljett,beställafråga enatt enom

orderköp.

sådana tjänsterkanTeleGuidesvenskadetMinitel ochfranskadetI systemet
månganåttredan tusenhemterminalsystemhjälpmedutföras somettav

hushåll.månganå svenskasikt kan väntasochabonnenter, som

aktivt kortochpersondatorenkeleller etthemterminalsystemetMed hjälp enav
ekonomiskautföraoch trans-finansinstitutbanker,via postanvändarenkan

beställningarförbetalaenkeltpå synnerligen sätthemifrån. Man kanaktioner ett
betalnings-olikatillfrån sitt kontoöverföraslag,alla de att pengargenomav

mottagare.
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Det fullt möjligt användaär det förhemmetatt delta i nationella ochattegna
internationella spel och lotterier i framtid. Denna utveckling ocksåharen snar
förutskickats företaget TeleGuide. I skrivelse till Lotteriutredningenav en uppger
företaget att

Teleguide kan galleria mångadär olika tjänsterses görssom en
tillgängliga för allmänheten elektronisk Påmarknad. sådanaen-
elektroniska marknader blir det vanligt saklig informationatt varva
och beställningar underhållning,med inklusive lekar och spel.
Dagens lotterier bland flera sådanaär kantyper, väntasen som
förekomma mångai skepnader i samband med och inom olika
tillämpningar i TeleGuide.
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SPELBEROENDEOMFORSKNING

totala utbudetDet7.1

lotterier och spelNettoförbrukningen7.1.1 av

troligen tillrelaterat det totalaskador spel i samhälletmängden ärDet totala av
finns forskareNågot samband inte debevis för dettaspel. säkertutbudet menav

bl.a. professorspelberoendeproblematiken Sten Rönnberg,förintresserat sigsom
Eckart Kühlhorn, Sociologiskasocialt arbete och professorförinstitutionen

utgår frånuniversitetbåda hypotesenvid Stockholmsinstitutionen, att
påpå alkoholområdet tillämpas spelkonsum-totalkonsumtionsmodellen kan även

i fastavuxit med cirka 55 priserspelmarknadenEftersom den totalation. procent
ha ökat i motsvarande grad.antalet spelberoende1991 börmellan 1970 och

pånågot vad spelmarknad 20,3riktig börhypotesOm denna är sägas om en
angivitsuppgifter förinnebär i real konsumtion. Demiljarder kronor attsom

spelmarknaden har i första hand tagit siktelotteri ochomfattningenbeskriva av -
försäljningenpå i lotter,bruttoomsättningen stort sett motsvarar avsom

fåvadhållning Förrestaurangkasinospel.insatser vid ochbingobrickor och att en
återbetalningemellertidkonsumtion denjämförelse med börrelevant somannan

Vinståterbetal-vinståterbetalning frånräknas bruttoomsättningen.formisker av
schablonmässigtvarierar kanspelarna mellan 45 och 70ningen till procent men
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således tilltill kan skattas 5050 Nettoförbrukningenprocent. procentanges av
år.cirka miljarder20,3 miljarder eller 10 kronor per

påpå invånarevarje innebär totalmarknad 20,3 miljarderUtslaget kronor atten
år.försvensken i genomsnitt 2 400 kronor Genomsnitts-bruttospelar änmer per

således årsvensken cirka 200 kronor eller 100 kronor inettofdrbrukar 1 per
månaden på spel.

Genomsnittskonsumtionen7.1.2

påSvenskarna i genomsnitt 2,8 sin disponiblalägger inkomstut procent avca
vinståterbetalningentill blirspel. Om hänsyn den genomsnittligatarman

nettoförbrukningen den disponibla inkomsten.1,4 Trots denprocent attca av
hushållensinte enskilda förtotala marknaden ökat har de utlägg lotterier och

förhållande årentill inkomsterspel ökat i deras disponibla mellan 1970 och

på1991. Detta tyder den genomsnittlige konsumenten inte spelar för änatt mer
råd någotinnebärvad han sig ha till. Detta konstaterande inte ställnings-anser

till skadligttagande till huruvida spel kan upphov spelberoende.ettge

Sambandet mellan konjunktur och spelande7.1.3

centralbyrånUtredningen har med hjälp Statistiska jämfört konjunkturstatistikav
statistik finns tillgänglig för utvecklingen lotterimed den och spelmark-som av

måhända förvånande någotnaden. En det inte tyckas finnasslutsats är att
dåligaentydigt mellan tider spelande. Däremot finnssamband och Ökat klartett

åttiotalenssjuttio- tillväxtsamband mellan och och reallöneutveckling och den

totala spelmarknadens tillväxt.
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71Figur

Hushållens ATG, tipstjänst, penninglotteriettotalt ochfor spelutgifter för konsumtion
års1985 priser.nationalräkenskaper.och bingo medskatteuppbörd enligt SCBs

1980-92.Säsongrensadekvartalsdata
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19921987 1989 Spader1991 KenoTriss 1986 DagensDubbel 7.Flux

i lågkonjunktur lågkonjunkturStark Svag

Hushållens för inkl spelskatterutgifter definerade utgifter spelär som
återvunnaminus vinstskatter, levereras tillvinstmedel och staten.som
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1Forskning spelberoende7.2 om

Vad spelberoende7.2.1 är

Utredningen konstaterar det sannolikt finns kan bedömasatt personer som vara
vårt fråganspelberoende i land. Genast inställer sig vad krävs för attsom

någonkarakterisera beroende. Gränsen mellan regelbunden starktsom en vana,
beroende och missbruk flytande och delvis subjektivt.intresse, är Att vara

någotberoende behöver inte i för sig innebäraoch beroendet äratt ettav
skadligt problem. I likhet för alkoholberoendemed vad gäller finns intesom
någon kvantitativabsolut för vad kan betecknas skadliggräns som som
konsumtion Det beroendets sociala medicinska konsekvenserellerär ärsom
skadliga för individen eller dennes omgivning.

psykiatrin American Associationhar Psychiatric and StatisticalInom Manual

DSM utformat kriterier för skall räknas problem.vad I DSM lllettsom som
beskrivs spelberoende enligt följande1980 eller spelbegärsjukligt

oförmåga motståEn kronisk och tilltagande impulser till hasard-att
gårtillståndspel. Spelberoende inte sig självtär överett utansom av

åtgärder frånbehandling omgivningen.eller andra Dessutom karakteriseras

tillståndet oförmåga motståtilltagande impulser spela. Detatt attav en
åren; tid, inriktningblir och med ökar insatserochvärre värre man

åren.spelandet med

Hasardspelet skämmer splittrar eller skadar familj och personligaut,
yrkesmässiga visar sig i formoch strävanden, vilket minst treav av

följande

påpolisingripande förfalskning, bedrägeri, förskingringgrund ellerav

påavsnitt föreläsningDetta bygger professor Stenaven
på i VisbyspelakademinRönnberg 1992.
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skattefusk gjorts i syfte skaffa till spel,attsom pengar
försummelser skulder åtaganden,eller andra ekonomiskaav
allvarliga konflikter i familj eller äktenskap grund spelandet,av
lån illegalt eller till ockerränta,av pengar
oförmåga redovisa spelförluster eller spelvinster,att
förlust påarbete frånvarogrund hänger medav av som samman

hasardspel,

behov hjälp frånmed andra för klara desperatattav pengar upp en
ekonomisk situation.

framgårDet denna beskrivning spelberoende problemär i högatt ettav som
innefattargrad den spelberoendes familj, och bekanta.nära Det finnsvänner

amerikanska studier visar, 8 9 i påverkasallmänhet kraftigtattsom personer-
negativt spelberoende Som jämförelse kan nämnas motsvarandeav en attperson.
siffror påverkanalkoholmissbrukares på sin sociala omgivning påligger 4-om
5 personer.

beskrivningen framgårAv också kräver minst ovanståendeatt att treman av
kategorier skall in för någonstämma skall klassa spelberoende.att man som
Erfarna behandlare påstårspelberoende också, fler ovanståendeattav av
kategorier svårarein, destostämmer spelberoende.som

ÄvenHasardspelet beror antisocial personlighetsstörning.en om
spelberoende kommit klammerii med rättvisan, såman som menar man,

spelberoende i allmänhet inte kriminellaatt är eller antisocialapersoner
Överdriveti sin personlighetsstruktur. förekommerspelande naturligtvis

också hos s.k. antisociala personligheter, då frågadet inteärmen om
spelberoende DSM Illzs mening. Det i falldessa frågaären snarare om

sekundärfenomen, försvinner den kriminellaett identifikationensom om
eller antisociala personlighetsstörningen kan elimineras.

Man kan den här beskrivningen spelberoendenotera inteatt av ger en
beskrivning spelaren han besitter speciella personlighetsdrag ellerattav som
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bristandeochpå levnadsproblemså fokuspersonlighetsstörningar. I stället är
självstyrning ellerlåg gradhardettaimpulskontroll, kallar att avmansom man

spel.självkontroll i samband med

DärIII-R.DSMkallas1987 ochDSM utkom sagtDen versionen somsenaste av
påbeskrivs följandespelberoende sätt.

nedanståendeåtminstone fyrakännetecknasMissanpassat spelbeteende avav

fåförsökaeller medspel attsysselsättning medFrekvent att pengar

spela med,
tidunder längre änellerspelande medFrekvent somstora summor

ursprungligen avsetts,
nå denförspelaroftahurochinsatsen attökaEtt behov manattav

känslan,eller högaupphetsningenönskade
spelar,inteirriteradRastlös och manom

därpååterkomst dagenochspelförlusterUpprepade genompengarav
förlorats,för vinna tillbaka vadatt som

spelandet,slutaellerreduceraförsökUpprepade att
ochsocialaskötaskallförväntasdetFrekvent spelande när att man

yrkesmässiga plikter,
spela,förfritidsaktiviteterelleryrkesmässiga attOffrar viktiga sociala,
plikterandraskulder,oförmåga betala trotsspelaFortsätter atttrotsatt

ökarproblemlegala veti arbete fritid elleroch genompersonentrots som
spelandet.

alkohol-beskrivningmotsvarandeliknarBeskrivningen spelberoende avav
beroende.

förlitetalkoholhaltiga dryckermedsysslarofta ochdricker förMan

ofta,

Dricker än avser,mer man
dosen,Man behöver öka
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får slutar,abstinensbesvärMan manom
minskaellerslutaförsökgjort upprepadeharMan att ner,

jobbet,skötaumgås familjen ellermedfördricker i ställetMan att
och socialt umgänge,fritidföre arbete,alkoholenMan sätter

man problemendrickafortsätter somMan vet atttrots attatt
ökar.skapat baradrickandet

alkoholmissbrukockså beskrivningåterfinns iintekategoriendaDen avensom
beskriverIII-RDSMförlorat.återvända vinna igen detförär attatt man
beroendeileversålunda beroende spelaren ettden somen personsom

underbeskrivetdock spelmanifinnsFortfarandealkoholism.jämförbart med

huvudrubriken impulskontrollstörning.

kännetecknatSammanfattningsvis spelberoendekan sägas avvara
normali övrigtbeteende hosokontrolleratmindre someller personett enmer

hasardspeltillmotståoförmåga impulsertilltagandebestår kronisk och attav en
trygghet.socialaekonomiska ochfamiljenspå ellersinbekostnad egenav

alkoholberoendeochspelberoendemellanJämförelser7.2.2

mellanlikheterföljandeutifrån iakttagelser observeratkliniskaForskarna har

alkoholisterspelare och

de sökersig själva. Detta görmedmissnöjdaBåde alkoholister och spelare attär
skalldevillförändringarsinnestillstånd. Dessaupplevdasinaförändringar av

spela.ellerdrickaqffekterpositivaoch de förväntar sigsnabbtkomma attav

likaså ejfektemalikheter,blivitblivit harde vad detill avBakgrunden storaatt
kräkningar,darrningar,svettningar,Så kraftiga abstinenssymtombruket. är t.ex.

påtagligamycketetc.apati,skrik,ochångest, ihuvudvärk, ont gapmagen,oro,
femtedel spelarna.hos minst aven
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återfallbruk och tämligen likartade. FörFaktorer analysenärstyrsom av
verkar principerna det alkoholvanor Såvälmissbruket relevant.styrom som vara

alkoholister väljer situationer kan stimulera till ellerspelare skäl försom som ge
bråkställa till förmissbruk. Att med sin i ilskan dörrenatt utman rusa genom

på Bådei till bingooch fara exempel detta. spelareväg är och alkoholisteret
svårigheteroch sluta. jagar kicken. flyrhar sug De De problemen ochatt

förmåni omgivningen till ocksåför spelet. De uppleverobehagen obehagstora
sitt missbruk. Lögner förnekanden båda.till följd och typiska förärav

personlighetsdragVissa och beteendemömter verkar i högre utsträckning förekomma

både alkoholister och spelare. De igen sig i skildringarhos känner varandrasom
mångaiBehandlingen blir likartad.liv. hänseenden

skiljer framför alltDet är spel medför andra sociala sanktioner.att typersom av
utanpå någoninteDet spelare. försummarmärks Man inte sittär likaatt yttre

spelare. Spel luktar inte. Lidandet hos anhöriga blirmycket dolt ochsom mera
svårupptäckt. frånMedan sanktionerna omgivningen för alkoholist oftaen

långsamt såoch stegvis, förkommer kommer de spelare.tvärt Spelarenen
in i ocksåspringer Det tydligt skiljer frånvägg. alkoholistens.a.s. en som

problematiken i det fallet förknippad någotspelaren är medäratt ena man
medan det i det fallet fråga någondricker andra inte påverkankemiskär utanom
åstadkoms med beteenden och psykologiska skeendenen som

också medEn mycketspelare gör vad drinkare vanligenän gör.av mer pengar en

lånarhosLidandet spelarens anhöriga Spelarenstörreär bedrar och ärpengar,
inteirriterad han vinner.när

ocksåskillnad finns i förhållandeEn spelarens till Icriminalitet. En spelare själatt
lånar.bara Spelarenaldrig han har moral. Han sig kunnasträng klaratror av-

begå brott. Närproblemen spelaren ställs inför kravet betalautan att att en
långtligger självmordetspelskuld inte borta. Spelare betraktas ofta som

i sitt umgås. Han betraktar sig självöverlägsna sätt lite bättre ochatt som
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tänkande vanligtotursförföljd. Magisk ärmärkligtandraän merasmartare men
förluster.fråga inspeladetsärskiltspelare ärbland attomom

många finns detspelberoendeHur7.2.3

institutionensociologiska vidundersökninggenomfördnyligenEnligt aven
betraktaskanuniversitet finns det 16 000Stockholms sompersoner som

50 000 kronorförspelar änspel. Dessastorkonsumenter mer perpersonerav
kvalificerad behandlingi föråterfinns behovår. ärBland dessa avsompersoner

Sådan behandling idagkanifrån spelberoende. endastsittkommakunnaatt
året.handfullerbjudas personer omen

därförsaknasi sin linda. Det vetenskap-spelberoendeforskningSverigeI är om
vårt Undersökningar ii land. USA,spelberoendetomfattningenförliga belägg av

fyramellan 0,25 och befolk-visatAustralien harochKanada procentatt av
välgörenhetsorganisa-spelberoende. Den tyskakarakteriserasningen kan som
tyskar behövdeomkring 160 000det fannsberäknadeCaritastionen att som

G. Meyer, Journal1989. ofsitt spelberoenderådgivning behandlingoch mot
Översatt förhållanden skulletill svenska detta5.11.Studies vol 8Gambling

i behov0,3 procent skullesvenskaromkring 23 000innebära varaatt av
beräkningarocheller behandling. Enligt utförtsspelberoenderådgivning för som

grundvalStockholms universitetvidinstitutionensociologiska av enav
antalet spelberoende enligti Stockholms län kanspelberoendekartläggning av

riket.till 1900 för helaDSM-III-R uppskattas

sociala konsekvenserSpelberoendets7.2.4

risk drabbasmissbrukarelikhet andralöper i medspelmissbrukareEn att av
andra problemekonomiska och förmedföraMissbruket kanutslagning.social

närstående.
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7.2.5 Vilka spelformer skapar spelberoendemest

Några entydiga belägg för vilka spelformer skapar spelberoende harmestsom
irteännu Enligt den amerikanske psykiatern Robert Custer kanpresenterats.

följande beroendeskapande faktorer identifieras

Graden skicklighet krävs för deltagande i spelet,av som
Tiden mellan insats och vinst belöning,.
Möjligheten öka insatserna,att
Frekvensen vinster belöningar,av
Tillgång till spelplatser och spelmöjligheter,.
Graden social acceptans,av
Spelplatsens utformning.

Med utgångspunkt från de nämnda faktorerna Custer indelning igörovan treen
spelformer och därmed besläktade aktivitetergrupper av

1 Ger starkt spelberoende Aktier,optioner,handel
Tärningsspel
Black Jack
Poker
Hästkapplöpning
Vadslagning
Roulett

2 Ger .nåttligt spelberoende Hundkapplöpning
Snabblotter

Ger3 spelberoende.itet spelautomater
Lotto
Veckolotter
Bridge
Bingo

7.2.7 Olika slags spelare

Custer beskrev sina resultat i boken When luck Help for compusliveout.runs
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kategorier.i sjuklienteletindeladeHanfamilies.and theirgamblers

Professionella spelare
ochaktie, valutaSverige. RäknasispelareprofessionellaantalfinnsDet ett
inteharprofessionell spelareobetydlig. Enintekretsenfastighetsspekulanter är

arbete.sitt spel. Spelnöje ärmycket av

spelareKriminella
illegalt spelheltidsigspelareKriminella ägnar

sociala spelareTillfälliga
Debjuds.tillfällespelarspelar. De närflestadesociala spelareTillfälliga är som

kanDessa spelarepå bingo-lottospelakompisar,medspader etc.drakan en
låta bli.spela eller

spelaresocialaSeriösa
åkerochi tidningarnaspelbilagornaHan läseri spel.regelbundetdeltarDenne

spela.förKöpenhamnHelsingfors ellertilliväg attgärna

flyktspelareSociala
ellerbesvikelseilska,spänningar,medbliförspelarDessa spelare att oro,av

frustration.upplevdannan

spelarePatologiska
behandling.omedelbaroch behöverspelberoendesjukligtspelare harDessa ett
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ÅRSUTVÄRDERING ÄNDRINGAR 1 LOTTERI-AV 1989s.
LAGSTIFTNINGEN

Kartläggningen8.1

årskommittédirektiven iUtredningen skall enligt utvärdera 1989 ändringar

omfattningenlotterilagstiftningen. För kartlägga och utvecklingenatt av
lotterimarknadenlotterier och dess andel den totalafolkrörelsernas samt attav

tillståndsmyndigheternauppfattning de och den centralahuren om nya
sina uppgifter utredningen itillsynmyndigheten hanterat har samarbete mednya

centralbyrån tillgängligt statistisktStatistiska och Lotterinämnden dels bearbetat

material genomfört omfattande enkätundersökning till landets samtligadels en
åklagarmyndigheterpolislänsstyrelser, och lotteritillverkare.kommuner, samt

myndigheterna vissa fallSvarsfrekvensen mycket god i hadeävenvar om
påfallande svårt frågorna.besvaraatt

ingåendeNågon exakt kunskap inte undersökningen analyseraattger genommen
i samarbete med Lotterinämndens vi i de flesta fallmaterialet experter tror oss

sanningen. kartlägga illegalamycket När gäller försöket denligga detnära att
fåttvi dock bristfälligt underlag.spelmarknaden har mycketett

i bilagaUndersökningens resultat redovisas utförligt
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8.2 Utfallet för folkrörelserna

Kartlåäggningen folkrörelsernas andel lotteri och spelmarknaden visarav av att
den i varit oförändrad någoteller ökat under periodensort sett 1989-1991.
Omsättningen i fasta priser har minskat med cirka Statens lotterierprocent.en
har rmirskat tvåcirkamed Förklaringen till folkrörelserna hållitprocent. att
ställningarna framförallt bingospelet och rikslotteriernaär ökat medsom sex

respektive fyra fastai priser. De lokala och regionalaprocexnt lotteriernaprocent
har rminskat betydligt. framgångarnaDe relativa för folkrörelserna har dock inte

frånförväntningarna då1989 allmäntmotsvant räknade med kunnaattman
vinna illbaka förlorade marknadsandelar. Folkrörelsernas behållning av
lotteriiverksamheten har dessutom minskat med nio i fasta priser.procent

Tillståindsbelopp, verklig försäljning nettobehållningoch för rikslotterierna under
åren ll9å9, 1990 och 1991 redovisas i tabell 8.1, 8.2 respektive 8.3.
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Tabell 8.1

95MkrRIKSLOTTERIER 1989 +

NETTO-TILL- VERKLIGORGANISATION
STÅNDS- BBHÅLLNINGFÖRSÄLJN
BELOPP

Astma-Allergi 629450 47 29
Blå 70Band 1 0,7 0

100 250,0250,1 0,1Barncancer
Båtunionen 70 291 0,7 0,2

78 31Cancerfonden 37,5 29,2 9
100 332,68 8Centern

23882,5 2,2 0,5DHR
Diabetes 96 330,41,25 1,2

50100Esperanto 0,1 0,1 0,05
kärn-motFolkkamp.

100 50kraft 0,1 0,1 0,05
Frisksport 501000,2 0,2 0,1

67 380,8 0,31,24 H
Gymnastik 11901 0,9 0,1
Hemslöjdsförbundet 3330 0,020,2 0,1

25Hemvärnet 1001,2 1,2 0,3
Hjärt- lungsjuka 95 42och 2 1,9 0,8

93 35IOGT 50 46,6 16,3
98 43-- 61,2 26,462,5

101000,3 0,3 0,03JUF
19804 3,2 0,6KDS

67 60,410 6,7KFUM
Litteraturfrämjandet 229318 16,7 3,6

Industriförbund 100 11Malmö 2,75 2,8 0,3
54 155 0,4Moderaterna 2,7
25-- 2 0,5 0
85 121,7 0,2MHF 2

331003 13PRO
50Polisidrott 800,2 0,10,25
58Psoriasis 96 1,42,5 2,4
40Ridsportens 100Cent. 0,211

95 21Röda 0,4Korset 1,92
45Skolidrott 900,9 0,41

Sociald. 2979 30,5A-lott 107135
Kombi 4185-- 127 51,9150
Kvick 3199 21,2-- 69,270

Stadsmissionen 25100 0,2511
5487 0,71,31,5VPK
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Tabell 8.2

96RIKSLOTTERIER Mkr1990 +

ORGANISATION TILL- VERKLIG NETTO-
swänos- BEHÅLLNINGFÖRSÄLJN
BELOPP

Astma-Allergi 933 2,8 0,6 22
71BRIS 25 17,7 203,6

Blå Band 461,3 0,6 ..
-- 671,2 0,8 ..

100Barncancer 0,1 0,1 250,025
Bowlingförbundet 831,8 1,5 270,4
Bridgeförbundet 501 0,5 ..
Brottn.förbundet 0,2 750,15 670,;
Båtunionen 1 1001 200,2
Cancerfonden 37,5 8532 3210,3
Centern 16 7111,3 212,4

2,5 eoDHR 2 200,4
Diabetes 881,25 1,1 360,4
Esperanto 0,1 1000,1 500,05

kärn-motFolkkamp.
kraft 0,2 500,1 500,05
Frisksport 0,3 1000,3 0,1 33

1,2 674 H 0,8 380,
Gymnastik 1 800,8 0
Hemvärnet 1,5 200,3 330,1

lungsjukaHjärt och 2 951,9 370,
75 95IOGT 71,1 4431
62,5-- 57,9 93 4325,1

0,4 0,25 63JUF 40,01
5 4,5 90KDS 160,7

10 3,4 34KFUM ..
Konserthuset 3 0,8 27 ..
Litteraturfrämjandet 20 18,8 94 - -IndustriförbundMalmö 100 133 0,43
Moderaterna 60 233 0,75

52MHF 151,3 0,22,5
PRO 100 413,2 1,3,2
Polisidrott 0,25 - - - -Psoriasis 96 582,4 1,42,5
Röda Korset 1002,5 162,5 0,4
skolidrott 90 450,9 0,41
Sociald. A-lott 63 19120 76 14,;

Kombi-- 88 36162,5 143,1 52
Kvick-- 54105 56,4 2, 4

Stadsmissionen 1001,2 251,2 0,
Tennisförbundet 100 0,5 501 1
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Tabell 8.3

%Mkr +RIKSLOTTERIER 1991

NETTO-VERXLIGTILL-ORGANISATION BEHÅLLNINGsrånns- FÖRSÄLJN
BELOPP

487 0.1Astma-Allergi 2,63
67 325,316,725BRIS

Blå Band
100 500,050,10,1Barncancer

Bingolotto 48
1470 0,1Båtunionen 0,71
2678 7,729,337,5Cancerfonden

59 262,49,416Centern
DHR
Diabetes

..21Generation 2,6Rökfri 12,5En
6050 0,030,00,1Esperanto

100 330,10,30,3Frisksport
20100 0,10,50,54 H

Hemslöjdsförbundet 1
73 250,20,81,1Hemvärnet

3776 0,7lungsjuka 1,9Hjärt- 2,5och
3878 22,258,875IOGT
3322 2,26,630Ishockey

550 0,010,20,4JUF
61 100,54,98KDS
77 9Litteraturfrämjandet 1.315,420

iLokalrevyer
..2015Samverkan

Lotteriservice 10PRO
2448 1,5kärnvapen 12,5 6,1Läkare mot
10100 0,3Industriförbund 33Malmö

100 321,13,53,5PRO
33100 0,10,3Polisidrott 0,3
6796 1,62,4Psoriasis 2,5

85 625,38,510RF
1797 0,52,93Röda Korset

40 250,050,2Skidskytte 0,5
4590 0,40,9Skolidrott 1
2597Kombi 68Sociald. 275282,5

45 10,3Kvick 40,590--
Trippel 150--

42100 0,5Stadsmissionen 1,21,2
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8.3 Kommunernas hantering lotteriärendenav

Lotterifrågorna handläggs i allmänhet fritidskontoren. Antalet kommunerav som
frågorna handläggs kommunkansliet förvånansvärtdockuppgett att är 78 st.av stort

fleszaDe kommuner kontakten med föreningarna fungerat braatt ochuppger att
föreningarna uppfattat kommunernas roll i lotteriärenden positivt. I de flestasom
kommuner hanteras lotteriärenden årsarbetskraft.halv I kommunerna fannsav en

Mångasammarlagt 2100 kontrollanter. kommuner har upplevt övertagandetatt av
tillståndsgivningför till lokala lotterier endast medfört enstaka problemansvaret som

krävt tid.har mycket Sammantaget har dock inte mycket tid krävts för hantera deatt
uppstått.problerr. som

8.4 Lotterinämnden

Både kommuner och länsstyrelser sig nöjda med Lotterinämndensuppger vara
utbildningsinsatser ifråga kvalitet, innehåll och uppläggning. De flesta är överensom

Lotterinämndens föreskrifter rådoch allmännaatt tydligaär och inte förom
detaljerade.

8.5 Avgifter

kostnadernaDe totala för kommunernas lotterihantering uppgick till cirka 20 miljoner
förkronor 1991. För länsstyrelserna uppgick motsvarande kostnad till omkring tre

miljoner kronor. Intäkterna i form avgifter uppgick till omkring tioav procent av
kostnaderna.
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FÖRSLAGÖVERVÄGANDEN OCH

utgångspunkter forslagfor utredningensAllmänna9.

principspelmarknaden bör alltjämt iLotteri- och9.1 vara
förbehållen folkrörelserna och staten

lotteri-principennuvarande grundläggande ochUtredningen den attatt omanser
förbehållen alltjämt skallfolkrörelserna och gälla.skallspelmarknaden statenvara

tillgodoseruppdelad mellan anordnarereglerad ochMarknaden bör somvara
ändamål undantagsfallallmänna. Endast i kanallmännyttiga eller det accepteras

vinstintressen.används för privataspelbenägenhetallmänhetens attatt gynna
områdenvissatolereras inom väl avgränsadeKommersiella intressen kan som
serviceföretagtivolinöjen. Kommersiellarestaurangkasino och marknads- ocht.ex.

ofta nödvändiga för verksamhetenlotteribiträder och spelanordnare är attsom
genomföras.skall kunna

tillsyn och kontrolleffektivSamhället bör alltjämt utöva9.2 en
spelmarknadenlotteri- ochöver

försäkringsverksamhetochfordrar liksom bankLotteri- och spelverksamhet en
enkelt detill detta heltFörklaringentillsyn och kontroll. är storanoggrann
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Såväl den personaleni verksamheten.omsättspenningsutnnor somegnasom
effektiv tillsyn och kontroll nödvändigEnofta för frestelser. ärutsättskunderna

och för allmänhetensförluster bevaraverksamhetenför skydda attbåde motatt
påsådan. verkar lotteri- ochDe aktörerför marknadenförtroende somsom

begränsningar handlingsutrymmet.måste sig i vissadärför finnaspelmarknaden av

sigomfattning har i ökat behovetökadeoch spelmarknadensLotteri- av en
fårriktning inteförslag i liberaliserandeUtredningensoch kontroll.tillsyn

möjligheter gripa in oseriösaförlorar sinasamhälletinnebära att motatt
datateknikens aktiva det möjligtkortmarknadsaktårer. Den moderna gör att

eller inhemska företag ellerutomlandson-linespel anordnasidelta avsom
tillstånd.för Bostaden och arbetsplatsenuppfyllerinte kravenprivatpersoner som
spelplatser sociala skadorokontrollerade medförvandlas tillkomnakan att som

bli för otillbörligriskerar dessutomspelanordnarnalegalaDeföljd. att utsatta

konkurrens.

påavseenden skärpningar kraven hurinnebär i fleraförslagUtredningens av
uppstramning lotterilagstiftningenskall anordnas. En utgörlotterier och spel av

förhärskande bl.a i Stor-nån regelverkanpassning till de ärvissi somen
mening nödvändigt balanserautredningens detEnligt äroch USA.britannien att

gripa inmöjligheter för samhället därökadeintäktsmöjligheter medvidgade att
behövs.det

möjligheter finansiera sinökadeFolkrörelserna bör att9,3 ges
spellotterier ochmed intäkterverksamhet av egna

betydelsefull för demokratin och denvaritverksamhet harFolkrörelsernas

organisationerna kommer alltutveckling. ideellaDevälfärdsstatensmoderna av
i framtiden. Människor slutersamhällsnyttig rollviktig ävenspeladöna enatt
frågor sina intressen.och odlaföreningar för lösaattsig gemensammasamrnan ;

sysselsättning ochfår vettiginom folkrörelsernasoch ungdomBarn enenram
många föreningsdrivenfall kanarbetsformer. Ii demokratinsovärderlig skolning
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till offentligaverksamhet viktigt komplement det huvudmannaskapet.ettvara

frånUtredningen formerolika stöd landstingen ochatt staten,anser av
betydelsefullt för finansierakommunerna folkrörelsernas verksamhet.är att

påverkaoffentliga direktaKrympningen den sektorn kan dock förutrymmetav
frånbidrag till folkrörelserna. Intäkter reklam och sponsring minskatsom som

lågkonjunkturen, frånföljd kan inte eventuellt bortfallersätta denetten av
offentliga sektorn.

måste utsträckningFolkrörelserna därför i högre för närvarande förlita sigän på
Ökadesåsom lotterieralternativa finansieringsformer och spel. intäkter av

åstadkommas följandelotterier och spel kan enligt

förutsättningarna för anordna attraktivare traditionella lotterieratt
förbättras folkrörelsema möjlighet lotterieranordnaatt att medgenom ges

andelstörre penningvinsteren

tillåts inom för folkrörelsedomineratspelformer ettramennya
spelföretag

såförenklas blirdet möjligt befintligareglerna göra spelatt att
attraktivare minska kostnadernaoch

bingoskatten slopas

med statliga spelföretag underlättassamarbetsformer

Utredningen i likhet års årsmed och 1987 lotteriutredningar1972 detattanser
otillfredsställande statligade spelen brett sig bekostnad ideellaär deatt ut av

måsteorganisationernas spel. Denna utveckling brytas folkrörelser-attgenomnu
i första hand och bättre förutsättningar för självfinansier-större utrymmena ges

ing lotteri och spelverksamhet.genom egen
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Ökade intäktermedför inte endast ökadesjälvfinansieringmöjligheter till utan
det enskildaoch ökat förockså bidragsberoendeminskat utrymmeettett

spelområdetpå kanlotteri ochStatlig företagsamheti samhället.initiativet
samhällskontroll verksamheten. Deteffektivmed behovetmotiveras avav en

på skulle mindreverksamhetfolkrörelsernasinget tyderdockfinns att varasom
minskade.statliga särbehandlingeneffektiv denän om

spelmarknaden kommerställningspelföretagens dominerandestatligaDe
överskådlig i liberaliserande riktningförslagbestå tidundersannolikt ävenatt om

mellanfördjupa det samarbetedärför behovfinnsgenomförs. Det attett av
beståSamarbetet kan bl.a.redanspelföretagenfolkrörelserna och äger rum.som

on-lineterminalersamutnyttjandeproduktutveckling,teknik ochi avgemensam -
lTLITl.

anordnamöjlighetFolkrörelselotterierna bör att9.4 ges
andelmedtraditionella lotterier störreattraktivare en

penningvinster

statliga lotterier och spel kommerutbudetmed detkonkurrensenI stora av
möjligheterna anordnaDe begränsadelotterier oftast till korta.folkrörelsernas att

huvud-folkrörelserflertalpenningvinster harmedlotterier angettsett varaav
få lotterier.svårare avsättning förblivit allttill detorsaken attatt egna

konsumtionsmönster hos denändratAnledningen till detta kan ettvara
detköper lotter endastfärre konsumenterAlltlottköpande allmänheten. av

Möjlighetenviss verksamhet.förening ellerstödja vissde villskälet attatt enen
ofta mindre lockandepresentkort upplevsellervinna ett avsomen vara

enskildes krav kaneller deninte behövsVarorkonsumenterna. passarsom
vissvalfrihet handla ivisserligenPresentkort störreundvaras. att varor enger
förbetala skulder skullemöjligheteller butikskedjabutik att t.ex. avenmen

frihetformvinst ibehov. Enangelägetmånga ett pengar germotsvara avmera
behövs.bästvinsten där denanvändaatt
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bidrarinköpsrabatter tillfördelendenvaruvinster attharlotterianordnarenFör
inköpsvärdet.högreallmänhet äni ärvinstvärdetlönsamhetlotteriets attgenom

till verkligtfokuserasdenockså underlättaskanlotterietMarknadsföringen omav
årPå hardrömresan.ochdrömbilenvinster senareattraktiva t.ex.som

alltbetydligt störreökatvaruvinsterdistributionenför genomkostnaderna av
portokostnader.ochpersonal-

för närvarandeutsträckning äniföreslår folkrörelserna större gesUtredningen att
med andellotterier störretraditionellaattraktivareanordnamöjlighet enatt

möjlighetenkvarstår givetvisönskardeFörvinstplanerna.ipenningvinster som
varuvinster.erbjudaendastatt

fårlotterier intefolkrörelsernasipenningvinsterandelenUtredningen attanser
marknadsuppdelning blirnuvarandeförförutsättningarnaså attstorvara

svårförenlig med nuvarandekanfullständig frihetändrade. Enväsentligt vara
Om lotteri-lotterier.traditionellafolkrörelsernasförskattebefrielseregler om

förmarkantökabehövaomsättningentillämplig skulle attskulleskattelagen vara
sådan ornsättnings-Utredningenminska.nettobehållningen skall attinte enanser

fria.släppspenningvinsternaföljdtillosannolik endast attökning är av

förspel inomtillåtas anordna ettbörFolkrörelsema ramen9.5 nya
spelföretagfolkrörelsedominerat

närvarandeförutsträckning görÄven tillåts äni högrepenningvinsterom
kommeralltjämt haspelbolagenstatligadebedömningen attdenutredningen att

inarbetadeupparbetad kompetens,Decennierpå lotterimarknaden.försteg avett
fungerandevälminstoch intemarknadssignalerförlyhördhetprodukter, en

intelotterier kommertraditionellaförmarknadenförsäljningsorganisation gör att
fromma.folkrörelsernastillförändringardramatiskaundergå någraatt

spel intelotterier och kanintäkterfolkrörelsernasUtredningen egnaavattanser
introdu-förutsättningarfolkrörelserna attmindremedväsentligt änöka att ges
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spelformer i utsträckningstörre konsumenternas ändrademotsvararsomcera nya
önskemål.ochspelvanor

Utredringen har i delrapporten Kasinospelrverkswnhet i follaörelsemas tjänst
lämnatSOU 199233 utförlig redogörelse för hur svensk kasinospelsverk-en en

skulle kunna utformas.samhet En sammanfattning utredningens övervägandenav
fråga ochdenni organisationsskissi finns i bilagaen

bl.a. bildandet friståendeI övervägs stiftelse folkrörelsernadärrapporten av en
finnsoch representerade i Stiftelsenstyrelsen. skall ändamålha tillstaten att

folkrörelsernasfrämja lokala barn och ungdomsverksamhet fördelaattgenom
från stiftelsenöverskottet majoritetsägt spelföretag.ett av

tillMed regeringenhinsyn valt tillkalla särskild utredareatt medatt uppdragen
föreslå regler för eventuell svensk kasinospelsverksamhet avstår utred-att en

frin vidare sådanöverväganden förslagningen och spelverksamhet.om

dåspelformer frågakanDe komma i olika formerär automatspelsomnya av
idag förbjudna i Sverige. Medär hänsyn till den debatt och opinionsom som

årsföregic 1979 förbud utbetalningsautomater utredningenärmot inte beredd
föreslå generellt upphävande förbudet utbetalningsautomater.ett Denatt motav

utformningen förbudetnuvarande har dock gjort det omöjligt för folkrörelser-av
utnyttja sig modern lättkontrollerad teknik för försäljning sinaatt avna av

lotteriprodukter. Den ocksånuvarande regleringen har lämnat förutrymme en
illegalsnabbt väsande spelverksamhet.

föreslårUtrednngen därför förbudnuvarande endast skall sådanagällaatt
spelaubrrater konstruerade förär betala vinst uteslutande i formattsom ut av

vinstmöjlighetenoch där uteslutande beror slumpen penning-pengar av
automater. Detta innebär utredningen föreslår spelautomateratt äratt som

förkonstruerade betala vinst huvudsakligen i formatt värdebevis,ut av
liknande tillåtasspelpolzttcr eller skall värdeautomater. Kravet lottsedel som

bevis för deltagande i lotteriet slopas. Vinst skall kunna återspel.föranvändas
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hanteringstekniska skälskall kunnatill hundra kronorvinsterSmärre avupp
Tillstånd därmed kunna för spelfrån kommerutbetalas attautomaten. ges

videolotterier.t.ex.

på sådanaanordna spelföreslås skallfolkrörelserna rättVidare attatt ges
vinst i formför betalakonstruerade ochspelautomater är utatt av pengarsom

skicklighets-skicklighethuvudsakligen beror deltagarensvinstmöjlighetendär av
påför spel Pajazzo-Tillstånd därmed kunnakommerautomater. t.ex.att ges

automater.

någrainte behöverform automatspel socialadennaUtredningen att geavanser
effektiv tillsynför ochverksamheten kontroll.utsättsskadeverkningar enom

tillåtnafråga Spelplatsi högsta ochbegränsningarFörutom automater perom
föreslår utredningen tillståndvinstmöjligheterinsatser ochbegränsningar attav

spelföretag. Om det skullefår folkrörelsedominerat möjligttillendast ett varages
få tillstånd risk för kortsiktigafinns vinst-föreningarför enskilda attatt en

få förintressen kommer ett stort utrymme.att

skall tillförasoavkortat det lokaladetta spelUtredningen överskottetatt avanser
Yrkesmässig idrottsungdomsverksamhet.och ellerföreningslivets barn -

lotterirnedel. Utredningeninte finansieras mednormaltkulturutövning bör
aktiviteter skallfrån beskriva deavhåller i detalj stöd.sig dock att som

försvårasådana pekpinnar kan rationellvisatTidigare erfarenheter har att en
givnafördelning resurser.av

föreslås behovsprövning.fördelat efter FörbliöverskottetHälften attenav
dennautredningen del fördelasadministrativa merkostnaderundvika attanser

enligt principerorganisationercentralafolkrörelsernasmellan t.ex.som
Huvudorganisationerna fårstatliga aktivitetsstödet.detmedöverensstämmer

fördelningen överskottsmedlen till lokaladenbesluta närmareeget avansvar om
så hänsynutformas kanfördelningsnyckel bör tillEn flexibelföreningar. att tas

till statiskainte medverkar ochoch stödetkvalitetsaspekter cementeraattatt
förändring förnyelse.nödvändig ochbyråkratiska strukturer eller motverkar
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fristående instans,huvudorganisationerna börFördelniigen mellan göras av en
folkrörelsekollektivet.hela det aktuellaförutsätts tillgodosestiftelse,t.ex. en som

sådan både representerade.folkrörelserna ochinstans kanI staten varaen

påverkainsatser intäkterna.föreningslivet kunnalokzla skallDet egnagenom
föreslår lokala föreningarhälften överskottet tillförsUtrednirgen därför att av

förhålhnde förförening skall kunna vissttill gjorda insatser. Eni ges ansvar
fleraskötsel eller ochmarknadsföring, tillsyn ochutplacerng, automaterav en

direkt tilföras viss del intäkterna.aven

lämna förslag till hurUtrednirgen erbjudit spelmarknadens aktörerhar attsex av
Cherryföretagenkunna organiseras.folkrjrelsedominerat spelföretag skulleett

Lotteri- och Spel AB, FSL AB, harKnussonbolagen AB FolkrörelsernasAB, och
organisationsförslag. Utredningenoch harutförliga beräkningarinkommt med

låtitfrån utföra investeringsbedömning ochuppgiftermed utglngspunkt dessa en
analys kostnads- och intäktsposter.av

på beräknas tillföra folkrörelser-spelautomaterFullt utbyggt kan spel dessa slags

år. 7se bilagaminst 600 miljoner kronorna per

försvårar utvecklandet befintliga lotterier9.6 Vissa regler avsom
spel slopasoch bör

råd innehåller vissaföreskrifter allmännaLotterilgen Lotterinämndens ochoch

försvårar befintliga lotteri-utvecklandet de ochregler onödigtvis avmm
iavkastning och minsta andel vinster lotterispelformerna. Regler skälig ettom

för omsättningen handkomnit för deltill motverkahar att stor tasatt av omen
pålotterier inte skall beslagkonsiltföretag läggaoch olönsammaattav

lotterier konsumenterna skall hamarknadsutrymmet för lönsamma samt att en
befogat marknadenrimlig viistchans. Utredningen det störreatt ettvara geanser

frågor.utrymmei Bedömningen det meningsfullt anordnadessa är att ettav om
tillståndsmyndigheten.på bingospeletlotteri bör inte ligga När det gällernormalt
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tillståndsmyndigheten emellertid förbör ha lagligt stöd motverkaett att
i för medföraöveretablering. Särskilt kan antal spelplatsertätorter ett stort att

föreslårkostnaderna för anordna spelet blir oacceptabla. Utredningen därföratt
påpå så tillståndsmyndigheten iårskälig avkastning modifieraskravet sättatt att

avslå påansökan denna grund endast det föreligger särskilda skäl för det.en om

vissa fall konsumentens beslut köpa inte i första motiveratI lott handär att en
vinna stödja viss verksamhet. Vetskapen lotterictsatt utan att attav av en om

behållning går ändamål någottill allmännyttigtoavkortat slag kanett ettvaraav
sådanaförsäljningsargument attraktiv vinstplan. fallbättre I bör anordnarenän en

förhållandevinster i till finrasbestämma andelen insatserna. I lagen bör dock

på minst insatsernakrav 35 skall användas för vinsterett att procent samt attav
påanordnaren, konsumentupplysning, skall insatsernas fördelning ettsom ange

påtydligt Detta kan uppgifterna trycks lottsedel ellersätt. göras attgenom en
anslås i spellokal.

9.7 samarbetsformer mellan folkrörelsema och spelföretagstatens

Riksdagen bemyndigat riksdagens Tipstjänsthar ombud till AB bolagsstämma att
år.miljonergodta stöd till idrotten med 55 kronor till idrottenStödetett per

något intäkter lotterier och spel.änmotsvarar procent statensen avmer av
får ändamålslotteriPenninglotteriet enligt regeringsbeslut årAB anordna ett per

behållning går ändamål.oavkortat till konst, och andra kulturellateatervars
Utredningen visshar andel de statliga spelföretagensövervägt om en av
behållning bör öronmärkas för utbetalning till folkrörelserna. I andra länder är

behållningvanligt vissdet bestämd statligt spelföretagsatt procentsats etten av
idrottsändamål. bådeför tillFram och med 1949avsätts ABt.ex. avsatte

Tipstjänst Penninglotteriet behållning idrottensoch AB bestämda delar sin tillav
ändamål.främjande respektive allmännyttiga

Utredningen användningen intäkter lotterier och spel Skillatt statensanser av av
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frånhändas olika behov varandra. Stödetintebör rätten vägaRiksdagen motatt
gårspelverksamhetenberoende brafolkrörelserna bör heller görastill av om

frånUtredningen förutsätter dock överskottet eventuelldåligt.eller att en
tillförs folkrörelserna.internationella reglerkasinospelsverksamhet med

det samarbete förekommer mellanförutsätter vidareUtredningen att som nu
beståspelföretagen i framtiden.statliga kommeroch defolkrörelserna att

istatliga spelföretagen och ATG sindessutom deUtredningen attanser
intäkter lotteriertill folkrörelsernas behov ochskall hänsynplanering ta av av

spel.
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DEN10. NYA LOTTERILAGSTIFTNINGENS UTFORMNING

10.1 Den lagtekniska utformningen

Utredningen förstålotterilagen bör bli enklare och tillämpaatt attanser genom
flera materiella regler in i lagen. Detta innebär ramlagskaraktären tillatt tas att

försvinner.del De reglerna statliga lotterier, ATGstor ochnya om ett
folkrörelsedominerat spelföretag dock endast den för tillstånd,yttreanger ramen

Regelförenkling behöver inte innebära paragrafer iantalet lag minskar. latt en
utredningens förslag fått så mångahar lotterilagen dubbelt paragrafer.

Den nuvarande lotterilagen i vissa avseenden lappverkär utvecklatsett som mot
fullständig fria sådantobegriplighet. Den sektorn exempel.utgör Denett nya
lotterilagen förhoppningsviskommer uppfattas överblickbaratt ochsom mera
lättillämplig.

Tydligheten och läsbarheten oftast rekvisitökar antalet i lag-varjeom
bestämmelse begränsas. Negativa formuleringar och bruket paragrafhänvis-av
ningar underlättar för lagskrivaren knappast för den skall siganvändamen som

lagen.av

fåFör flexibilitet till förändringarbör beloppsgränser knytasstörreatt en av
såbasbeloppet. För läsbarhetenöka bör lagen delas in lagen inledsatt medatt
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redovisas. Otillåtna lotterier ochtillämpningsområde definitionerochatt
avsnittföljs med allmännaförbudskatalogs.k.medförfaranren ettaven

åldergräns förtillstånd. intagits reglerDärefter harförförutsättringar nya om
funktionärer deltaanställda ochbegränsningar förvissa spelideltaganle attsamt

kasinospel. Marknads-fråga bingospel ochlotteriet detegna ärdeti omom
för folkrörelserna,speciella bestämmelserdärefter iuppdelniigen avspeglas

spelanordnare.kommersiellabanklotterier ochstatliga spelbolag,

visstsärskild lagordning mednuvarandeUtredningen att omenanser
illegala speletmedverkat till detförströelseautomater harautomattpel att

kartläggning det illegala speletokontrollerat. Denutvecklatsdessa auomater av
visarRikspolisstyrelsen och SCBmedgenomfört i samarbeteutrelningen attsom

föreslår därförUtredningenför illegalt spel.ofta missbrukasförströelzeautomater
Lotteriinspektionen skalli lotterilagen ochinautonatspelslagen arbetas attatt

möjligtDetta detför förströelseautomater.utfärda vpgodkännande göräven att
tillåtna förströelseautomater. Enpokermaskiner idagförbjuda s.k. är somsom

tillämpligastraffbestämmelserblir lotterilagens görs ävenkonsekvens attannan
innebärförströelseautomater. Dettabestämmelseröverrädelservid attmot om

otillåtna förfarandenårs för vissafängelsestraffsatsen höjs till maximalt ett som
faller automatspelslagen.underidag

befogenheter för den centralamedoch kontroll utökasReglerna tillsynom
årsbokslut skall utformasräkenskaper ochföreskriva hurtillsynsmndigheten att

vite.förelägga och dömamöligheter utattsamt

ellerförutsätter bostadenoch spelLotterier att10.2 som
Spelplats förbjudsarbetsplatsen används som

förutsätterlotterier spelanordna ochdet möjligtDatatekiiken gör attatt som
utgångs-grundläggandespelplats. Enarbetsplatsen användsbostäder och som

spelformer.socialt oacceptablalotteriregleringen motverkafårpunkt är att
för allmänheten inteföreslår lotteri anordnasinsatser iLtrednirgen ettatt som

1992 130SOU



263

med bostadenbedrivaslotteriet kommersådant attfå sätterläggasskall att
lotterianordnareninnebär ettFörbudetspelplats. attarbetsplatsen aveller som

från hemnet ellerfår kundernaerbjudainte attför denneombudeller
dragningeitillanslutningomedelbariinsats genomerläggaarbetsplatsen

ianspråk-ellerkreditinstitutpå i bank,medel konto annat genomöverföring av
förbjudsregeldennaGenomspelföretag.tillgodohavande hostagande av

spel frånför direktinsatserläggandeförkorts.k.användningen smarta avav
arbetsplatsen.ellerbostaden

såbyggsfrämjandereglerna uteffekt krävskunnaförbudet skall attattOm
verksamhet elleryrkesmässigidenutkrävas annarskommakan att somavansvar

förfogandetillkommunikationssystemdatabaseratellerställer tele-förvärvssyftei
otillåtnadeltagandefrämjapå något sättbetalning till ellerförmedlar annatför,

lotterier.utländskatillstånd, ellersaknarlotterierlotterier, som

lotterierTraditionella10.3

anordnatillåtet folkrörelsernaförskall atiföreslår detUtredningen att vara
basbeloppuppgående till högstpenningvinstermed ettlotterieregentliga per

tillstånds regstreringsellerregionaltfråga lokalt ellerdetvinst är ettom -om
inte tillåtamotiv förNågra bärandebasbelopp. atttiolotteri och annars

och därförinte börfinnslotterierregionalaochi lokalavinstervärdepapper som
föreslås värdetfrisektorslotterier attfolkrörelsernasgällertillåtas. detNär av

16uppgå basbelopp.får tillvinstenhögsta

gällerförändring närprincipiell etingeninnebärförslagUtredningens
kommerVaruvinsterlotterier.ochfolkrörelsernasmellangränsdragningen statens

vinstplaner.folkrörelselotteriernasdominerafortsättningeniäven att

minstbetalaskallföreslås lotteriet utlotterier procenttraditionellaFör att
lotterianordnaren påobligatoriskt krav ärEttvinster. attinsatserna somav

fördelas.insatsernahurlottsedeln anger
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tillståndslotterierna.betydligt de lokalaRegistreringslotterierna änomsätter mer
föreslår registreringslotterier utvidgas. Registrerings-förUtredningen att utrymmet

treårstillståndslotterierdock benämnas ärlotterierna kommer att ensom mera
treårsperiodomslutningen undersammanlagdabenämning. Denadekvat en

fårperiod föreningardenna anordnatill 20 basbelopp. Underutökas högst
fårtillstånd lotteri. Vinstför varjelotterier särskilt utgörasegentliga utan av

får uppgå till högst basbelopp.och vinstvärdepapper utgörs ettpengaravsom
behålls för information tillpå obligatoriska kontrollanterKravet ansvaretmen

året vid periodens slutbelopp under ochinsatsernas sammanlagdakommunen om
kontrollanten.överförs

Bingospel10.4

Sveriges enskilda spel,bingospelet, störstaUtredningen konstaterar äratt som
tillåtet penningvinster.omsättningsökning det blev medrejälfick nären

få särskildavärdepapper ochvinsterna börUtredningen utgörasatt omavanser
intresse för bingospeletstimulera till ökatvillskäl föreligger, ettt.ex. om man

vinstenriksomfattande bingospel, bör värdet högstaenstakaett avgenom
uppgå till basbelopp.10

tillståndsmöjlig-vidgadehandikapporganisationer bör-Utredningen att gesanser
vid prövninginföra bestämmelsei lagenheter attatt om avengenom

bingotillstånd från handikapporganisationer skall länsstyrelsenansökningar om
förståelsen anpassningenför och underlättarfrämjarbeakta verksamhetäven som

handikappade och ungdomar i samhället.barnav

tillståndshavare.föreslår bli Dettavidare bingoallianser skallUtredningen att
fördelarBingoalliansenalliansen juridiskförutsätter är netto-att person.en

behållningen inträdealliansens medlemmar och beslutarbland om av nya
för fördelningen blir enklare ochförutsätter kriteriernamedlemmar. Detta att

utfärda föreskrifter fördelningsprincip-Lotteriinspektionenenhetliga. bör ommera
omkostnadsfaktom eller ekonomin successivtbörEnligt utredningen den s.k.er.
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förbehållas åldrarna år.reduceras. Begreppet ungdom bör 7 20 Behovs--
sådant påprövningen i fallkommer grundas fyra kriterieratt

årantal aktiviteter för medlemmar 257 -
årantal betalande medlemmar 7 20-

fast del, exempelvis fem omsättningenprocent av
särskild beräkningsgrund för handikappade utformasoch Korpen av

Lotteriinspektionen.

Tillståndstiden föreslås årbli förlängd någontill begränsningtre utan av
tillståndsprövningenomsättningen. Vid skall länsstyrelsen, med undantag vadav

handikapporganisationer, hänsyn främst till barn ochsagts tassom ovan om
år.ungdomsverksamhet 7 ovanstående20 En konsekvens övrigaär attav-

lotteriintäkter föreningsdriven påverkakvällsbingo inte kommert.ex. att en
förenings andel bingointäkterna.av

10.5 Automatspel

föreslårUtredningen nuvarande för förströelseautomaterregler ochatt
varuspelsautomater skall i oförändrade. sådanahuvudsak Driftenvara av

alltför kostnadskrävande för områdeär intressant förautomater att ettvara
folkrörelserna. formerDe föregåendeautomatspel iomtalats kapitelnya av som

enligt utredningens bedömningär attraktiva för konsumenterna och därmed
kommersiellt intressanta. Genom de begränsade möjligheterna till penningvinster

frånkan, bortsett snabbheten i spelet, värdeautomaten karakteriseras som en
modifierad form lottautomat skicklighetsautomatenoch modifieradav som en
form förströelseautomat.av

För allt slags föreslåsautomatspel varje spelautomat skall förses medatt
tillståndshavarens märke eller kännetecken, det kan god ordningatt antas att
råder inom den pålokal eller den plats där spelet skall bedrivas detsamt att
kan barn eller ungdom inte otillbörligen lockas delta i spelet.antas att att
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tillbegränsadskall insatsenföreslår för värdeautomaterUtredningen varaatt
1får överstiga 15intevinstenkronor. Högstafemcirkabasbelopp16 000

fårkronorcirka 1001300 basbeloppkronor000cirka 2basbelopp varav
återspel.får föranvändasVinstiutbetalas pengar.

insatsenskallför skicklighetsautomaterföreslår vidare varaUtredningen att
får intevinstenkronor. Högstacirka 516 basbelopp000tillbegränsad

återspel.får föranvändaskronor. Vinstcirka 1001300 basbeloppöverstiga

få placerasskallskicklighetsautomaterrespektivevärdeautomaterfemHögst
tillstånd samtliga intäkterförförutsättning ärytterligare attEnvarje Spelplats.

föreningslivetdet lokalatillförasfrånräknats skallåterstår kostnadernasedansom
föreningsbedömningarbetsinsatser. Förgjordaochförhållande till behovi av en

fördelningsnyckelcentralfastställerLotteriinspektionenförutsättsbehov att en
förriksorganisationsVarjeriksorganisationer.folkrörelsernas ansvararmellan

föreningensGenomlokalorganisationer.respektive attsinatillfördelningen
förankringåstadkoms lokalintäktsfördelnjngenvidbeaktasskallarbetsinsats en

automatspelet.av

får tillendastspelformerdessa ettkoncession för spelTillstånd ges
anlitarföretagdettahindrabör ettspelföretag. Inget attfolkrörelsedominerat

automatspelet.driftenförserviceföretag av

sektornDen fria10.6

invecklad.åren blivit alltmedharfria sektorndenRegleringen merav
svårabestämmelserna17b är17, 17a, görpå olika lagrumUppdelningen atttre

betydligtförenklaskanreglernaUtredningenförstå tillämpa.och attanseratt
varkenlotterierförökatbörfolkrörelsernasamtidigt utrymme somettgessom

folkrörelser-förslår reglernaUtredningenregistrering.tillstånd eller attkräver om
lotterier.rubriken folkrörelsernasunderi lagrumfrisektorslotterier samlas ettnas

kommersiellarubrikenundertill lagrumflyttasfria sektornkommersiellaDen ett

1992130SOU



267

lotterier.

fårInsatsen 16högst 000 basbelopp cirka fem kronor. Värdet högstavara av
fårvinsten i folkrörelsernas uppgåfria sektor till 16högst basbelopp cirka

kronor.5 000

påKravet samband med tillställning på såuppmjukas försäljningsätt medatt
fårlottlistor fyraäga veckor före tillställningen. Bruket anordnarum att
påutlottning entrébiljett, programblad eller deltagarbevis i motionsloppt.ex.

legaliseras inom för den fria sektorn.ramen

Pillståndsgivningens10.7 organisation

Tillståndsgivningen enligt nuvarandeär ordning påuppdelad fyra myndigheter;
regeringen, Lotterinämnden, länsstyrelserna och kommunerna. Utredningen anser

tillståndgivningens organisation bör underlätta påatt kravet likformiga bedöm-
ningar lokala, regionala och riksomfattande lotterier och spel. Utredningenav

det principiellt felaktigt regeringen dels har tillattanser vara att ta ettvara
ägarintresse förhållandei till de statliga spelbolagen dels tillståndbeslutar förom
dessa bolag. Utredningen tillståndsgivningen för samtliga riksomfattandeattanser
lotterier och spel tillsynenoch dessa påbör ligga från regeringenav en
fristående myndighet.

Utredningen föreslår Lotterinämnden byggs till Lotteriinspektionatt ut en som
bland skall för tillståndsgivning till riksomfattandeannat lotterier.svara

Tillståndsgivningen för restaurangkasinospel påoch spel ärvaruautomater
kopplad tillståndsgivningentill för servering alkoholdrycker. I direktiven-Dirav
199268 till utredningen tillståndsgivningöversyn enligt lagen handelom av om
med drycker LHD och handläggning enligt vårdlagen missbrukare iom av
vissa fall LVM utredaren skall göra analys förutsättningarnaatt föranges en av
och konsekvenserna tillståndsgivningen enligt LHD överförs tillatt kommuner-av
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118..

överföraförutsättningarfinnsdet attövervägtLotteriutredningen har om
tillpåspeloch varuautomaterrestaurangkasinospelförtillståndsgivning

kommunerna.

ladeslotterier överegentligalokalaförtillståndsgivningenförMotivet att
föreningslivetlokalamed detförtrogenhetkommunernas1989kommunerna var

haförutsättaskan ävenhandläggare23. Kommunens1987882141prop. s.
kommunensinomfinnsspellokalerdekännedomsigskaffa somlättare omatt
speltillståndOmhandläggare.placeradecentraltellerregionaltängränser

betydelse.underordnadlokalkännedomenfår dockspelanordnaren enmeddelas
betydelsestörrei ställetdetkankontrollochtillsyntillståndsgivning, avvaraFör

marknaden.överblickvidaretillmöjlighetmed aven

inomidagfinnsrestaurangkasinomarknadenöverblicken överbästaDen
året. Antaletmiljoner kronor500överMarknaden omsätter omLotterinämnden.

förtillräckligintedockår. Frekvensen ärunderkraftigttillstånd ökathar senare
kommun.medelstorellermindreinomerforderlig kompetensupprätthålla enatt

kravtillgodosesvårighetermångaÄven fall eni attharlänsstyrelserna
tillståndshavarna.kontrollochtillsyneffektiv av

påspelochrestaurangkasinospeltillstånd tillföreslår därförUtredningen att
iorganisationTillståndsgivningensLotteriinspektionen.tillflyttasvaruautomater

ordning.nuvarandebehålls enligtövrigt

påspelochrestaurangkasinospelförTillståndshavare10.8

varuautomater

bibehålla kopplingenskälfinnsdethuruvida atthar övervägtLotteriutredningen
spelochrestaurangkasinospeltillstånd förserveringstillstånd ochmellan

på ställenandrabedrivasskallspeletfinnskopplingsådanEn omvaruautomater.
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iän samband med offentlig nöjestillställning inom nöjespark eller liknande
anläggning. Enligt gällande regler finns visserligen inte något påkrav att
innehavaren speltillståndet måste ha serveringstillstånd. sådantOmav saknas skall
dock länsstyrelsen lämplighetsbedömninggöra enligt kriterier.en samma

Kopplingen till serveringstillstånd innebär kommunens enligtatt vetorätt 61 §
lagen handel med drycker fåkan betydelseom föräven länsstyrelsens hand-
läggning speltillståndet. Ett kommunalt skallav motiv efterföljasveto oavsett av

Ävenlänsstyrelsen. länsstyrelsen har möjlighet meddela tillståndom i fallatt
där det saknas serveringstillstånd kan spelanordnaren oförskyllt komma att
drabbas indraget serveringstillstånd.ettav

Utredningen föreslår tillstånd till roulettspel,att tärningsspel och kortspel skall
meddelas den anordnar spelet. Den nuvarande ordningensom förutsätter attsom
spellokalens innehavare tillståndshavareär även spelverksamheten upplåtenärom
till spelföretag otillfredsställande.är Såvälett tillståndsgivning tillsyn ochsom
kontroll skulle underlättas tillstånd kunde meddelas spelanordnaren.om

Tillstånd bör i framtidenäven förutsätta spelet anordnas i sambandatt med a
offentlig nöjestillställning inom nöjespark eller liknande anläggning, b hotell och
restaurangverksamhet. tillståndsprövningenVid bör alltjämt vikt påläggas sådana
omständigheter tillgodoser kravet på behållerspelet sinsom förströelsekarak-att

och intetär lockar till sig barn och ungdom.

10.9 Den centrala tillsynsfunktionen förstärks

Utredningen lotteri och spelverksamheten måsteattanser underkastadvara en
effektiv statlig tillsyn och kontroll. Den centrala tillsynsfunktionen bör vara
utrustad med befogenheter och stävja överträdelser givnaatt reglerresurser av

tillhandagåäven lägre tillståndsmyndigheter,attmen lotteri och spelanordnare
med utbildning, information och service. En viktig uppgift är till ingaatt attse
omotiverade skillnader mellangörs olika lotterianordnare.
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då sittandepå denavvaktanipå försök1974inrättadesLotterinämnden

inrättandettill attanledningEn varställningstagande.lotteriutredningens
medsambandi attochregeringentillöverklagadesbeslutlänsstyrelsernas

påhandläggasärendenantal attkomomfattning storti ettbingospelet växte
kontrolleraockreglerabehov attfannsdepartementsnivå. även ettDet av
kraft 1983iträddelotterilagenmedochI atteffektivare sätt.påbingospelet ett

dessatillsynenochrikslotteriertillTillståndsgivning avnämnden.permanentades
ärendeniinstanssistablevNämndennämnden.tillregeringenfrånöverfördes

då det1989utökadesuppgifterNämndenslänsstyrelserna.frånöverklagatssom
kontroll-ochbingobrickorlotter,förslutnatypgodkännandekravinfördes av

utrustning.

kontrollen överochtillsynentagit1991 överjuli1densedanharLotterinämnden
effektivintekontrollentill det varBakgrunden attrestaurangkasinospelen. var

förNämndenregler.gällande svarar nuenligtbedrevsintespeletoch att
illegaladetmedförtharDetta attkontrollanter.utbildningochrekrytering av

nämndenönskemålframfört attharspelanordnare omSeriösaminskat.spelet
redovisningpenningflöde,kontroll avtill även avkontrollen att avseutökar

skatter.redovisningochlöneutbetalningar avspelinsatser,

skall utövaLotteriinspektiontilluppgraderad somföreslås bli enLotterinämnden
anordnasinklusive deriket,ispeloch somlotteriersamtligacentral tillsyn över

Lotteriinspektionen övertarFörslagetATG. attochspelbolagenstatligadeav
lokala lotterierregionalaochspelochlotterier utomtill allatillståndsgivningen
tillsynsfunktionen.centraladenytterligareförstärkerbingospelsamt

LotteriinspektionenbörFinansinspektionenförgällervadmedlikhetI som
frågadet ärvitetdöma omvite och utförelägga ommöjlighetmed attutrustas

behövshandlingarinsändaellerupplysningar somlämnainspektionen1 tillatt
verksamhet.otillåtenmed2 upphöratillsynenför

utökadeväsentligtfårLotteriinspektioneninnebärförslag attUtredningens
tillsynsverksamhet.tillstånds- ochfrågabåde iuppgifter om
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Överklagandebestämmelser10.10

föreslår behållsUtredningen instansordning i princip. Omnuvarandeatt en
avslår tillståndkommun ansökan överklagas beslutet till länsstyrelsen.en om

fårLänsstyrelsens överklagas till Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionenbeslut
får prövningstillstånd.inte inte inspektionendock överklagandepröva ett gettom
Syftet inspektionensmed denna regel renodla roll prejudikatinstans.är att som

tillståndI ärenden där Lotteriinspektionen beslutar i första instans fört.ex.
riksomfattande lotterier och spel överklagas beslutet till regeringen.

föremålBeslut regeringen Lotteriinspektionen i sista instans blioch bör kunnaav
fråga påför rättsprövning i Regeringsrätten det avslag ansökanär ettom om en

sådankommersiell spelform. Rätt till prövning torde följa rättspröv-om en av
ningslagen och europeiska konventionen mänskliga rättigheterna.den deom

Beslut vite förelagts eller dömts Lotteriinspektionen skall kunnautom som av
tillöverklagas kammarrätten.

10.11 Avgifter

De avgifter med stöd lotterilagen väsentligt lägre deär äntas utsom av som
tillståndsgivning,enligt avgiftsförordningen.gäller Myndigheternas kostnader för

uppgårtillsyn år.och kontroll 40 miljonertill kronor De intäkteränmer per
inlevereras i form avgifter täcker knappt tio kostnaderna. Detprocentsom av av
ifrågasättas bibehållakan det finns avgiftssystemskäl hanterings-ettattom vars

avhållandekostnader sannolikt överstiger intäkterna. En avgift kan dock fungera

för obefogade ansökningar. avgiftsförordningen syftar tillDen bättrenya en
kostnadstäckning för statliga myndigheter. rikslotterier,När det gäller regionala

pålotterier, bingospel, spel varuspelsautomater och restaurangkasino bör
avgiftsförordningen tillämplig. Detta medför avgiften kommergöras att att tas ut

ansökan in. avgift avgiftsklass 750Om enligt kronor blirnär tre tas utges
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förhållanden. Fördagensjämfört medoförändradeavgifterna i stort sett
den kommunalai enligt medkommunenavgifterna bestämmaskommuner bör av

självkostnadsprincipen.

på avseendekonsulttjänsterochBingoskatten10.12 momsen
avskaffaslotterierfolkrörelsernas

lotterier och spel börfolkrörelsernasbeskattningenUtredningen att varaavanser
för folkrörelsernasförslår skattefrihetendärför den nuvarandelikformig och att

andra spel kanbingospel ochutvidgas till gällaegentliga lotterier ävenatt som
påfolkrörelsernafolkrörelserna. Härigenom kankomma anordnas ettatt av

år. förutsätterFörslagetmiljoner kronortillföras omkring 63enkelt sätt per
på spel.1972820 skattändringar i lagen om

lotterier inte momsskattepliktiga.föreskrivsmervärdeskattelagen ärI att
lotterier. Ettkonsulttjänster avseendeomfattar inteBestämmelsen moms

lotteri uppdragegentligtbingohall ellerserviceföretag sköter avsom en
frågapå sina tjänster detdebiteraföreningar skyldigt ärär ettatt ommoms om

tillståndtillhandahållande bingoförening med anordnaskattepliktigt atten
serviceföretaget meddelaslotteri. undvikasegentligt Detta kaneller attgenom

undantagsbestämmelsetillstånd lotteri med stödbingo- eller egentligttill av en
föreningarnaför inte belastanödlösning praktiseratslotterilagen. hari Denna att

betänkligtprincipiell synpunkt det dockmomskostnad. Urmed betungande ären
tillstånd Motiven för lotterilagenskommersiella företag.tillmeddelaatt

stiftelsen Litteraturfrämjandetförundantagsmöjlighet lämna t.ex.att utrymmevar
tillstånd. Utredningen dethusföreningar i glesbygdFolketsoch att anser

frånför befrielseskall grundlotterilagens reglertveksamt utgöradessutom att
skattebefrielse förinföra särskilddärför diskuterasDet kanmervärdeskatt. att

sådana konsulttjänster.

tekniskamotiveradesärlösningar i mervärdeskattelagenprincipSom bör vara av
förutvidgning undantagetsvårigheter skatteunderlaget. Enbestämmaatt av
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pålotterier i mervärdeskattelagen smittoeffekter andrakan verksamheter. Ett
frånkonsulttjänsterytterligare skäl undanta dessa slags skatteplikt ärattmot att

inte finns för i sjätte mervärdeskattedirektiv.det stöd undantag EGs

Utredningen vid samlad bedömning fördelarna särskildmedattanser en en
föreslårskattebefrielse Utredningennackdelarna. därföröverväger att

på såkompletteras tjänstmervärdeskattelagen lotteri ochsätt att ettsom avser
tillhandahålls frånallmännyttig ideell organisation friskallsom en vara

mervärdeskatt. Förslaget medför ingen ytterligare kostnad för Utredningenstaten.
föreslår lotterilagendessutom bör kompletteras med uttrycklig bestämmelseatt en

serviceföretag tillstånd fårmed Lotteriinspektionens bedrivaatt ettom
tillståndshavarensiverksamheten ställe.

10.13 Lotterier i radio och TV

råderIdag förbud bedriva egentliga lotterier och bingospel i närradio ochmot att
Någotkabeltelevision. motsvarande förbud finns inte det rundradio-gällernär

sändningar. Radiolagens regler programföretags skyldighet iaktta saklighetattom
och opartiskhet medger inte programinslag enskilda lotterianordnaredär gynnas

Påframför sittandra. grund nyhetsvärde har emellertid dragningar skerav som
hos PenninglotterietAB Tipstjänst och AB radionämnden. Folkrör-accepterats av

BingoLotto-spel torde påelsernas bedöma Satellit-motsvarande sätt.attvara
området.sändningar faller helt utanför lagregleradedet

I Lotterier i SOU föreslogbetänkandet TV 198824 iradio och utredaren att
sådana får fåregentliga lotterier stöd § lotterilagenanordnas med 11som av
lotteriverksamheten trådradiosändninginte bedrivas i rundradiosändning eller som

tillståndsker med stöd regeringen eller kabelnämnden. Innan betänkandetav av
riksdagen förbjuda bingospelöverlämnats beslöt och egentliga lotterier iatt

närradio kabeltelevision.och

för förbudSkälen enligt lotterilagens tillämpningutredaren kundeattvar
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vissa föreningarförutse. Vidare kundeoenhetlig omöjligförväntas bli och att
påfå lotterimarknadenorättvist förstegTV-sändningarnaradio och ettgenom

fråga ekonomiska förutsättningar.personliga ochiskillnader omp.g.a

Kabelnämnden, länsstyrel-däribland Närradionämnden,remissinstanser,Flertalet
Sveriges riksidrottsförbund, avstyrktelän ochi och StockholmsMalmöserna
tillstånd till lotterier beviljats iframfördes deförslag. Bl.a.utredarens att som

Riskenbingospel i negativ riktning.påverkat lotterier ellernärradio inte andra
ikunde enligt länsstyrelsen Malmöoförntsebarhetför oenhetlig tillämpning och

överblicka utvecklingen ochkanprövning Lotterinämndenlösas somavgenom
lotteriberättigade föreningar medVidare borde allafatta enhetliga beslut.

TV-lotterier i allians medsändningstillstånd få radio- ochnärradion anordnai

varandra.

vidmakthålla totalförbudbefogatUtredningen det inte ett motattanser vara
föreslår därförUtredningenkabeltelevision.lotterier i närradio och att

tillstånd Lotteriinspektionenefterstatliga spelbolagfolkrörelserna och gesav
förutsättningradio TV under denbedriva BingoLotto i ochmöjlighet attatt t.ex.

fråga lokalradio ellerinte Om detlokala bingoverksamheten ärstörs. om
får tillstånd allians föreningar.tillkabeltelevision endast avges en

Reklamlotterier10.14

straffbart enligtreklamlotterierkommersiellarenodlade ärAnordnande av
beivras mycket sällan. Utredningenföretags utlottningarlotterilagen. Enskilda

fall folkrörelsernaslotteriform vissa konkurrerar medillegala idennaattanser
befogenhetLotteriinspektionenUtredningens förslagtraditionella lotterier. att ges

stävja bruket illegalamöjligheterförelägga och döma vite bör attutatt avge
reklamlotterier.

tillståndfår regelmässigt regeringen.form reklamlotteriersärskildEn avav
och bankernass.k. sparbanksveckorLotterier anordnas under sparbankernassom
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s.k. vinnarkonton påutgör exempel lotterier har sparfrämjande ändamål.ettsom
Dessa lotterier inteär betrakta allmännyttiga iatt den nuvarandesom
lotterilagens mening. Utredningen dock de inte inkräktar påatt detanser
tillgängliga marknadsutrymmet för lotterier och bör därför kunna tolereras även
i fortsättningen. Eftersom Lotteriinspektionen föreslås besluta tillstånd till allaom
riksomfattande lotterier krävs uttrycklig bestämmelse i lotterilagen.en

10.15 Konsekvenser utredningens förslagav

10.15.] Utredningens förslag leder inte till ökat spelberoende

Utredningen medveten våraär förslag fåkan till följdatt denom totalaatt
konsumtionen lotterier och spel vårtökar i land. Denav relativt kraftiga
volymtillväxten under sjuttio- åttiotalenoch har emellertid inte hushållensökat
spelbenägenhet förhållandei till deras disponibla inkomster. Utvecklingen visar

konsumenterna har förmågaatt fatta väl awägda påatt beslut redanen
variationsrik och tekniskt utvecklad spelmarknad. Det kan inte förnekas vissaatt
konsumenter har omdömesämre än andra och utvecklar tvångsmässigtett
beroende sådantspel. Ett beteende kan emellertidav utvecklas alla
marknader med fria konsumentval.

utbyggdUtredningens förslag sammanhållenoch tillsyn och kontrollom en över
lotteri och spelmarknaden inrättande myndighet Lotten-genom av en ny -
inspektionen och spelformer fårendastatt bedrivas folkrörelse-nya ett- av
dominerat företag och den marknadenatt sannolikt minskarsvarta samt att
lotterier och spel anordnas för allmänheten med bostadensom Spelplatssom
förbjuds talar för antalet spelberoende inteatt ökar.

Utredningen svensk forskningatt spelberoendeanser likaen är angelägenom
forskning andra beroendeskapande aktiviteter.som sådanEn forskningom skulle

kunna finansieras särskild avgift på försålda lotter. Utredningengenom en vill

SOU 1992 130



276

föreslårochFolkhälsoinstitutets kommande övervägandenföregripadock inte
sådannågon avgift.därför inte

till intäkter ökarUtredningens förslag kan leda10.152 att statens
långsammare

pååterställa till folkrörelser-lotterimarknadentill balansenVåra syftarförslag att
tjänasberäknade intäktsökningen kommerdelen denfavör. Större attavnas

illegala spelmarknadenpå denspelformer ochspel attgenomnyagenom
penningvinster imåttliga andelenökningenrelativtföreslagnaminskar. Den av

marginelltsannolikt intelotterier kommertraditionella änfolkrörelsernas annat
Vår bedömningstatliga spelbolagens produkter. ärpåverka försäljningen deav

uppvisalotterier och spel inte kommerintäkter att sammaatt statens av
åttiotalen.sjuttio- ochenastående ökningstakt undersom

föreslås i kraft den januari 1994.träda 1reglernaDe nya
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1 SPECIALMOTIVERING

Tillämpningsområde och definitioner

1-8§§

I §1 1 1 den centrala upplysningen för frågadet skallst att attp ges vara om
beståmåstelotteri i lotterilagens mening vinsten någotellerett av pengar, varor

har ekonomiskt värde. I §1 1 lagen skall tillämpasannat ett st attsom anges
på form påautomatspel vinst endast i frispel dvs. spelautomatensom ger av
förströelseautomater.

Lotteribegreppet inte bli förändrat. Anledningen till definitionen ändratsattavses
i §2 den tidigare utformningen kunde intryckär det skulle föreliggaatt attge av

påkrav insats. pedagogiska skäl viktigt påAv detärett sätt änatt ett annat
tidigare betona slumpen förinte avgörande detär skall föreliggaatt ettom
lotteri. I intagits2 har anvisning för bedömningen ansluter tillst etten som

Ävenmotivuttalande till den lotteriförordningen prop.gamla 193976 11.s. en
pristävling kan bedöma lotteri dess allmänna karaktäratt ärettvara attsom om
likna vid gårlotteri. Om tävlingen frågorbesvara antalett ut att ett av

svårareenklare eller beskaffenhet och pristagaren lottning detärutses genom
självfallet fråga pristagaren sålotteri. Om det förstsättett utses attom
Öppnade eller den hinner försträtta med vinner pris detsvaret ärattsom svara
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hänvisaslotteribegreppetbelysninglotteri. Förlikaså fråga närmareett avenom
avsnitt 2.2.1.till

Tidigare dennavinst.fortsatt speltill är§ rättI 4 att varsomatt anseanges
emellertidBestämmelsenautomatspel. ärdefinitionenkopplad tillbestämmelse av

vinstOm utgörslagrum.därförförtjänarochgenerell ett eget avennaturav
får inte lottVinstfråga fortsatt spel. utgörastilldetlott rättär avt.ex. omen ny

lotteri.i annat

klarläggslotterier. Itraditionella 1egentliga och att§ definieras st5I
lotterier.egentligavadhållning under begreppetochlotteriertraditionella ryms

olikaavtal mellanformvadhållning innefattar att t.ex.parterBegreppet en av
se vidareviss händelseutfallpå möjligaolikapenningsumma av ensatsa en

sådant pilkastning ochlotteri räknas2.2.11. egentligt ävenTillavsnitt som
bollkastning.

liknandelottsedlar ellerbedrivs medlotterierlotterierTraditionella är som
vinster värdetochantalet insatseroch därmed lottlistordeltagarbevis eller samt

såvälVinst kanfastställd plan. utgörasenligt i förvägbestämdadessa är avav
kategori.nummerlotterier till dennahörochPenninglotterierpengar.somvaror

fråga bingospel krävsskalldeti 6 För attdefinierasBingospel att omvara
bingohallen insatsoch erläggerpå spelplatsennärvarandespelaren är genom

till vinst,förutsättning förbingobricka. En rättlottsedelköpadäratt en
bingobrickan,medsammanfaller ärdras attförutom deatt somnummer

påanspråk sin vinstbingobrickan görinnehavarendeltagaren genast genomav
i TV inteså BingoLotto-spelet ärpå populäratidDetbingo.att senareropa

lotteri därefterhandsdragettraditionelltbingospel ärupplagt ettutanettsom
TV-program.TV-sändningen iföresomdragningen ettäger presenterasrum

automatspel spelMedautomatspel.definieras begreppet§I 7 1 avsesst
för betalakonstrueradeelektroniska spelautomater ärmekaniska eller attsom
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påform frispelvinst med ekonomiskt värde eller vinst iettut automaten.avge
Musikautomater juke-boxarOrdet spelapparat har bytts spelautomat. s.k.ut mot

varuförsäljningsautomateroch inte betrakta spelautomater.är att som
inte eftersomEn lottförsäljningsautomat heller betrakta spelautomatär att som en

inte konstruerad för betala vinst med omedelbart ekonomisktden är att ut ett
erhålleri automatlotterivärde. Deltagare lottsedel kanett en som vara en

måste fårnitlott. Vinstplanen fastställd förvägvinstlott eller i och vinstvaraen
återspel måste iinte bytas lott lösas kassa eller liknande.mot utanny

får inte försedd med slumpvalsgenerator.Automaten vara en

Begreppet utbetalningsautomat i den lagen. I stället införsutmönstras trenya nya
begrepp; penningautomat, värdeautomat och skicklighetsautomat. Spel

enarmade banditer alltjämt påpenningautornater skall förbjudet utomvara
påfartyg trafik.i internationell Spel värdeautomater och skicklighetsautomater

likaså förbjudet inte spelet anordnas folkrörelsedomineratskall ettvara om av
spelföretag.

föreslås fortsättningenVaruautomater i kallas för varuspelsautomater.

otillåtna lotterier och förfaranden

9§

slås§ fast lotteriI 9 3 det förbjudet anordna förutsätteräratt att ett attp som
fråndeltagaren erlägger insats sin bostad eller arbetsplats i anslutningomedelbar

påtill Överföring konto i kreditinstitutdragningen medel bank, annatgenom av
ianspråktagandeeller tillgodohavande spelföretag.hos Bestämmelsengenom av

syftar till motverka i miljöerokontrollerat spelande och situationeratt ett som
kan medföra sociala §olägenheter. I förbjuds anordnare9 4 lotterettp en av
eller ombud för kredit för insatser idenne lämna lotteriet. Det enbartäratt
anordnaren eller ombud för denne berörs förbudet. hindrarInget attsom av
insatsen kreditkortbetalas med eller liknande.
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Främjanderegler

10§

från gällandenågra förtsviktiga undantagmed överFrämjandereglerna har
yrkesmässigt eller isådant främjande skerendastlotterilag. Det är som

eller databaseratåsyftas. ställa tele-rekvisitetDetförvärvssyfte attnyasom
Televerket kanför innebärförfogandekommunikationssystem till att t.ex.

otillåtet lotteri.för Ominte användsoch 071till 020förpliktas att att nummerse
tillförelägga Televerketvid viteLotteriinspektioneninte kanrättelse sker att se

upplåter iLikaså företagkanlotteriet upphör. utrymme ettettatt som
otillåtetförutnyttjar mediet anordnatill kundmediumdatabaserat att etten som

Förmedlingsin verksamhet.medåläggas till kunden upphörlotteri att avse
främjande. Medotillåtet lotteri skall räknasiför deltagandebetalning ett som

något oöverstigligt problemtorde det intetekniska möjligheterdagens attvara
lotterier intetill anordnareför betalningaranvändskontonspärra somavsom

tillstånd.tillåtna saknarellerär

yrkesmässigt bedrivetdet förändringen gjortshar denpunkternaI 3 och 4 att
tilLstårtd. Enligt TipstjänstATG ochinte skall behövas regeringensbolagsspels.k.

service för kundernaförhindra ombudanledningfinns ingen attettatt som en
spel. För kundernaTipstjänst anordnadeATG ellererbjuda bolagsspel av
fortsättningen skallon1sättningen. Iför ökaroch bolagenvinstmöjligheternaÖkar

medgivande till ombudet ellerspelföretag lämnarmedräckadet ettatt
medförautomatisktmedgivande inteobserveraskommissionären. Det bör att ett
fallnågot för detdeltagarnasigspelföretaget ikläder attgentemotatt ansvar

förorsakar skada.bolagsspeletanordnaren av
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Tillstånd lotterifor anordna ettatt

§§11 17-

såvälUtgångspunkten föreslagna lagen det krävsi den gällande den är attsom
tillstånd lotteri riktar sig till allmänheten. Motivet förför anordna ettatt som

fråntillståndskravet med allmänheten och allmän synpunktoch vad som menas
avsnitt 2.2.5.redovisas i 2.1.4, 2.3.3 ochlämpligt sätt

Någon insatsernabestämmelse hur del skall§ allmän15 är stor av somomny.
återbetalas lotteriet i form vinster finns inte idag. Dentill ideltagarna av

egentliga lotterierlägst 35 gäller endast ochföreslagna procentprocentsatsen om
beräknad omslutning det för lotterietMed insatsernas värdebingospel. avses om

fall faktisk omslutning.finns förväg fastställd plan. Ii annat avsesen

tillståndgrundförutsättningar skall gälla för tillI § vissa17 automat-anges som
första varje spelautomatSyftet med den punkten skall kunnaspel. är att

Därmed underlättas kontrollen det inteidentifieras enkelt sätt. attett av
några vid förförekommer illegala spelautomater. Punkterna 2 och 3 ger en ram

tillståndsgivningen. Lotteriinspektionen förutsätts utfärda riktlinjer för utplacering

ställning till varje för sig.behöver inte Spelplats Anmärkas böroch ta att
tillstånd Tillståndtillfälle sig innan lämnas. börkommunen skall beredas att yttra

likasåVid inomdärför kommunvis. byte Spelplats kommunen börlämnas av
tillfällekommunen beredas sig.yttraatt

Typgodkännande

18§

påJämfört typgodkärmande till tekniskmed nuvarande lag utökas kravet all slags

utrustning för insatser, dragningar och kontroll.användssom
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tillståndspliktig verksamhetAnnan

§19

Storbritanniengäller i ochtill vadanpassningBestämmelsen är t.ex.somen
insyntillståndskravet i service-får bättreLotteriinspektionenUSA. engenom

på tillståndsig till lotterianordnare. Kravetvänderandra företagföretag och som
syftar tillskicklighetsautomatochpenningautomat, värdeautomattill innehav av

kontrollen.underlättaatt

lotterierdeltagande i vissaVillkor för

§§2120 -

Åldersgränsen automatspelrestaurangkasinospel ochi 20 § gäller endast annat
funktionäreranställda ochpå Särbehandlingenförströelseautomater.spelän av

gårtilltro till alltbibehålla allmänhetensförstärka§ syftar till ochi 21 attatt
till.rätt

Folkrörelsemas lotterier

§§22 32-

serviceföretagså på sista stycket. Däroförändrad§22 när ettär attangessom
Med ibedriva verksamheten.tillståndshavarens förfår ställeianlitas att

förutsättsnågot biträde. Serviceföretagettillståndshavarens ställe änmenas mer
motiveringen.tillövrigt hänvisas den allmännahuvudansvarig för driften. Ivara
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Statliga lotterier och ATG

33 §§36-

I 33 §§35 uppdelning uppgifterna för de statliga spelbolagenanges en grov av-
och ATG. Lotteriinspektionen förutsätts utfärda koncessioner för räkning.statens

Lotterier i sparfrämjande syfte

37 §

Lotteriinspektionen förutsätts återhållsam vid tillståndsgivningen.ytterstvara
Grunden för bestämmelsen finns i den allmänna motiveringen.

Kommersiella lotterier

38 §§48-

Förändringarna förhållandemarginella iär till den nuvarande lagen. §I 39
regleras emellertid på förströelseautomater.spel Reglerna inte heltär utannya
har i huvudsak frånhämtats automatspelslagen. Reglerna för varuspelsautomater,
roulett tärning och kortspel har överförts i oförändrade. Detsammastort sett-
gäller den kommersiella fria sektorn.

Pillståndsmyndigheter

49 53 §§-

Bestämmelserna innebär det kommer finnas tillståndsmyndigheter.att att tre
Regeringen kommer inte kunna tillstånd någottill lotteri i förstaatt instans.ge
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Lotteri-överklagandeeftertillståndsärende avdock prövaRegeringen kan ett
beslut.inspektionens

detillståndsgivning tillgällerdetroll närregeringensLotteriinspektionen övertar
tillmotsvarighetNågonbanklotterier.vissaochATGspelbolagen,statliga

ordning äniellerfalli andra sombesluta annanallmänna rättregeringens att
Lotteriinspektionen.förfinnasintekommeri lagen attanges

tillståndsgivningenvidrollökadeLotteriinspektionenstillmotiveringenFör
motiveringen.allmännadentillhänvisas

kontrollochTillsyn

§§6154 -

automatspels-ochlotterilagennuvarandefrån denöverförtsharBestämmelserna
utfärdamöjlighetLotteriinspektionen att§58I§60§ och är58lagen. gesnya.

föreskrivaskall kunnaInspektionenårsbokslut.ochräkenskaperföreskrifter om
tillståndsmyndighetensåutformademåste atträkenskaperförenings varaatt en

vidareskallInspektionenintäktsbehovet.bedömningmeningsfullkan göra aven
löpanderedovisning restaurangföranvisningardetaljeradeföreskriva avkunna

ochföreläggamöjligheterinspektionens attföreskrifter§60kasinospel. I omges
vite.döma ut

Straffbestämmelser

§§6462 -

föreskrifter ialla5Enligt ärförfaranden.straffbaraexempel p§62I ges
Lotteri-lagen,stödmed t.ex.meddelatsföreskrifter avellerlagen som

straffsanktionerade.föreskrifter,inspektionens
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Överklagande

65 67 §§-

Instansordningen densammaär i den nuvarande lagen. Kravet på prövnings-som
tillstånd nyhet.är Förutsättningarna för prövningstillstånden desammaär som
enligt 49 kap. 13 § rättegångsbalken. Lotteriinspektionens beslut får överklagas
till regeringen i de fall där inspektionen fattat beslut i första instans och det inte

frågaär döma inspektionenatt förelagtut ett vite.om De beslutav kansom
komma frågai är

Beslut tillstånd till riksomfattande lotterierom
Beslut tillstånd till lotteri i radio och TVom
Beslut tillstånd till spel värdeautomater och skicklighetsautomaterom
Beslut tillstånd till innehav penningautomat,om värdeautomat ochav

skicklighetsautomat

Beslut tillstånd till r0ulett-, tärning och kortspelom påspelsamt
penningautomater i internationell färjetrafik.

Beslut tillstånd till serviceföretag, lottillverkare m.fl.om
Beslut typgodkännandeom

Avgifter

68 §

Bestämmelsen innebär de statliga myndigheternasatt avgifter kommer reglerasatt
i avgiftsförordningen. De kommunala avgifterna begränsas självkostnads-av
principen.
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SÄRSKILT YITRANDE

Netzsakkunnig BoyttrandeSärskilt av

liggabörstatliga spelbolagentillståndsgivningen för deförAnsvaret
påöverföraUtredningens förslagpå regeringen. ansvaretkvar att en

innebärmyndighetoberoende
från verksamhet.spelbolagensstatliga inkomsterminskade- saknas.Finansieringsförslag
kontrollochpolitisk insynförsämrad- spelmarknadensstyrningtill politiskmöjligheterförsämrade av- föreningslivets behovtillfördelning med hänsyn

till-förfortsättningsvis haRegeringen bör även ansvaretSlutsats
§4Undantagsbestämmelsenstatliga spelen.ståndsgivningen för de

revideringeftersåledes ligga kvarbör ävenlotterilagi nuvarande en
§§ i utredningens33lotterier 36StatligaAvsnittetlagen.av -

utgå.därförlagförslag bör

uppdragUtredningens

åtgärdertillfram förslagoch läggaundersökahar varituppdragUtredningens att
frånintäkteröka sinamöjligheterpåverka folkrörelsernaspositivt kan attsom

lotterier och spel.

dir 198405direktivregeringensgällt bl.a.har vidarekommitténs arbeteFör
frånslås fast Förslageninriktning. I dessaangående utredningsförslagens att
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fårkommittéerna inte offentliga utgifterna minska statsinkomsterna.öka de eller
således kunna genomföras med oförändrade eller minskadeFörslagen skall

resurser. Kostnadsberäkningarna skall väl genomarbetade och hänsyn tilltavara
såvälkostnader för olika intressenter, direkta indirekta.alla som

således sådanaUtredningen enligt min mening koncentrera förslagen tillborde

frånförutsättningar för föreningslivet sina inkomsterskapar ökaattsom
lotteriverksamhet förslagen samtidigt innebär minskade statsinkomsterutan att

påverkan pånegativ företagens förutsättningar.de statliga Förslagt.ex genom
påverkarregleringarinnebär för, eller negativt förutsätt-sättannatsom som

såledesningarna för, statliga torde ligga utanför utredningensde spelbolagen ram,
åtminstone såvida inte finansieringsförslag presenteras.

Statliga spelbolag

Med statliga spelföretag jag Penninglotteriet AB och AB Tipstjanst,avser som
båda statligtdet styrda AB Trav Galopp ATG.ägs Bolagenstaten, samtav
tillför 1991drygt mdkr i form skatt4 och utdelning. ATGsstaten av
verksamhet möjliggör självfiansiering och galoppsporten i Sverige, vilkentrav-av
måste betraktas folkrörelse med samhällsekonomiskt värde. detAvstortsom en
skälet kan ATGs överskott betraktas statligt fiskalt intresse.även vara av

Utredningens förslag

Utredningen lagt fram förslag,har rad de genomförs, kommeren som om
innebära möjligheter till inkomstförstärkningarskapas betydande föratt
föreningslivet. framför förslagenDet gäller allt införande visst automatspel,om av

ökade möjligheter penningvinsteranvända avregleringar ochatt samtom om
tillståndgivningförenklingar vid Dessa förslag enligt minkan meningm.m.

frångenomföras inkomster spelsektorn nödvändigtvis behöveratt statensutan
minska.
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ocksåUtredningen har dock lagt förslag innebär minskade statliga inkomstersom
beräkna eller uppskatta bortfallets storlek och lägga finans-utan att utan att

ieringsförslag. Utredningen konstaterar summariskt måttligaDen relativtatt
ökningen andelen penningvinster i folkrörelsernas traditionella lotterierav
kommer sannolikt inte påverkamarginellt försäljningenän de statligaannat av
spelbolagens produkter. Utredningen bedömer statens intäkter lotterieratt av

inteoch spel kommer uppvisa enastående ökningstakt sjuttioundersamma som
åttiotalen.och

möjliggöra för föreningslivetAtt använda penningvinster i högre utsträckningatt
för bådenärvarande rimligtän är och önskvärt, inte minst för minskaatt

kostnaderna för distribution vinster till lotterivinnare. I denna del jagsaknarav
dock analys hur höga penningvinster tillåtasöver bör kunna utansom att
konkurrenssituationen på sådanmarknaden blir fråninkomsteratt statens
spelbolagen kan förväntas minska kraftigt.

Tillståndsgivningen

Vad jag migvänder dock förslagetär överföra tillstånds-föremot att ansvaret
givningen avseende statliga bolagen frånde regeringen till Lotteriinspektionen.

Utredningen tillståndsgivningensatt organisation bör påunderlätta kravetanser
likformiga bedömningar lokala, regionala och riksomfattande lotterier och spel.av
Utredningen det principiellt felaktigt regeringen dels harattanser vara att
tillvarata ägarintresse förhållandei till statligade spelbolagen dels beslutarett

tillstånd för föreslårdessa bolag. Utredningen därför tillståndsgivningenom att
för samtliga riksomfattande lotterier överförsoch spel till centralen ny
oberoende myndighet; Intteriinspektionen.

Förslaget påkan intet frånstärka föreningslivets inkomstersätt lotteriverksamhet,
såvida det inte sker de statliga företagens förutsättningar försämrasattgenom

följd förslaget och därmed bekostnad frånstatliga inkomstersom en av av
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inkomsterdemindre deltillförsföreningslivet statenblirFöljdendessa. att aven
försämras.resultatetsamladeoch detmister att

på utformningenstatliga intäkter berortill minskadelederförslagetvilken gradI
praxisdenpå kriterier ellerdeinstruktion ochLotteriinspektionens somav

tillståndsgivning olika aktörertillpå fast försikt läggerdirekt ellerinspektionen
meddetta kommer störstaOavsettspelmarknaden.för olika sektoreroch av

införbedömningarnain iinte kanägandet vägasfaktumdetsannolikhet att
från Innanspelbolagen.statsinkomsterminskadetillstånd tillledabeslut attom

tillståndsgivningen vill jagochägandetpå mellangår sambandetjag in närmare
månvilken deti ärDemarknadsförutsättningarna. avgörminkort synge

tillåta detfler aktörermarknaden,olika utan attinommöjligt segmentatt, av
försämras.förväntaskanresultatetsamlade

arknadsförutsâttningarM

från tillspelbolagen berorinkomstertillbidragetrelativtDet statenssett stora
tillåtits utvecklamarknadssegment,respektivesinapå inombolagen,del attstor

distributionsnätefterfrågat. Effektivamarknadenspelformerteknik och som
totalaspelformer ökat denSamtidigt harbyggtsförsäljningsnät har ut. nya

statsägdaDehålla kostnadsandelenmöjliggjortochmarknaden att nere.
i förenings-lönsamhetenbetydligt högregenerellt änlönsamhetföretagens är sett

underspelbolagentill delnaturligtvisberorrikslotterier. Detlivets attstor
ochföreningslivet utvecklaförutsättningarbetydligt änlång haft bättre atttid

spelformer.attraktivalansera

ochspelanordnarehuvudmän,beslutpolitiskavemvilka ärOavsett som genom
medkonkurrerarpå de aktörerspelmarknaden böröverskottsmottagare som

fåtal lönsamhetenförspelformerkostnadskrävanderiksomfattande, attettvara
TipstjänstochATGKonkurrensen mellanmaximeras.skall kunnasäkerhetenoch

TipstjänstPenninglotteriet ochvadhållningsområdet mellanliksompå nummer-
produktutveckling. Under detutveckling ochtekniskspelsområdet stimulerathar
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året har påtaglig konkurrenssituation uppstått påsenaste detävenen mer
traditionella lotteriområdet Bingo-Lottosedan lanserades riksspel. Enligt minsom
bedömning svensk spelmarknad, tillåtnainomär idag marknadssegment, nära

för vadgränsen kan betraktas nyttig konkurrens. nåsGränsen närsom som
försäljningsprovisioner påtryckningaroch tillståndsmyndighethos högreom
vinståterbetalningsandel används konkurrensmedel variableränsom snarare som
för vinstmaximering och kraftigt ökadenär marknadsföringsinsatser i första hand
leder till överföra frånspel produkt till Tendenseratt till dennaen en annan.
utveckling påfinns marknaden idag.

Ägande tillståndsgivningoch

Spelbolagens samlade produktutbud förhållandei till rikslotteriernaär relativt
brett och variationsrikt. Det kan förenklat delas in i skicklighetsbaserade,
högvinstinriktade poolspel V65, Måltips,V5, Stryktips, nummerspel av
högvinstkaraktär med vinstplanerrörliga Lotto, Flax, vadhållningsspelsnabba
Vinnare, Plats, Oddset, traditionella lotterier fastamed vinstplaner Penning,
Bellman vadhållning med fasta odds Oddset. De flestasamt spelformer är
dessutom möjliga anordna on-line vilket snabbhet respektive off-lineatt ger
vilket möjliggör spridning.större

Föreningslivets rikslotterier har likhetstörst med Penninglotteriets traditionella
produkter. I dessa skall enligt bolagets koncession % insatserna49 utgöraav
vinster. För övriga spelformer tillåtnavarierar den utdelningen mellan 80 %
Vinnare, Plats och 40 % Lotto, Extratips. gårDet inte schablonmässigtatt
fastställa vinståterbetalningsandelar såför varierat utbud och samtidigtett
bibehålla Lågvinstspellönsamheten. t.ex Vinnare, Oddset, Spader lockar med

vinstchans. De ofta såär konstruerade destor andelatt storgenererar en
lågvinster. Dessa spelomgångariomsätts vilket leder till den höga omsätt-nya
ning någrakrävs för högre vinster skall kunna delas och lockaattsom ut nya
deltagare. Dessa spelformer kräver vinståterbetalningsandelnormalt högre fören

lönsamma deän renodlade högvinstspelen. Deatt Lotto,vara mer senare
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på deltagareunderlagbyggerpool-karaktär ochMåltips ofta stortär somavav
på högvinst. Vidaremed i jaktenvinstavdrag förbetalar högre att enett vara

förför skicklighetsspelåterbetalningsandel högre änoptimalligger normalt

turspel.rena

för spelformsvariabelnavgörandeVinståterbetalningen denär mest en
på 25 mkr iinnebärutbetalning Lottoprocentenhets högreEnlönsamhet.

betalaomsättning. FöroförändradinkLskatt förutsattinkomsterförlorade att
omsättningsökningprocentenhet krävs omväntvinsterna medökning enenaven

på 3 %.knappt

spelform tänkasavförändring kaninförandebolagstill hurHänsyn ett av en
inte samladenödvändiga för detspelformerpåverka bolags är att ta attannatett

inte minstanalysen detsuboptimeras. I den ärskalli koncernenresultatet
påverkarvinstutbetalningsnivåer internadenolikaviktigt bedöma huratt

förhållandena mellan dedet gällerSärskilt tydligt dettakannibalismen. närär
nummerspelsområdet. Om inte ägar-konkurrensföretagensstatsägda

hänsyn till konkurrenstill andra hänsynläggas gentemothänsyn kanekonomiska
tillståndsgivningenm.m. riskenvid ärsociala hänsynutanföraktörer staten,

från spelmarknaden minskar.de statliga inkomsternauppenbar att

förstärkastillsynsfunktionen börutredningen,i likhet medJag däremot, attanser
detillsynför kontroll och ävenöverLotteriinspektionen bör haoch att ansvar

olikaflertaltillsynenIdagverksamhet. utövasstatliga spelbolagens ettav
såvältill högrebidratillsynsfunktion bör kunnaEn samladmyndigheter.

för branschen.förtroendeförstärkteffektivitet som

och kontrollPolitisk styrning

högaspel för allmänhetenbolagen alltkontrollerarRegeringen omgenom
i Sverige.lotteriverksamhetallpenningvinster, vilket merpartenmotsvarar av
myndighettillståndsgivningen oberoendehosförläggaGenom ansvaretatt en
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mister regering och riksdag det direkta inflytande över verksamheten enligtsom
min uppfattning alltid haft brett stöd i riksdagen.ett

Föreningslivets behov

Idag finns politiska möjligheter via tillståndsgivningen tillatt, bolagen, direkt styra
spelmarknadens bådeutveckling vad gäller total omfattning och vad gäller
fördelning förutsättningar mellan aktörerna på marknaden.av Genom regeringens
beslut tillstånd kan hänsyn till föreningslivets behov.om tas En oberoende,
konkurrensneutral myndighet kan och bör inte göra dessa överväganden. Inte
heller spelbolagen kan eller bör sådana hänsyn vilketta utredningen anser.
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9Kommittédirektiv

www
Dir. 199122

En lotterilagstiftningenÖversyn av

199122Dir.

1991-04-11Beslut regeringssammanträdevid

anför.Statsrådet Wallström

Mitt1 förslag

En parlamentariskt kommitté tillkallas för lotteri-översammansatt att se
lagstiftningen.

innehåll2 Uppdragets huvudsakliga

mån grad förundersöka. i vad folkrörelserna i högreKommittén bör än
lotterierfinansiera sin verksamhet ökade intäkternärvarande kan genom av

mån förenklavad det kontrollsynpunkt möjligt elleroch spel och i är attur
lotteriformer.avreglera vissa

Översynen samtidigt leda förslag förändringar lag-bör till gör attom som
förstå.stiftningen enklare överblicka tillämpa.blir ochatt

3 Bakgrund

1988839 kraft den ja-Lotterilagen l982zl0ll. ändrad trädde i Isenast
påväsentliga den tidigare gällande lotteri-nuari 1983. Lagen bygger i delar

förordningen 19821012. En i lotterilagen19392207. upphävd huvudregel
behållningen tillfalla ideella ändamål det all-lotteri skall ellerär att ettav

männa.
Vissa i kraft SFS 1988839.ändringar i lagen trädde den januari 1989l

finan-Syftet med ändringarna främst underlätta för folkrörelserna attattvar
Änd-15.siera sin verksamhet lotterier prop. 198788 141och spel s.genom

tillåtnahar blivit i lot-ringarna innebär penningvinster i viss utsträckningatt
tillståndstvånget sådanatidigare för lot-terier och bingospel. Vidare har det
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terier anordnas huvudsakligen inom endast kommun, medsom ersattsen
registrering. Samtidigt med dessa lagändringar sänktes skatten bingospel
med penningvinster från 5.5 till 3 omsättningen vi-ochprocent procent av
dare skatten bort på alla bingovarulotterier, med enbartäven varuvins-togs
ter.

Den 09821012,nuvarande lotteriförordningen ändrad 1989274senast
avgifterreglerar för bevis tillstånd till lotterier. typgodkännanden lot-om av

och bingobrickor godkännande kontrollutrustning. Den 15 juniter samt av
1989 trädde vissa ändringar kraft bl.a.i innebar avgiften för bevisattsom

registrering sänktes från 300 SFS800 till kr. 1989274.om
Sveriges Riksidrottsförbund Folkrörelsernasoch samarbetsorgan för lot-

terifrâgor skrivelserhar i regeringentill den 11 juni 1990 respektive 10den
C901318FU,september 1990 påtalatC901820FU gällande bestäm-att

melser hindrar utvecklingangelägen och förnyelse den lotteri- ochen av
spelverksamhet bedrivs folkrörelserna. De sig därför intesom av anser

tillkunna de landvinningartekniska redan utnyttjas deta vara stat-som av
liga spelbolagen. Dessa förhållanden påtalatshar i motioner tilläven riksda-

bet. l989l90zKr502 199091Kr509.och bet.gen
Riksdagens kulturutskott har i sitt betänkande lotterifrågor bet.om

19909lKrU8 Sf uttalat lotterilagen behöver Enligt utskottetöver.atts. ses
bör översynen utredning vari ingargöras för dc i riksda-representanteraven

företrädda partierna. Riksdagen beslöt sin mening regeringengen att som ge
till känna vad utskottet hade ianfört denna del rskr. 31.

Regeringen åretshari budgetproposition prop. 199091100 bil. 155. 102
föreslagit den för vinsternasövre gränsen storlek i bingospel frånhöjsatt ett
halvt till helt basbelopp. sådanEn ändring skulle öka intresset för bingo-ett
spel och folkrörelserna möjlighet öka sina intäkter bingospel.attge av

Riksdagens kulturutskott har hemställt riksdagen beslutar dennaatt om
12§ l990l9lzKrUl8. Riksdagentillägg lotterilagenändring tillettgenom

i lotterilagenantagit vid betänkandet fogade förslaget till ändringhar det
rskr. 231.

Problem4

För folkrörelserna har lotterier tradition varit betydande inkomst-av en
källa vid sidan statligt och kommunalt ekonomiskt Omsättningenstöd.av
den totala spelmarknaden har åttiotalet.ökat under Den tidigare kraftiga
tillväxten på det statliga lotteriområdet har under år. Demattats av senare
statliga lotterierna står ändå för huvuddelen ökningen medan folkrörelse-av
Iottcricrnzis andel nmsâittningen. relativt har minskat årsedan 1975.sett.;n
En återhämtningviss för folkrörelsernas del kan år.undernoteras senare
Omsättningen på bingospel har ökat tack de tidigare nämnda ändring-vare
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i bl.a. lotterilagen trädde i kraft år 1989.arna Dessa förhållandensom ger
anledning undersöka vilka ytterligare åtgärderatt kan vidtas för för-attsom

folkrörelsernabättra möjligheterna för skaffa sig intäkter lotterieratt genom
och spel.

Frågan hur spelmarknaden utvecklas för föreningarnaom bl.a. bero-är
ende i vilken utsträckning dessa förmår utnyttjaav de möjligheter tillatt
ökade intäkter lotterier och spel de ändringarnaav i lotterilag-senastesom
stiftningen Man har kunnat konstatera omsättningenger. i bingospel haratt
ökat påtagligt och nettobehållningen har blivitatt betydligt större än tidi-

Det torde framför allt idrottsrörelsengare. sin andelvara som storagenom
bingoverksamheten dragit fördel deav ökade intäktsmöjligheterna.av
Den nuvarande lotterilagen behöver förbättras i olika avseenden, inte

minst i formellt och redaktionellt hänseende. Den svåröverskâdligär och har
visat svårsig tillämpa. Lagen behöver därföratt arbetas ochom över ises
språkligt hänseende. Oklarheter vid tillämpningen har uppstått ibl.a. fråga

vilken myndighet beslutar tillståndom till lotterier bedrivs isom om som mer
än kommun. Det gäller frågor lotteriallianseren bedrivandet.ex. ochom av
lotteri i lokal-TV och liknande medier.

S Uppdraget

Inledningsvis har jag uppdragets huvudsakligaangett innehåll.
Jag vill i det följande peka på några frågor översynen bör omfatta.som
Kommittén bör undersöka och lägga fram förslag till åtgärder positivtsom

kan påverka folkrörelsernas möjligheter öka sina intäkter från lottennatt
och spel. Kommittén bör därvid särskilt undersöka lotteriintäkterna kanom
öka genom

närvarandefolkrörelserna i högreatt grad förän möjligheter- attges an-
vända sig modern lättkontrollerad teknikav

ytterligare förenklaatt eller avreglera vissa lotteriformer. det är möj-- om
ligt från kontrollsynpunkt, och

öppna ytterligareatt möjligheter till lotterier med penningvinster.-
Kommittén bör utvärdera de ändringar i bl.a. lotterilagen trädde isom

kraft den januari1 1989. I samband med detta bör kommittén TCdOVSS-Iäven
folkrörelselotteriernas utveckling efter de lagändringarna ochsenaste över-
väga kan någradra slutsatser utifrånom detta. Jämförelserman bör göras
med utvecklingen de statliga lotterierna.av

Kommittén bör i anslutning till den lagtekniska översynen över överkla-se
gztndchcstämmclscrnn och. det behövs efter jämförelse med andraom cn
likartade förvaltningsärenden, föreslå sådanaförändringar kan medförasom

enkel och snabb beslutshantering.en
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i mån behov före-Kommittén bör reglerna avgifter ochäven över om avse
slå de förbättringar förenklingar kanoch behövas.som

särskilt hur behovet tillsyn och kontrollKommittén bör beakta skallav
ändamålsenligttillgodoses på enkelt och sätt.ett

beakta i betänkandet SOUKommittén bör de förslag lagts framsom
radio198824 Lotteri i och TV.

år 1990Efter överenskommelse mellan finska och svenska regering-en
vid ioch vinstbeloppen spel fartyg internationell trafikhar insats-arna

höjning kan ocksåhöjts. Kommittén bör motsvarandeöverväga görasom
i Sverige.vad gäller roulett- och kortspel

ståDet kommittén fritt vad direkt här utreda ochbör utöveratt som anges
åtgärder påverkafram till andra positivt folkrö-lägga förslag kanäven som

skaffa sig intäkterrelsernas möjligheter lotterier och spel.att genom

bedrivande6 Arbetets

sitt före utgångenKommittén bör avsluta arbete 1992.av mars
regeringens direktiv tillFör kommitténs arbete gäller samtliga kommit-

angående utredningsförslagensoch särskilda utredare dels inriktningtéer
dir. EG-aspekter i utredningsverksamheten198405, dels beaktande av
dir. 198843.

7 Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen be-attnu
myndigar statsråd uppgift föredradet har till ärenden lotterierattsom om
m.m.

tillkalla kommitté omfattad kommittéförordningenatt en av- -
1976119 med 8 med uppdraghögst ledamöter. lotterilag-överatt se-
stiftningen,

ledamöterna ordförande,att utse att samten av vara-
besluta sakkunniga, åtsekreterare och biträdeatt experter, annatom-

kommittén.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnaderna skall belastaatt att
femtonde Utredningarhuvudtitelns anslag m.m.

8 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden bifalleroch
hennes hemställan.

Civildepartementet
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SAMMANFATTNING

I delrapporten konstateras folkrörelsernas möjligheter finan-att att
siera sin verksamhet lotterier och spel blivit allt sämregenom

år.under En orsakerna hårdnandedenär konkurrensensenare av
från statliga lotterier och spel. Folkrörelsernas produkter svårthar

hävda sig på marknaden.att
Samtidigt har bl.a. skattereformen medfört väsentligt ökade

kostnader för folkrörelserna. Statliga och kommunala bidrag kan
inte förväntas öka i utsträckning tidigare. Besparings-samma som
kraven i den offentliga sektorn talar för neddragningar. Detsnarare
samlade utökade finansieringsbehovet för idrottsrörelsen, nykterhets-
rörelsen och folkrörelserandra kan oförändradmed verksamhets-
ambition uppskattas till flera miljarder kronor.

Lotterier och spel kommer i framtiden bli allt viktigareatt en
inkomstkälla för folkrörelserna. För kunna öka intäkterna krävsatt
emellertid lotterilagstiftningen reformeras. Smärre justeringaratt
inom för nuvarande regelsystem i form vissa regel-ramen t.ex.av
förenklingar kan enligt utredningens mening inte någrage mera
betydande inkomstförstärkningar.

Det behövs främst folkrörelsernaär förutsättningarattsom ges
introducera spel och lotteriprodukteratt i större utsträck-nya som

ning konsumenternas ändrademotsvarar spelvanor och behov. För
detta krävs nytänkande och omprövning äldreett föreställningarav

vissa förbjudna spelformers skadlighet i och för sig.om
Inkomsten från spel och lotterier bör alltjämt betraktas som en

huvudsakligen kompletterande inkomstkälla för finansiering av
folkrörelsernas egentliga aktiviteter.
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försvarligtbedömningsamlad ärviddetUtredningen att enanser
internationelltkasinospelsverksamhetinförandetöverväga avavatt

förbudetupphäva ut-övervägas motbörSverige. Det äveni attslag
kasinospels-internationellaför deninombetalningsautomater ramen
överskottettill helaensamrättbörFolkrörelsernaverksamheten. ges

kasinospelsverksamheten.från
inter-kasinospelsverksamhetsvenskförSom avargument en

anföraskannationellt slag

förinkomstkällabetydandeblikanöverskottetatt en ny
bidragsberoende,derasminskaochfolkrörelserna

begränsas,skatteintäkterbehovatt statens av

därmed begränsaochförbättraskanturistnettovikandeatt ett
valutautflödet,

arbetstillfällen skapas,antalatt ett

långsiktigt förändras,sverigebildenatt

integrationenikankasinospelsverksamheten ett stegatt vara
övriga Europamed det samt

spelmarknadenillegaladen saneras.att

kasinoverksamhetinternationellÄven etableringförmotiven avom
anled-finnsbärkraftigautbetalningsautomater ärtillåtandeoch av

konsekvenser.negativaeventuellaning övervägaatt
enarmadeförbudårs riksdagsbeslut motför 1979Grunden om

socialaförriskeransågs medföraspelslagsdettabanditer attvar
allmänhetensstötandeansågs dessutomskadeverkningar. Det att

Internationellvinstsyfte.enskiltiutnyttjaskundespelbenägenhet
Utredningenmotsvarande sätt.kritiseraskasinoverksamhet kan

beaktansvärda.fortfarande ärsynpunkterdessaattanser
förbudårs riksdagsbesluttill 1979framleddeDebatten omsom
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utbetalningsautomatermot emellertid enligt utredningensvar
mening till delar osaklig och dåstora präglad förhärskande idéerav

behovet statliga förbud. Enskilda fallom spelberoendeav av upp-
förstorades i massmedia och kom prägla opinionen. Deatt negativa
följderna förbud beaktades inte i tillräckligett grad.av Den illegala
spelmarknaden har påutvecklats allmänt.ex. synpunktett ur oro-
väckande Densätt. okontrollerade illegala spelmarknaden intetar
några helst sociala hänsyn. Den kansom tvärtom förödandevara
för den enskilde och inkörsportutgöra till kriminalitet.en annan

Kasinospelsverksamhet kan i enstaka fall leda till risk för spel-
beroende och därmed förknippade sociala konsekvenser. sådanEn
risk finns emellertid redan idag detnär gäller statliga lotteriert.ex.
och spel. Alla slags konsumtionsbeslut fattas enskildasom av
individer innebär risker för oöverlagda ställningstaganden. Frågan är

samhället skall intervenera med förbudom och därigenom förhindra
valfriheten för den enskilde.

Någon form begränsning dockär befogad förav motverkaatt
sociala skadeverkningar. sådanEn begränsning, vanligär ävensom
internationellt, på åldersgränskravär för deltagande i spel. Andra
begränsningar kan krav på inträdesavgift för tillträde tillvara kasino
och legitimering. Slutligen kan givetvis själva spelet begränsas i
fråga insatser och vinstmöjligheter.om

Från etiska och moraliska utgångspunkter kan hävdas spelatt om
tilltalar människans primitiva instinkterpengar och skymmer sikten

för livets bestående värden. Solidariteten med dem inte kansom
inse spelet endastatt är ägnat stunds avkopplingatt ochge en som
drabbas spelmani talar onekligen för restriktioner.av

En förbudsmodell dock inte hänsyn tilltar spelandet ochatt
behovet spel likaär gammalt människanav själv. Samhälletssom
uppgift bör därför kanalisera spelintressetatt till socialtvara
acceptabla former därför pådödutan att spelets idé.ta

Internationella erfarenheter visar inkomster från turisteratt är
marginella för kasinospelsverksamheten. Däremot långsiktigtkan en
förändrad sverigebild medföra viss tillströmning utländskaen av
turister och fåäven svenskar påspela svenska kasinonatt i stället
för utländska. Motivet för turister förlägga sin iatt Sverigesemester
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svenskpågrundathand eni förstainteregel varadocktorde som
kasinospelsverksamhet avinnebärDetta attkasinoverksamhet.

betydelse.regionalpolitisknågonfåkaninteslaginternationellt
jämförelserinternationellagrundvalpåbedömerUtredningen av

inter-kasinonklassiskalönsamma avförfinns tredet utrymmeatt
deberoendeärIntäktsmöjligheterna avSverige.islagnationellt

frånöverskottetårliga treDetutstakar.lagstiftningensomramar
kanMalmöochGöteborgStockholm,ikasinoninternationella t.ex.

kronor.miljoner300och200mellantilluppskattas
demellanfördelasskallöverskottethelaUtredningen attanser

allmän-medfolkrörelser ettendastDet ärfolkrörelserna.olika
Mottagnaifråga mottagare.kommaändamål kan somnyttigt som

bredd-icke-kommersiellföranvändasuteslutandeskallmedel
nivå.på lokalungdomarochbland barnverksamhet

folk-mellanfördelasböröverskottetUtredningen attanser
grunder,angivna t.ex.i lagenligtorganisationercentralarörelsernas

aktivitets-statligadetmedöverensstämmerprinciperenligt som
intestödetsåutformas perma-attfördelningsnyckel börEnstödet.

nöd-motverkarellerstrukturerbyråkratiskaochstatiskanentar
därefterfårHuvudorganisationernaförnyelse.ochförändringvändig

erhållnafördelningenden närmare avbesluta omeget ansvar
föreningar.lokalatillmedel

huvudmannaskapsfrågan utantillställninginteUtredningen tar
detdock attUtredningen uralternativ.flertal anserdiskuterar ett

Sverigeikasinospelsverksamhetallviktigtsynpunkt attärallmän
huvudmanDennahuvudman.överinseendeunderbedrivs enav

bedrivaräkningfolkrörelsernasförensamrättsålunda attskall ges
funktionenoperativaDenkasinospelsverksamhet.bedrivalåtaeller

iupphandlasentreprenörerfleraeller somutföraskan enav
konkurrens.

innebärakunnaskullefolkrörelsealtemativrenodlatEtt
medspelbolagbilda en-möjlighet nyttettattfolkrörelserna gesatt
talaralternativ attdettaFörkasinoverksamhet.bedrivasamrätt att

Enverksamheten.inflytande övermaximaltfårfolkrörelserna ett
måste ägaskunnarimligtvisaktier avbolagetsnackdel kan attvara

affärs-styrelsearbetetsochorganisationer attantalmycket stortett
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modellen drivs i Finland ochförsvåras. Enligt denmässiga beslut
Åland Penning-kasinospelsverksamheten s.k.internationelladen av

folkrörelser.automat-föreningar medlemmar utgörs avvars
alternativ kunna innebäraskullerenodlatEtt statligt att

Överför tillöverskottetoavkortatkasinobolagbildar ettstaten som
statliginågra drivs kasinospelsverksamhetenländerfolkrörelserna. I

bedrivs privataverksamhetenemellertidregi. Vanligare är att av
statlig kontroll.underföretag noggrannmen

i lotterier och spel delsstatligtför ärMotivet attett engagemang
socialtsäkra ochbedriva verksamheten underförväntaskanstaten

verksamhetsöverskottet kanformer, dels utgörabetryggande attsett
Vidare kan deinkomstkälla förinte obetydlig sägas attstaten.en

beträffandegediget kunnandeutvecklatstatliga spelbolagen har ett
områden.marknadsföring inom sina Dettateknik, säkerhet och

det gällerförhållande spela rollför de kan närtalar ävenatt en
företagandetutvidgning det statligaEn ärkasinospelsverksamhet. av

på neddragningar densvårförenligt med kravenemellertid av
kasinospels-förstatligandeoffentliga och innebärsektorn ett av

verksamheten.
innebäraskulle kunnaEtt alternativrenodlat privat att

får till delinrätta kasinon överskottföretagprivatett envars
folkrörelserna.överförs till

två föredra det bedömsalternativenDe är att somomsenare
något förfolkrörelserna inte belastas medväsentligt att ansvar

direktdriftfrågor finansiella Utanrisktaganden.och ett engagemang
andel överskottetför folkrörelsernasfinns dock risk att aven

minskas.successivt
friståendeskulleEn kunnakompromisslösning att envara

förening enligt finsktideellstiftelse eller möns-instans, t.ex. enen
möjlighetrepresenterade,folkrörelserna ochdär ärstatenter ges

övrigtkasinospelsaktiebolag i tilli51 % aktiernaäga ettatt somav
bolag skullespelföretag. Detta% statligt49 ägs ett ges ensam-av

låta kasinospelsverksam-eller bedrivakoncession bedrivarätt att
räkning. skulle kunna ske dettafolkrörelsernas Dettahet för genom

för varje kasino.dotterbolag Dotter-särskildabolag eller genom
svenskatill 49 % elleri sin kunnabolagen skulle ägastur av
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utländska operatörsföretag.
lotterierFolkrörelsernas och spel i utsträckning undan-är stor

från frånbeskattning. Utredningen överskottettagna attanser
kasinospelsverksamheten skattebefriat.bör heltvara

likhet förI med vad gäller de statliga spelbolagen bör ettsom
fråneventuellt folkrörelseanknutet bolag frikallat skattskyl-vara

dighet till enligt statlig inkomstskatt.lagenstaten om
anlitas förOm den operativa verksamheten börentreprenören

frånersättning befriad mervärdeskatteplikt.entreprenörens vara
ifrågaMed hänsyn till verksamhetens kan inte kommanatur att

tillståndsgivning,gemarknadskrafterna fritt Statligspelrum. tillsyn
och kontroll viktiga faktorer för kasinospelsverksamhet.sundär en

fåHärvid förutsätts Lotterinämnden betydligt utvidgad roll.en
I samtliga alternativ bör verksamheten regleras i lotterilagen och

lotteriförordningen. Omfattning spelformeroch i ettm.m. anges
tillståndsbeslutsärskilt regeringen koncessionen. Detaljeradeav

föreskrifter anvisningar fastställs tillsynsmyndigheten.och av
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1989-1991spelLotterier och
års1992 enkätResultat av

Uppdraget
ochLotteriutredningenuppdragcentralbyrån genomfördeSCBStatistiska av

nivå 1989-1991.lokalpå regional ochlotterier och spelundersökningLotterinämnden aven
länsstyrelser.ochfrån kommunerpå uppgifter samtligabaseradesUndersökningen

baseradesfallI dettaspelmarknaden.illegaladenomfattadeUndersökningen även
spelmarknadenillegalabedömning denåklagaremyndigheternaspolis- ochundersökningen av
försäljningochinförseltillverkning,kartläggninggjordes över1989-1991. Därutöver aven

lottsedlar,distribuerarföretagomfattade samtliga1989-1991. Denlottsatserlottsedlar, somm m
lotterier och spel.folkrörelsernasförlottsatser mm

varitSyftet har att
lotterier och spellokalaregionala ochfolkrörelsernasomfattningenkartlägga av-

detillståndsgivning konsekvensernaochgällande reglerutvärderingmöjliggöra avomaven-
1989kraftträdde ilotterilagenändringar i som

till ändringarförslagöverväganden ochLotteriutredningensförbeslutsunderlagfram avta- lotterier och spelfolkrörelsernasreglerarlagen som

omfattning.speletsdet illegalautvärderingmöjliggöra aven-

HallgrenThomasLotteriutredningens sekreterareSCB.Wicklin,skrivits BrianharRapporten av
gång.arbetetsmedverkat underLotterinämnden harFagerlund,Torstenavdelningsdirektöroch

Sverige iSpeltidigare ärSverige. DeSpel rapportenaden tredjeDetta är rapporten om --
1992 ll 10.konjunkturenochSpel Sverige05 och1992 051970 1991siffror --

försäljningtillstånd forspelRiks-Bingo-LottofolkrörelsernasbeviljatLotterinämnden har
respektive 4001992perioden januari-majundermiljoner kronortill belopp 200ett avupp

tillutökninghar begärtFolkrörelsernaseptember-december 1992.för periodenmiljoner en
perioden.nämndaför den sistmiljoner600



309

Genomförande
Frågeblanketten utarbetades SCB i samråd med Lotteriutredningen och Lotterinämnden.av
Datainsamlingen genomfördes under perioden juli-oktober 1992. Den gjordes i form av en

tvåpostenkät med skriftliga påminnelse,och muntlig den första utsändningen.utöveren

Frågeblanketten till polismyndighetema godkändes Rikspolisstyrelsen ocksåRPS,av som
bistått med distributionen. Frågeblanketten åklagarmyndighetentill distribuerades av
lotteriutredningen.

Undersökningen totalundersökning. Frågeblanketten utsändes tillvar en
samtliga kommuner 286 st 246 har svaratvarav-

samtliga länsstyrelser 24 ochst samtliga har svarat-

samtliga polisdistrikt l 17 st 102 har svaratvarav-

åklagarmyndighetersamtliga 103 st 93 har svaratvarav-

samtliga tillverkare importöreroch 18 st spelsatser och lottsedlar och samtliga harav m m-
svarat.

Svarsblanketter har granskats manuellt och uppgifterna tabulerats maskinellt.

Resultatredovisning
I redovisas för frågaresultaten varje i absolutarapporten tal. Alla har inkommit medsom svar
har dock inte frågoralla i enkäten partiella bortfallet. Eftersomsvarat Svarsfrekvensen på de

frågornaolika har varierat återgesmycket kraftigt, antalet inte på frågornahar inomsvaratsom
de rastrerade fälten. Det bör det partiellapoängteras bortfallet omfattar de har lämnatatt som
frågorna obesvarade, besvarade med streck eller med noll. Häri ligger den osäkerhetenstörsta vid
tolkning resultaten. Det kan här månganämnas kommuner och länsstyrelser har lämnatattav
frågor beviljad omslutning, redovisad försäljning nettobehållningoch lotterier och spelom av
obesvarade. Detta kan bristerbero i uppföljningsrutiner och dokumentation nivåer.olika
Kommunerna hanteringen lokala lotterier frånöver polismyndighetematog i januari 1989 ochav
har inte hunnit med redovisningen fullt Enkätenatt dessutom den förstaär i sitt slagut.anpassa

har genomförts bland kommuner och länsstyrelser varför de uppgiftslämnare.som är ovana

Redovisningen myndigheternas frågenummreringföljer i blanketterna. Viss reservationav svar
bör för erhållnadegöras resultaten inte alltid jämförbara årenatt mellanär detattpga
förekommer variationer i antalet påhar de olika frågorna.stora Med undantag försvaratsom
uppgifter avseende verklig försäljning bingo med kontantvinster har det inte funnitsav
alternativa källor för bedöma tillförlitligheten i de insamlade uppgifterna.att

Redovisad försäljning folkrörelsernas lotterier och spel storleksordningeni till8 500av var
9 500 miljoner kronor årenför 1989-1991, vilket innebär nettøtillskott påsammantaget ett
mellan 2 och000 miljoner2 500 kronor till kassan. Den genomsnittliga vinstmarginalen

lågnetto enligt överslagsberäkning på mellan 24-26%.en
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Länsstyrelsernas svar

kontantvinstermedBingo1
åren 1989-1991.oförändradevaritiharansökningarbeviljadeoch stort settinkomnaAntal

förtalafaktorerförsäljning. FleraverkligunderskattningdetföreliggerdömaalltAv avatt en
högrebetydligtförsäljning liggerbeskattningsbaruppgifterRSVRiksskatteverketsdetta. om

BingoarrangörersSverigeshar1991. Dessutomoch1990enkätsiffrorna förän
också högre änförsäljning ärSvebico-hallarnasSvebicoCentralorganisation attrapporterat

skillnaderdelEnförsäljningen.%ungefär 70för storSvebico avenkätsiffrorna avsvarar
länsstyrelser inte7förklarassannoliktår 1991 kan attuppgifterenkätensRSVs ochmellan av

verkligskattningtillförlitliguppgifterfråga. RSVs ärjust denna avhar merensvarat
1989-1991.enkätsiffrornaförsäljning än

varuvinstermed2 Bingo
dennaminskningbekräftaromslutningtillstånd ochbeviljadeansökningar, avSåväl antal en

åren 1989 1991.spelform över -

kommunerinom flerabedrivsEgentliga lotterier3 som
påmindreellerockså har legatspelformdenna sammabekräftar iResultaten merstort sett att

saknaslänoch BohusGöteborgs-inomför Bingo-LottoUppgifteråren 1989-1991.nivå mellan
1989-1991.utvecklingenbedömningsvårtdärförDet göraför 1991. är att aven

länsstyrelsertillöverklagatsKommunala beslut4 och 5 som
fåtal fall1989-1991. Det ärmellanminskat ettöverklagandena avAntalsmässigt har

bifallits.överklagandena som

kortspelochtärnings-6 Roulett-,
1989-1991.kraftigt mellanökatharspelformerkortspeltärnings- och ärRoulett-, som

Varuautomatspel7
1989-1991.minskatvaruautomatspel haranordnaförIntresset att

och arbetsinsatser8 Personalresurser
lotteriärenden.samtligaårsarbetskraft för hanteraåtgår halvendast attlänsstyrelserde flestaI en

årmiljoner kronoruppgå 3tillberäknaslänsstyrelsersamtligaförlönekostnadentotalaDen ca
frånlotteriavgiftermiljoner1,5ungefärligenfrån tillståndssavgifter ärmedan intäkterna1991

199192.InkomstliggareRikrevisionsverketslänsstyrelserna enligt

kontrolloch9 Tillsyn
tillräckliga..kontrolltillsyn ochför ärmöjligheteruppfattningarföreligger olikaDet om

utbildning10 Lotterinämndens
mednöjdatillräcklig och ärför handläggarnautbildning ärLotterinämndensflestaDe attanser
stödinformation,fått erforderligdeSamtligauppläggning.innehåll ochkvalitet, attdess anser

service.och

rådoch allmännaföreskrifterLotterinämndens11
förintederåd tydliga och äroch allmänna ärföreskrifter attflestaDe är överens attom

detaljerade.
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för kontrollantarvodeLotterinämndens rekommenderade14 länsstyrelser tillämpar system

8 inte tillämpar detmedan systemet.

nettobehållning automatförsäljning börlotterier vid manuellDe flesta kravetatt resp.anser av
bibehâllas.

12 ändringar i nuvarande lagstiftningBehov av
nej 13 inte har8 länsstyrelser det föreligger behov ändringar, 3 medanatt av svararanser

frågan.besvarat

Kommunernas svar

tillståndslotterier21 och Registreringslotterier och
svårt ansökningar beviljasDet bedöma utvecklingen antal sökande överär att ett tre-att av p g a

årsintervall år januari 1989 ledde tilloch 1989 början period. Lagändringen den 1var en ny en
kraftig ökning ansökningar 1989.av

återkalladeAntal ansökningar kraftigt minskat mellan 1989-1991.avslagsbeslut och har

nettobehållningockså svårtDet har varit utvecklingen verklig försäljning ochbedömaatt av p g
variationerna i svarsfrekvensen.de storaa

frågan registreringartillståndde fördelningen perioden i sinAv svarade antal försom om av
framgår tablåhelhet 1989-1991 föreningar följandeolika slags av

TillståndslotterierRegistreringslotterier
Idrott 6 451 3 839
Kultur 870 429
Handikapp 638 88
Nykterhet 387 100
Övriga 5 664 4741
Totalt 14 010 5 930

Sammantaget för ungefär försvarade idrottsföreningar hälften lotterierna. Kulturen svaradeav ca
6 syföreningar,%., handikapp 4 %, nykterhet 2 % övriga dvs frikyrkliga Räddaoch gruppen
Barnen och politiska föreningar för 35 %.m m

Organisationsfrågor3 och 4 och avgifter
Inom 78 kommuner hanteras lotteriärenden kommunstyrelsen kommunkansliet och inomav
142 fritids- och kulturnämnden.av

årsarbetskraft.I de flesta lönekostnademakommuner hanteras lotteriärenden halv De totalaav en
uppskattas till ungefär 20 miljoner 1991 ansökningsavgifter för registreringarkronor medan

tillstånd på fråganoch uppgick ungefärligen till miljoner. flesta svarade dock2 De kommuner
huruvida avgifterna täcker kommunernas kostnader för handläggningen lotteriärenden. Avom av 4

de nej tredjedel avgifterna behöver höjas.svarat attsom uppger en

många ocksåDe flesta kommuner avgifter lotteriförordningen.har tagit enligtut attuppger
kontakterna föreningarna fungerat föreningarna uppfattat roll imed har bra och kommunernasatt
lotteriärenden positiv.som
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finnsDet omkring 2 100 kontrollanter i Sverige och de flesta kommuner tycker de har denatt
kunskap erfarenhetoch nödvändig för lotteriärenden.ärsom

De flesta nuvarande försäljning för 300 000gräns kronor ansökan skallattanser om per vara
kvar. 22 kommuner föredrar slopas helt medan 12 tycker bör höjas.gränsen gränsenatt att

5 Lotterinämndens utbildning
flesta fåttDe hardeattanser

tillräcklig utbildning Lotterinämnden innehålloch bedömer kvalitet, och uppläggningattav-
varit bra

erforderlig information, frånstöd och service Lotterinämnden.-

6 Lotterinämndens rådföreskrifter och allmänna
flestaDe föreskrifter rådoch allmännaär överens tydliga inte föroch detaljerade.ärattom

137 kommuner tillämpar Lotterinämndens rekommenderade för kontrollantarvodensystem
intemedan 97 det.gör

Flertalet kommunerna nettobehållningkravet lotterier med manuellattav anser av resp.
automatförsäljning bibehållas.bör

frågor7 Allmänna
flestaDe nuvarande tillsynär överens och kontroll tillräcklig.ärattom

Många kommuner har upplevt övertagandet för lokala frånlotterieratt ansvaretav
polismyndighetema har medfört enstaka problem har krävt mycket tid. Sammantaget harsom
dock inte mycket tid krävts för hantera uppstått.de problem haratt som

Tillstånd8 for automatspel
Svaren svårtolkade frågorna tillståndrörande förär automatspel. Antalet ansökningar har
legat praktiskt oförändrat mellan 1989 och 1991. Antalet avslagsbeslut överklagandenochtaget
till högre åren.myndighet har minskat mellan Samtidigt bör det antaletpoängteras att
avslagsbeslut och överklaganden minskningen förhållanderelativt högt i till antaletärtrots sett
beviljade ansökningar.

föreliggerDet olika uppfattningar huruvida automatspelslagen fyllt sitt syfte eller inte, ochom
gällande regler bör avskaffas eller gällande regler bör underordnas lotterilagen.om om

gårDet inte särskilt mycket tid för tillståndsfrågor. Avgifterna täckerpröva sannolikt deatt
direkta personalkostnaderna för handläggningen ärendena.av

Polismyndigheternas svar

Registrerade ärenden avseende misstanke brottom
Antal registrerade ärenden avseende misstanke frånbrott har ökat 30 till 59 mellan 1989 ochom
1991. De flesta dessa spel i illegala otillåtetklubbar och spel automater.av avser

Antal ärenden åtalsprövningöverlämnats till har ökat.som
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2. Den illegala spelverksamhetens omfattning
Av de har de flesta inom varje distrikt finns minstsvarat illegal Spelplatssom att medanger en

omsättning understigande halv miljon kronor hälften påbygger utredningar.en en av svaren

l övrigt bör lågadennämnas Svarsfrekvensen påtyder polismyndigheternasatt intresse föratt
och kunskaper den illegala spelmarknaden mycket begränsadärom

Åklagarmyndigheternas svar

1 och 2 Registrerade ärenden avseende misstanke brott och åtalsprövning.resultatom av
Antal registrerade frånärenden har ökat 23 till 31 mellan 1989 och 1991 och antal ärenden som

åtallett till har frånökat 15 till 26 .

Merparten brott spel utbetalningsautomater enarmade banditer.av avser

3 Den illegala spelmarknadens omfattning
Även här Svarsfrekvensen lågtär mycket svårtoch det åklagaremyndighetemasär bedömaatt
bedömning.

Tillverkare importöreroch distributörer

Försäljning
Försäljningsvärdet lottsedlar, lottsatser exkl i storleksordningav 100 miljonerm m moms var
kronor 1991, uppgick till 14 miljoner. Införselvärdetexporten uppgickvarav till 8 miljoner
kronor. Av uppgifterna framgår 80% inhemsk tillgångatt dvs värdet försäljning minusca av av

plus import förmedlas återförsäljare.export En mindre del säljes direkt till föreningargenom
medan 15% säljes till övriga. Vi dock inte vilka.vet

Sammanfattande bedömning folkrörelsernas lotterier och spel 1989-1991av

På begäran Lotteriutredningen Lotterinämndenoch har SCB gjortav bedömningen av
marknadens storlek utifrån de insamlade uppgifterna se tabell 2 figur1 och 1 4.- -

I alternativ 1
Enkätuppgifterna har sammanställts nivåkorrigering för bortfallet partielltutan och totalt.

I alternativ 2
Uppgifterna har korrigerats för kompensera för bonfallet. Nivåkorrigeringenatt har gjorts genom

multiplicera erhållnadeatt genomsnittliga talen för verklig försäljning nettobehållning förresp.
de kommuner och länsstyrelser lämnat frågorna med totala antalet kommuner ochsom svar
länsstyrelser i Sverige 286 24. Det här kommuner och länsstyrelserantages interesp att som
har på frågorna harsvarat genomsnittsvärde för de aktuella variablerna desamma harsom som

Detta kan bådesvarat. över- ocheller underskattning verkligheten.vara en av

När det gäller bingo med kontantvinster har RSVs uppgifter enkätuppgifter för redovisadersatt
försäljning. Uppgift nettobehållning har beräknats utifrån nettomarginalenom % enligt
enkätsvaren från länsstyrelserna.
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Lotterinämnden.frånhämtatsrikslotterier harförData

ochtvå alternativdessanågonstans mellanliggasannolikhetmedbörfaktiska värdenaDen stor
Clalternativalternativ 2enligt änskattningenrimligen närmare

och %45försäljningentotaladen%fdr 60svarade avkøntantvinstermedBingospel avca
spel 1991.ochlotterierfolkrörelsernasnettovinsten av

spelmarknadenförsäljning förUppskattad
1991miljoner kronor21 500

ATG, Tipstjänst,spelbolagen
341Penninglotteriet 16

ochlotterierFolkrörelsernas
489spel 3

900Illegalt spel
500Restaurangkasino

270spelUtländskt
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Lotterianordnare Myndighet
Svenska penninglotteriet AB, Finansdepartementet
AB Tipstjänst och AB Trav och galopp skatteuppbörd till riksskatteverket

Rikslotteiier Lotterinämnden
Avgifter betalas till lotterinämnden

Bin go-lotto Lotterinämnden
Avgifter betalas till lotterinämnden

Regionala lotterier i kommunän Länsstyrelsernamer en
Avgifter betalas till länsstyrelserna

Lokala lotterier inom kommun Kommunernaen
Avgifter betalas till kommunerna

Bingo med kontantvinster Länsstyrelserna
Avgifter betalas till länsstyrelserna och
skatteuppbörd till riksskatteverket

Bingo med varuvinster Länsstyrelserna
Avgifter betalas till länsstyrelserna

Spel ombord på fartyg i internationell trafik Lotterinämnden
i svensk territorial Avgifter betalas till lotterinämndenmen vatten och

skatteuppbörd till riksskatteverket

Kasino spel Länsstyrelserna tillståndsgivning
Lotterinämnden tillsyn
Avgifter betalas till länsstyrelserna och
skatteuppbörd till riksskatteverket

Fria lotterier # 17 LL -

Lotterinämnden denutövar centrala tillsynen efterlevnadenöver lotterilagen. Dockav
tillsynen lotterieröver anordnas efter tillståndatt regeringen denutövassom av av

myndighet regeringen bestämmer.som

Det finns idag 8 tillverkare lotter i Sverige och 12 importörer. Försäliningsvärdetav
lottsatser och lottsedlar exkl i storleksordning 100av miljonermm moms var

kronor år 1991, uppgick till 14 miljoner.exporten Införselvärdet uppgick tillvarav
8 miljoner kronor
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kronorMiljoner1989 1991.lotterier och spelTabell 1 Folkrörelsernas -

lotterier kommunerLokala
försäljningRedovisad

255140259262 141142registreringslotterierför

nettobehållningRedovisad
157891428014178registreringslotterierför

626455575455marginalen %Vinst netto

försäljning förRedovisad
205892107815261tillståndslotterier

nettobehållningRedovisad
7836813359tillståndslotterier 25för

3840394239% 41marginalen nettoVinst

länsstyrelserRegionala lotterier
förRedovisad försäljning

2137179l1348 191716661536kontantvinsterbingo med

Nettobehållning för bingo
406222364261349320kontantvinstermed

1919191921% 21Vinstmarginalen netto

försäljning förRedovisad
1444214265244142bingo med varuvinster

Nettobehållning för bingo
28826124828varuvinstermed

191918182020%Vinstmarginalen netto

flera kommunerbedrivs inomLotterier som
521769523224Redovisad försäljning ,

18624181310Netobehållning

353535354141%Vinstmarginalen netto

LotterinämndenRikslotterier
696696538538551551Redovisad försäljning

202202157157200200Nettobehållning

292929293636%Vinstmarginalen netto
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Tabell 2 Folkrörelsernas lotterier och spel 1989 1991. Miljoner kronor-

Redovisad försä
Lokala lotterier 203 414 219 469 229 460
Bingo med varuvinster 142 244 65 142 42 144
Bingo med kontant vinster 1666 1666 1917 1917 2137 2137
Regionala lotterier 24 32 52 69 17 52
Rikslotterier 55 l 551 538 538 696 696
Totalt 2586 2907 2791 3135 3121 3489

Nettobehållning
Lokala lotterier 103 200 113 223 125 235
Bingo med varuvinster 28 48 12 26 8 28
Bingo med kontantvinster 349 349 364 364 406 406
Regionala lotterier 10 13 18 24 6 18Rikslotterier 200 200 157 157 202 202
Totalt 690 810 664 794 747 889
Vinstmarginalen netto % 27 28 24 25 24 25

Redovisad försäljning för spelbolagen ATG, Tipsüänst och Penningløtteriet 1991 16,3varmiljarder kronor, folkrörelsernas lotterier och spel i storleksordning till3,1 3,5 ochvaruppskattade utgifter för utländskt och illegalt spel 1,1 restaurangkasinøsamt 0,5 miljarder.
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spelochlotterierfolkrörelsernasfördelningProcentuellFigur 1 av
1991föralternativ 2enligtMSEK489försäljning 3Uppskattad

lotterier1,5RegionalaFh 4,1varuvinstermedBingo

lotterier 13,2Lokala

i 7- 19,9Rikslotterier

61,2kontantvinstermedBingo
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Figur 2 Folkrörelsernas lotterier och spel.
Redovisad försäljning 1989-1991 enligt alternativ 2

Miljoner kronor

4000-

3000-

2000-

1000-

Regionala Bingomed Lokala Rikslotterier Bingomed Totalt
lotterier varuvinster lotterier kontantvinster
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lotterier och spel.Figur 3 Folkrörelsernas
Nettobehållning försäljning 1989-1991 enligt alternativ 2för redovisad

Miljoner kronor

1000-
1989

Regionala Bingomed Lokala Rikslotterier Bingomed Totalt
lotterier varuvinster lotterier kontantvinster
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lotterier och spel.Folkrörelsernas4Figur
alternativ 2nettobehållning enligt1991försäljning ochRedovisad

Miljoner kronor

4000
Nettobehållning

ä Redovisad försäljning

3000-

2000-

1000

zizizitizizi0 .... ..
TotaltRikslotterier BingomedLokalaBingomedRegionala

kontantvinsterlotterierlotterier varuvinster
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anammasmnsnsxn

Tabeller



Resultat års1992 enkätav 1sAntalLotterier och spel 1989-1991 K 286mmuner

246 kommuner har vilketsvarat, motsvarar en
svarsfrekvens 86 %.av

Resultat redovisasi absoluta tal. Antal inte harsom
pá frågornadvs. lämnat frågornasvarat obesvarade,

ifylld med streck eller noll inom de rastreradeanges
fälten.

Registreringslotterier1 §enligt Iotterilagen LL.14

Antal inkomnaansökningar registrering åretunderom

1.2 Antal beviljaderegistreringarbeslutsár .....................
1.3 Antal avslagsbeslutbeslutsár ....................................

áterkallade1.4 Antal ansökningar âretunder ....................

Beloppmiljonerkronor
l 989 1990

Totalt1.5 redovisadförsäljning för registreringar
§enligt 15 3 LLst 141......................................................

Totalt1.6 redovisadnettobehállningför föreningarna ......

Fillståndslotterier2 enligt § LL11

2.1 Antal inkomnaansökningar tillstånd åretunderom

2.2 Antal tillståndbeviljade beslutsárnd .............................
2.3 Antal avslagsbeslutbeslutsárl ....................................

återkallade2.4 Antal ansökningar âretunder ...................

Beloppmiljonerkronor
[19911989 1990

Totalt2.5 beviljadomslutning ..........................................
Totalt2.6 redovisadförsäljning för beviljadeansökningar
Totalt2.7 redovisadnettobehállningför redovisad
försäljning ...................................................................

Antal beviljade registreringartillstånd för perioden 1989-91 fördelade på olika föreningarslags
Därav

Totalt Idrott ÖvrigaKultur Handikapp Nykterhet

A Registreringslotterier 6 451 387.......................... giiB Tillstándslotterier 100..............................,.Blankettutgivare Kontaktperson ;telefon elefaxI Direkmrllllllllllllllllllllllllllllllllll
F-Ledninu BrianWicklin 0a 7834309 08-6615251



§§ LLoch 14enligt 11lotteriårendenOrganisationsfrågor för3 m.m.
Kommun-Kulturoch

AnnanstyrelsenFritid fritidKultur

177858ärendena 841berederochnämnd hanterarVilken3.1

åtgår för hanteraårsarbetskrafter attantalAnge3.2 som uppg,
ársmedeltal saknas2,11,1-2.olotteriärenden i kommunen oem0,5

323 1101861989

322 191881990

2919 11951991
MycketGanskaMindre
b V9b5binformation.Ni kontakternabedömerHur3.3 att

varit underharföreningarnamedutbildning, m.m.
78 41 1190211989-1991åren

uppfattarföreningarnaNibedömerHur att3.4
tillstándsregistrerings-rollkommunens som 344767846myndighet

16121989kontrollanterantal förordnadeAnge3.5
2 0741990
2 1221991

VetNejJa
och dekunskapdenNi kontrollanternaharAnser3.6 att

39 38behövs 162erfarenheter som

ikronor000300Ni nuvarandegränsAnser3.7 att om
26kvar 33178§ P LL skall714 vara

ingenBehövs
gränspá fråga 3.7 sänkasår Nej HöjasOm svaret

21012Ni börTycker gränsen3.8 att

IotteriförordningenAvgifter enligt4
enstaka Nei,Ja,Ja.

möjlighetengång utnyttjat Vetnågon tillfällen aldrigattHar kommunen ofta4.1
lotteri-§avgifter sista stycketenligt 3inte utta

förordningen 179 143015

VetNeiJa
kostnaderavgifterna kommunensNi täckerAnser4.2 att

lotteriärenden 86 36114för handläggningav

pá frågaOm är Nej 4.2svaret

höjasavgiftenNi behöverAnser4.3 att
25 54



Lotterinämndens5 utbildning
Ja Nej Vet

Anser5.1 Ni handläggarnafåttatt tillräcklig utbildning
Lotterinämndenav 175 2047

Hur5.2 bedömer Ni Lotterinämndensutbildning haratt Mind små yen,varit beträffande kvalitet, innehålloch uppläggning tm Bra im bra Vctci

Kvalitet 16 99 68 40 20

Innehåll 11 109 68 36 19

Uppläggning 21 100 70 31 20

Övriga5.3 synpunkter utbildningsfrågor

Ja Nei Vet
5.4 Har Ni fått erforderlig information, stöd och service

från Lotterinämnden 227 6 8

Lotterinämndens6 föreskrifter och rådallmänna
Ja Nei Vet

Är föreskrifterna6.1 och de allmännarådentydliga 171 52 12

Är föreskrifterna6,2 och de rådenförallmänna
detaljerade 44 170 22

Tillämpar6.3 kommunen det Lotterinämndenav
rekommenderade för kontrollantarvodesystemet
KFS 199032 137 97 3

Om Nej, beskriv med ord det systemegna
kommunen AAanvänder Asom

5.4 Anser Ni kravet nettobehållningatt lotterier Btbehâllas Höiasav sänkas Vet
med försäljningmanuell 25 % bör
bibehållas, höjas sänkaseller 118 30 7 86

3.5 Anser Ni kravet nettobehállningatt lotterierav
försäljningmed på 30 bör%genom automat

bibehållas, höjaseller sänkas 100 27 5 108



frågorAllmänna7
VetNejJa

kontrolltillsyn och ärNi nuvarandeAnser7.1 att
3320182tillräcklig

frågor kommunensföljande gällerBesvara7.2 som
för lokalalotterierÖvertagande ansvaretav

VetNejJa
uppstått krävt mycketHarenstaka problemA som

3136101falli varje enskilttld

uppstått sammanlagtmangaB Har problem som
6217tid 15mycketkrävt

Ti$ád5°°&quot;°&#39;i nuvarandeändringarFöreliggerbehov7.3 av
lotterilagstiftnlng

Övriga registrerings-ochsynpunkter7.4 om ______________________________________________________________________________________________________Vtillstândslotterier;



Tillstånd enligt lagen 1982636 visstanordnande automatspelom av
Beslutfattadeunderâret
1999 19911990

Antal beviljadeansökningar8.1 320........................................
Antal8.2 avslagsbeslut 63....................................................Antal överklagandentill8.3 socialstyrelsenocheller
länsstyrelsernaoch kammarrätten 34

Ja
Anser fyllt syfte8.4 Ni automatspelslagen sittatt t.ex.

ungdomsmiliömotverka olämplig 40 31 81att
Anser för8.5 Ni gällanderegler automatspelatt

avskaffasbör 24 65 63
för8.6 Anser Ni gällanderegler automatspel skallatt

lotterilageni 28 36 85tas

Socialnämnd Annannämnd Styrelsen
Vilken inom8.7 nämndstyrelse kommunen handlägger
tillstándsärendenför automatspel 131 18 6

ärsarbetskrafterAnge åtgår år för8.8 antal underettsom u rt.ÅKEfrågorpröva anordnande automatspel iatt om av 0,5 0,5-Lo 1,1-z.o 2,1
årsmedeltalkommunen r

1989 102 1 0 0 48

1990 104 0 0 O 47

1991 107 0 O 0 46

Övriga8.9 påsunpunkter automatspelslagen



års enkätResultat 1992 H41av Am.spel 1989-1991Lotterier och Länsstyrelsen24

Samtliga harlänsstyrelser svarat

tal. Antal inte harResultat redovisasi absoluta som
fälten.frågorna rastreradepå inom desvarat anges

kontantvinsterBingo med1

åretinkomnaansökningarunderAntal1.1 .......................
beslutsáransökningarAntal beviljade1.2 ......................

beslutsárAntal avslagsbeslut1.3 ...................................
âretáterkalladeansökningarunderAntal1.4 ...................

Beloppmiljonerkronor
|1990 19911999

2364Totalt beviljadomslutning1.5 ..........................................förförsäljning beviljadeTotalt redovisad1.6
1791ansökningar ..............................................................nettobehállningför redovisadTotalt redovisad.7
222försäljning ...................................................................

uppskattningRiksskatteverketsSomjämförelseredovisas av 137566 917 21 1kronorimiljonerverklig allaförsäljningsumman insatserav

Bingo med varuvinster2

åretansökningarunderAntal inkomnaregistrerade2.1

beslutsarltillstånd2.2 Antal beviljade nd .............................
beslutsárlavslagsbeslut2.3 Antal ....................................

åretâterkalladeansökningarunderAntal2.4 ...................

Beloppmiljonerkronor
989 9901 1 1991

Totalt beviljadomslutning2.5 ..........................................NOen
för ansökningarTotalt försäljning beviljade9 redovisad2.6

förå nettobehallning redovisadTotalt redovisad2.7
å försäljning ...................................................................ä
å

Vändä
LLrn3

Hankenutgivare Telefon TelefaxKontaktperson
lEllllllllBllllllllllllllllll

F-Lednina BrianWicklin os 7a 4309 03-55152si



Egentliga lotterier bedrivs flera3 inomsom
kommuner §enligt LL11

Antal
1989

Antal inkomna registrerade åretansökningarunder3.1

beviljadetillstånd beslutsárAntal3.2 .............................
beslutsårAntal avslagsbeslut3.3 ...................................

áterkalladeAntal ansökningar året3.4 under ....................

Beloppmiljonerkronor
1989 1990

Totalt beviljad3.5 omslutning ..........................................Totalt försäljning för3.6 redovisad beviljade
ansökningar ................................................................Totalt redovisadnettobehállningför3.7 redovisad
försäljning ...................................................................

Uppgifterfor lotto Göteborgsbingo ochinom-Bohuslänsaknasár l991 förseningarochKommunala beslut överklagats till länsstyrels pga.4 som kommer ingå 1992årsuppgifter.att ltillståndslotterieravseende enligt § LL11
fattadesBeslut underärsom

1990 1991

Antal överklagadebeslut4.1 ............................................Därav
A Antal överklagade bifallitsbeslut som ...................
B Antal överklagadebeslut avslagitssom ................

Kommunala beslut till länsstyrels5 överklagatssom
avseende registreringslotterier enligt § LL14

Beslut fattades årundersom
1990 1991

Antal5.1 överklagadebeslut ............................................Därav
A Antal överklagade bifallitsbeslut som ...................
B Antal överklagadebeslut avslagitssom ................

Roulett-, tärnings-6 och kortspel §§9-10

6.1 Antal inkomnaansökningar âretunder ........................
6.2 Antal beviljadeansökningarlbeslutsár ......................
6.3 Antal beslutsáravslagsbeslut ...................................

återkallade6.4 Antal beslut åretunder .............................



§Varuautomatspel enligt LL87

199119901989

åretinkomnaansökningarunderAntal7.1 .......................
beslutsârbeviljadeAntal ansökningar7.2 ......................

beslutsårAntal avslagsbeslut7.3 ;..................................
åretåterkalladebeslut underAntal7.4 .............................

arbetsinsatserPersonalresurser och8
årsarbetskrafter åtgår för hanteraAnge antal attsom

ársmedeltalllotteriärendensamtliga
1.1-2,o 2,10,5 o,s-1

2651989 11

2512 51990

112 7 41991

Tillsyn och kontroll9
VetJa Nej

för kontrollNi tillsyn och ärAnser nuvaranderegleratt
6tillräckliga 710

Lotterinämndens utbildning10 m.m.
VetJa Nej

fått tillräcklig utbildningNi10.1Anser handläggarnaatt
Lotterinämnden 218 2av

utbildning harHur bedömer Ni Lotterinämndens10.2 att Mycke,GanskaMinduppläggningbeträffande innehållvarit kvalitet, och Veteibra brabra Bra

OKvalitet 3 8 10 1

Oinnehåll 10 174

02uppläggning 10 82

Övriga utbildningsfrågorpå10.3 synpunkter

VetJa Nei
serviceerforderlig information, stöd ochNi fått10.4Har

Lotterinämndenfrån 021 1



Lotterinämndens föreskrifter11 och allmänna råd
Ja Nej Vet

Är föreskrifterna11.1 och de allmännarådentydliga 17 6 0

Är föreskrivterna11.2 och de allmännarådenför
detaljerade 1 22 O

Tillämpar11.3 länsstyrelsendet Lotterinämndenav
rekommenderade för kontrollantarvodesystemet
KFS 199032 14 3 o

Om Nej, beskriv med ord detegna system
kommunen _______________________________________________________________________________________________________användersom V

Anser1.4 Ni pål kravet nettobehállningatt lotterier Bibehållas Hölasav sänkas
försäljningmed manuell pá 25 °o bör

bibehällas,höjas sänkaseller 18 0 O

Anser11.5 Ni kravet nettobehállningatt lotterierav
försäljningmed pá 30 % börautomatgenom

bibehållas,höjaseller sänkas 16 0 2

Behov12 ändringar i nuvarande Iotterilagstiftningav
Ja Nej Vet

Föreliggerbehov ändringarav 8 3 1l



enkät H21årsResultat 1992 Antalav Wümvndiü-1989-1991spelochLotterier 117heter

vilkethar motsvararpolismyndigheter svarat, en102
87 %.svarsfrekvensav

inte harAntaltal.absolutairedovisasResultat som
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Uppskattning den illegala spelverksamhetensav omfattning 1991
milj0,5 kr 05-5minkr 5-24mili kr 25milj kr

Vilken Erär bedömning omsättningens storlekav 14 9 5 1 43
Rengissning Utredning Annansluttning

vad bygger uppskattningensig på 16 6 11

5 0-10 11-20 21 VetHur många satsade på illegaltpersoner spelpengar
enligt Er bedömning 2 0 3 14 53

2 3-5 5 VetHur många kändaillegalaspelplatserfanns på fast
adress 20 8 5 31

Hur många tillfälliga illegalaspelplatserfanns det 16 O 3 31

mångaHur otillåtna utbetalningsautomaterfanns det 10 2 2 36

2 3-5 6 VetHur många tillåtna förströelseautomater t.ex.
pokermaskiner föranvändes illegalt spel 12 3 6 44

Restaurangkasinon; förekommer det spel förmed Myckethöga insatser och vinstmöjligheter i spellokalerdär Aldrig Sällan Ofta ofta Vettillstånd till roulettspel, tärningsspeleller kortspel
meddelats 11 12 2 O 47
Vilkenär Er bedömning Ökatdet illegalaspelet mellanav Minskat oförändrat Vet1989-1991 Hardet ökat, minskat eller varit
oförändrat 9 2 16 46
Synpunkterpå behovet ändringariav
lotterilagstiftningen
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Uppskattning den illegala spelverksamhetens omfattning 1991.av
Frågorna har även tillställts polismyndigheten

milikr mili mili kr Vetmili kr 0,5-5 6-24 kr 250,5

Vilken är Er bedömning omsättningens storlek O 356 1 1av
Utredning AnnansluttningRengissning

225Vad bygger uppskattningen sig pá

Vet5 6-10 11-20 21
mångaHur illegaltsatsade spelpersoner pengar

enligt Er bedömning O 2 392

5 Vet2
många fanns påHur kändaillegala fastspelplatser

adress 10 0 28

Vet2 5

mångatillfälligaHur illegalaspelplatserfanns det 345 0

Vet2 3-5 10

Hur mångaotillåtna fannsdetutbetalningsautomater 3 331

Vet2 305 10
mångatillåtna förströelseautomaterHur t.ex.

pokermaskiner för illegaltanvändes spel 311

Restaurangkasinon; förekommer förmeddet spel Mycket
höga insatser vinstmöiligheteroch i spellokalerdär Aldrig Sällan Ofta ofta
tillstånd till roulettspel, tärningsspeleller kortspel
meddelats 01

ÖkatVilken Erär bedömning det illegalaspelet mellan Minskat oförändrat Vetav
1989-1991 Har det minskat eller varitökat,
oförändrat 0 42

Synpunkter behovet ändringariav
lotterllagmiftningen



års enkätResultat 1992 Antalav
Tillverkare1989-1991Lotterier och spel cimportörerl

ingår inte iSamtliga AB Tumba brukharsvarat.
redovisningen.

Resultat redovisasi absolutatal.

exemplarSvarsblanketteninsänds tillsammans med ett
förårsredovisning 1990.av

Försäljning1
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337Bilaga 4

Spel-Sverige
i siffror 1970-1991

På uppdrag lotteriutredningenav

CENTRALBYRÅNSTATISTISKA
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1970 1991SIFFRORSPEL-SVERIGE I -

utvecklingenstatistik beskrivamed befintligundersökning har varitSyftet med denna att
hämtatsUppgifterna har i huvudsak1970-91.under periodenspelmarknaden i Sverigeav

skatteuppbördendokumentationriksskatteverketsårsredovisningar, överfrån spelbolagens
frågaalltså intetillståndsgivningen. Detdokumentation ärlotterinämndensoch över om en

ochexakt precisionmöjligheterenkätundersökning medstatistisktraditionell att ange
dataunderlaget.framgår framtagnadetRedovisade slutsatsermaterialet.kvalitet i av

manuellt.och bearbetatsgranskatsSiffrorna har

lotteriutredningen.genomförts uppdragUndersökningen har av

Wicklin.Brianhar utarbetatsRapporten av

materialetstatistiskaDet

Spelbolagen
AB TravTipstjänst ochSvenska Penninglotteriet AB, ABspelbolagenförSiffrorna de tre

kompletterandeförekommande fall harfrån årsredovisningar. Ihämtatsoch galopp har
samtligapersonal. Statistiken täckerfrån ekonomiansvariguppgifter inhämtats

de spelbolagen.variabler förredovisningsaktuella tre

skatteuppbördkasinospel medBingo och
och kasinospel harfolkrörelsemas spelkontantvinstermedSiffrorna för bingo samman-

beräkningligger till grund föradministrativa materialfrån detställts i huvudsak avsom
Ludvika.beskattningsavdelning iriksskatteverkets RSVshosavgifter och skatter

skattinbetaldmed ledningkasinospel har beräknatsbingo ochförBruttoomsättningen av
storlekbedömning populationensgäller främstOsäkerhetennågot osäker.och därförär av
antalettotalauppbördsdeklarationema. saknas statistikDet överkvalitetenoch

frånbortfall redovisningsskyldigaeventuellalandet förskattskyldiga i avstämmaatt av
primärmaterialet. Degranskningför avstämning ochinformationregister ochRSVs av

inkom-därför avhängiga kvalitetenbruttoomsättningenförframtagna siffrorna är av
måttNågot kvantitativtantal inkomna deklarationer.ochuppgifter inbetald skattmande om

ganskasvårt i det hela bör siffrornaskattningenosäkerheten i är storaatt ge enange, men
verkligheten.bra beskrivning av

spelbingo med folkrörelsernasVarulotterier och varuvinster
kontantvinsterförutom bingo medspelverksamhet räknasfolkrörelsemas ävenTill varu-

fråntill och1988 vinsterna knutnavaruvinster fram tilllotterier och bingo med varorvar
tillåtits.500 vinstockså kontantvinster till kronormed 1989 haroch perupp

ochVarulotterier med regionalochför lotterier spel i den härBruttomsättnin gruppengen
för 1991.till 656 MSEKmed varuvinster har uppskattatsanknytning och bingolokal

insamladeoch kommuner,uppgifter från samtliga länsstyrelserSkattningen bygger av
års1989-1991 resultat 1992 enkät.och spelSCB LotterierRapport av-

primärmaterialet för tillståndsgivningmed ledning uppskattatLotterinämnden har av
omslutning till 009 1991 denrikslotteriemas beviljade 1 MSEK för ochvärdet av

Motsvarande uppgifter för 1975-91beräknade försäljningen till 696. perioden har
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sammanställts från lotterinämndens dokumentation tillståndsgivning.över

bör påpekasDet Riks-Bingo-Lotto spel introducerades 1992 i TV-4.att Lotterinämnden har
beviljat tillstånd för försäljning till belopp 200 MSEK under perioden januari-ettupp av
maj 1992 respektive 400 för perioden september-december 1992. Folkrörelsema har begärt

utökning till 600 MSEK för den sist nämnda perioden.en

Utländskt spel
Någon statistik kan bekräfta storleken hushållens utgifter för utländskt spel, dvs köpsom

utländska lotter och satsning andra spelformer, finns inte. Uppgiften för 1991 harav
därför uppskattats med ledning följande informationav

Ungefär 2% den befolkningen åldrarnai år16-74 har köpt utländska lotter ochav vuxna
eller andra former spel under årliga publikundersökningarsatsat ettav som
genomförts TEMO uppdrag Svenska Penninglotteriet AB. Bortsett från denav av
statistiska precisionen i skattningsförfarandet tyder siffrorna 120 000 individeratt ca

utländska spel i varierande omfattning. Antaletsatsar individer har sedanpengar
i olika spelklasser med ledning penninglotteriets försäljningsstatistikgrupperats tre av

60 000 i genomsnitt 500 kr åroch för utländskt spelsatsarsom ca per person
60 000 i genomsnitt 3 000 kr och år för utländskt spelsatsarsom ca per person

6 000 i genomsnitt 10 000 kr åroch för utländsktsatsar spel.som ca per person

Med ledning dessa uppgifter och antaganden har bruttoomsättningen för utländskaav
spelfonner schablonmässigt och genomsnittligt uppskattats till 270 MSEK underca
1991.

Illegalt spel
Det saknas statistik och information för skattning storleken illegalt spel iannan av av
Sverige. Gissningsvis 10 000 10 00 kronorantas att ochsatsarca personer ca per person
månad illegalt spel månadersperiodunder 9 året. Det uppskattade värdeten av av
bruttomsättningen för 1991 alltså 900 MSEK.är ca

Övrigt spel
Fria lotterier # 17 LL och spel ombord fartyg i internationell trafik i svenskmen
territorial ingår inte i statistiken.vatten

Det bör ånyo påpekas statistiskt underlag saknas för siffroratt avseende
bruttoomsättningen för följande kategorier spelav

utländskt spel-
illegalt spel.-

Den uppskattade bruttoomsättningen för ovannämnda spelkategorier endastär avsedd
för få siffennässig uppsättningatt den totala spelmarknaden för I 991.av
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såg 1991spelmarknadenSå här ut

ungefär 76MSEK ochuppgick 16 341tillbruttoomsättning 1991 motsvararSpelbolagens
dvs bingoskatteuppbördmedMSEK. För bingo21 500totalskattningendenprocent av

MSEK500kasinospelMSEK 10% ochsiffra 2 137motsvarandekontantvinstermed var
88 %978 MSEKskatteuppbörd för 18alltså spel medsvarade2%. Sammantaget av

Sverige. Settspelmarknaden ibruttoomsättningen ett annatsammanlagdaden ur
78 %,MSEK16 841kasino förspelbolag ochbolagssektomsvaradeperspektiv
MSEKför 170illegalt spel lochoch utländsktMSEK 16 %3489spel förfolkrörelsemas

spelmarknaden.svenska% den5,5 av

tablå och ilnedan iåterges härspelmarknadenbruttoomsätmingenFördelningen avav
figur

MSEK
16 341Spelbolag

1372skatteuppbördmedBingo
500skatteuppbördmedKasinospel
97818skatteuppbördenBruttoomsättning med

696rikslotterierFolkrörelsemas
lotterier ochövrigaFolkrörelsemas

656varuvinstermedbingo
270spelUtländskt
900spelIllegalt
5222skatteuppbördutanförBruttoomsättning
50021Totalt

16 841kasinospelochSpelbolagDärav
3 489lotterier och spelFolkrörelsemas

1701spelillegaltochUtländskt

spelmarknadenför svenskabruttoomsättning denFigur Uppskattad1
Miljoner 1991500 kronor21

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
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Ovannämnda siffror bekräftar bruttoomsättningen på den svenskaatt spelmarknadenm a o
1991 i storleksordningen 21,5 miljarder kronor och utgjorde ungefärvar 2,8 % av
hushållens disponibla inkomster år.detta Därav svarade de spelbolagen för 16 miljardertre
kronor och bingo med skatteuppbörd för 2 miljarder. Utslaget invånare innebär dettaper

svenskarna satsade i genomsnitt 2 500att kronor spel 1991, 1 920 kronor påvarav
spelbolagens olika spelforrner, 410 kronor folkrörelsemas och 190 övriga.

De privata hushållens nettosatsning de bolagens spelforrner och bingo med skat-tre
teuppbörd har för 1991 beräknats till 503 MSEK,7 enligt SCBs nationalräkenskaper NR.
Privatkonsumtion defineradär utgifter för spel inkl spelskatter minus återvunnasom
vinstmedel och vinstskatter, levereras till Utslaget invånare och årstaten.som per

detta ungefär 880 kronor. Totalskattnin 503motsvarar 7 MSEK alltsågen mostvarar ca
1% den totala privata konsumtionen och denna andel har legat praktiskt oförändradav taget
under hela perioden 1970-91 I figur 2 illustreras utvecklingen privat konsumtion spelav av.i löpande och fasta priser prisutvecklingen 1970-91. Detaljerade uppgiftersamt privatom
konsumtion återgesspel i tabell 1-3 i tabellbilagan.av

Figur 2 Utvecklingen privat konsumtion spel enligtav av
nationalräkenskaperna 1970-91 1970100

1000

Löpandepriser
800 u

600 W Prlslndex

400 w

20° m års1970 priser__._----...-

0 1 3r1970 1975 1980 1985 1990

Nationalräkenskapemas beräkning bekräftar också hushållens nettosatsning spelatt
med skatteuppbörd spelbolagens spel och bingo med kontantvinster justerat för inflatio-

har ökat med 2,1 % år i genomsnitt under perioden 1970-91. Motsvarandenen ökningper
för tipstjänst 3,7 %, penninglotteriet 2,2 % och för totalisatorspel 3,5 Tablå%. I 2 härvar

återgesnedan siffror förändringstal för 1970-91.om

Svenskarna satsade 21,5 miljarder påkronor spel under 1991. invånareUtslaget per
innebär detta i genomsnitt 2 500 kronor, 1 920 kronor på spelbolagens olikavarav
spelformer, på410 föreningsrörelsernas och på190 övriga.
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TotaltBingo medTotalisatorTipstjänstPenning-
kontantvinsterlotteriet

75736010271076772 +Löpande priser ++++
561710711459 +års priser1970 +++ -

Årlig ökning
genomsnitti

+2,1-0,9+3,5+3,7+2,2års1970 priseri

1-3TabellKälla

omsättningSpelbolagens

år 1991MSEKtill 16 3411970482 MSEKfrånökade 1omsättningSpelbolagens
+100. Dentiondel dettaungefärårs priser1970iökningenmedan1000, av+ envar

Utvecklingen1970-91.periodenför hela3,4 %volymökningenårligagenomsnittliga var
återges iinformationdetaljerad3 ochi figur1970-91 illustrerasbruttoomsättningenav

tabellbilagan.4-5 setabell

MSEK1970-91.spelbolagenförBruttoomsättningen3Figur

20000
priserLöpandem

årspriser1970&quot;&quot;
15000

10000

5000

0 Elx. 19901985198019751970

bruttoomsättningspelbolagensförhållande tilliskattervinster ochStatens inkomster
25 %.fallit till1991 hade den1985 och1980,29 % underår 1970,33 %uppgick till

detaljeradochi figur 4illustrerasfrån spelbolageninkomsterUtvecklingen statensav
tabellbilagan.tabell 6 iåterges iinformation
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frånFigur 4 Statens inkomster spelbolagen 1970-91.
priser. MSEKLöpande

5000w

4000

3000w

2000

1000

0 x . .1970 1975 1980 1985 1990

procentuella förändringen bruttoomsättningen framgår tablåDen 1970-91 3 seav av
nedan.

Årligpriser 1970 årsLöpande priser ökning
i 1970 års priser

Penninglotteriet 830 69 2,5+ +
Tipstjänst 1360 165 4,8+ +
Trav och galopp 890 80 2,8+ +

Källa Tabell 4-5.

Detaljerade information spelbolagens bruttoomsättning 1970-91 återgesöver i tabell 4-5
i tabellbilagan. framgårDet siffrorna i tabell AB Tipstjänst har dubbeltredovisatattav en
så öknin 1970sättningen i priser jämfört två svårtmed de övriga bolagen. Det ärstor g av om

det har inneburit förskjutning marknadsandelaravgöra eller satsningenatt om en av om
produkter och förnyelse påverkatspelformer konsumenternas långsiktiga intressenya av

inriktning. Siffrorna tyder dock entydigt spelbolagen har väl priserna tillatt anpassat
förändringarna i de allmänna prisnivån, med konsumentprisindex KPI. NRsmätt sam-

prisindextal fastprisberäkningför omsättningen har ökati taktmanvägt tav ex samma som
KPI, vilket bekräftar påståendetovannämnda tabell 3se i tabellbilagan.

I efteravsnitt tabellbilagan redovisas tidserier data för spelbolagens bruttoom-ett separat
sättning fördelade olika produkter 1970-91.

Bruttoomsättningens utveckling i löpande priser och i 1970 års priser 1970-91 för de tre
spelbolagen illustreras i figur 5-7.
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Figur Bruttoomsättningen för Svenska5 Penninglotteriet AB
1970-91. MSEK

4000 Löpandepriser
års1970 priser-&quot;

3000

2000 W

1000N
ba... aj...........a--uuøâmu_.ø--øz

0 I. .1970 1975 1980 1985 1990

för Tipstjänst 1970-91. MSEKFigur 6 Bruttoomsättningen AB

6000
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4000
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Bruttoomsättningen för ABFigur 7 Trav och galopp
1970-91. MSEK
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Direkta kostnader för ombudens förmedling framgårspeltjänster siffrorna tablåiav av
förhållandevis lågaDen andelen redovisas för AB Trav och galopp beror attsom

banspelet försvarade ungefär hälften totalisatoromsätmingen.av

MSEK Andel % av
bruttoomsättningen

Penninglotteriet 278 8
Tipstjänst 613 10
Trav och galopp 190 3

Årsredovisningar.Källa

Utbetalning vinster till vinnarna och vinstskatter till framgår följande siffrorstatenav av
tablåi För AB Trav och galopp gäller totalisatorskatten istället för vinstskatt.

Vinster Vinstskatter Andel % av
MSEK MSEK bruttoomsättningen

Vinster Vinstskatter

Penninglotteriet 1 745 262 49 7
Tipstjänst 2 627 817 44 14
Trav och galopp 4 982 657 73 10

Årsredovisningar.Källa

förhållandevis lågaDen siffra redovisas för penninglotteriets vinstskatter kan berorsom
småvinsterandel vinstlotter befriade från vinstskatt 100äratt storen av avser som

kronor eller lägre. Den höga vinstandelen för och galopp kan till viss del förklaras medtrav
vinst inte beskattas tvåför de övriga bolag. Fr 1992sätt gäller dockatt samma som o m

enhetliga beskattningsregler för samtliga spelbolag.tre

Bingospel med skatteuppbörd

Enligt SCBs undersökning hushållens utgifter 1978 utgjorde ungefär hushållens10 %av av
påsatsning spel insatser för bingospel tyvärr finns inte aktuellare uppgifter.

Bruttoomsättningen för bingo med kontantvinster hade fördubblats i löpande priser +205
åren 1974-91. Dock har omsättningen frånrensad prisförändringarna +310 minskat med
26 % under svårtperiod. Det detta beror påär avgöra förskjutningattsamma om en av
efterfrågan från bingo till andra spelformer rikslotterier, trisslotter eller bingot ex m om
har fört felaktig prispolitik. Utvecklingen bruttoomsättningen för bingo meden av
kontantvinster 1970-91 illustreras figuri Detaljerad information bruttoomsättningensom
utveckling 1970-91återges i tabell i7 tabellbilagan.
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for 1970-91. MSEKBruttoomsättningen bingospelFigur 8

3000 Löpandepriser
års1970 priser--

2000

1000

199019.80 191351970 1975

för 73 bruttoomsätt-SVEBICO-hallarna %framgår tablå nedan svarade6 härSom avav
1991.skatteuppbördför bingo medningen

År Omsättning Andel totalaAntal hallar av
omsättningenMSEK

46725541986
1987 . .. .. . 53875541988

6911441989 70
7113621990 86
7315541991 86

Svebico.Källa

varuvinsterVarulotterier bingo medoch

varulotterier och bingoNågon bruttoomsättningen för folkrörelsernassamlad statistik över
rikslotterierlotterier säljes regionalanknytning dvsmed varuvinster finns inte. För utansom

tillståndsgivning lotterinämndenbeviljade omslutningsbelopp för hosfinns uppgifter om
009till 1sammanlagda omslutningsbelopp för 1991 har uppskattatsi Strängnäs. Den

är.69 tillståndsbelopp dettaMSEK försäljningen till 696 eller % beviljadoch av

åren 1975-91beviljade för rikslotteriemaLotterinämndens uppgifter för omslutning
års priseråterges omräknade till 1970i tabell 8 i tabellbilagan, där omslutningenäven

återges i kolumn. Utvecklingen 1975 illustreras i figurseparaten

SCB genomförde undersökning lotterier nivå årenoch spel regional och lokalen av
1989 till 1991 och resultatet denna undersökning har sammanställts i särskildav en

Lotterier och 1989-1991spel resultat 1992 års enkät.rapport av-
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Figur 9 Lotterinämndens beviljade omslutning för
rikslotteriema 1970-91. MSEK
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1975 1980 19.85 19901970

Kasinospel

Bruttoomsättningen för kasinospel har ökat med 300 i löpande priser och med 50 %+ +
i 1970 års priser under perioden 1979-91. Utvecklingen bruttoomsättningen 1979-91av
illustreras i figur 10 här nedan. Detaljerad information återges i tabell 9 i tabellbilagan.

Figur 10 Bruttoomsättningen for kasinospel 1970-91. MSEK
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Bingo och kasinospel med skatteuppbörd jämförelseen
Kasinospelet ungefär fjärdedelär så bingo med skatteuppbörd, räknat efteren stort som
bruttoomsättningen, och hade 320 licensinnehavare jämfört med 460 för bingo. Statens
inkomster kasinospel ungefär hälftenär så skatteuppbörden frånav bingo.stor som

Utvecklingen inkomster bingo och kasinospelstatens 1970-91av illustreras figuri 11.av
Nedgången i inkomster från bingo 1989statens berodde sänkningen punktskatten seav
tabell 7 i tabellbilagan.
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från kasinospelbingoinkomster11 StatensFigur resp
MSEK1970-91.priserlöpande

100 Blngospel
Kaslnospel

0 x
19901985198019751970

tablå nedan.häromfattning 7i seökatkasinospeletharmed bingoJämfört

års1970 priserpriserLöpande
2690Bingo + -
50285Kasino ++

ochTabell 7Källa

SverigespelFakta om

publikundersökningarenligtspelformerorganiserade ärideltagandetför stortIntresset
iprecisionenstatistiskafrån denspelbolagen. Bortsettuppdraggenomförts avsom

gång undernågonspel10 harungefär 8siffrornatyder satsatskattningar att avmm
ointresseradeheltfemtemycket och ärspelartredjelite,spelar avår varannan varett var

spel.

tabellochtablå nedan8 här1988utgifter för sehushållensundersökningSCBsEnligt om
spelfonnerår olika900 kronorhushållen genomsnitt lisatsadetabellbilagan10 i per

stude-företagare,liksomtjänstemänoch lägrearbetareLåginkomsttagamai Sverige.
så mycketgångertill 2genomsnitt 1,5satsade i sompensionärerochrande

mellannivå.tjänstemänochhögre tjänstemänhöginkomsttagarna

satsadelänGävleborgsKopparberg ochVärmland,MellansverigeHushållen i norra
Kristianstads ochBlekinge,Sydsverigehushållen ispelsådubbelt mycket som

Malmöhus län.
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Arbetare 2 180 Stockholm 1 820
Lägre tjänstemän 2 047 Göteborg, Malmö 1 784
Tjänstemän på mellannivå l 683 Småland med 1 786öarna
Högre tjänstemän 1 194 Sydsverige 1 528
Lantbrukare 855 Västsverige 1 786
Företagare 1 967 Norra mellansverige 2 865
Pensionärer 870l Mellersta Norrland l 957
Studerande Övrel 974mm Norrland 1 652

Källa Tabell 10.

SCBs undersökning levnadsförhållanden 1982 -83 visarom endast 4 % denatt av vuxnabefolkningen spelat bingo och automatspel flipper mm under år. De flesta spelarett som
är automatspel och äldre bingo, och blandyngre yrkeskategoriema det arbetareär och
studerande tycks ha bingo. Detaljeradesom satsat uppgifter vilka deltagit iom som
bingospel återges i tabell 11 itabellbilagan.

Benämning Avser
Spelbolag Svenska penninglotteriet AB, AB Tipstjänt

och AB Trav och galopp

Folkrörelsernas lotterier och spel Bingo med kontantvinster, bingo med
vauvinster och varulotterier

Varulotterier Folkrörelsemas lotterier riks-, regional-
och lokalnivå

Kasino spel Kommersiellt driven verksamhet under fast
adress

Utländskt spel Satsning från Sverige utländskt anordnat
lotterier och spel

Illegalt spel Kommersiellt anordnat spelverksamhet utan
tillstånd

Bolagssekton Spelbolag och kasino spel

Bruttoomsättning Bruttointäkter försäljningav
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MyndighetLotterianordnare .
FinansdepartementetAB,penninglotterietSvenska

riksskatteverketSkatteuppbörd tillgaloppochTravoch ABTipstjänstAB

LotterinämndenRikslotterier
lotterinämndentillbetalasAvgifter

Lotterinämndengo-lottoBin
lotterinämndentillbetalasAvgifter

Länsstyrelsernakommunilotterier änRegionala enmer
länsstyrelsernatillbetalasAvgifter

Kommunernakommunlotterier inomLokala en
kommunernatillbetalasAvgifter

LänsstyrelsernakontantvinstermedBingo
ochlänsstyrelsernatillbetalasAvgifter

riksskatteverketskatteuppbörd till

LänsstyrelsernavaruvinstermedBingo
länsstyrelsernatillbetalasAvgifter

LotterinämndentrafikinternationellifartygombordSpel
ochlotterinämndentillbetalasAvgifterterritorialsvenski vattenmen

riksskatteverkettillskatteuppbörd

tillståndsgivningLänsstyrelsernaspelKasino
tillsynLotterinämnden

ochlänsstyrelsernatillbetalasAvgifter
riksskatteverketskatteuppbörd till

17 LLlotterier #Fria -

Docklotterilagen.efterlevnadentillsynencentrala överden avLotterinämnden utövar
denregeringen utövastillståndefteranordnas avlotteriertillsynen över avsomatt

bestämmer.regeringenmyndighet som

örsäljningsvärdetFoch 12 importörer.Sverigeitillverkare lotter8finns idagDet av
miljoner100storleksordningiexklløttsedlarochlottsatser varmomsmmav

uppgick tillInförselvärdetuppgick till 14 miljoner.år 1991,kronor exportenvarav
kronor8 miljoner
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Tabellavdelning

Téc1§ent§s§maringitablåerpéhltáherlezn
tjppgåáânteting5ga§ig1ig§né§2111364-

{ Framafäknad 7uppgift A
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bingotipstjänst ochtotalisator,penninglotteriet,spelkonsumtionTabell 1 Privat av
1970-91.NRnationalxäkenskapemaiberäknatsharsåsom denskatteuppbördmed

MSEKpriser.Löpande

År %AndelTotaltPenning- BingoTotalisatorTipstjänst
privatlotteriet av

konsumtion

0,958763051761632321970
,021017 1193 3351773121971

1101 1 l3512021771972 371
0,95358 11412061833941973
0,9212724102362194071974
0,91427 l264 4772464401975
0,8816015332872831976 498
0,89561 17743203415521977
0,8218065253343985491978

2100 0,866493565105851979
0,90707 24784625757341980
0,94687 287744963611051981
0,88302369545766612051982
0,96837 355649378814381983

3958 0,9791357387815941984
0,98981 4386579102418021985

,041850 1022 5147112221531986
1,0757811284 1065122822041987
1,041128 6119127713981988 2316
1,0365511277136115771989 2336
0,97674712771730 13441990 2396
0,961403 75031534183727291991

inkl spelskatterutgifter för spelsåsom hushållensdeñneras i NRkonsumtionPrivat
SCB medUppgifterna inhämtasoch vinstskatter.vinsterminus återbetalda av

spelbolagen.specialenkät från

SCBs nationalräkenskapem.Källa
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Indexi fasta priser.nationalräkenskapemaenligtTabell 2 Privat konsumtion spelav
l97010Ovolymutvecklingcnöver

År Bingo TotaltPenninTipstjänst Totalisator g-
lotterict

100 1001970 100 100100
1081021971 101 102125

101 1101972 95 101141
10796 961973 140 92

100 1091974 101 100131
1061975 129 103 102 111
108 1131976 133 107 101
102 1121977 116 101132
87 1041978 119 123 96

95 100 1131979 119 147
1980 146 109 96 117131

94 83 1211981 176 144
891982 139 77 117177
88 86 1271983 194 151

1984 199 94 86 131156
87 1351985 209 169 89
87 1521986 240 125177

1987 336 187 181 87 164
87 1641988 234 203 170

1989 169 92 164221 215
1990 152 83 153205 213
1991 159 83 156214 207

Källa SCBs nationalräkenskapema.
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1970-91.Tabell nationalräkenskapernaPrivat konsumtion spel enligtav
prisutveck-1970 års priserIndextal 1970100 utvecklingen i löpande ochöver samt

lingen 1970- 1991under perioden

År Konsumentpris-1970 års ImplicitLöpande
index KPIpriser priser prisindex
årsmedeltal

1970 100 100 100100
1971 107,8 107,7 107,6116,1
1972 110,4 113,9 113,9125,7
1973 106,9 121,9 121,6130,3
1974 108,6 133,7 133,9145,2
1975 147,0162,9 110,9 146,9
1976 161,9182,8 112,8 162,1
1977 180,3 180,5202,5 112,3
1978 198,5 198,7206,2 103,9
1979 212,7239,7 112,9 212,3
1980 282,9 241,6 242,0117,1
1981 328,4 121,2 271,0 271,2
1982 345,1 294,0 294,5117,4
1983 320,8405,9 126,7 320,4
1984 451,8 130,5 346,2 346,6
1985 500,7 134,8 371,0 372,0
1986 587,6 151,6 387,6 387,7
1987 659,9 163,6 403,4 404,2
1988 698,5 164,1 427,5425.7
1989 747,8 164,4 454,9 455,1
1990 770,2 502,4153,3 502,1
1991 856,5 155,5 550,8 549,6

Implicirprisindex indextal framrälcnas divideraär sammanvägtett attsom genom
värdet ilöpande priser i basårs priser.med värdet

SCBsKälla nationalräkenskaperna.
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Tabell 4 Bruttoomsättningen för spelbolagen i löpande priser 1970-91. MSEK.

År Svenska AB Tipstjänst AB Trav och Summa
penning- galopp
lotteriet AB

1970 383 409 690 1482
1971 428 555 721 1704
1972 435 659 727 1821
1973 447 701 749 1897
1974 492 724 878 4 2094
1975 554 796 1009 2359
1976 608 905 1153 2666
1977 710 1003 1366 3079
1978 772 1065 1563 3400
1979 811 1170 1989 3970
1980 1121 1468 2 2205 4794
1981 1114 2212 2438 5764
1982 1147 2407 2581 6135
1983 1211 2876 2965 7052
1984 1387 3281 3273 7941
1985 1430 3876 3759 9065
1986 1934 l 4480 3 4155 10569
1987 2817 5071 4525 12413
1988 2797 5093 5360 5 13250
1989 2883 5098 5864 13845
1990 3013 5537 6424 14974
1991 3561 5961 6819 16341

1 Tnsslotteriet introducerades i september 1986.
2 Lotto introducerades 1980.
3 Lågmarginalspelet Oddset introducerades i början 1986.av
4 V 65 introducerades hösten 1974.
5 Dagens Dubbel introducerades hösten 1987.

Bellmanlotten med skrapdelen introducerades i december 1979.

Måltipset introducerades i början 1983.av
Joker introducerades under hösten 1984.
Flax introducerades i mitten 1989.av

Källa Spelbolagens årsredovisningar.
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MSEK1970 års priser.1970-91 iårenspelbolagenförBruttoomsätmingenTabell

SummaochTravABÅr TipstjänstABSvenska
galopppenning-

lotterier AB

14826904093831970
15846705163981971
15996385793821972
15606165763681973
15646565413671974
16056865423771975
16477125593761976
17067575563931977
17127875363891978
18669355503811979
19819116074631980
21268998164111981
20828768173891982
21989248973771983
22919449474001984
2436101010423841985
2727107211564991986
3072120112556971987
3099125411916541988
3042128912016331989
2982127911036001990
2974124110856481991

4.Se tabellKälla
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Tabell Statens inkomster från spelbolagen 1970-91 i löpande priser. MSEK

År Sv Penning- AB Tipstjänst SummaAl3TYav iAndel %
lotteriet AB och galopp omsättningenav

1970 200 208 490 33J
1971 211 290 587 34A
1972 222 342 651 35J
1973 226 356 672 35A
1974 251 360 717 342
1975 269 394 784 332
1976 298 448 873 32]
1977 332 495 964 3L3
1978 350 494 1000 294
1979 372 518 1089 27A
1980 514 641 1376 28]
1981 517 1009 1770 30]
1982 526 1096 1880 306
1983 546 1312 2155 306
1984 611 1444 2379 300
1985 631 1633 2643 292
1986 828 1828 3070 290
1987 1213 1992 454 3659 295
1988 1187 2011 523 3721 28J
1989 1193 2029 564 3686 266
1990 1227 2099 619 3945 263
1991 1317 2162 657 4136 353

Källa Se tabell 4
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ochlöpandeskatt iinkomsterochBruttomsätmingen för bingoTabell 7. statens av
1970-1991.1970 års priser MSEK

År priser1970 årsLöpande priserAntal
Omsättningen StatensStatensOmsättningenSkatt-

1inkomsterMSEKinkomster lskyldiga MSEK
MSEKMSEK

816781671970 .. 917091971 183.. 9169101972 192.. 9181111973 2202593
26523357001974 3450
28558411975 3982 820
28568461976 4369 920
27532481977 4613 960
24483481978 960.. 26527561979 1386 1120
24488591980 11801204
24472641981 1107 1280
22435641982 1107 1280
24480771983 1050 1540
25446851984 1050 1545
22401821985 14901050
22403861986 1017 1563
23409911987 1655.. 213879116541988 787
1136650 316661989 2 320
11382561990 450 1917
12389641991 460 2 37l

1 skatten.Nettouppbörden av
kontantvinster.spel medspel, dvs2 siffrorna skattepliktigtFr 1989 enbarto m avser

omsättningen.helautgår skatt påOm vamvinstervinsterna består både ochkontanterav
varuvinsterspel medkontantvinster3 3-procentig för spel medpunktskatt infördes

Åren 1983-1988mellan5 % ochbefriades 1970-82 skattesatsenfrån punktskatten. var
den 5,5 %.var

beskattningssavdelningen.Källa Riksskatteverket RSV,
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Tabell 8 Rikslotteriemas beviljade bruttoomslutning 1970-91. MSEK

Löpande 1970
priser års priser

1970
1971
1972
1973
1974 .. ..1975 76 51
1976 73 45
1977 84 46
1978 104 52
1979 99 47
1980 123 51
1981 136 50
1982 166 56
1983 200 62
1984 201 58
1985 206 55
1986 393 101
1987 405 97
1988 581 136
1989 751 165
1990 768 153
1991 1009 184

Enligt lotterinämnden uppgick den beräknade försäljningen år 1989 till
551 MSEK, 1990 till 538 och 1992 till 696 miljoner eller 70 % denav
beviljade bruttoomslutningen.

Nettobehållningen från försäljningen uppgick till 29 %, eller 202 MSEK
1991.

Källa Lotlerinämnden.
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tärningsspel ochochblackjackroulett,kasinospelförBruttoomsätmingen9Tabell
MSEK1970-1991.priser1970 årsochi löpandeskattinkomsterstatens av

År 1970 års priserpriserLöpandeAntal
StatensOmsättningenStatensOmsättningentillstånd

linkomsterMSEK1inkomsterMSEKocheller
MSEKMSEKspelplatser

1970
1971
1972 ...... 235061973 .. 316001974 .. 35101975 7 .. 501976 854 .. 489091977 ..
1978 .......... 61 491301979 2 115

566111601980 97
453101451201981

49 4101451201982
459131901983 150
450121751984 244
571182653211985
57620295500 31986
688243551987 .. 96 7284101988 473
797304404701989
691314555011990
691345005101991

skatten.Nettouppbörden1 av
Automatspel förbjudsautomatspel.roulettspel och1978, bådeUppgifterna2 tavser 0 m

1979.m0
spelplatser.1986 antaltillstånd ochsiffrorna antal innehavare19853 T o mavavsero rn

följandeOmsättningen har beräknats sätt
spelbordomsättningenpå roulett harskatteuppbördRSVs månatligaMed ledning perav

spel-250 antalantal spelbord till och10 000till kronor,dag uppskattatsoch st
MSEK.200 500250 elleralltså 10 0001991 blir kronorOmsättningen förtill 200.dagar xx

uppgifterledningmedkedjats bakåt i tidenför 1991 haruppskattade siffranDen omav
skatten.nettouppbörden av

beskattningsavdelningen.RSV,Källa
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1988lotteriHushållens utgifter för tips ochTabell 10

HUSHÅLLSTYP hushåll hushållPer Antal

Ensamstående barnutan

831 459 300kvinnortill 64 årupp

2197 575 500män

1591 034 8001Totalt

1142 197 40065 år och äldre

Ensamstående 796 152000med barn

Sammanboende barnutan

500till 64 662årupp

65 320 100år och äldre

Sammanboende 500med barn 750

Övriga 349 900

YRKESKATEGORIER

Arbetare 092 8002180 1
Lägre tjänstemän 2047 449 200
Tjänstemän mellannivâ 1683 612 300
Högre tjänstemän 1194 390 900
Lantbrukare 100855 51
Företagare 2001967 180
Pensionärer 1870 553 300
Övriga 1974 137 600
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Tabell 10 forts

OMRÅDENGEOGRAFISKA Antal hushållPer hushåll

Stockholm 614 1001820
Östra mellan 637 600sverige 1784
Småland 600med 1786 290öama
Sydsverige 462 9001528
Västsverige 5001786 709
Norm mellan sverige 2865 377 100
Mellersta 179 300Norrland 1957
Övre Norrland 1652 196 100
Och
Stockholm 1820 614 100
Göteborg och Malmö 494 6001583
Större städer 5001985 l 171
Södra mellanbygden 1957 698 600
Norm 400och glesbygden 1862 501tät-

BOSTADSTYP

Ägt småhus 1970 465 3001
Bostadsrätt 1915 404 100
Hyresrätt 259 9001820 l
Övriga 338 0001629

Det totala utlägget beräknas till 6 504 654 800 invånare.kronor eller 774 kronor per

Källa SCBs undersökning Hushållens utgifter 1988.

Område Omfattning
Stockholm Stockholms län
Östra Östergötlands,mellan Sverige Uppsala, Södermanlands,

Örebro och Västmanlands län
Småland med Jönköping, Kronobergs, Kalmaröarna och

Gotlands län
Sydsverige Blekinge, Kristianstads och Malmöhus län

ÄlvsborgsVästsverige GöteborgsHallands, och Bohus,
Skaraborgsoch län

Norra mellan Sverige Värmland, GävleborgsKopparbergs och län
Mellersta Norrland Västernorrlands Jämtlandsoch liin
Övre Norrland Västerbottens och Norrbottens liin
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Tabell 11. Fritidsvanor i olika befolkningsgrupper.
Andelen % befolkningen deltagit i bingospel och automatspclav änsom mer
5 år.ggr per per

Åldersklass Befolkningen
16-24 25-44 45-64 65-74 16-74 16-74

10O-tal

Män 13,2 1,7 3,2 5,1 4,6 3 028
Kvinnor 2,5 2,1 3,6 4,5 3,0 3 032
Män och kvinnor 8,0 1,9 3,5 4,7 3,8 6 060

Arbetare 4,5 2 734
Tjänstemän, lägre 2,4 846

mellan 0,9 850
högre 0,5 443

Företagare 2,9 542
Studerande 9,4 488

Förgynmasial
utbildning 6,3 4,7 5,9 5,7 2 444

Gymnasial 3,3 2,8 3,6 3,1 2 537
Eftergymnasial 0,9 0,6 1.0 0,8 0871

Stockholm 2,9 1 115
Göteborg och Malmö 3,2 874
Större kommuner 3,8 891l
Södra mellanbygden 3,9 3071
Norra tätbygden 5,1 483
Norra glesbygden 5,3 390

Källa SCBs Levnadsförhållanden 1982-83. Fritid. Rapport 56.

16-24 25-44 45-64 65-74

Män 526 1 213 907 382
Kvinnor 502 1 155 930 445
Män och kvinnor 028l 2 368 8371 827

Förgymnasial
utbildning l 082 911 552
Gymnasial 1 612 672 226
Eftergymnasial 700 254 47
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Detaljetabeller och diagram
Spelbolagens bruttoomsättning påfördelad produktgrupper 1970-91
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TABELL D1 SVENSKA PENNINGLOTTERIET AB
OMSÄTTNING 1970-1991

PENNING- BELLMAN TRISS
LOTTERIET LOTTERIET LOTTERIET SPADER ÖVRIGA TOTALT

ÅR MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK

1970 335 41 0 0 24 400
1971 338 27 0 0 21 386
1972 346 76 0 0 14 436
1973 354 78 0 0 15 447
1974 369 111 0 0 13 493
1975 390 149 O 0 15 554
1976 415 176 0 0 17 608
1977 507 183 0 0 20 710
1978 623 130 0 0 19 772
1979 671 123 0 0 17 811
1980 754 345 0 0 24 1123
1981 754 342 0 0 18 1114
1982 756 357 0 0 33 1146
1983 786 400 0 G 5 1211
1984 786 511 0 0 90 1387
1985 778 557 0 O 95 1430
1986 840 685 360 0 49 1934
1987 787 636 1315 0 78 2816
1988 750 618 1334 0 45 2797
1989 718 620 1462 0 84 2884
1990 727 735 1494 0 56 3012
1991 689 915 1660 126 172 3562

KÄLLA ÅRSREDOVISNINGAR
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D2TABELL AB TIPSTJÄNST
OMSÄTTNING 1970-1991

STRYK 0 POÄNG 0
EXTRA MÅL LOTTO JOKER ODDSET FLAX SIFFER TOTALAR MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK

1970 350 0 0 0 0 0
1971 484 0 0 0 0 0
1972 583 0 0 0 0 0
1973 621 0 0 0 0 0
1974 648 0 0 0 0 0
175 707 0 0 0 0 0
1976 804 0 O 0 0 0
1977 898 0 0 0 0 0
1978 957 0 0 0 0 0
1979 1057 0 0 0 0 0
1980 1063 0 304 0 0 0 101
1981 1026 0 1111 0 0 0
z982 1024 0 1322 0 0 0
1983 1064 286 1518 0 0 0
1984 1073 384 1657 166 0 0
1985 1097 320 1880 578 0 0
1986 1292 438 2133 529 88 0
1987 1416 497 2010 515 633 0
1988 1318 507 1899 543 827 0
1989 1270 450 1693 651 887 148
1990 1328 454 1896 569 1096 194

13041991 704 2343 538 913 158

ALLA ÅRSREDOVISNINGAR



368

D3 GALOPPTABELL AB TRAV OCH
1970-1991OMSÄTTNING

FÖRTIDS- GALOPP-TRAV-
TOTALTBANORNA BANORNASPEL

MSEKÅR MSEKMSEK MSEK

690351970 0 655
7221971 0 687 35
7271972 695 320
7491973 0 715 34
879331974 57 789

10101975 31142 837
11531976 181 940 32
1366351977 291 1040
15631978 397 381128
19891979 46643 1300
22041980 673 1477 54
24381981 760 1614 64
25811982 808 1703 70
29641983 1005 801879
32731984 1138 2054 81
37601985 1380 982282
41551986 2643 1031409
45251987 1837 1032585
53601988 1032713 2544
58651989 3179 2584 102
64241990 3705 1082611
68201991 4300 2422 98

ÅRSREDOVISNINGARKÄLLA
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cmunuzvnnu5111181181111
1992 1911 10

Wicklin Fig. 1-5Brian Utredning
Tel 08-783 4309 Fax 08-661 52 61

Spel Sverige och konjunkturen-

hushållens följt fastmed utredningen varit undersöka utgifter för spel harSyftet har ettatt om

Utredningen har genomförtsoch utgifterna samvarierat med konjunkturen.tidsmönster avom

centralbyrån påWicklin, Lotteriutredningen.Brian Statistiska SCB, uppdrag av

långsiktiga utredningDen utvecklingen spelmarknaden har tidigare kartlagts i somav en

SCBsgenomfördes uppdrag Lotteriutredningen Spel Sverige i siffror 1970-1991, rapportav -

05 05.1992

Det statistiska materialet

från centralbyrånsUppgifterna har huvudsakligen nationalräkenskaper ochhämtats Statistiska

konjunkturindikatorer.andra

Hushållens Penninglotterietutgifter för spel definierade utgifter för spel ATG, Tipstjänst,är som

återvunnafolkrörelsernas kontantvinster vinstmedeloch bingospel med inkl spelskatter minus

hushållens nettoutgifter för speloch vinstskatter, levereras till Det med andra 0rdärstaten.som

års nivå.Redovisningen i fasta priser tillhänförs 1985mäts.som

i national-Säsongrensade värden och indextal har efter metodberäknats använtssamma som

räkenskaperna konjunkturindikatorerna.och

Tillförlitliga statistiska uppgifter för folkrörelsernas spel Riks-Bingo-Lottosaknas f somn

introducerades i början 1992.av
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Utvecklingen 1980-1991

årenfördisponibel inkomsthushållens för spelåterges utgifterindexserie förfigur 1I samten

starkbekräftar bilden mycketIndexseriensåväl priser.löpande i fasta1980-1991 i enavsom

disponibel inkomst..hushållens köpkraftsamladeoch mättsamvariation mellan spelutgifterna som

snabbarespelutgifterna ökadeåren trendbrott än1986-1989 visar dockUtvecklingen mellan ett

konjunktur-rådande allmäntsåväl i fasta priser detlöpandedisponibelinkomst i trots svagasom

1987.1986 och fram till mittenläget under hela av

återges ital kvartalsvisfasta priser i absolutaspelutgifterna i löpande ochUtvecklingen av

utifrån värden.säsongrensadeutvecklingen har beräknatsfigur trendmässigaDen

med undantag förstabilttiden bekräftar iUtvecklingen mönster,över stort sett ett en

från 1986 till 1989.mitten slutetaccelererande utvecklingen av av

i fastatotalt kvartalsviskonsumtionsutgifternahushållens spelutgifter medfigur 3 jämförs1

åskådliggöra den trendmässigaförårs Kvartalsdatapriser 1985 priser. har säsongrensats att

utvecklingen.

grundsvårtolkad främst osäkerhetberoendeindexserienDen säsongrensade är nyaav

påverkar spelutgifterna och1980-1992periodenspelformer har introducerats undersom

konjunkturen.olika faser ihushållens köpkraftsutveckling underförändringen i inriktningen av

nedåtgående spelutgifterna 1980-ibrutit den trendenSålunda introduktionen hatycks Lottoav

Måltipset tycks halågkonjunktur introduktionmedan1982 under period stark t avexen av

lågkonjunktur.uppåtgående 1983 starkpåverkat trenden i spelutgifterna underden trots
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Spelutgifterna har i ökat i takt med konsumtionen påföljandetotalt under denstort sett

högkonjunkturen 1983-85.

Från ungefär mitten 1986 till mitten 1990 har spelutgiftema ökat mycket kraftigt ochav av

betydligt snabbare totalkonsumtionen.än Det bör dock råddedet allmänpoängteras att en

högkonjunktur under hela denna period med kraftig värdestegring på fastigheter och aktier.t ex

Introduktion Triss 1986 och Dagens Dubbel påverkat1987 tycks ha utvecklingen iav

Ökningstaktenuppåtgående riktning. har dock därefter ha minskat följtoch den trendmässiga

utvecklingen i totalkonsumtionen.

Sammantaget kan densägas säsongrensade indexserien visar mycketatt samvariationen svag

mellan spelutgifter och den allmänna konjunkturutvecklingen samtidigt introduktionsom av nya

spelformer påverkathar konsumenternas utlägg för i uppåtgåendespel riktning. Det dockär

omöjligt frånavläsa statistiken ökningenatt beror antalet spelare har stigit och därmedattom

den totala spelinsatsen, eller det antalär spelare tidigare.änom satsatsamma som mer

Spelutgifternas andel den totala konsumtionen i löpande återgespriser i figur framgårDetav

utvecklingstrenden i de svenska hushållens satsning spelatt nettoav mycket liten delär en

de totala konsumtionsutgifterna. Andelen spelutgifter den totala konsumtionenav ungefärärav

1% och denna kvot har under de gångna åren22 legat praktiskt oförändrad. Vidaresenast taget -

och det viktigareär kan detta faktum förklara till del varför spelutgiftema lång sikt tycksstor-

okänsliga för konjunkturvariationerna.vara

Slutligen jämförs spelutgifternas volymutveckling värdeutveckling frånrensad prisförändringar
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samband.några direktaspårasvårtDetñguri är attindustrikonjukturenmed

Avslutande kommentarer

mellansamvariationmycketfinnsdetbekräftarharhär att svagStatistiken presenterats ensom

Introduktionsikt.kortkonjunkturenspelutgifter ochhushållens av nyautvecklingstrenden av

uppåtgående riktning.iefterfrågeutvecklingenpåverkatharspelformer
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Hushållens disponibela inkomst for ioch utgifter spel löpande LP och
årenfasta FP priser enligt SCBs 1980-1991nationalräkenskaper

Index 1980 100
400

Spelutgifter LP
300

DisponibelinkomstLP

200

Spelutgifter FP
DisponibelinkomstFP100

0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991

lågkonjunktur lågkonjunkturStark Svag

Utgifter för spel definerad spelinsatserdvsutgifter Förspelinkl spelskatterär nettosom
återvunnaminus vinstmedelochvinstskatter, levererastill staten.som
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Hushållen ochATG, tipstjänst, penninglotterietFigur 2 utgifter för spel
nationalräkenskaperna.skatteuppbörd enligt SCBsbingo med

1980 1992.kvartalsdata -
kronorLöpandepriser i miljoner

2000 L Å
spel leöpnn- r

gdeU fter spellöpanie pri sästrngrer r--

;J i
1000
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500
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âs1985 priser i miljoner kronor
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Utgifter 1985spel-v- xrs
iUtgifter f spel1985 pri säsongrensader rs r--

1500 ä
N

Nvi1000-

500-

0 .. .. 14.
1980 1985 1990 1992

Hushållens utgifter definerad utgifter för spel inkl spelskatterär som
återvunnaminus vinstmedel och vinstskatter, levereras till statensom
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Figur Hushållens3 utgifter för konsumtiontotalt och för spelATG, tipstjänst,
penninglotteriet och bingomedskatteuppbörd enligt SCBs nationalräkenskaper.

års1985 priser. Säsongrensadekvartalsdata 1980-92.

Volymindex1985 100
140

Utgflerfö spel130- säso1

120-

T110

100- Konst.
säsongrensa-3

90-

80

70

0..|...|...|...|...|... IJIIIINI...|...|..
1980 1985 1990 1992

Nyaspel introduceradessom
Lotto 1980 Måltipset1983 Joker 1984 Oddset1986
Triss 1986 DagensDubbel1987 Flax 1989 Spader1991 Keno1992

lågkonjunkturStark lågkonjunkturSvag

Hushållens utgifter defineradeär utgifter för spel inkl spelskattersom
återvunnaminus vinstmedel och vinstskatter, levereras till staten.som
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förhållandeHushållens i till deras konsumtiontotaltFigur 4 utgifter lör spel
andel1970-1991.i löpandepriser. Procentuella
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0,4

0.3

0,2

0,1

- lågkonjunktur lågkonjunkturSvagStark

Hushållens utgifter 17årspelinkl spelskatterminusutgifter är defineradesom
återvunna vinstmedelochvinstskatter, levererastill statensom
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nationalräkenskaperSCBspriser enligti fastaspelutgifterJämförelse mellanFigur 5
1970-1992.KvartalsdataKonjunkturinstitutet.enligtindustrikonjunkturenoch

1985 100.Index
150

Industrikonjunkturen
konjunkturbarometern
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90-
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30-

..|...|...|u.|...|...|...|...lmlwlrnü.|...I...|...|...|...|...|...|...I...|.
0

å0

återvunnaspelskatterminusHushållens utgifter för spelinkldeñneradeutgifter är som
tilllevererasvinstskatter,vinstmedeloch statensom
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Statens stöd till allmännyttiga ideella organisa-
tioner

Uppdraget

Lotteriutredningen bör enligt sina direktiv Dir 199122 undersöka i vilken
utsträckning folkrörelsema i högre grad for närvarande kan finansieraän sin
verksamhet ökade intäkter lotterier och spel.genom av

För belysa föreningarnas nuvarande finansiellaatt situation har Lotteriutred-
ningen i skrivelse den 16 september hemställt1992 biträdeen av om av
Statskontoret för beräkning stöd till föreningarstatens och folkrörelser.en av
Statskontoret har tidigare i utredning rapport 19916 Statligt förenings-en
stöd kartläggning redovisat sådant underlagsmaterial.en ett För Lotteri--
utredningens arbete behövs aktualiserade uppgifter med beräkning ochny
analys.

aktualiseringenFör bör enligt uppdraget följande utgångspunkter gälla

den definition förening medöverensstämmer lotterilagstiñningenso av som
krav på lotterianordnare i huvudsak föreningar med allmännyttig verk--samhet skall användas-

totalsiffra bör beräknas för budgetåren 198990,en 199091 och 199192c

arbetet skall bedrivas med i huvudsak officiella källor grundo som
statsliggaren, propositioner mm

Av uppdraget framgår också redovisningen Statskontoretsatt arbete börav
ske den oktober15 sådan1992 i formsenast den vid behov kan bifogasatt
Lotteriutredningens betänkande. Statskontoret överlämnade promemoriaen
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komplette-vissautredningenbegäranharDärefteroktober.den 15 av
gjorts.ringar

avgränsningochInriktning

Definitioner

lotterila-i §11sammanslutningarsådanafolkrörelserMed angessomavses
syftehuvudsakligttillharföreningar attideella19821011, dvs somgen

LotteriutredningensEnligtlandet.ändamål inomallmännyttigafrämja av-
kanaktivitetertill debidragvår analys ansesgränsning bör somstatensavse

organisationer.sådanaiverksamhetenallmännyttigaegentligadenutgöra
blandbreddverksamhetideellomfattarverksamheten egnaegentligaDen

målsättning.organisationensmedenlighetimedlemmar

bidragsgivningSamhällets

ochkommunernafrånbidraginnefattarbidragsgivning staten,Samhällets
Stats-verksamheten.egentligai denanvändastillsyftarlandstingen, attsom

formStöd istödet.direkta statligadetendastredovisning avkontorets avser
ingår Lö-verksamhetuppdragsfinansieradlokaler,beredskapsarbete, m m

promemorian.i slutetkorthetredovisas inebidrag av

Mottagareändamål

antalmycketföreningartill stortbidraget ärstatliga ettdetMottagarna av
bidragensredovisas19916Statskontoretsorganisationer. I rapportfrivilliga

grupperingföljandeändamål enligtellertill olikafördelning mottagare

verksamhethumanitär
trossamfund

organisationerförsvarsanknutna
idrott
studieförbund
ungdomsorganisationer
handikapporganisationer
foreningsdaghem
arbetsmarknadsorganisationer

bidragobundna
övriga

tillbidragenhandförstaLotteriutredningen i trossam-det enligtdessaAv är
ungdomsorga-idrottsrörelsen,organisationer,försvarsanknutnafund,

intäktskäl-kanhandikapporganisationer utgöranisationer och ansessom
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Även bidragk obundetverksamhet.folkrörelsemaslor för egentliga samts
två bidrag be-sådan intäktskälla. Dessabidrag kanövriga utgöra enanses

ingår mottagarorganisationeri vilkenhandlas här tsom exgrupp,som Q
bi-urvalnykterhetsrörelsen. Ettkulturorganisationerfreds- och samt av
in-kriterier. Därför kanLotteriutredningensgjorts enligthardragsmottagare

uppgiñema i Statskontorets 19916medjämförelse göras.rapportte en

Metodik

grundofficiella källorskulle bedrivas medi huvudsakEftersom arbetet som
bud-utgått från för respektivebudgetår Statsliggarensamtligahar for tre

således enligtgetår. redovisas anvisade beloppbidragsbeloppDe som avser
regleringsbrevensärredovisning saknas ide fallregleringsbrev utfallet. I-

detbidragsgivarorganisationerna. Närtelefon medhar kontakt tagits per
gjorts.organisationer har i vissa fallövrigagäller en prognosgruppen

den metod Statskontoretviss awikelse jämfört medMetoden innebär somen
kartläggningenkartläggningen 1991 6. Vid deni den tidigareanvände

inkomenkätsvaren,statliga myndigheter. Isändes enkät till 108ut somen
mellandå Skillnadenfrån nämligensamtliga, redovisades utbetalade belopp.

både överskridandenutbetalade torde beroanvisade belopp och belopp av
underutnyttjanden anslag.anslag och av

såvälgjorts idataregistrerats. Beräkningar harUppgifterna bidragen harom
fastpris konsu-omräkningen till harlöpande fasta priser. För använtssom

års priser.omräknat tillmentprisindex KPI 1989

undersökningenResultatet av

statsbidragen till folk-199192 harunder perioden 198990Sammantaget --
såväl löpandeverksamhet ökat uttryckt irörelsernas egentliga allmännyttiga

fasta priser.som

budgetåren, och198990, 199091Statsbidragens utveckling under de tre
framgårallmännyttiga199192, for folkrörelsernas egentliga verksamhet av

sammanställningen redovisas i sin helhet i bilagan.nedan och
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verksamhetallmännyttigaegentligatill folkrörelsemasstatsbidragTabell
procentmiljonerpriser kronorlöpandei198990--199192 resp

;åra-snusa FövindrlügihiFövlndrlmkt5011114711140Kf 1. 391210419179299791111117928990-91793091907911112Auasi-tai . kampi-2 InklInldkompmuggen nu komp1 v.. . . 222212,2212,22157,74 57,74.57,7455,52Tmuamfund 2a2342,9342,63;227,59227,29206,15184.66Fönvlnorg 75,32 4222140,82478,13.413,13317.31 411,32Idrott 7 2220,596,69115,1098,18 102,1095,41Ungdomorg 42 4430,8229,62101,4479,00 100,2470,62Handikappom 39,061245,201 1e1643,79288,99Övrig 283,26271,seorg 291127206.04E7933112&#39;47&#39;1&quot;s11&#39;&quot;193f&#39;7s&#39;&#39;1 299áaT7&quot;1&quot; 21

statsbi-ökningdet skettsammanställning harframgår dennaSom avenav
tillvariationer. Stödetfinnsdeti genomsnitt %,med 21dragen men

tillmedan stödetökat med 42%handikapporganisationema har ung-
falletvilket i detmed %,har ökat 7domsorganisationer endast senare

omföring stödet.anslagsteknisk Detberohuvudsakligen torde aven
tilllokala stödetinklusive detungdomsorganisationema,tilllokala stödet

trettondeunderanslaget H3redovisats undertidigareidrotten, har
till idrottenlokala stödetdetbudgetåret 199091 harhuvudtiteln. Fr o m

Även vår redovisningvidhuvudtiteln.under elñetill anslagetförts E1över
omföringanslagstekniskatill dennatagit hänsynbudgetåret har198990av

ungdomsverksamhet underlokalmkr tillanvisadestödet. 99,6Avav
idrott ochredovisats undermkrtabellendärför i 75,8anslaget harH3 ovan

beloppetdet anvisadeungdomsorganisationer, ärmkr under23,8 trots att
regleringsbrevet.ofördelat i

eko-vissainnebarskattereformgenomfördesårsskiftet 199091Vid somen
vissa förutsätt-blev de underfolkrörelserna,förnomiska försämringar a

kompensation för de eko-föreningar begärdeningar delmomsskyldiga. En
budget-innebar.ansåg skatteomläggningen Idenomiska förluster attsom

be-till folkrörelsersärskilt bidragbil föreslogs199091 15100 ett somprop
derasfor kompenseraolika slagungdomsverksamhetochdriver bam- attav

reglerings-anvisades iMedelskatterefonnen.följdkostnader tillökade av
Bidrag tillsamlingsanslag Hsärskiltbudgetåret 199192 underbrev for

våra tabellerdärför ihuvudtiteln. Vi hartrettondefolkrörelsema under
både detta kompensa-åren med ochförändringarna under de utantreangett

tionsbidrag.

folkrörel-forbudgetåren har statsbidragenhelhet under deSom senastetre
frånmkrmedverksamhet totalt ökat 291,27allmännyttigaegentligasernas -

budgetåret 199192. Dettillbudgetåret 198990 1279,98 mkr ärmkr988,71
ökningdeti fasta priserpriser. Beräknatlöpandemed i ärökning 29 % enen
bidra-ökningenkompensationsanslagetbidraget med %, Utan är7,19 avav
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priser.% i löpande Uttryckt i fasta priser minskades21 bidraget medget
0,03 %.

Trossamfund utanför erhållersvenska statskyrkan bidrag via Samarbets-
nämnden for statsbidrag till vissa trossamfund SST, statligtär ettsom or-

med huvuduppgiñ administrera bidrag till frikyrkliga organisationer.attgan
budgetåretBidragen uppgick under 198990 till mkr, till55,5 199091 57,7

mkr och 199192 till mkr.67,7

statsbidrag kan beviljas andra trossamfund svenska kyrkan eller försam-än
lingar inom sådana trossamfund for

1 religiös verksamhet verksamhetsbidrag
2 lokaler till religiös verksamhet lokalbidrag
3 teologiska seminarier utbildningsbidragm m

F finnsörsvarsorganisationer. Det flertal frivilliga försvarsorganisationerett
Överbefálhavaren,bidrag. Bidragen fördelas cheferna förmottarsom av resp

vapenslag, civilförvaltning,Försvarets Statens räddningsverk och Arbets-
marknadsstyrelsen. deFörutom ekonomiska bidragen ställs materiel och lo-
kaler till dessa organisationers förfogande. ekonomiska bidragen uppgickDe
budgetåret 198990 till mkr,184,7 199091 till 206,2 mkr och 199192 till
227,6 mkr, mkr i form0,3 särskilt bidrag kompensation förvarav av som
skattereformen.

Idrottsorganisationer. Bidrag till idrottsföreningar fördelas främst via Sve-
riges Riksidrottsforbund RF. Enligt träder i myndighets197079 RFprop
ställe för fördela statliga medel mellan olika specialidrottsförbund.att

RF sammanställer anslagsyrkanden från flertal organisationeräven ett som
medlemmar i förbundet, Friluftsfrämjandet, Simfrämjandetär Sve-t samtex

riges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Fördelningen medel till dessaav or-
ganisationer sker enligt direktiv i regleringsbrev. budgetpropI 198990 100
bil lämnas13, 77 redogörelse bidragandra till idrotten ianslagetöver äns en
statsbudgeten. Det statliga stödet till idrotten överstiger enligt denna källa

mkr år.600 dåFörutom anslaget ersättning för lönebidrags-är ävenper a
anställda inräknad i de Bidraget till600 mkr. idrotten har tvåunder de fol-

årenjande ökat till mkr enligt budgetprop800 19909110O bilöver 13,
98. De statliga bidrag till idrotten omfattas vår undersöknings som av upp-

gick budgetåret l98990 till mkr, 199091 till337,3 mkr 199192411,3 och
till mkr,478,1 engångsvismkr och i10 65 mkr form särskilt bidragvarav av

kompensation för Målsättningenskatterefomien. för det statliga stödetsom
till idrotten stimulera motion och breddidrott.är atta
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ungdomsrådsStatensstödsUngdomsorganisationer staten genomav
aktivitetsstödungdomsorganisationercentralatillSUR bidrag samt

fastställtstatsmakternaenligtmedlennivån. fördelarSURtill lokala ett av
foreningslösrekryterastimulera tillskallBidragenregelverk. att ung-a

särskiltfördelasmedel kanTill rådetharförfogandesittdom. även somsom
Bidra-bidrag.föruppfyller kraveninteorganisationertillbidrag annatsom
tillbudgetåret 95,4198990uppgick underungdomsorganisationematillgen
i formmkrtill mkr, 14199192 116,1mkr ochtillmkr, 199091 98,2 varav

skattereformen.förkompensationsärskilt bidrag somav

beslutenligtfrån Socialstyrelsenerhåller bidragHandikapporganisationer
centrala han-sig tillBidragen riktarmeddelar.Socialdepartementetsom

bud-uppgick underverksamhet. Bidragendikapporganisationer och deras
till199192 101,4mkr och199091 tillmkr, 79,1getåret 19899O till 70,6

kompensation försärskilt bidragformmkr imkr, 1,2 somavvarav ca
skattereformen.

Övriga finnsredovisatdebidrag Förutom mottagargrupper ovansom
undermottagarorganisationerockså sorterar gruppernastor somgruppen

Övriga organisatio-enskildavanligtvisbidragobundna bidrag.övriga och är
någonanknytning tillverksamhet medbedrivaerhåller medel för attner som

kännetecknasbidragenobundnaksektormyndighets verksamhet. De avs
iställetBidragetnågra särskildatillinte bundnabidragen mottagare.är gesatt

bidragen finnsförBidragsmottagarnaskall stödjas.verksamhettill den som
pensionärsorganisationer.ochfreds-områdena nykterhets-, kultur-,inoma
myndigheter. Samman-ochfackdepartementolikaBidragen fördelas avav

budgetåret till198990 245,2organisationeruppgick bidragen till dessalagt
i formmkrmkr,199192 till 5,7mkr och 289199091 tillmkr, 271,7 varav

skattereformen.forkompensationbidragsärskilt somav

gällerlönebidragArbetsmarknadsstyrelsen. FörutbetalasLönebidrag av
all-definierarorganisationerersättningsregler for deförmånligare somman

allmännyttigalönebidraget tilltotalafått uppgiñ detmännyttiga. Vi har en
härmottagarorganisationerforalltså enbart deorganisationer och inte

betydelseharbidraget eñersom detändå redovisaväljerredovisat. Vi storatt
densärredovisar bidraget berorforeningsrörelsen.for Att

tillhörbidraget har. Bidragenarbetsmarknadspolitiska karaktär närmast
bör i första handuppdragsersättningar,typen ses som enmen

bidraget tillBudgetåret uppgickåtgärd. 198990arbetsmarknadspolitisk
till mkr.mkr och 199192 2515tillmkr, 199091 22172088
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Spel på värde- och skicklighetsautomater organisation
kostnads- och intäktsanalys.samt

Lotteriutredningen har givit för den svenskarepresentanter
spelmarknaden tillfälle förslag hurpå spel med värde-att ge
och skicklighetsautomater kan tänkas organiseras vilkasamt
intäkter och kostnader verksamheten kan komma bidraatt
med. företag,Tre Folkrörelsernas Spel och Lotteri AB -
FSL AB, Knutssonbolagen AB Cherry Företagen ABsamt
har inkommit med underlag. statligaDe spelföretagen,
Svenska Penninglotteriet ochAB AB Tipstjänst har inte
inkommit med förslag med hänvisning till den korta tid som

till förfogande.stått ATG har meddelat de inte har någotatt
intresse denna spelverksamhet.typav av

Utredningen har lagt vikt vid organisationenstor av
automatspelet och hur överskotten kan komma folkrörelserna
bäst tillhanda. harDetta särskilt ipåtalats de förutsättningar

givits företagen.som

Denna sammanställning inledningsvis bild hur deöverger en
olika företagen har tänkt sig organisationen, därefter en
ekonomisk förkalkyl de olika speltyperna samt
avslutningsvis sammanfattandenågra synpunkter.

Organisation

FöretagA

Ett aktiebolag bildas, företagdär A innehar en
minoritetsandel och där folkrörelserna via nybildaden
stiftelse innehar majoriteten aktierna.av

Aktiekapitalet kan antingen fastställas den tilltänktaav
Lotteriinspektionen eller folkrörelsedomineradedenav
stiftelsen.

Folkrörelsema politiska instansernaledamöter, deutser tre
företag A ledamöter.tvåsamten
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Företagets uppgift bli för folkrörelsernas räkning bästaatt på
sätt utveckla automatspel i de former som
Lotteriinspektionen lämnar koncession för. Utvecklingen av
bolaget och utplaceringen ska kontinuerligt skeautomaterav
med beaktande sociala hänsyn.av

Uppgiftsskyldighet till Lotteriinspektionen och insyn i
företagets verksamhet från inspektionens sida igaranteras
koncessionen för bedrivande automatspel.av

För tillförsäkra sig attraktivaatt och säkra automaterom
anpassade för svenska förhållanden kan utvecklingäven och
produktion och tillbehör till verksamhetenautomaterav
produceras i bolagets regi.

Det ägda bolaget ska anskaffagemensamt lämpliga
spelplatser för spelen, installera dessa, ombesörja löpande
service och tömning, bekosta och distribuera reservdelar

ombesörja administration och kontroll.samt Driften allaav
gjorda investeringar ska det ombesörjasäven bolaget.av

Folkrörelsernas förtjänst föreslagenärstora att man genom
bolagsbildning omedelbart får säkra och betydande
spelandelar fördela. Framgången möjliggörsatt attgenom
utnyttja företag As befintliga organisation och direkta
tillgång till antalstörreett modeller förrättaautomater av
olika spelplatser.typer av

Företaget folkrörelsemaäven erhåller optionsrättattser en
till 100% ägande sikt i detpå bolaget.ett gemensamma

Företag A sig kunna ordna finansieringenanser av
investeringar i maskinutrustning.a

Företag B

Företag B frånutgår folkrörelsedominerat spelföretagatt ett
utformas enligt de riktlinjer skisserats i utredningenssom
delrapport. Företaget följande särskild vikt.ärattanser av

Spelkoncessionen tilldelas spelföretaget tills vidare
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Spelföretaget övergripande administrativska vara av
huvuduppgiftenkaraktär där ska tillvaraattvara

folkrörelsemas inte sigintressen. ska denFöretaget åtägna
operativa spelverksamheten.

Driften utförasautomatspelverksamheten börav av
professionella speloperatörer. Konkurrensen inom den

utnyttjas för åstadkommasvenska spelbranschen ska detatt
kostnadseffektiva resultatet.mest

lämplig organisationsmodell trepartssamarbete därEn är ett
det folkrörelsedominerade spelbolaget utgör part,en

tredje.speloperatören den andra och lokalinnehavaren den

Finansieringen uppbyggnaden den tänktaav av
exempelvis ske despelverksamheten kan någotattgenom av

statliga ochspelbolagen spelautomaternaäger att
leasar dem.operatörerna

Lotteriinspektionen förutsätts ha insyn i hur bolaget är
organiserat tillåtsoch agera.

Företag C

riksorgan-organiseras i de idéburnaSpelverksamheten ett av
uppgift handha deisationerna helägt spelbolag är attvars

inomstrategiska frågorna rörande spelutveckling denna del
dotterbolag vilkaspelmarknaden. Till företaget bildas treav

olikaför den operativa verksamheten inom deansvarar
spelomráden tillåts. Moderbolaget kommer ägasatt avsom

övrigaRiksidrottsförbundet, RödaIOGT-NTO, Korset samt
hariksorganisationer. riksorganisation tillåtsIngen egen

majoritet i bolaget.

för ägarsfärenomfattarStyrelsen för bolaget representanter
dotterbolagsstyrelseordförande. Respektiveoch neutralen

efter inomliknande och tillsätts kompetensbesätts på sätt
respektive operativområde.
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För minimera riskexponeringenatt för de ideella
organisationerna tecknar bolaget avtal med
automatleverantörer bygger på dessa förattsom ansvarar
alla investeringskostnader. Ersättningen grundas på att
entreprenadföretagen erhåller ersättning i relation till
intjänade Initialt kan även entreprenören erbjudaspengar.
ägarandel i driftsbolaget berör investeringen.som

Kostnads- intäktsanalysoch

Företagen har givits vissa förutsättningar för kunnaatt
genomföra beräkningar värde-på och skicklighetsautomater.

Förutsättningar för värdeautomater

beräkningsalternativTre vardera 5 000,presenteras om
10 000 och 15 00 installationer. Antalet installationer
maximeras till fem uppställningsplats. Maximal insatsper

spel 16 000är basbelopp maximal vinst 115per samt
basbelopp högst 1300 basbelopp får utdelas ivarav pengar.

Förutsättningar för skicklighetsautomater

beräkningsalternativTvå vardera 2 000 ochpresenteras om
5 000 installationer. Antalet installationer maximeras till 2

uppställningsplats. Maximal insats spel 16 000ärper per
basbelopp maximal vinst 1300 basbelopp.samt

beräkningarDe respektive företag gjort frånutgårsom en
successiv utbyggnad verksamheten under 3-5av en
årsperiod. Beräkningarna fasta på bildtar vadatt ge en av
verksamheten för intäkter och kostnader fulltgenererar
utbyggt vilka investeringar erfordras.samt Utvecklingensom

spelformerna beroendeär hur Lotteriinspektionensav av
anvisningar för spel slutligen kommer utformas.att

Spelbolagen påpekar vinstandelenatt ärautomatper
beräknad till nivå maskin antaletsamma oavsettper
utplacerade något troligen kommerautomater skiljaattsom-
dels med avseende på kommer utplacerasautomatema attvar
dels hur många placerasautomater ut.som
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15 000 för10 000 och5 000,beräkningssiffrornaValet av
skicklighets-000 för000 till 52ochvärdeautomater

minsta antal ärsiggrundar på automaterett somautomater
vad denmaximaltorganiseraintressantekonomiskt samtatt

svälja.kunnaförväntasspelmarknadensvenska

spelföretagensfrånberäkningarna utgårförUnderlag egna
andrauppgifter fråninhämtadeocherfarenheter

Finland och Norge.exempelvis USA,spelmarknadcr
kunnatintefall på sätti deSchabloner har annatanvänts man

frånBeräkningarna utgårkostnader.ochintäkteruppskatta
svenskaframtidadenuppfattningföretagens omegen

spelmarknaden.

tillmed hänsynjusteratsberäkningar harFöretagens
förslag.slutligautredningensiändringar
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Företag A

Värdeautomater

MSEK 5 000 10 000 0015
automater

400Intäkter 1981 800 2 397 600 3 596

Kostnader

ersättning till-
lokalinne-
havaren 287 712 575 424 863 136

spelbolagets drift-
avskrivnings-samt

underlag 431 568 863 136 1 294 704

till folk-Netto
rörelsema 479 520 959 040 1 438 560

Investerings-
behov 300 000 600 000 900 000

Not

Beräkningarna bygger på tillåter högsta insatsautomater som
Återbetalningsprocentenmaximal vinst. beräknassamt ger

till 90%. Nettointäkten beräknas till cirka 666- dag.ca

Maskintätheten uppställningsplats 2 maskiner-

investeringsbehov1 ingår samtliga kostnader har medsom
skaffa.automaterna att

ersättningenI till spelbolagets drift ingår kostnader för inköp
faltorganisation cirka 500automater, samtav om personer

kostnader för introduktionen spelformen.av
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Företag B

Värdeautomater

MSEK 5 000 10 000 15 000
automater

2160000]Intäkter 720000 1440000

Kostnader

ersättning till-
lokalinne-
havaren 180 000 360 00 540 000

spelbolagets drift-
avskrivnings-samt

underlag 201 600 403 200 604 800

Netto till folk-
rörelsema 338 400 676 800 1 015 200

Investerings-
behov 250 000 500 000 750 000

Not

Beräkningarna bygger på tillåter högsta insatsautomater som
Återbetalningsprocentenmaximal vinst.samt beräknasger

till 90%. Nettointäkten beräknas till cirka 400- dag.

Maskintätheten uppställningsplats 2 maskiner.-

investeringsbehovetI ingår samtliga kostnader har medsom
skaffa.automaterna att

ersättningenI till spelbolagets drift ingår kostnader för inköp
fältorganisationautomater, cirka 500av samtom personer

kostnader för introduktionen spelformen.av
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Företag C

Värdeautomater

MSEK 5 000 10 000 15 00
automater

Intäkter 288 000 576 00 864 00

Kostnader

ersättning till-
lokalinne-
havare 25 000 50 000 75 00

spelbolagets drift-
avskrivnings-samt

underlag 50 400 100 800 151 200

till folk-Netto
rörelserna 212 600 425 200 637 800

Investerings-
behov 210 000 420 000 630 000

Not

Beräkningarna bygger på tillåter högsta insatsautomater som
Återbetalningsprocentenmaximal vinst.samt beräknasger

till 60%. Nettointäkten beräknats till cirka 160- dag.

Maskintätheten uppställningsplats maskiner.-

investeringsbehovetI ingår samtliga kostnader har medsom
skaffa.automatema att

ersättningI till spelbolagets drift ingår kostnader för inköp
fáltorganisation kostnader förautomater, samtav

introduktionen spelformen.av
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Företag A

Skicklighetsautomater

0002 000 5MSEK
automater

00096 000 240Intäkter

Kostnader

ersättning till-
lokalinnehavaren

57 60023 040

spelbolagets drift-
avskrivnings-samt

underlag
109 50043 800

till folk-Netto
90028 800 72rörelserna

125 O050 000Investeringsbehov

Not

möjliga insatstillåter högstaBeräkningen bygger spelpå som
Återbetalningsprocenten beräknasvinst.maximalsamt ger

till cirka 133-dag.beräknastill 80%. Nettointäktenca

maskiner1.5Maskintätheten uppställningsplats -

medkostnader harinvesteringsbehov ingår samtligaI som
skaffa.automaterna att

för inköpdrift ingår kostnaderersättningen till spelbolagetsI
förkostnaderfáltorganisation samtautomater,av

spelformen.introduktionen av
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Företag B

Skicklighetsautomater

MSEK 2 000 5 000
automater

Entäkter 000]120 000 300

Kostnader

ersättning till-
lokalinnehavaren 36 000 90 000

spelbolagets drift-
avskrivnings-samt

underlag 66 O0 165 000

Netto till folk-
rörelserna 18 000 45 000

lnvesteringsbehov 80 000 200 000

Not

Beräkningen bygger spelpå tillåter högsta möjliga insatssom
Återbetalningsprocentenmaximal vinst.samt ger beräknas

till 80%. Nettointäkten beräknas till cirka 166-dag.

Maskintätheten uppställningsplats 1.5 maskiner-

investeringsbehovI ingår samtliga kostnader har medsom
skaffa.automaterna att

I ersättningen till spelbolagets drift ingår kostnader för inköp
fältorganisationautomater,av kostnader församt

introduktionen spelformen.av

Ersättningen till folkrörelserna baseras på licensavgiften .
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Företag C

Skicklighetsautomater

MSEK 2 000 5 000
automater

ooüIntäkter 96 000 240

Kostnader

ersättning till-
lokalinnehavaren 6807 19 200

spelbolagets drift-
avskrivnings-samt

underlag 9 120 22 800

till folk-Netto
rörelsema 79 200 198 00

Investeringsbehov 50 000 125 000

Not

Beräkningen bygger spel tillåter högsta möjliga insatspå som
Återbetalningsprocentenmaximal vinst. beräknassamt ger

till 80%. Nettointäkten beräknas till cirka 133-dag.

maskinerMaskintätheten uppställningsplats 1.5-

investeringsbehov ingår samtliga kostnader har medI som
skaffa.automaterna att

drift ingår kostnader för inköpersättningen till spelbolagetsI
förfaltorganisation kostnaderautomater, samtav

introduktionen spelformen.av
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Avslutande kommentarer

De organisationsförslagen företagentre redovisat skiljersom
sig blåt med avseende på ska driva den egentligaa vem som
driften spelverksamheten. Samtliga överbyggnad iav ser en
form bolag eller stiftelser för verksamhetenav som ansvarar

däroch folkrörelsema har den egentliga makten. Man detanser
naturligt Lotteriinspektionen har insynatt och beviljar
koncession för de spelformer folkrörelsedomineratettsom
spelföretag få driva. Finansieringenantas verksamhetenav
skiljer de spelföretagen åt. Från erbjudatre tillverkareatt av
spelautomater delägarskap i det företag bedriver självasom
spelverksamheten till låta finansieringen ske med hjälpatt deav
statligt dominerade spelföretagen.

Även organisationen skiljer de företagen åt det gällernär detre
framtida spelformema. företagenTvå utbyggnadattav anser en

regional organisation likt den finns i de bådaav en som
företagen nödvändigär för få tillförlitlighet ochatt
driftssäkerhet. Det tredje företaget i störreattavser
utsträckning låta folkrörelsema för drift- och underhållansvara

spelautomaterna.av

Sammanfattningsvis kan sägas det finnsatt presenterat tre
alternativa former för organisera folkrörelsedomineratatt ett
spelföretag. allFolkrörelserna har anledning tillvara påatt ta
den konkurrens finns inom spelverksamheten i Sverige försom

optimaltuppnå så resultatatt möjligt.ett denI detmånsom
finns allmänt intresseett vilketpåatt styra sättav
folkrörelsema får del den beskrivna spelverksamheten finnsav
möjlighet i dengöra så konkurrenssituationatt råder påsom
marknaden.

Kostnads- och intäktsanalysen återspeglar företagens tänkta sätt
organisera spelverksamheten. Materialetatt får därför en

begränsad användbarhet då det bygger heltpå skilda sätt att
organisera verksamheten.

Några siffrorna dock intressantaär jämföra. Delsattav
utväxlingen maskin och dag företagen beräknat tillper som
mellan 160 och 666 kronor för värdeautomater och 133-166
kronor för skicklighetsautomater.
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utväxlingskulleberäkningarföretagensgenomsnittEtt ge enav
på

ochoch värdeautomaterdag400 kronordrygt per

skicklighetsautomater.ochdagkronor144 per

iberäknarföretagenintäkternaandeltill denSer somavman
till mellanden uppgåberäknasfolkrörelsernatillåterförakunna

8215 ochmellanochvärdeautomaterför40 och 74 procent
skicklighetsautomater.förprocent

tillskottskulleberäkningarföretagensgenomsnitt ettEtt geav
folkrörelsematill på

och värdeautomat200 kronor dag samtdrygt per

skicklighetsautomatochdag60 kronordrygt per

påfolkrörelsematilltillskottdettaTotalt ettmotsvarar
fulltärverksamhetennärkronor200 miüonerlnära

utbyggd.
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78. Utredningen vissainternationellainsolvens-om KlaraadministrationenBilaga Fi.-frågor.Ju. 113.lag företagsrekonsmrktion.Ju.om79.Statensfastigheterochlokaler organisation. Överenskommelseny 114.Malmöregionenstraüksystem.-Fi åtgärderitrañkensinfrastruktur.K.omKriminologiskso. ochkriminalpolitiskforskning.Ju. 115.Kontrolli konkurrens aweckling AB Svenskav-81.Trafikpolisen dubbeltbättre.än Ju.mer Bilprovningsmonopolpå K.82.Genteknik utmaning.Ju.en 116.Privatförmedlingochuthyrning- arbetshrft.A.av83.Aktiebolagslagen EG.och Ju. l 17.Konsumenternaochlågprisbuükerl.Enstudieav84.Ersättningför kränkning brott.Ju.genom ändradekopvanoridagligvaruhandeln.Jo.85.Förvaltning försvarsfastigheter.Fö.av 118.Arvodenför vårdhosprivatpraktiserandeläkare.S.86.Ett betygssystem.U.nytt 119.Svenskträdgårdsnäringnulägeochutvecklings--Åtgärder87. för förberedaSverigesjordbrukatt och möjligheter.Jo.

livsmedelsindustriför EG förslag vegeta-om 120.Allmännaarvsfonden.S.-biliesektorn,livsmedelsexportenochdenekolo 121.Vissamervärdeskattefrágor.Fi.
giskaproduktionen.Jo. 122.Socialbakgrund studiestödochövergångtill-88.Veterinärverksamhet behov,organisationoch högresmdier.U.-finansiering.Jo. 123.Etthav möjligheter AMU-Gruppenpåvägav mot-89.Bostadsbidragenklare rättvisare billigare.S. 2000-taletsutbildningsmarknad.A.- - -90.Biobränslenför framtiden.Jo. Översyn124.Biståndunderomprövning. detsvenskaav91.Biobränslenför framtiden.Bilagedel.Jo. utvecklingssamarbetemedMoçambique.UD.92 Pliktleverans.U. Åtgärder125. för förberedaSverigesjordbrukochatt93.Svenskskoiai världen.U. livsmedelsindustriför EG förslag animrlie-om-94.Skolaför bildning.U. sektorn.Jo.

95.Densvenskamarknadenför projektkapital 126.SwedishEnvironmentalDebt.M.
nuvarandeochframtidaroll. N.statens 127.Boverket uppgifter- ochverksamhet.Fi.-96.Förbud etniskdiskrimineringi arbetslivet.mot 128.Kommunaluppdragsverksamhet.C.Ku. 129.Merkostnadervid sjukdomochhandikapp.97.Spararvi för lite Hushållssparandeti samhälls- 130.Vinnaellerförsvinna folkrörelsemaslotterieroch-ekonomin.Fi. speli framtiden.C.

98.Kommunernassocialbidrag kartläggningen av-kostnader S.normer, m.m.
99.Rådgivningeninomjordbruketochträdgårds-

näringen.Jo.
100.Statenocharbetsgivarorganisationema.Fi.
101.Försvarsmaktenshälso-ochsjukvård.F6.
102.Myndigheternasförvaltningskosmader

budgetering pris-ochlöneförändringar.Fi.av-103.FHU92.A.
104.VåruppgiftefterRio svenskhandlingsplan-inför 2000-talet.M.
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Utrikesdepartementet livskvalitet för psykisktlångtidssjuka
forskningkring service,stöd vård.[46]ochÖversyn -Biståndunderomprövning. detsvenskaav Avgifterochhögkostnadsskyddinom ochäldre-utvecklingssamarbete Moçambique.med [124] handikappomsorgen[50]

Ett samhälleför alla.[52]Justitiedepartementet
Välfärdochvalfrihet service,stödochvårdför-Bundnaaktier. [13] psykiskt [73]störda.EES-anpassning kreditupplysningslagen.[22]av Psykisktstördai socialförsäkringen kunskaps-ettÖversyn -[51]sjöpolisen.av underlag.[77]Ettreformeratåklagarväsende.DelA ochB. [61] Bostadsbidragenklare rättvisare billigare [89]- - -Utredningen vissainternationellainsolvens-om Kommunernassocialbidrag kartläggningen av-frågor.[78] kostnader [98]normer, mm.Kriminologiskochkriminalpolitiskforskning.[80] Arvodenför vårdhosprivatpraktiserandeläkare. 18]Trafikpolisen dubbeltbättre.[81]änmer Allmännaarvsfonden.[120]Genteknik utmaning.[82]en- Merkostnadervid sjukdomochhandikapp.[129]Aktiebolagslagen EG.[83]och

Ersättningför kränkning brott.[84]genom Kommunikationsdepartementet
VAL, OrganisationTeknikEkonomi.[108] NyaInlandsbanan.[32]Investeringari arrendejordbruketochandraarrernde- Rådför forskning ochkommunikation.transporteromrättsligafrågor. [109] Rådför forskning ochkommunikation.transporteromInformationoch den InformationsTeknologinnya - Bilagor.[55]straff-ochprocessrättsligafrågor [110]m.m. Färjor [56]ochfarleder.Lag företagsnekonstruløion.[113]om Telelag.[70]

ÖverenskommelseMalmöregionenstrañksystem.Försvarsdepartementet
åtgärderi trafikerasinfrastruktur.[114]omForskningochutvecklingför totalförsvaret förslag- Kontrolli konkurrens avveckling AB Svenskav-till åtgärder.[62] Bilprovningsmonopolpåkontrollbesiktning. 15] -Förvaltning försvarsfastigheter.[85]av

Försvarsmaktenshälso-ochsjukvård.[101] Finansdepartementet
Administrativtstödtill Försvarsmakten.[105] Koncessionför försäkringssammanslumingar.[5]Civilbefälhavama[106]

Ny mervärdesskattelag.
Motiv.Socialdepartementet Del-
Förfanningstextochbilagor.Del [6]-Psykisktstördassituation kommunerna Fastighetstaxering Bostadsrätter.[8]m.m.-probleminventering socialtjänstensperspektiv.[3]-en ur Fastighetsskatt.[11]Psykiatrini Norden jämförandeperspektiv.[4]ett- lángtidsutredningen1992.[19]Kroppen [16]efterdöden. Konuollfrågori tulldatoriseringen [23]m.m.Densistaundersökningenobduktioneni ett- Avregleradbostadsmarknad.[24]psykologisktperspektiv.[17] Kartläggning kasinospel enligtinternationellaav -Tvångsvårdi socialtjänsten ochinnehåll.[18]ansvar- regler.[28]hundskola.ombildningStatens frånmyndighettill Kreditförsäkring Någraaktuellaproblem.[30]-aktiebolag.[20] Risk-ochskadehanteringistatligverksamhet.[40]Bostadsstödtill pensionärer.[21] Avregleradbostadsmarknad,DelII. [47]Rättentill folkpension kvalifikationsregleri- Effektivarestatistikstyming Denstatligastatistikens-internationellaförhållanden.[26] finansieringochsamordning.[48]Smittskyddsinstitutet organisationför Sverigesny- Skattpådieselolja.[53]nationellasmittskyddsfunktioner.[29] Beskattning vissanaturaförmåner [57]av mm.Psykiatrinochdesspatienter levnadsförhållanden- Enklarereglerför statsanställda[60]vårdensinnehållochutveckling.[37] Fortsattreformering företagsbeskattningen.DelavBegreppetarbetsskada.[39] 1671
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Bostadsförmedlingi former.[71] Konsumenternaochlágprisbutiken.Enstudienya av
Ekonomiskpolitik underkriserochi krig. [75] i dagligvaruhandeln.ändradeköpvanor 17]
Statensfastigheter lokaler organisation.[79]och Svenskträdgårdsnäringnulägeochutvecklingsny- -Spararvi för lite l-lushållssparandeti samhälls- möjligheter. 19]

Åtgärderekonomin.[97] för förberedaSverigesjordbrukochatt
arbetsgivarorganisationema.Statenoch [100] livsmedelsindustriför EG förslag animalie-om-Myndigheternasförvaltningskostrtader [125]sektorn

budgetering ochlöneförändringar.[102]pris-av- ArbetsmarknadsdepartementetAdministrationenkanslihuset.i
Klar-aadministrationenBilaga.[112] Kompetensutveckling nationellstrategi.[7]- en-Årsarbetstid.Vissamervärdeskattefrâgor.[121] 271
Boverket uppgifterochverksamhet.[127] FHU92[103]-

Privatförmedling uthyrningoch arbetskraft.[116]av
Ett AMU-Gruppenhav möjligheter påvägmotav -Utbildningsdepartementet 2000-taletsutbüdningsmarknad.[123]

Frihet kompetens.Grundutbildningensansvar- - Kulturdepartementetvillkor
högskolan.[1]i Ett bolagför rundradiosändningar.[10]nytt

[12]Konstnärlighögskoleutbildning. Lagstiftning satellitsändningar TV-progranLom avLedning i högskolanochledarskap någraperspektiv-
ochmöjligheter.[15] RadioochTV i [36]ett.
Utvärdering försöksverksamhetenmed3-årigav Meningsfullvistelsepåasylförläggning.[69]
yrkesinriktadutbildningi gymnasieskolan.[25] Förbud etniskdiskriminering [96]i arbetslivet.mot
Friståendeskolor.Bidragochelevavgifter.[38] Kultnrstödvid ombyggnad.[107]

förResurser högskolansgrundutbildning.[44]
NäringsdepartementetUiraruppdraget.[59]

Ett betygssystem.[86]nytt Provaprivat Provningochmätteknikinom SPoch-Pliktleverans.[92] SMPi europaperspektiv.[74]
Svenskskolaivärlden.[93] Densvenskamarknadenför projektkapital statens-Skolaför bildning.[94] framtida [95]nuvarandeoch roll.
Socialbakgrund studiestödochövergångtill- Civildepartementethögrestudier.[122]

Ekonomi i [9]och kyrkan.rättJordbruksdepartementet Kasinospelsverksanrheti follcrörelsernastjänst [33]
Mindrekadmiumi ltandelsgödseL[14] EES-anpassning marknadsföringslagstifuringmlcw]av2000-talet.Huvudbetänkande.Skogspolitikeninför Merför mindre styrformerför barnvochnya-[76] [54]ungdomspolitiken.
Skogspolitikeninför2000-taletBilagor [76] Regionalaroller perspektivstudie.[63]en-Skogspoliliken 2000-talet,inför BilagorII. [76] Utsikt framtidensregioner debattinlägg.[64]sjumot -Åtgärderför förberedaSverigesjordbrukochatt [65]Kartboken.
livsmedelsindustriför Hi förslag vegetabilie-om Västsverige regioni utveckling.[66]- -livsmedelsexportensektorn. ochdenekologiska Detkommunalamedlemskapet.[72]
produktionen.[87] Kommunaluppdragsverksamhet.[128]
Veterinärverksamhet behov.organisationoch Vinnaellerförsvinna folkrörelsernaslotterieroch- -finansiering.[88] speli framtiden.[130]
Biobränslenför framtiden.[90]
Biobrånslenför framtiden.Bilagedel.[91]
Rådgivningeninomjordbruketoch
Irädgårdsnäringert.[99]
Denframtidaskogsvårdsorganisationen.1
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Miljö- och naturresursdepartementet
seminariumrisker.Ett varförvi tillåterförRegler om

[2]föroreningarinneänute.mer
datorstruktur.[34]Fastighetsdatasystemets

mäiningsutbildxiingari skolformer.[35]Kart-och nya
[41]vanenskotrar.Angående

för hållbarStadsutveckling.Kretslopp Basen [42]- Basisof SustainableEoocycles The UrbanDevelop--[43]ment.
Miljöfarligt avfall ochriktlinjer. [45]ansvar-EnMiljöslculden. hurmiljösknldenutveck-rapportom

[58]vi ingentinglas gör.om
Långsiktigntiljöforskning.[68]
VåruppgiftefterRio svenskhandlingsplaninför-[104]2000-talet.
SwedishEnvironmentalDebt.[126]
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