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år Kr.est Julius Caesar 49Alea iacta





civildepartementetstatsrådet och chefen forTill

regeringendåvarandebemyndigadeapril 1991denbeslut 11Genom
lotterierärendenföredrauppgifttillstatsråd m.m.har att omdet som

åttamed högstkommittéparlamentariskt sammansatttillkallaatt en
lotteri-uppdrag övermedochsakkunniga attledamöter, experter se
antaletutvidgadesjuni 199113denbeslutGenomlagstiftningen.

sittavslutakommittén börförordnadesnio ochtill högst attledamöter
1992.septemberutgångenförearbete av

1991 och denaprilförordnades den 11bemyndigandetstödMed av
Christerförsäkringstjänstemannenledamöter1991juni13 som

fBertilsson,Stigriksdagsledamotenordförande,tillikaLindström,
StinariksdagsledamotenChrisopoulos,Alexanderriksdagsledamoten

Åke riksdagsledamotenGustavsson,riksdagsledamotenGustavsson,
Sylvia Pettersson,riksdagsledamotenfNilsson,Anders

Rund-LennartadjunktenochWelinKjell-Arnef riksdagsledamoten
qvtst.

Anita Bergen-departementssekreteramaförordnadessakkunnigaSom
SomBo Netz.och experterJohanssonstråhle-Lind, Thomas

länskrono-Fagerlund,Torstenavdelningsdirektörenförordnades
ochSture Hermanssonförste länsassesomKjell Glennert,direktören

Månsson.Gunnelsekreteraren

ordförandenentledigades1991december19denbeslutGenom
ordfö-tillikaochledamotförordnadesochLindströmChrister nysom

entledigadesSamtidigtFrebran.Rose-Marieriksdagsledamotenrande
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ledamoten Lennart Rundqvist förordnadesoch ledamot direktörensom
Hans Birger Ekström hovrättsassesornsamt som expert Hugo
Melander.

Genom beslut den januari14 1992 entledigades ledamoten Alexander
Chrisopoulos och förordnades ledamot lanthandlarensom Jan-Olof
Karlsson.

Till utredningens sekreterare förordnades fr.o.m. den 15 maj 1991
förbundsjuristen Thomas Hallgren och fr.o.m. den första januari 1992
jur.kand. Torbjörn Borg. l sekretariatet har även assistent Anita
Olsson arbetat.

Utredningen har antagit lotteriutredningen.namnet

Utredningsuppdraget syftar i första hand till undersöka i vilkenatt
utsträckning folkrörelsema i högre grad förän närvarande kan
finansiera sin verksamhet ökade intäkter lotteriergenom och spel.av
Med hänsyn till behovet åtgärdersnabba harav utredningen bedömt
det angeläget med förtursom utreda fråganatt huruvida etablering av
kasinospelsverksamhet internationellt slag, inbegripet tillåtandeav av
utbetalningsautomater, kan försätt folkrörelsemaettvara finan-att
siera sin verksamhet.

Utredningen får härmed överlämna delrapporten Kasinospels-
verksamhet i folkrörelsernas tjänst

Lotteriutredningens arbete fortsätter.

Rose-Marie Frebran

Thomas Hallgren Torbjörn Borg
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SAMMANFATTNING

finan-möjligheterfolkrörelsemas attkonstaterasl delrapporten att
blivit allt sämrespellotterier ochverksamhetsinsiera genom

konkurrensenhårdnandedenorsakernaår. ärEnunder avsenare
svårtharprodukterFolkrörelsemasspel.ochlotterierfrån statliga

marknaden.sighävdaatt
ökadeväsentligtmedförtskattereformenbl.a.Samtidigt har

kanbidragkommunalaochStatligafolkrörelsema.förkostnader
Besparings-tidigare.utsträckningiökainte förväntas somsamma

Detneddragningar.förtalaroffentliga sektorni denkraven snarare
nykterhets-idrottsrörelsen,förfinansieringsbehovetutökadesamlade

verksamhets-oförändradmedkanfolkrörelseroch andrarörelsen
kronor.miljardertill fleraambition uppskattas

viktigarealltbliframtidenispel kommer attLotterier och en
krävsintäkternaökakunnaFörfolkrörelsema.förinkomstkälla att

justeringarSmärrereforrneras.lotterilagstiftningenemellertid att
regel-vissai formregelsystemnuvarandeför t.ex.inom avramen

någraintemeningutredningensenligtkanförenklingar merage
inkomstförstärkningar.betydande

förutsättningarfolkrörelsemafrämstbehövsDet är att gessom
utsträck-ilotteriprodukter störrespel ochintroducera somatt nya

Förbehov.ochspelvanorändradening konsumenternasmotsvarar
föreställningaräldreomprövningochnytänkandekrävsdetta avett

för sig.i ochskadlighetspelformersförbjudnavissaom
betraktasalltjämtlotterier börfrån ochspel ensomInkomsten

finansieringförinkomstkällakompletterandehuvudsakligen av
aktiviteter.egentligafolkrörelsernas
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14 Sammanfattning

Utredningen det vid samladatt bedömninganser försvarligtären
överväga införandetatt kasinospelsverksamhet internationelltav av

slag i Sverige. Det bör även övervägas upphäva förbudetatt mot ut-
betalningsautomater inom för den internationella kasinospels-ramen
verksamheten. Folkrörelserna bör tillensamrätt hela överskottetges
från kasinospelsverksamheten.

Som för svensk kasinospelsverksamhetargument inter-en av
nationellt slag kan anföras

överskottet kan bliatt betydande inkomstkälla fören ny
folkrörelsema och minska deras bidragsberoende,

behovatt skatteintäkterstatens begränsas,av

vikandeatt turistnettoett kan förbättras och därmed begränsa
valutautflödet,

antalatt arbetstillfällen skapas,ett

sverigebilden långsiktigtatt förändras,

kasinospelsverksamhetenatt kan i integrationenett stegvara
med det övriga Europa samt

den illegalaatt spelmarknaden saneras.

Även motiven för etablering internationellom kasinoverksamhetav
tillåtandeoch utbetalningsautomater bärkraftigaär finnsav anled-

ning överväga eventuellaatt negativa konsekvenser.
Grunden för års1979 riksdagsbeslut förbud enarmadeom mot

banditer detta slags spel ansågsatt medföra riskervar för sociala
skadeverkningar. Det ansågs dessutom stötande allmänhetensatt
spelbenägenhet kunde utnyttjas i enskilt vinstsyfte. Internationell
kasinoverksamhet kan kritiseras motsvarande Utredningensätt.

dessa synpunkter fortfarandeattanser beaktansvärda.är
Debatten ledde fram årstill 1979 riksdagsbeslutsom förbudom
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15Sammanfattning

utredningensemellertid enligtutbetalningsautomatermot var
då idéerförhärskandeprägladosaklig ochtill delarmening stora av

spelberoendefallförbud. Enskildastatligabehovet upp-avavom
negativaopinionen. Depräglamassmedia och komförstorades i att

illegalai tillräcklig grad. Deninteförbud beaktadesföljderna ettav
på synpunktallmänutvecklatsspelmarknaden har ettt.ex. oro-ur

spelmarknaden inteillegalaokontrolleradeväckande Densätt. tar
förödandeDen kannågra sociala hänsyn. tvärtomhelst varasom

kriminalitet.tillinkörsportenskilde ochför den utgöra annanen
spel-till risk förenstaka fall ledaKasinospelsverksamhet kan i
sådanEnsociala konsekvenser.därmed förknippadeberoende och

statliga lotteriergälleremellertid redan idag detrisk finns när t.ex.
enskildafattaskonsumtionsbeslutAlla slagsoch spel. som av

Fråganställningstaganden.risker för oöverlagda ärindivider innebär
förhindradärigenomförbud ochskall intervenera medsamhälletom

enskilde.valfriheten för den
befogad för motverkaNågon begränsning dockform är attav

sådan begränsning, vanligsociala skadeverkningar. En är ävensom
åldersgräns i Andraför deltagande spel.internationellt, kravär

till kasinointrädesavgift för tillträdebegränsningar kravkan vara
igivetvis själva spelet begränsaslegitimering. Slutligen kanoch

fråga vinstmöjligheter.insatser ochom
utgångspunkter spelFrån moraliska kan hävdasetiska och att om

siktenprimitiva instinkter och skymmermänniskanstilltalarpengar
inte kanbestående Solidariteten med demför livets värden. som

avkoppling ochstundsspelet endastinse ägnatär attatt somge en
för restriktioner.spelmani onekligendrabbas talarav

till spelandet ochinte hänsynförbudsmodell dockEn atttar
Samhälletsmänniskan själv.spel lika gammaltbehovet är somav

spelintresset till socialtkanaliserauppgift därförbör attvara
på idé.död speletsformer därföracceptabla tautan att

från turisterinkomstererfarenheter visar ärInternationella att
långsiktigtDäremot kankasinospelsverksamheten.marginella för en

medföra viss tillströmning utländskasverigebildförändrad aven
kasinon i ställetsvenskasvenskar spelaturister och även att

sin i SverigeförläggaMotivet för turisterför utländska. semesteratt
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16 Sammanfattning

torde dock regel inte i första handsom grundat svenskvara en
kasinoverksamhet. Detta innebär kasinospelsverksamhetatt av
internationellt slag inte kan någon regionalpolitisk betydelse.

Utredningen bedömer på grundval internationella jämförelserav
det finns föratt lönsammautrymme klassiskatre kasinon inter-av

nationellt slag i Sverige. Intäktsmöjlighetema beroendeär deav
lagstiftningen utstakar. årligaramar Detsom överskottet från tre

internationella kasinon Malmöi Stockholm, Göteborgt.ex. och kan
uppskattas till mellan 200 och 300 miljoner kronor.

Utredningen hela överskottet skall fördelasattanser mellan de
olika folkrörelserna. Det endast folkrörelserär med allmän-ett
nyttigt ändamål kan komma ifrågasom Mottagnamottagare.som
medel skall uteslutande användas för icke-kommersiell bredd-
verksamhet bland barn och ungdomar på lokal nivå.

Utredningen överskottet bör fördelasattanser mellan folk-
rörelsernas centrala organisationer enligt i lag angivna grunder, t.ex.
enligt principer överensstämmer med det statligasom aktivitets-
stödet. En fördelningsnyckel bör utformas så stödet inteatt perma-

statiska byråkratiskaochnentar strukturer eller motverkar nöd-
vändig förändring och förnyelse. Huvudorganisationema får därefter
på beslutaeget den fördelningenansvar närmare erhållnaom av
medel till lokala föreningar.

Utredningen inte ställning till huvudmannaskapsfrågantar utan
diskuterar flertal alternativ.ett Utredningen dock detattanser ur
allmän synpunkt viktigtär all kasinospelsverksamhetatt i Sverige
bedrivs under överinseende huvudman. Denna huvudmanav en

sålundaskall förensamrätt folkrörelsemasges att räkning bedriva
låtaeller bedriva kasinospelsverksamhet. Den operativa funktionen

kan utföras eller flera entreprenörerav en upphandlas isom
konkurrens.

Ett renodlat folkrörelsealtemativ skulle kunna innebära
folkrörelsernaatt möjlighet bildages spelbolagatt ett mednytt en-

samrätt bedriva kasinoverksamhet.att För detta alternativ talar att
folkrörelserna får maximalt inflytandeett över verksamheten. En
nackdel kan bolagets aktier rimligtvisatt måstevara kunna ägas av

mycket antalett organisationerstort och styrelsearbetets affärs-att
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17Sammanfattning

Finland ochförsvåras. modellen drivs iEnligt denmässiga beslut
Åland Penning-kasinospelsverksarnheten s.k.internationelladen av

folkrörelser.automat-föreningar medlemmar utgörs avvars
innebäraalternativ skulle kunnarenodlatEtt statligt att

tillöverför överskottetoavkortatkasinobolagbildarstaten ett som
i statlignågra kasinospelsverksarnhetendrivsfolkrörelserna. l länder

privatabedrivsemellertid verksamhetenregi. Vanligare är att av
statlig kontroll.företag under noggrannmen

spel delsi lotterier ochför statligt ärMotivet attett engagemang
socialtsäkra ochverksamheten underförväntas bedrivakanstaten

verksamhetsöverskottet kanformer, dels utgörabetryggande attsett
deVidare kaninkomstkälla förinte obetydlig sägas attstaten.en

beträffandegediget kunnandestatliga spelbolagen har utvecklat ett
områden. Dettamarknadsföring inom sinateknik, säkerhet och

det gällerförhållande rolltalar för de kan spela närävenatt en
statliga företagandetutvidgning detkasinospelsverksamhet. En ärav

neddragningar densvårförenligt medemellertid kraven av
förstatligande kasinospels-offentliga innebärsektorn och ett av

verksamheten.
innebäraskulle kunnaEtt renodlat privat alternativ att

får till delkasinon överskottprivat företag inrättaett envars
till folkrörelserna.överförs

två föredra det bedömsalternativenDe är att somornsenare
något förbelastas medväsentligt folkrörelserna inteatt ansvar

direktdriftfrågor risktaganden. Utanoch finansiella ett engagemang
överskottetfolkrörelsemas andelfinns dock risk för att aven

successivt minskas.
friståendeskulle kunnaEn kompromisslösning attvara en

enligt finsktideell föreninginstans, stiftelse eller möns-t.ex. enen
möjlighetrepresenterade,folkrörelserna ochdär ärstatenter ges

kasinospelsaktiebolag i övrigt tillaktierna i51 %äga ettatt somav
skullestatligt spelföretag. Detta bolag49 % ägs ett ges ensam-av

låta bedriva kasinospelsverksam-koncession bedriva ellerrätt att
skulle dettafolkrörelsernas räkning. Detta kunna skehet för genom

för varje kasino. Dotter-särskilda dotterbolagbolag eller genom
till svenska elleri sin 49 %bolagen skulle kunna ägastur av
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18 Sammanfattning

utländska operatörsföretag.
Folkrörelsemas lotterier och spel iär utsträckning undan-stor

från beskattning. Utredningentagna frånöverskottetattanser
kasinospelsverksamheten bör helt skattebefriat.vara

I likhet med vad gäller för de statliga spelbolagen börsom ett
eventuellt folkrörelseanknutet bolag frikallat från skattskyl-vara
dighet till enligt lagen statlig inkomstskatt.staten om

Om anlitasentreprenör för den operativaen verksamheten bör
entreprenörens ersättning befriad från mervärdeskatteplikt.vara

Med hänsyn till verksamhetens kan inte komma ifråganatur att
gemarknadskraftema fritt spelrum. Statlig tillståndsgivning, tillsyn
och kontroll viktigaär faktorer för sund kasinospelsverksamhet.en
Härvid förutsätts Lotterinärrmden betydligt utvidgad roll.en

I samtliga alternativ bör verksamheten regleras i lotterilagen och
lotteriförordningen. Omfattning och spelformer i ettm.m. anges
särskilt tillståndsbeslut regeringen koncessionen. Detaljeradeav
föreskrifter och anvisningar fastställs tillsynsmyndigheten.av
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INLEDNINGl

Vårt uppdrag1.1

1bilagakommittédirektiven Dir. 199122,l attangesse
iutsträckning folkrörelsernaundersöka, i vilkenutredningen bör

verksamhetfinansiera sinnärvarande kangrad förhögre än genom
måni vad detspel ochintäkter lotterier ochökade urav

avreglera vissaförenkla ellermöjligtkontrollsynpunkt är att
lotteriformer.

lotteriintäktema kanundersökadärvid särskiltKommittén bör om
öka genom

närvarandeförfolkrörelserna i högre grad änatt ges-
teknik,lättkontrolleradmodernanvända sigmöjligheter att av

lotteriformer,avreglera vissaytterligare förenkla elleratt om-
från ochkontrollsynpunkt,möjligtdet är

lotterier medmöjligheter tillytterligareöppnaatt-
penningvinster.

lotterilagen träddeändringar ideKommittén bör utvärdera som
lotteriemas ochstatligajanuari redovisa dei kraft 1989,den 1

överklagande-utveckling,folkrörelselotteriemas överse
för-ochförbättringarundersöka behovetbestämmelsema, av

tillsyn ochbehovetavgifter, beakta hurenldingar beträffande av
ändamålsenligtpå enkelt och sätt,tillgodoseskontroll skall ett

198824SOUifram betänkandetförslag lagtsbeakta de som
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Lotteri i radio och TV, överväga höjningar insats- vinstochav
belopp avseende roulett- och kortspel i Sverige vadutöversamt

direkt framgår direktiven utreda och lägga framsom förslag tillav
åtgärderäven andra påverkakan folkrörelsemas möjlighetersom att

skaffa sig intäkter lotterier och spel.genom

1.2 Arbetets bedrivande

Utredningen har intervjuat antal folkrörelserepresentanter,ett stort
företrädare för statliga myndigheter och spelföretag m.fl. studieresor
har företagits till Danmark och Finland. sekretariatet påhar plats
tagit del erfarenheter från myndigheter och företag i Stor-av
britannien, USA och Tyskland. sekretariatet har med biträde av
EG-delegationen tagit initiativ till medmöte för EG-representanter
kommissionen i syfte inhämta kompletterande informationatt
rörande arbetet med uniform reglering lotterilagstiftningenen av
inom EG.

Utredningen har utgångspunktmed från direktivens huvudsakliga
innehåll och avslutande frihet utredatext även andraattom
åtgärder positivt påverkakan folkrörelsemas möjlighetersom att
skaffa sig intäkter lotterier och spel kommit fram till detgenom att
bör övervägas folkrörelserna kan rätt bedriva kasinos-om attges
pelsverksamhet internationellt slag och spel med utbetalnings-av

eller i varje fall tillerkännasautomater överskottet sådanaav
verksamheter. Utredningen har med hänsyn till behovet snabbaav
åtgärder för tillgodose folkrörelsemas alltmeratt trängande
finansieringsbehov och strategiska överväganden inför kommandeen
uniform reglering inför eventuellt inträde i denett europeiska
gemenskapen Finansdepartementet tillsattsamt att arbetsgruppen
med uppdrag kartlägga viss kasinoverksamhetatt i Sveriges grann-
länder valt behandla frågordessa iatt särskild delrapport.en
Utredningen har även, gratia, lämnat underhandsinforrnation tillex
denna arbetsgrupp.
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21Inledning

Tidigare utredningar1.3

sammanfattandedenunderSpelverksamhet termensom ryms
kortspelochtärningsspelroulettspel,dvs.kasinospelsverksamhet

underåtskilliga utredningarföremål förvaritautomatspel harsamt
årens lopp.

årsansåg 1964197052SOUlotterierbetänkandet OmI
oskyldigmånga utgjordefalliautomatspeletlotteriutredning enatt

intehadepåtagliga olägenheternågraförströelse ochform av
fickUrsprungligenpå folkparker.och iframkommit nöjesfält auto-

tillställningoffentligsamband mediförekommamatspel endast
allmän-kulturellt ellerförmån välgörande,till förtillställningeller

till heltbegränsadesändamål. vinstvärdenochInsatsernyttigt
tiorespektivetill 50sedermera örehöjdesbelopp. Dessaobetydliga

poletter gällandeanvisningarfick barakronor.Vinsterna utgöras av
Upp-området tillställningen.förinombetalningsmedel endastsom

efteranordnasautomatspeletfickförutsättningarfylldes dessa
Emellertidi förväg.sju dagarminstpolismyndighetanmälan till

lotteriförordningenibestämmelserrestriktivaspelethade trots
spelautomaterinte önskvärtpå delvis sätt.sigkommit bre ettatt ut

bensin-konditorier,motell,hotell,hade placerats restauranger,
besökteslokalerandrafärjor, biografer ochstationer, avsom

antalfannsVidareomfattning.i stort auto-allmänheten ettstörre
butiker ochverkstäder,såsom kontor,lokaler,i privatamater

tillantalet spelautomateruppgickutredningenEnligtklubblokaler.
vådor beroendesocialaBefarade20 000.10 000 ochmellan avvar

bedrevs. Ettutsträckning speletvilkenformer ock ivilkaunder
omfattning,ibedrivas alltfick störreautomatspel,legaliserat som

missförhållanden. Utred-socialaökningfå följdtillkunde aven
spel-olägenhetemauppenbarasärskilt deningen framhöll attav

ungdomarochrnissanpassadesocialtfram, därhallar växte personer
Något generellthasardspel.siginskränkning kunde hängeutan

garantierbefogatansågs intedockautomatspelförbud ommot
underutsträckning ochbegränsadifås spelet bedrevsförkunde att

innefattadebl.a.förslagUtredningenskontroll.betryggande som
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tillståndsplikt för automatspel lades inte till grund för lagstiftning.

l betänkandet påSkatt Dsspel Fi 19722 lade års1969
punktskatteutredning fram förslag reglering och beskattningom av
automatspelet. Utredningen uttalade råddedet allvarliga missför-att
hållanden beträffande roulett- och påautomatspel grund ettav
oklart regelverk och begränsade polisiära Utredningenresurser.
föreslog automatspel skulle anordnasatt endast efter tillstånd av
polismyndighet. För förekomstenmotverka illegaltatt spelav
förordades inte alltför tillståndsgivning.att snäv Vidare föreslogsen

penningvinster tillåtas,skulle vilketatt också skulle bidra till detatt
legala spelet fick ökad attraktionskraft på bekostnad det illegalaav
spelet. Högsta insatsen borde frånhöjas då gällande 50 tillöre en
krona och högsta vinstchansen gångertill 20 insatsen. I övrigt
uttalade utredningen starka skäl talade föratt utreda deatt
organisatoriska och skattemässiga villkoren för svenskt kasinospelett

internationell Legaliserat sådant spelav kunde tilltyp. skillnad mot
det illegala spelet förenas med regler och föreskrifter till för-
hindrande sociala skadeverkningar. Utredningen pekade ocksåav

arrangörerna det illegalaatt spelet gjorde betydande vinsterav om
inte blev föremål för beskattning. Det hade också visats dessaatt
vinster i betydande utsträckning användes för brottslig verk-annan

Frånsamhet. såväl fiskal social ansågssynpunkt detsom ettvara
väsentligt intresse till stånd ändring förhållandena.att Enen av
statlig eller på särskilda villkor sanktioneradstaten kasinoverk-av
samhet internationell ansågs effektivtav typ medel i dettaettvara
syfte. Svensk kasinoverksamhet ansågs vidare kunna gynnsamt
påverka betalningsbalansen öka intresset för turism iattgenom
Sverige med därav följande valutatillskott samtidigt begräns-som en
ning påräknaskunde utflödet svensk valuta för kasinospel iav av
utlandet. Utredningens förslag reglering och beskattningom av
automatspelet godtogs i huvudsak statsmakterna infördesochav
från och med den april1 1973 prop. 1972128, rskr 1972342. Den

utredningen skisserade kasinoverksarnhetenav internationellav typ
resulterade i tilläggsdirektiv.
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19747FiDsi Sverigebetänkandet KasinoverksamhetI
svenskförpunktskatteberedningen hursålundaredogjorde en

beskattas,organiseras ochskulle kunnakasinoverksamhet om
internationell itillåta kasinonbeslutadestatsmakterna typatt avom

för kasinoverk-fanns skälfast detUtredningen slogSverige. att
kasinoverksarnhetSverige. Legaliinternationellsamhet typav

illegala spelet.minska detbidra till attsäkerligen effektivtskulle
påfå effekt det s.kförväntaskasinon kundeSvenska gynnsamen

till Sverige ochturisterutländskalockaturistnettot attgenom
pååka för spelautomlandsinte behövdesvenskar attattgenom

förut-kasinoverksamhet skapalegaliseradVidare kundekasino. en
tillförabeskattning skulle kommaeffektivförsättningar attsomen

intäkter.betydandedet allmänna
underfrån skulle bedrivasverksamhetenutgickUtredningen att

på sådant vinstenövrigtoch i sättstatligt överinseende att av
därförbordetillfalla Statenväsentligen skulleverksamheten staten.

i verksamheten.full insynfå inflytande ochavgörande överett
så sociala olägenheterbedrivasvidareVerksamheten borde att

mån. kasinon borde iSvenskaundanröjdes i möjligundveks och
kasino skulle dock kunnaTillträde tillför alla.princip öppnavara

iliknande skäl. Ettordningsskäl och andrasociala skäl,vägras av
föreninglegitimationstvång därför gälla ibordeprincip generellt
Någotfå inträde. kravinte skulleregistreringmed av personer som

från kasinoverksamhetenintäkterspecialdestinering statensaven
ansågs motiverad.inte

inteansåg fanns förutsättningar för ochinteUtredningen detatt
bordefåtal kasinon och dessafinnasheller borde än attettmer
kasino-svenskså syften tillgodosessamtliga delokaliseras att som

illegalaavsågs motverka detuppfylla, nämligenverksamhet att
intäkter. Dettaallmännatillföra detfrämja turismen ochspelet,

i första hand bordeverksamhetenutredningeninnebar enligt att
till lagstift-storstadsområdena. ledde inteFörslagetlokaliseras till

ning.
Ds 19751Hspelautomatforetagbetänkandet Statligtl

automatspeletårs lotteriutredning hade1972konstaterade att
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från frånutvecklats början varitha förströelsespel vid till-att ett
ställningar till kommersiell spelverksarnhet omfattning.storen av
Behållningen tillföll huvudsakligen spelanordnare bedrev speletsom
i enskilt vinstsyfte företagoch upplät spelautomater s.k.som ut-
ställarföretag. Ordningen på automatspelsområdet ansågs stå i strid

den huvudprincip i lotterilagstiftningen innebär behåll-mot attsom
ningen bör tillfalla det allmänna eller användas för ideell verk-

ansågssamhet. Vidare det uppkomma motsättningar åmellan ena
sidan de kommersiella intressentema bedrev spelverksamhetensom
efter företagsekonomiska åriktlinjer och andra sidan de myndig-
heter sköter lotteriregleringen och därvid har beakta bl.a.som att
sociala synpunkter. Mot bakgrund härav lade lotteriutredningen
fram principförslag monopolisering spelautomat-ett om en av
branschen innebärande fåautomatspel inte skulle anordnas medatt
andra sådanaspelautomater tillhandahöllsän statligtettsom av
spelautomatföretag. Detta företag fåskulle upplåtaensamrätt att
spelautomater för anordnande automatspel. Vidare införasbordeav
förbud privat innehav spelautomater. utgåMan frånkundemot av

det statliga företagets Övertagande utställarverksamhetenatt av
innebar garantier skapades för betryggande kontroll spel-att av

konstruktion funktionoch och för de inte mani-automaternas att
förfångpulerades till för frågaallmänheten, i vinstmöjlig-t.ex. om

heterna. Förslaget rernissbehandlades föremålblev inte förmen
någon proposition till riksdagen. remissvarenAv framgick bl.a. att

sågsdet fördel det enskilda vinstintresset minskade ochattsom en
kontrollmöjligheterna förbättrades. Det framfördes kritikdockatt

förslaget inte skulle lösa de sociala problemmot att automat-som
förorsakade.spelet ifrågasattesVidare det lämpligt attom vore
eller statligt företag tillhandahållamed skulleensamrättstaten ett

enarmade banditer.
I näringsutskottets betänkande 1975766NU med anledning av

motioner spelautomater uttalades utskottet i allt väsentligtattom
instämde i motionärernas bedömning automatspelets negativaav
sociala verkningar. Automatspelets form och omfattning ansågs inte

fannsacceptabelt. Det otvivelaktigt starka skäl talade för attsom
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herrmotionerna, författadförbjudas. Iautomatspel borde avaven
blivitbanditemaenarmadedevpk anfördesLövenborg att en

och dedeladesutplundring, därformlegaliserad statenpotten avav
begärainte berettdockspelföretagen. Utskottetenskilda ettattvar

måsteFråganspelautomater.förbudomedelbartförslag motettom
därförLotteriutredningen bordelotteriutredningen.först belysas av

Riksdagenspelautomater.frågan förbudutredaskyndsamt motom
rskr.betänkandenäringsutskottetsenlighet medbeslöt i

19757633.
ansåg19763 1972Ds HbanditerI betänkandet Enarmade

dåvarande konsument-ordförandeskapårs underlotteriutredning av
påkritik speletHeurgren denombudsmannen Sven att som

Även majoritetenberättigad.förenarmade banditer utsatts omvar
på banditerenarmadeorsakade speletinte drabbades,spelareav

många Särskilt gällde dettamänniskor.förbetydande problem
medi kontakti sitt arbete kornoch deminkomstsvaga somgrupper

ekonomiskspelare drabbadesRisk fanns förspelapparaterna. att av
fåttbanditernahade de enarmadetnisär. För restaurangnäringen en

ohållbartansågs dockekonomisk Detavsevärd betydelse. att
från vilketbanditerintäkter enarmadebranschen medstöttades upp

på siktoriktigt ochpåverkade branscheninom sättstrukturen ett
Från arbetsmiljösynpunktsvårigheter.kunde leda till och störrenya
på be-ansågs banditemadessutom de enarmade restauranger vara

många ochfall främmandeienligt utredningensvärande. De ettvar
ingavpå Särskilt enkronasautomaterstörande element restauranger.

ansågsfrån detsynpunkt. Dessutombetänkligheter social vara
allmänhetensstötandeprincipiellt otillfredsställande och att

på och i denvinstsyfte deti enskiltspelbenägenhet utnyttjades sätt
internationelldå Vidmedgav.omfattning gällande regler ensom

anmärkningsvärtreglernajämförelse visade sig de svenska vara
utredningens meningenligtomständigheter taladeDessaliberala.

banditerenarmadeallt spel med änför förbud annatmotett
ringa ekonomiskförströelsespelsådant karaktärhade avavsom

Utredningens förslagsåväl anordnare.för spelarebetydelse som
liknandepå banditer ochenarmadehuvudsak spel s.k.innebar i att
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skulle få tillståndanordnas efter påapparater bara tivolin och i- -
samband med offentliga nöjestillställningar i folkparkcr, högstaatt
tillåtna insats skulle 25utgöra öre, högsta vinsten inte fåskulleatt
överstiga gånger20 insatsen, dvs. högst fem kronor och s.k. för-att
höjd vinstchans inte skulle förekomma. Utredningen förordade
vidare regeringen skulle ståndsöka tillatt överenskommelser
med andra länder i syfte påspel fartyg i påtrafik Sverigeatt skulle
inskränkas. Utredningen medveten det fanns risk förattvar om att
det illegala spelet iökade omfattning vid begränsning dåen av
tillåtna former automatspel. Denna risk borde dock kunnaav
motverkas begränsning i inneharätten enarmade banditergenom att

Ävenoch kontroll sådant innehav. fråninsatser polisensgenom av
sida illegalt spel borde kunna bidra sådanttillmot spel inteatt
ökade.

Utredningens förslag remissbehandlades. En remissinstansergrupp
tillstyrkte uttryckligen eller sig i fall inte utredningensmotsatte vart
förslag. En andra menade påallt spel s.k. enarmadeattgrupp
banditer borde förbjudas. En tredje, mindre menade detattgrupp

möjligt mindre långtgående regleringar kommaatt tillvar genom
rätta med spelets negativa följder begränsa sådet hårtutan att som

RÅ,utredningen föreslog. Till denna hörde bl.a. Kommers-grupp
kollegium och näringsfrihetsombudsmannert. Gemensamt för nästan
samtliga remissinstanser ansågde spelet borde och kundeatt attvar

Branschföreträdama menade utredningen bristfälligsaneras. att var
och tendentiös.

På uppdrag Sveriges Hotell- och Restaurangförbund utfördeav
fil.dr. Sten Tellenback, sociologiska institutionen vid Lunds
universitet, sociologisk analys det faktamaterialen av som
utredningen byggde sina slutsatser på Analysen bifogades
förbundets remissvar. Tellenbacks innefattadeanalys allvarlig kritik

utredningen inte hade allsidigtmot ochatt presterat ett
förutsättningslöst beslutsunderlag tolkningen framlagdasamt att av
data varit ovederhäftig. I det samlade åberopatsmaterial hadesom
bl.a. inte framkommit några övertygande belägg för att
automatspelet orsakade betydande mångaproblem för människor
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Något faktamaterialsärskilt för inkomstsvaga grupper.och som
många så speletpåståenden blivit beroendestödde attatt avom

sådanspelet utövadeanledningen tillinte kunde sluta ochde att att
penningvinsterpå förhoppningar högavissa spelarelockelse omvar

intehade presterats.
lämpligast1977789 framhöll regeringen detI att varprop.

automatspel i sammanhang.i lag reglera allt ettatt
Gränsdragningsfrågor riskerna förövrigt automatspel,gentemot

ekonomiska förbudkonsekvenserillegalt spel, ett samtav
någrasvårigheter utredningens material bestämdadraatt av

försociala skadeverkningar taladeslutsatser automatspelets attav
förordadesförbudslagstiftning. ställetinte forcera fram I enen

lotteriförordningenverkställighetsföreskrifter isanering genom
maximering antalet spelautoma-förbud förhöjd vinstchans,mot av

tillståndsgivningenoch inflytande för vid ochkommunernater
fördubblade skattesatsen

19777815Näringsutskottet framhöll i sitt betänkande NU att
sociala för bedömningen. En övervägandesynpunkter avgörandevar

förslag uttalatdel remissopinionen hade utredningens ellerstöttav
alltsåmening spelsig för totalförbud. Utskottet attvar av samma

på helt borde för-s.k. banditer och liknandeenarmade apparater
såledesbjudas. omfatta s.k. ZS-öresautomaterFörbudet skulle även

i undantagsfallförbud dessa knappast änäven annatett motom --
sociala skadeverkningar. Detkunde motiveras med risker för

enligtförströelsevärdet s.k. ZS-öresautomater kundeeventuella hos
tillräckligt starkt skäl förutskottets uppfattning inte attettvara

från banditer liknandemotivera principen enarmade ochattavsteg
Frånförbjudna. kontrollsynpunkt detbordeapparater varvara

enhetliga bestämmelser. För motverkadessutom angeläget med att
banditer.illegalt föreslogs förbud innehav enarmadespel mot av

avslåPå riksdagenhemställan näringsutskottet beslutade attav
lagstiftningregeringen förslag tillpropositionen och hos begäraatt

banditer liknandeförbud spel s.k. enarmade ochmotom
från första januari 1979.denapparater

SOU 199233



28 Inledning

I 19787920 föreslog regeringenprop. de enarmadeatt
banditerna skulle förbjudas från den första januari 1979. l lagtexten
beskrevs det förbjudna området sådant påspel mekaniskasom
eller elektroniska automatspel erbjuderapparater vinst i formsom

penningar, värdebevis, spelpoletter ellerav liknande. Den enda
form sådant spel kunde tillåtas i fortsättningenav påsom spelvar
fartyg i anslutning till internationella avtal härom. Vidare föreslogs
förbud innehav utbetalningsautomatermot spelskattenav samt att

automatspel slopades. Slutligen föreslogs högstaatt
insatsbeloppet vid roulettspel frånhöjdes 50 tillöre krona samten

tillstånd endast skulleatt för viss tid.ges
I näringsutskottets betänkande NU 19787911 hemställde

utskottet med avslag på vissa kritiska motioner, bl.a. påpekatsom
det inte framkommit något material visade automatspeletattsom
skulle ha sociala skadeverkningar någon omfattning,störreav att
riksdagen skulle regeringens förslag.anta

I sitt slutbetänkande Lotterier och SOUspel 197929
ansåg års1972 lotteriutredning det alltjämt fanns beläggatt för att
automatspel värdebevis, spelpoletter eller liknandeom pengar,
kunde sociala skadeverkningar. Utredningen ansågge därför att
sådant spel i fortsättningenäven skulle förbjudet, dockvara att
spelet fåborde anordnas på fartyg i internationell trafik. Vidare
ansåg utredningen det borde förbjudetatt innehaattvara ut-
betalningsautomater. Automatspel med varuvinster kunde dock

Beträffande roulett-,accepteras. kort- eller tärningsspel hade inte
utredningen kunnat finna några sociala skadeverkningar så länge
spelen bedrevs i de former lotteriförordningen Spelsom angav. av
detta slag förekom pådock illegala spelklubbar. Beträffande
roulettspel anförde utredningen reglerat och kontrollerat spelatt
kunde verka regulator för det spelintressesom tveklösten som
fanns och kunde kanaliseras till de illegala klubbarna.annars
Roulettspel borde anordnas i fortsättningenäven så länge
spelet bibehöll sin relativt oskyldiga karaktär. Från bl.a. social syn-
punkt det viktigt spelet kunde begränsasvar att och inte göras
alltför lättillgängligt. Spel borde anordnas påendast restauranger
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Även enligtbordekortspelnöjesanläggningar.fastainomoch
motsvarande begränsningar.tillåtet medförblimeningutredningens

Jack därBlackbordetillåtna kortspeletendaDet vara
gångerhalvochtilluppgicknormaltvinstmöjligheten enen

vidareförströelsespel bordekaraktärspeletFörinsatsen. att avge
bordeTärningsspeltiotill kronor.insatsen bestämmashögsta

för socialariskertillmed hänsynförbjudasutredningenenligt
bordekortspel utgöraroulett- ochskadeverkningar och att

nöjesparker.och ipåförströelseinslagtillräckliga restauranger
väsentligt tilli alltregeringensig1981822170 anslötI prop.

tillåtas underansågs dock kunnaTärningsspelförslag.utredningens
penningvärdesförsämringentillMed hänsynformer.kontrollerade

roulettspel ochvidinsatshögstahöjningarförordades av
vinstmöjlighetsärskildpå varjetvå Insatsentärningsspel till kronor.

påvinstenoch högstauppgå tio kronorfå till högsti kortspel borde
gångerhalvochtill högstvinstmöjlighetsärskildvarje enen

insatsen.
lotteriutredning Folkrörelsernasårs1987betänkandel av

vissautredaren198752 föreslogSOU attoch spellotterier
skicklighetsspels.k.konstrueradeutbetalningsautomater,slags som

tillåtas. SpeletskullePajauo,t.ex. typenav
Skicklighetsspelenfolkrörelserna.anordnasskulle endast av

slumpen avgörenbartinte ärdetkännetecknades omsomatt
så vinst-kundeskicklighetviss övasEn attvinst utbetalas. upp

på hotellskeskulleUtplaceringenpåverkas.utbetalningen kunde
spel-uppfattadesådantpå gästernasättoch attrestauranger

enarmadförströelsedetalj och inte ensomautomaterna ensom
skullefolkrörelsernavidareföreslogbandit. Utredaren att
skulle ibolagDettaspelbolag.fjärdemöjlighet bilda ettatt

fåeller med ensamrättspelföretagenstatligasamarbete med de
bedriva

årextraomgångar iantalTrisslotteriet. Ett ettper
Penninglotteriet.medsamarbete

samarbeteutvecklatEttmåltipset och oddset.Stryktipset,
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mellan Tipstjänst och idrottsrörelscn
Globelotter. Ett automatspelnytt under tidsom en
1988-1989 bedrevs på försök Riksidrottsförbundet iav
samarbete med bl.a. Penninglotteriet.
Kasinospel
Förströelsespel
Kasinospel och automatspel i internationell båttrafik
Skicklighetsspel

Utredningens förslag tillåtande utbetalningsautomaterom av av
skicklighetskaraktär tillstyrktes flertalet remissinstanser. Enav
majoritet folkrörelserna såg positivt påav möjligheten bedrivaatt
verksamhet med skicklighetsspel. Till denna hörde bl.a.grupp
Handikappförbundens centralkommitté, lOGT-NTO-rörelsen och
Sveriges riksidrottsförbund. Sveriges frikyrkoråd, Unga örnars
riksförbund och riksförbundet Hem och skola mfl. avvisande.var
Rikspolisstyrelsen trodde inte de skäl anfördesatt vidsom
införandet spelförbud på utbetalningsautomaterav fortfarande var
bärande. Bl.a. förutsågs inte automatspeletatt skulle fortsätta i så
betydande omfattning i illegala former. De sociala vådoma torde
främst vållatsha den lockelse möjlighetenav till s.k. Jacksom Pott-
vinst innebar. Det spel anordnades påombordsom t.ex.
Finlandsbåtarna föreföll däremot ske under helt acceptabla former.
Brottsförebyggande rådet ansåg inte utredarenatt någrapresenterat
skäl motiverade upphävandesom förbudetett utbetalnings-av mot

Socialstyrelsenautomater. ville inte motsätta sig spelverksamhet
med spelautomater verksamheten åtföljdes lämpligaom av
bestämmelser till förebyggande spelverksamhet i socialt ickeav
acceptabla miljöer, särskilt ungdomsmiljöer och effektiv tillsyn.en
Lotterinämnden hade vid flera tillfällen framfört inkomster frånatt
automatspel i form förströelsespel och utbetalningsautomaterav
borde komma de ideella organisationerna till godo och därvid pekat
på de finska penningautomatföreningama möjlig modell.som en

fråganI folkrörelseägt spelbolagettom opinionen deladvar
såväl bland myndigheter inom folkrörelserna.som

SOU 199233



Inledning 31

utredningens förslag intebedömdeNäringsfrihetsombudsmannen att
någrafå konkurrensbegränsandenågon utsträckning skullei större

ansåg förslaget innebar onödigtRiksrevisionsverketeffekter. att ett
tillföra folkrörelsema Samarbeteriskfyllt och dyrt sätt att pengar.

rationelltstatliga skullede spelbolagen sättmed ett attvara mer
finansiera sinförutsättningar för folkrörelsernaskapa bättre att

ungdomsråd ville risken för bara deStatens pekaverksamhet. att
sig lotteribolaget.folkrörelserna hade attstora resurser engagera

små, måsteorganisationer, de praktiska förutsätt-Alla även ges
framtida intäkter fick vidare inteningar delta. Ett spelbolagsatt

på samhällsbidragen. Sveriges riksidrottsförbund, IOGT-inverka
handikappades riksförbund m.fl. positivaNTO-rörelsen och de var

till förslaget. Inget hindrade dock det folkrörelseägda spelbolagetatt
på såfråntjänster statliga bolagen och utnyttjade denköpte de sätt
förvärvat.datautrustning dessa företag Sverigeskompetens och

frikyrkoråd ingå i tillhade inget intresse eller medverkaatt ettav
ansågfolkrörelseägt spelbolag. Riksförbundet Sveriges H4 att ett

ispelbolag kunde till konflikter mellan olika folkrörelserleda
svåra Viekonomiskt tider. Förbundet avvisade bestämt tankenunga

på då trovärdighetendelägarskap i spelbolag skulle förlorad.ett
l98788l41 ansågI regeringen det inte fram-attprop.

gällandekommit tillräckligt starka skäl för upphäva detatt nu
påförbudet Det ankom inte regeringenautomatspel. att tamot

fråganställning huruvida folkrörelserna skulle bildatill ett
spelbolag eller inte. Det stod emellertid folkrörelsernagemensamt

fritt detta.göraatt
I betänkandet Norrland utvecklaTurismen i att-

SOU 1990103 omnämndesañärs- bl.a.och privatresandet
inrättandet kasinon internationellt slag skulle kunnaatt av av

på Enligt utredningenbefrämja Gotland och i Norrbotten.turismen
storstadsområdena.etableringen iinte skeborde

19909lKrU8,avstyrkte i betänkandenaKulturutskottet
tillåtande199192KrUl4 motioner199091KrU18 och om av

internationellutbetalningsautomater kasinospelspel och typ.av
lotterilagenUtskottet uttalade i betänkandet KrU atts.
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behöver över och detta böratt görasses utredning vari ingårav en
för de i riksdagen företräddarepresentanter partierna. Utskottet

noterade motionärerna påpekadeatt rad omständigheteren som
leder till slutsatsen den nuvarande lagstiftningenatt inte ger
folkrörelserna tillräckliga möjligheter utveckla förnyaochatt den
spel- och lotteriverksamhet bedrivs dem och tillvarasom av att ta
de tekniska landvinningar redan utnyttjas de statligasom av
spelbolagen.

SOU 199233



33

BESTÄMMELSERNUVARANDE2

syftenLotterilagstiltningens2.1.1

på lotteri-gamla19821011 denbyggerlotterilagNuvarande
lotterilagstift-princip ifrån grundläggandeförordningen 1939. En

behållningen lotteri skallvaritningen sedan gammalthar ettatt av
undantagsfalliändamål allmänna. Endasteller dettillfalla ideella

föranvändsspelbenägenhetallmänhetenskan attaccepteras att
1981821170 s.2l.jfr.privata vinstintressen prop.gynna

Lagstiftningens säkerställafrämstdärför först ochsyfte är attatt
behållningenändamål ochobehörigalotterier inte anordnas för att

ändamålen i tillräckligtillgodoavseddalotterierna dekommerav
omfattning.

ochbevaka. LottköparnakonsumentintresseVidare finns attett
skojare. Enfrån bli förspeldeltagarna bör skyddas utsattaatt

nödvändig det gällerdärföroffentlig kontroll närvaraanses
kvalitetochvinstemas storlek, antalinsatsernas storlek, samt

fördelningen vinsterna.av
också lotterier och spelförsöka motverkaLagstiftningen skall att

spelberoende.skadeverkningar i formför socialaorsakar stora av
det illegalaförsöka motverkaviktig uppgiftEn är attannan

sådanatill lotterier ochspelintressetkanaliseraspelet attgenom
kan kontrolleras.spel som

både ochförviktig inkomstkällaLotterier och spel är statenen
regleringen underlättarviktigtDet därförfolkrörelserna. är att en

betungande ellerinte onödigteffektiv beskattning i övrigtoch är
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kostsam för de berörda. Således måste eftersträvas regler som
förenar effektivitet med administrativ enkelhet.

2.1.2 Lotteribegreppet m.m.

Kasinospel, inklusive automatspel, faller under definitionen lotteri
och regleras i lotterilagen. Enligt denna lag är begränsat roulett-
spel, tärningsspel och kortspel visst tillåtetautomatspelsamt under
vissa förutsättningar. Kasinospelen jämsidesär med de s.k.
tivolispelen i §17 lotterilagen de enda Iotteriforrner får be-som
drivas i enskilt förvärvssyfte. Spel på utbetalningsautomater är
förbjudet i Sverige 7 §. Innehav och införsel sådanaav automater

iär princip förbjuden 21, 22 §§. Automatspel inte vinstsom ger
eller endast vinst i form frispel påger s.k.av automaten,
förströelsespel, regleras i lagen 1982636 anordnande visstom av
automatspel. Visst begränsat spel med slumpvisvaruautomater som
delar vinst i formut också tillåtetär 8 §.av varor

Enligt §1 1 lotterilagenst med lotteri i lagenavses en
verksamhet, i vilken eller flera deltagare fåkan vinsten tillen
högre värde än vad och de övriga deltagarna kanvar en och iav
vilken vinstmöjlighetema helt eller delvis beror på slumpen till följd

lottning, gissning, vadhållningav eller liknande förfarande.
Till lotteri hänförs bl.a. spel mekaniska eller elektroniska

spelapparater, s.k. automatspel, kan sådan vinst ävensom ge om
vinstmöjligheterna inte någontill del beror på slumpen 1 § 2 st.
Rätt till fortsatt spel är vinst 2 §att 2 st.anse som

Lotteri eller fårvärde inomom landetpengar intepengars utan
särskilt tillstånd regeringen anordnas för allmänhetenav i andra fall

påeller sätt än i lotterilagenannat 4 § st.l Det-som anges
gäller frågai sådantbl.a.samma automatspel. roulettspel,om

tärningsspel och kortspel inte anordnas för allmänhetensom men
väl i förvärvssyfte. Lagrummet innebär det huvudsakligenatt är
regeringen lämnar tillstånd för lotterier medsom penningvinster.
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tillståndsmyndigheterfrån intelägretill skillnadRegeringen är
påspelsåvitt kedjebrevsspel ochgällerlagenbunden ut-utomav

tillstånd tillregeringen kanintebetalningsautomater gesom ens
någonsåledes idagredanRegeringen skulleinom landet. utan

kasino-tillstånd internationellttilllotterilagen kunnaändring i ge
sådantEttoch kortspel.tärningsspelroulettspel,innefattandespel

straffsanktionerade förbudetstrida dettillstånd inteskulle motmot
nedan.se§ brottsbalken16dobbleri i kap. 14

detanordnat för allmänhetenintelotteriEtt omvaraanses
på gång liten och slutenibedrivs krets är samt omensomen

påvisbar gemenskap. Begreppetinbördeshari kretsendeltagarna en
åsyftas och dettaekonomiskt överskottförvärvssyfte att ettavser

Renaför liten krets.mycketlotteriet anordnasgäller även enom
dockliknande omfattasfamiljer ochanordnas iSällskapsspel som

penningvinster förekommer,mindretillståndskravetinte även omav
någottill knappast harinitiativet speleteftersom den tarsom

466.förvärvssyfte jfr. SOU 197929
detför allmänheten näranordnat ävenlotteri skallEtt somanses

sammanslutning,vissmedlemskap ikrävsvillkor för deltagande en
elleruppgift lotterieranordna närväsentligen har tilldenna attom

till vill-såsom till omfattningen ellerhänsynlotteriet eljest, med
lotterimedjämställa ärför deltagande,koren är ettatt som an-

st. Kasinospel anordnas4 § 3för allmänhetenordnat avsom
lotteri anordnatsålunda jämställa medsällskapslutna attanses vara

tillstånd Jfr. NJA 1923 97,därförför och kräverallmänheten s.
375.Coch NJA 1964NJA 1944 256s.

får kanendast detTillstånd lotteri meddelasanordnaatt om
på från allmänbedrivasverksamheten kommer ettattantas att
föreskrifter, villkormeddeladeenligtlämpligtsynpunkt sätt samt
enligtkan,5 § st. Dessa kravbestämmelseroch 1 prop.

ändamåletbakgrund det allmänna198182170 118, mot avs. ses
bl.a. långtsåtill detsyftarlotterilagstiftningen, ärmed attsom

skadeverkningarsiglotterier för medmotverkamöjligt att av
personligsocial ochekonomisk, natur.
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Till äventyrligt spel skall inte lotteritillstånd Kasinospelges. av
roulett- och tärningsspel kortspeltypen typisktärsamt äventyr-sett

liga i det utgången spelet påberor slumpenatt fr. hasard.av
Detta dock inteär avgörande. Visserligen behöver förensamt att
äventyrligt spel skall föreligga insatser och vinster inte i föroch sig
uppgå till belopp. Men bedömningenstora spelet är äventyr-av om

påverkasligt dess såregler konstrueradeär de lockar tillav om att
eller flerastörre insatser under gång.spelets såOm inte falletär

bedöms spelet inte äventyrligt. De regler lotterilagensom som upp-
ställer och kompletteras Lotterinämndens föreskriftersom av om
begränsningar insatser och vinstmöjligheter gör spelav att som
bedrivs i enlighet fårdärmed sådan karaktär de inteen att
betraktas äventyrliga.som

2.1.3 Automatspel

Till lotteri hänförs berörts automatspel vinst-ävensom ovan om
möjligheterna någoninte till del beror slumpen 1 § 2 st. Rätt
till fortsatt spel såsomär vinst 2 §. Medatt automatspelanse

spel mekaniska eller elektroniska spelautomater 2 §.avses
spelautomater kan indelas i huvudformer; utbetalnings-tre

förströelseautomaterautomater, och varuautomater.
Lottförsäljningsautomat räknas inte spelautomat eftersomsom en
det inte är i sig påverkar vinstmöjligheten.automaten Intesom
heller jukebox eller ianvänds sambandanses apparat,en en som
med automatbingo, eller försäljningsautomat för spel-varor. som

SOU 197929 401 och 198182automat 62.s. prop. s
En utbetalningsautomat mekaniskär eller elektronisken

spelapparat vinst i form värdebevis, spelpolettersom ger av pengar.
eller liknande. fårDen efter tillstånd regeringen eller Lotteri-av
nämnden endast på fartyg i internationell trafik 7 §. Medopereras
utbetalningsautomat i första hand s.k. enarmade bandit,avses en
dvs. utbetalningsautomat förseddär medtyp dragarm,en av som en
med vilken hjul kan isättas rotation. Numeraautomatens detär
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skallställetispelarendärutbetalningsautomatermedvanligare
olikamedförsettärHjulet ipå knapp. automatentrycka en

kombinationerbestämdaförvägVissa isymbolmarkeringar. av
förkonstrueradkan attvinst. Automaten gesymboler varager

spel.efterföljandeförvinstchansförhöjd
förbjudnadetföredraganden19787920 beskriverl prop.

i lagen ärregleringenkaraktäristik ärallmänområdet. En att
avseenderättstillämpningenbekräftatsvilketheltäckande även av

nedan.seGlobelotterrnaskinens.k.för dentillståndsgivning
värdebevis, spel-i formvinstAutomatspel pengar,avgersom

tillanslutningianordnasexempelviskanliknandeellerpoletter
Flipperspel,uppnår vanligtspelandevilka de somspelresultat ett

frispel. Apparateri formvinstinte kani sig kanske avavensge
symbol-ochstartmekanismsaknarPajazzoFall ochPennytypen

påverka spel-viss färdighetmedspelaren kanmarkeringar och
speletvilketmedsnabbhetrelativatill denMed hänsynresultatet.

penning-utbudolikadeochpå dessabedrivaskan avapparater
enarmademedbedömadeerbjudavinster de kan är att somsom

kringgåenden försundvikaFörliknandebanditer attapparater.
tillhäromfattarUttrycketvärdebevis.vinstbegreppetvidare till en

penning-bärareäreller etthandling, märkebörjan annat avsom
iinlösbartpresentkort ärexempel kanSomvärde. ett somtas
gårdyliktellerpresentkortfallet attdetVidare täcks ettattpengar.
ellervärde,ekonomisktprestationin t.ex.lösa varormot avannan

nämligenuttryckligen,värdebevissärskild formtjänstenEn angesav
såutformasnågot fallivinsteninträffa attDet kanspelpoletter. att

Innebärbeskrivningen.lämnadeträffas dendirektden inte nuav
formeriöverföraspenningvärde kankonstruktionen somatt ett

med dejämställasbeskrivits bör dettaharliknar dem nysssom
beskrivna vinsterna.

Lotteri-1351989 avslogDnr1989septemberden 14beslutI
lotteri enligtansökanriksidrottsförbundetsSvenskanämnden om
lottförsäljnings-gick bl.a.LotteriidénGlobelotteriidén. attut en

mindrevinster värda änbetalaskulle kunnaautomatiskt utautomat
anfördeför beslutetskälenlott. Ii form20 kronor en nyav
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Lotterinämnden Hittills har i rikslotterieraccepterats att lågvinstenfår bytas lott i lotteriet.mot Attny vinnare inte skall tvingasen
eller lockas till ökat spel är gammal praxisen hänger ihopsom
med principerna för lotterilagen i förhållande till brottsbalkens be-
stämmelser dobbleri. Att vinstom betalasen automatisktut är
otillåtet redan på grund lotterilagens förbudav utbetalnings-mot

Detautomater. är tveksamt lott kanom en värdebevisanses vara
den faller ändå inmen under lagens begrepp eller liknande i 4 §

3 st.
Förströelseautomater regleras i lagen 1982636 om an-

ordnande visst automatspel.av l §l föreskrivs lagen tillämp-att är
på spel anordnas i förvärvssyftesom på sådana mekaniska eller

elektroniska spelautomater inte vinst ellersom endastger vinstger
i form frispel påav Lagenautomaten. gäller inte spel anordnassom
på fartyg i reguljär trafik.

Den anordnar dettasom slags fårspel inte obehörigen locka
barn eller ungdom delta iatt spelet 2 å. Tillstånd för spel krävs
och söks hos socialnämnden i den kommun där spelverltsamheten
skall anordnas det inte frågaärom spel i samband medom
offentliga tillställningar tillfällig karaktär 3 §.av Exempel på
förströelseautomater är mekanisk eller elektronisk flipper. skjutare.
målspel, elektroniska TV-spel övriga spel. Tillsamt sistnämnda

hör poängspel,grupp inte beror skicklighetsom s.k.av t.ex.
pokermaskiner. Dessa maskiner iär verkligheten ofta endast
maskerade utbetalningsautomater.

Varuautomater sådanaär spelautomater slumpvis delarsom ut
vinst i form Exempel påav varor. bl.a.varuautomater är s.k.
lyftare, varvid kan fås gripklovaran påom en råttstyrs sätt och s.k.
pushers, kan vinstsom puffarge om en överarm kant.varan en

Tillstånd för spel med krävsvaruautomater och söks hos läns-
styrelsen i det län där spelet huvudsakligen skall bedrivas. Enligt
8 § lotterilagen får detta slags spel anordnas under förutsättning

spelet anordnasatt i samband med
a offentlig nöjestillställning inom nöjespark eller liknande
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anläggning
tillstånd spritdrycker,b restaurangrörelse med att servera

vin eller starköl eller restaurangannan om
tillståndsmyndigheten det lämpligt speletattarmars anser
anordnas i samband med restaurangrörelsen eller

c bingospel inte automatbingoärsom

uppgår tillvärdet spelarens insats högst kronoratt en perav
199192156,fem enligt vilken intespel kronor ännuprop.

riksdagenantagits samtav

uppgår gångervinsten tjugovärdet högsta till högstatt av
insatsen.

Med offentlig nöjestillställning offentligat.ex.avses
danstillställningar, cirkusföreställningar tivoli- ochsamt
marknadsnöjen. Välgörenhetsbasarer, syföreningsauktioner,

påidrottstävlingar tillställningaroch konserter exempelutgör som
198182170offentliga nöjestillställningar prop.inte anses vara s

60. Den offentliga nöjestillställningen inomskall anordnas
nöjespark 120eller liknande anläggning. I propositionen anges

detta bl.a. innefattar folketsparkanläggningar ochbegreppatt
liknande nöjesanläggningar föreningslokalerintepermanenta men
och andra samlingslokaler.

Tillståndsprövningen för ispel med samband medvaruautomater
serveringstillstånd förut-restaurangrörelse saknarsom avser samma

tillstånd spritsättningar för enligt lagenkrävs attsom servera m.m.
1977293 propositionen 121handel med drycker. Iom anges

tillståndsmyndigheten skall särskilt beakta bl.a. sökandens lämp-att
ändamålet.lighet tjänlighet föroch serveringsställets Vidare gäller

tillstånd fårtill serveringhuvudregel meddelas endastattsom en
tillhandahållandetdet lagad kommerkan att mat attantasom av

utgångspunktbetydande del rörelsen. En allmän börutgöra aven
tillstånd intetill automatspel till restaurangrörelseatt gesvara en

företrädesvis ungdom.besöks barn ochsom av
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2.1.4 Roulettspel och tårningsspel

Tillåtet roulett-, tärnings- och kortspel följer i stort
internationella regler bortsett från insatser och vinstmöjligheteratt

kraftigtär reducerade. Enligt 198182170 68 bör dettaprop. s.
slags spel påreglerade sådant sätt de bevararvara karaktärenatt

förströelse. Tillstånd till anordnandeav roulettspel ochav
tärningsspel söks hos länsstyrelsen i det län där spelet
huvudsakligen skall bedrivas 9 §.

Tillstånd förutsätter

spelet anordnas iatt samband med
a offentlig nöjestillställning inom nöjespark eller liknande

anläggning eller
b tillståndmed tillrestaurang servering spritdrycker. vinav

eller starköl eller till restaurangannan om
tillståndsmyndigheten det lämpligt speletannars anser att
anordnas i samband med restaurangrörelsen

värdet spelarens insats påatt varje särskild vinstmöjlighetav
uppgår till högst två kronor fem kronor enligt prop.
1991922156 samt

värdet högsta vinsten påatt varje särskild vinstmöjlighetav
uppgår till högst gångertrettio insatsen.

199035Av Lotterinämndens föreskrifter KFS framgår frågaiatt
vilka bör kunnaom restauranger tillstånd till spel skallsom

följande beaktas

Spelet skall syfta till förströelseatt restaurangens gästerge-
Spelet skall ske under uppsikt och ordning-
Tillstånd skall till sådan storlekrestaurangerges spelet- av att
inte blir dominerande inslag i verksamhetenett
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bli lättdär spelet kanTillstånd tillskall antasrestaurangges-
eller för äroch ungdomtillgängligt för barn personer som

igäster restaurangen.

inteSpeltillstånd förutom mycketbör restaurangerstora meravse
Tillståndtämingsspel.ellertvå kort-roulettspel utöverän ett

Tillståndår. dras inkannormalfallettid, iför vissmeddelas tre om
tillstånds-bestämmelser ellergällandebedrivs i strid medspelet om

och kontroll-spelskattsina betalningarfullgörintehavaren av
kostnad.

föreslår Lotterinämnden spel-föreskrifternatillbilagal atten
Villkoren för roulett-spelet.villkor för självatillstånd förenas med

följandetärningsspeloch är

tvåhögst kronorspelmarker, värdabedrivas medskallSpelet
bedrivsprop.199192156. speletOmenligtfemstyck kronor

framgå markerna desstydligtskall detmed olika valörer av
värde.

spel-räkning placerafår ellerinte förSpelare annansegen
två enligtfem kronorkronortill värdemarker änstörre

på insatsmöjlighet,199l92156 varje avsersomprop.
kombinationeller av nummer.nummer

på dessavinstutdelningenTillåtna ochinsatsmöjligheter
påframgårframgår dennasärskild bilaga. Av attt.ex.av

StraightHein ett markerati roulettspelvinstmöjligheten
gångertrettiovinstutdelningen tillmaximerasnummer

vinst.återgår till vidspelarenspelmarkinsatsen. Satsad

insatsmöjlighet.får markeraOlika spelare samma

spelmark ha placeratsgjord skallskallFör insatsatt anses
Så kalladinte.muntligen gällerspelplanen. Insats görssom

tillåten.såledesannonsering är
användas.varje deltagare börförOlikfärgade marker
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2.1.5 Kortspel

Anordnande kortspel kräver tillståndav söks hos läns-som
styrelsen i det län där spelet huvudsakligen skall bedrivas
10 §. Tillstånd förutsätter

spelet anordnas sådantatt i sammanhang även gäller försom
roulett- och tärningsspel se ovan

spelarensvärdetatt insats påav varje särskild vinstmöjlighet
uppgår till högst tio kronor femtio kronor enligt prop.
1991922156 samt

värdet högstaatt vinsten på varjeav särskild vinstmöjlighet
uppgår till högst och halv gånger insatsen.en en

Tillstånd meddelas för innehavaren spellokalen och skallav avse
viss tid.

Enligt Lotterinämndens föreskrifter KFS 199035 bör annat
kortspel Blackän Jack inte tillåtas. Detta spel skall spelas enlig
internationella regler med följande undantag

Spelet skall bedrivas med spelmarker

Spelares insats på varje särskild vinstmöjlighet får uppgå till
högst tio kronor

Värdet högsta vinsten på varjeav särskild vinstmöjlighet får
uppgå till högst och gångerhalv insatsen.en Satsaden

återgårspelmark till spelare vid vinst.

4. Dubbling skall inom insatsen tiorymmas kronor.

Bakomspel där spelare påsatsar spelare får bedrivasannan
bakomspelaren självom sin insatsgör vid bordet.
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innebära dettordevinstmöjlighetvarje särskildBegreppet att
spelomgång skall kunnaidetmeningeninte satsasär att samma

i Hera boxarvarje spelarekanDäremottio kronor. satsaänmer
tillföreskrifter kommerLotterinämndenssamtidigt. att anpassas

pr0p.l99192l56. föreslagnaDeimaximiinsatsemaföreslagna
juli 1992.i kraft den 1trädalagändringarna avses

spel ochfolkrörelsemasPillståndsgivning för2.2
lotterier

urvalskriterierLotterilagens2.2.1

någon Ii lag.inte definieratfinnsfolkrörelseVad är ensom
und-hittills folkrörelsebegreppetlotterilagstiftning och praxis har

kunnabörorganisationerförurvalskriteriumvikits somsom
lotteritillstånd.meddelas

pånågot lotterianordnareinnehåller inte kravLotterilagen att
karakterisera folk-kankänneteckenskall ha alla de enansessom

tillståndframgår till bingospel§ lotterilagenrörelse. Av 11 att
lotterierochstatliga spelintelotteri varmed samteller annat avses

rekvisitförutsättningarföljandetillåtet kasinospel kan lämnas om
uppfyllda.är

ideell förening.juridisk ärSökanden är enperson somen

allmännyttigtfrämjasyftehuvudsakligttillSökanden har att
ändamål inom landet.

tillgodose dethuvudsakligenverksamheti sinSökanden skall
fullföljandekravetändamåletallmännyttiga

såvida detnågon medleminträdefår inteSökanden vägra som
föreningensomfattningenellertillinte med hänsyn arten av
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verksamhet eller syfte eller orsak finns särskildaav annan skäl
för detta.

Sökandens verksamhet skall ha eller kunna bedömas vissen
varaktighet.

§vgnsk ideell förening

Någon legaldefinition associationsformen ideell föreningav finns
inte eftersom civilrättslig lagstiftning saknas. l rättspraxis anses en
ideell förening ha rättskapacitet och juridiskutgöra dåen person
den antagit stadgar erforderlig kvalitet och valtav styrelse. Aven
punkt följer1 sektionatt förening inteen kan få tillstånd.av en
Utländska föreningar kan inte få tillstånd.

lmnn i n l

Det räcker inte sökanden åberopakanatt allmännyttigtett ända-
mål. Det krävs också sökandens huvudsakligaatt syfte är att
främja det allmännyttiga ändamålet. En viss egennytta accepteras
således får inte dominera över allmännyttan.men

Någon närmare precisering kravet på allmärmyttigt ändamålav är
knappast möjlig. I l98182170 44prop. dock visss. angavs att
ledning kunde hämtas från reglerna begränsad skattskyldighetom
för ideella föreningar nu i 7 § 5 lagen statlig inkomst-mom. om
skatt. Som allmän utgångspunkt anfördesen i begreppetatt
allmännyttigt ändamål kunde inrymmas ändamål enligtsom en
utbredd uppfattning är värda stödja. Dettaatt innebär inne-att
börden vad är allmännyttigtav frånväxlarsom tid till l detannan.
följande påexempel ändamålanges är bedömaattsom som
allmännyttiga

Politik och opinionsbildning
Stöd till invandrare
Kyrkliga ändamål inte tillgodoses skattemedelsom av
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försvarFrivilligt
ändamålSociala

drogfrihetochNykterhet annan
Handikapp
Pensionärer

allmänna.detbekostasskallintesjukvårdoch avHälso- som
Barnen,RäddaRöda korset,verksamhetHumanitär t.ex..

Lutherhjälpen.
Fredsrörelser11.
Välgörenhet12.

enskildatillejkulturochKonst13.
ochIdrott14. sport

Ungdomsverksamhet15.
allmännadetbekostasskallinteUtbildning16. avsom

föreningarskolaochHem17.
Sportfiske18.

motorbåtsklubbarSegling,19.
Flygklubbar20.

radioamatörerochFoto-21.
Jaktföreningar22.
Brukshundsklubbar23.

BridgeSchack,24.
glesbygdiHus-föreningar25. Folkets

Hembygdsföreningar26.
konsumentgillenKooperativa27.

FörtroenderådCentralaHemvärnets28.

inteändamålexempel varaföljande ansesdetI somges
allmännyttiga.

branschsammanslutningarochArbetsgivare
fackförbundochFackföreningar

ellerförbehållits offentligauteslutande organVerksamhet som
allmännadettillgodosesbordeuppenbarligen av

dominerandeharkommunvilken ettVerksamhet över
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inflytande
Kommersiellt eller ekonomisktannat syfte t.ex.
reklamlotterier
yrkesföreningar
villaägare och hyresgästföreningar
Större investeringar byggandet.ex. klubbhus ochav spelarköp
lntresseföreningar syftar till tillgodosesom att medlemmarnas
ekonomiska eller andra intressen derast.ex.som trevnad.

10. Stödföreningar, supporterklubbart.ex.

Fullfg ljaggjgkravçt

Det inteär tillräckligt föreningatt har tillen huvudsakligt syfte
främjaatt allmännyttigt ändamål. Det krävs också föreningenatt i

sin verksamhet huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål. Om enideell förening bedrivert.ex näringsverksamhet och den ideella verk-
samheten endast utgör mindre del denen totala verksamhetenav
skall lotteritillstånd inte meddelas
jfr. Lotterinämndens beslut 1983-06-15.

Kravet gjzggnhçt

En förening får i princip inte någonvägra inträde såvida det inte
med hänsyn till ellerarten omfattningenav föreningens verksam-av
het eller syfte eller orsak finnsav annan särskilda skäl för detta.
Medlemsintagningen får sålunda inte grundas på godtycke. Om det
finns särskilda skäl till begränsningar medlemskapt.ex. i yrkes-enförening verkar för fredsom och avrustning detta.accepteras

2.2.2 Undantag l juridiskannan än ideellperson
förening

Om det finns särskilda skäl kan även juridisk inteperson ärsomideell förening stiftelse,t.ex aktiebolag eller ekonomisk förening
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Litteraturfrämjandet ochstiftelserpraxislotteritillstånd. harl som
särfall Hemvärnetslotteritillstånd. Ett ärfåttKonstfrämjandet

lotteritillstånd hänvisningmedfåttFörtroendenämndCentrala som
lotterikonsult-ochbingoProfessionellaregeringspraxis.gammaltill -

föreningarsochbingoallianserstillstånd förföretag numerages
räkning.

ändamål landetllUndantag utom2.2.3

International utgöroch AmnestyRöda korsetRädda Barnen,
lotteri-meddelatsharsärskilda skälpå föreningarexempel som av

allmännyttigtfrämjasyftehuvudsakliga ärtillstånd deras attatttrots
ändamål landet.utom

Varaktighetskravet2.2.4

bestående.skall bliverksamhetföreningsmåste visasDet att en
skallverksamhetsberättelsegällerpraxisLotterinämndensEnligt att

varitföreningenbetyderpraktikeniuppvisas vilket attkunna
tillfälligaför vissamedgesår. kanUndantagminstverksam i ett

aktionsgrupper.

Folkrörelsebegreppet2.2.5

utgivensalumed titeln tillutredningsrapportl av enen
hänvisning tillungdomsråd med1981inom Statensarbetsgrupp ges

definitionföljandeSvedbergL.

logisktdvs.ideologi,skall ha ut-En folkrörelse enen
måste indriver sättasfolkrörelseidéervecklad idé. De som en

idépå samhället ochhelhetssynsammanhang vara enett en-
utvecklas.samhällethurom
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En folkrörelse måste bilda opinion sigopponera motsätta- -sig det de tycker felär i samhället och kräva den förändring som
de på. Hurtror stark opinion dvs.är, i vilkenen utsträckning
beslutsfattare hänsyn tilltar den, beroendeär hur mångaav som
ställer sig bakom de krav förs fram. Kampen måstesom inriktas

vinna mångaatt för rörelsens idé.

För folkrörelseatt skallen inflytandeett sarnhällsut-
vecklingen måste den utgöra viss numerär beståen av en-

mängd medlemmar.stor Det exakta medlemsantalet kan inte
uttryckas i siffror, rörelsen måste omfattamen delstoren av
folket därav folkrörelse -för dess kravatt skall uppfattas- som
uttryck för folkets vilja. Den rörelse räknar någrasom tusen
medlemmar kan sällan förmå samhället lyssna på derasatt krav.Däremot kan den rörelse räknar hundratusensom medlemmar
förvänta sig samhället skallatt större hänsynta till vad denna
del folket uttryck för.av ger

En folkrörelse måste ha geografisk spridningen en-organisation med lokalföreningar i landet. Denrunt rörelseom
finns tillgänglig endastsom för liten och begränsaden del av

landet byalag, lokala aktionsgrupper kan inte räknas till folk-
rörelser.

En folkrörelse skall öppen för alla. Ingenvara skall
förhindras medlemskap i folkrörelses verksamheten förutsatt att

vill omfatta ideologin.man De organisationer erbjudersom
medlemskap endast till vissa individer, Dons Clubt.ex. och
Rotary, kan inte betraktas folkrörelser.som

En folkrörelse arbetar demokratiskt. Det innebär att var
och varje medlem skallen ha möjlighet- samma väckaatt-
förslag påverkaoch beslut. Arbetsformerna skall bygga på de
grundvärderingar vår demokrati vilar på.som Härmed blir
folkrörelserna demokratisk skola fören medborgarna och ett
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samhällsförändringarvidare.utvecklaskandemokratindärforum
demokratiskt fattadestödmedskeropinionsbildning avgenom

beslut.

tillstå oberoende ställningiskallFolkrörelsen en
rörelseninnebärställningoberoendeEn attoch kommun.stat

verksamhet,sinhelthandlingsfrihet, bestämmerfullhar egenom
funk-ochprinciperdemokratiskaför samhälletsinom ramen

tioner.

deförutsätterDetinnebära gemenskap. attskallFolkrörelser
dembindernågotharkommer gemensamt somsammansom

gemenskapideologiskmåste omfattafolkrörelseEnsamman. -
värdegemenskap.

ikontinuitetskall hafolkrörelseiVerksamheten enen
ingaalltså meningeni denaktionsgrupper ärTillfälligatiden.

folkrörelser.

nykterhets-arbetarrörelsen,folkrörelsema;egentligaförstaDe
artonhundratalet.uppstod underfrikyrkorörelsenochrörelsen

sig starkakooperationen växteidrottsrörelsen ochBonderörelsen,
världskriget harandraEfter dettrettiotalet.tjugo- ochunder

ochfreds-försvarsorganisationer,frivilligatjänstemannarörelsen,
anslutning.fått allt störremiljörörelsensolidaritetsrörelser, etc. en

partierna.politiskaderäknasfolkrörelser bör ävenTill gruppen
ungdoms-ochbarn-omfattandeMånga harfolkrörelsema enav

verksamhet.
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2.3 Ansvarsbestämmelser

2.3.1 Brottsbalken

Enligt 16 kap. §14 brottsbalken kan den olovligen försom
allmänheten anordnar spel eller liknande verksamhet, utgångvars
helt eller till väsentlig del beror på slumpen, och med hänsynsom
till sin insatsernas ekonomiskaart, värde och övriga omständigheter
framstår äventyrlig ellersom ägnad tillföraatt anordnaren en
betydande ekonomisk vinning dömas för dobbleri till böter
eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den tillåtersom en
sådan verksamhet i lägenhet elleren ett annat hanutrymme som
upplåtit till allmänheten.

Rekvisitet olovligen innebär det inte straffbartatt är att
anordna äventyrligt spel eller tillägna sig betydande ekonomisk
vinning spelet bedrivs inomom för erhållet tillstånd.ramen
Det är inte straffbartnumera delta i kriminelltatt spel.

Rekvisitet äventyrlig innebär huvudsakligen utgångenatt av
spelet skall bero slumpen. Detta utesluterav inte även spelatt som
inrymmer deltagarnamöjlighet för sin skicklighetatt påverkagenom
utgången detta räknastrots äventyrliga. I rättspraxissom har t.ex.
kortspelet poker bedömts äventyrlig spel. Dobbleri-som
bestämmelsen emellertid sikte påtar spel eller liknande verksamhet

med hänsyn tillsom sin insatsernasart, ekonomiska värde
och övriga omständigheter framstår äventyrlig. Hasardspelsom

inte förenadeär någramedsom egentliga risker faller utanför
brottsbalken kan dock straffbartmen enligt lotterilagen.vara Av-
görande för bedömningen framförär Ävenallt insatsernas storlek.

insatserna blygsammaär kanom emellertid spelet upplagt påvara
sådant sätt spelarna lockasatt till allt djärvare satsningar. Detta kan
kvalificera spelet dobbleri.som

Rekvisitet ekonomisk vinning innebär skicklighetsspelatt rena
kan bli bedömaatt dobbleri insatsernassom storlek detom gör

frånoacceptabelt allmän synpunkt.
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sambanditidigare berörtsinnebärRekvisitet allmänheten som
tillåtetlotterilagstiftningen det årför attredogörelsenmed att

gångpå litenpersonkrets ärspel föräventyrligtanordna ensomen
haftpraktikeniSå den kretsoch sluten. personer somsnart av

iutgjortbegränsad ellervaritintei spelet ettdeltamöjlighet att
emellertid speletskallsällskapslutetverklig mening anses vara

allmänheten.föranordnat
ellerlägenhettillåter dobbleri i annat utrymmeDen somensom

också dobbleri. Enfördömesupplåtit allmänhetentillhan
haft vetskapdobbleri hanförkan dömasrestaurangägare omom

påförevaritvad restaurangen.som
avsevärdaomfattatyrkesmässigt,bedrivitsverksamhetenOm

gärningsmannenfarlig skallsärskiltvariteljestbelopp eller artav
månader ochfängelse, lägsttillför dobbleridömas grovt sex

§.år 16 14afyra kap.högst
skyldigbrottsbalken18 §enligt kap.16fastighetsägare attEn är

fårhyreskontrakt hanupplösningåtgärder förvidta t.ex. omav
dobbleri ellerdobbleri ellerförekommerdetvetskap grovtattom

någon hans hyresgäster.hosdärtillförberedelseförsök eller av
till brott.för medverkandömasUnderlåter skall hanhan detta

Intterilagen2.3.2

påsiktespelför illegaltansvarsbestämmelserLotterilagens tar
dobbleri enligtbedömasådana inteförfaranden är att somsom

enligtföreskrivslotterilagen§brottsbalken. I 29 2 attst ansvar
enligtgärningen kan dömasför ut28 § inte skall dömas, ansvarom

andra ordmedansvarsbestämmelser ärlotterilagensbrottsbalken.
förhållande brottsbalken.tillsubsidiära i

uppsåtligen oakt-ellerdenstadgaslotterilagenI 28 § att avsom
samhet

utbetalnings-inneharolovligenlotteri elleranordnarolovligen
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automat,
bryter föreskrift i lotterilagenmot eller föreskrift, villkormot

eller bestämmelse har meddelats med stödsom lagen ellerav

underlåter fullgöra skyldighetatt enligt 26 § lämnar inte
nödvändiga upplysningar eller handlingar till tillsynsmyndigheten,
eller lämnar oriktig uppgift i ansökan tillstånd enligt dennaom
lag eller vid fullgörande uppgiftsskyldighet enligt lagenav döms
till böter eller fängelse i högst år.ett

l ringa fall skall inte dömas till ansvar.

I 30 § lotterilagen stadgas uppbuma insatser,att utrustning och
egendom skall förklarasannan förverkade, inte detta ärom uppen-

bart obilligt. Förverkas utbetalningsautomat kanen även dess
innehåll förverkas, inte detta är uppenbartom obilligt. l stället för
egendomen kan dess värde förklaras förverkat.

Ett påexempel lotterilagensnär ansvarsbestämmelser är
tillämpliga vid äventyrligt spel är när roulettspel måttligamed
insatser anordnas i förvärvssyfte för personkrets på gången som en

litenär och i verklig mening sluten.

2.3.3 Skattebrottslagen

överträdelser såväl lotteriskattelagenmot lagen påskattsom om
spel se nedan kan föranleda enligt skattebrottslagenansvar
197169.

Den till ledning för myndighetssom beslut i fråga skatt ellerom
avgift uppsåtligen handling med oriktigavger uppgift och därigenom
föranleder skatt eller avgift påföresatt med lågtför belopp eller
tillgodoräknats med för högt belopp dömes för skattebedrågeri
till fängelse i högst två år.Om brottet ringaär dömes för
skattefdrseelse till böter.
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Skattebestämmelser2.4

lotterisknttelagen2.4.1

lotteriskattskalllotteriskatt19911482§ lagenEnligt 1 om
% den35medlotteri. Skattför svenskttill tas utbetalas avstaten
enligtvinsternasammanlagdaåterstår desedanbehållning som

skallinsatsernaandelviss ut-beslutellervinstplan att avarmat om
insatserna.sammanlagdafrån devinster avräknatsbetalas som
ATGTipstjänst ochPenninglotteriet,beskattasNumera

föravdrageftersåledes insatsernaSkattensätt. uttassamma
brutt0överskotts-lotterietitill vinnarnautdelningberäknad

beskattning.
isådant lotterifrågadetinte ärSkatt avsessomuttas omom

sådananordnatslotteriovan,på spel seskattlagen avsomom
sammanslutning 2.2.1 ochavsnittselotterilageni §11avsessom

skattskyldig denärintelotterier vinsterna utgörsdär pengar.av
lotteriet.anordnarsom

på spelskatt2.4.2 Lagen om

tillpå skall skattspelskatt1972820 statenEnligt lagen om
bingospelkortspeltärnings- ochbetalas för roulett-, samt som

tillstånd lotterilagen.enligtkräver

förspelskattEnligt §10 uttas

kalender-för varjekortspel,ochtärningsspelochroulettspel
till-förkronormed 6000föreligger,dåmånad skattskyldighet

ochvarje veckaminst dagartill spelstånd innebär rätt tresom
tillståndfall. Omtillstånd iför2000 kronor ettmed annat avser

3000höjas medbeloppnämndaspelbord skall dockfler än ett
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kronor respektive 1000 kronor för varje spelbord utöver ett.
bingospel med värdettre erlagdaprocent spelinsatserav av

och entréavgifter eller andra avgifter i den mån avgifterna
berättigar till deltagande i spelet.

Enligt riksskatteverkets punktskatteenhet uppgick den samman-
lagda spelskatten på roulett-, tärningsspel och kortspel till 34
miljoner år 1991. Spelskatten bingo med kontantvinster uppgick
1991 till sammanlagt 64 miljoner kronor. Bingospel med varuvinster
är skattefritt.

2.4.3 Lagen statlig inkomstskattom

Enligt 7 § 4 5 lagen 1928370stmom. statlig inkomstskattom
Svenskaär penninglotteriet Aktiebolag, Aktiebolaget Tipstjänst och

Aktiebolaget Trav och Galopp frikallade från skattskyldighet för all
inkomst inkomstänannan fastighet.av

Enligt §7 5 i1 lag allmännyttigamom. st är föreningarsamma
däribland folkrörelser frikallade från skattskyldighet för all annan
inkomst inkomstän fastighet och rörelse. Inkomstav fastighetav
och rörelse till huvudsaklig del härrör frånsom verksamhet med
naturlig anknytning till föreningens allmännyttiga ändamål eller av
hävd utnyttjas finansieringskälla för ideelltsom arbete ocksåär
skattefritt.

Till verksamhet hävd utnyttjas för finansierasom av ideelltatt
arbete räknas bl.a. anordnande bingo och andra lotterier.av

2.4.4 Kommunalskattelagen

Enligt §19 2 kommunalskattelagenst 1928370 vinstår i
svenskt lotteri inte skattepliktig inkomst. Detsamma gäller vinst i
utländskt lotteri uppgår till högst 100 kronor.som
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Mervärdeskattelagen2.4.5

följermervärdeskatt skatt-§ 19684302 lagenAv attom
för den iskyldighet för mervärdeskatt gäller inom landetsom

skattepliktigaverksamhetyrkesmässig omsätter varor
generellt med vissaSkatteplikten gällereller tjänster.

iuppräknade 8undantag
inräknat vad-lotterier däriEnligt § 17 mervärdeskattelagen8 är

frånhållning undantaget skatteplikt.andra former speloch av
tillhandahåller föryrkesmässigt ServicetjänsterFöretag t.ex.som

föreningslotterier omfattas skatteplikten.bingoallianser eller av
samförståndemellertid i med riksskatteverketLotterinämnden har

2601990 § sistase skrivelse med stöd1991-01-14 Dnr 11av
lotteritillstånd till service-lotterilagen bingo- ochstycket meddelat

föreningarsföretag lotterier och spel för ideellaanordnarsom
inget skattepliktigt tillhanda-räkning. Härigenom uppkommer

hållande tjänst. Förfarandet har kritiserats bakgrund attmot avav
lagstiftaren sig inbegripa kommersiella företagknappast tänkt att
bland juridiska ide bestämmelsen.avsespersoner som
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spelmarknadensvenskaDen3

Allmänt3.1

miljarder1991 22spelmarknadensvenskaDen omsatte ca
isvenskeninvånare dettainnebärpå varje attUtslagetkronor.

Vinståter-år.mer 600 kronor2förgenomsnitt spelar än per
till 70 %.45mellanvarierartillbetalningen spelarna -

år ellersåledes 300 kronor1förbrukarGcnomsnittssvensken ca per
ifartygspelpå inhemska spel,månadenikronordrygt 110

lotterierkasinonochpå utländska saintinternationell trafik, spel
jillegalt spel.

verkar spelbolagen1 statsägdadespelmarknadenPå lotteri och
icke-statligadetTipstjänstAB ochPenninglotteriet samtSvenska

kasinospelsanordnare.kommersiella3ochfolkrörelsernaATG, 2
sjuttio- ochunderkraftigtvuxitharspelmarknadenDen totala

spelsvenskaomslutningentotalaFrån denåttiotalet. 1970 har av
miljardertill 22från miljarder kronorvuxit 2,4lotterieroch caca

miljarderfrån 1,561 %har ökatmarknadsandelStatenskronor. ca
Folkrörelser-kronor 1991.miljarder% 16till 74kronor 1970 ca

%till 19miljoner 1970från % 80031sjunkitandel har cacana
%oförändrad. 2andelKasinospelens är4,3 miljarder 1991. avca

miljonerkronor och S0060 miljonermarknaden 1970den totala
ochlotterierutländskaspelochspeletillegala1991. Detkronor

till 5 %.spel kan skattas ca
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Figur Procentuell fördelning den svenska spelmarknadenav
Uppskattad omsättning 22 157 MSEK år 1991

Statliga bolag

Folkrörelsemas spel
I Utländskt. illegalt

Kasinoe
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lotterierspel ochStatliga3.2

ochTravoch ABPenninglotteriet ABSvenskaTipstjänst,AB
Detföretag. ärstatligaalla räknasATG brukarGalopp som
helägtPcnninglotteriet ärochTipstjänstemellertid endast avsom

centralförbundSvenskatill 90 % travsportensATG ägs avstaten.
centralförbundgaloppsportensSvenska%STC och till 10 av

styrelseledamötemahälftenavtalSGC. Genom staten avutser
med utslagsröst.ordförandendäribland

flera.spelmarknadeni ärsigförMotiven engageratatt staten
säker-nödvändigthar detintresset attfiskaladet ansettsFörutom
verk-tillseochspelverksamhetenkontroll i attinsyn och attställa

haVidareändamålsenliga former. statenbedrivs isamheten anses
spel-olikautformningenvidriskersocialamöjlighet beakta avatt

former.
består utdelningispelföretagenfrån statligadeinkomsterStatens

för bolagenreglerasSpelverksamhetenlotteriskatt.och genom
fastställerregeringen. I dessabeviljastillstånd koncession avsom

fårbolagenspelformervilkenregeringen bland typ somannat av
del återbetalas tillskallinsatsernabedriva huroch somstor av

vinster.i formspelarna av
ökatspelmarknaden harpå statligadenomsättningenDen totala

realtökningenoch 1991,1970 även settmellanmed 000 %1 om
på blyg-penningvärdesförsäntringentill stannatmed hänsyn mera

År iökningdenmarknaden ochstagnerade1988100 %.samma
pemting-inte1988-1991 harskett motsvaratnominella belopp som

värdesförsämringen.
Sedan efterfråganförändratsspelmarknaden att1986 har genom

spelfrekventahögvinstspelenfrån etableradeförskjutits de mot mer
kunskaps-oftaoch störrevinstchanshögremed lägre vinster men

Vtips ochlotto,penninglotter,lotterierinnehåll. Traditionella som
ochTrisslotter, oddsetpopularitet medaniminskat65 har t.ex.

kraftigt.ökatdubbeldagens
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3.3 Folkrörelsernas spel och lotterier

Folkrörelserna anordnar traditionella lotterier och bingo. Tradi-
tionella lotterier förekommer plan nämligentre

rikslotterier med försäljning i än länmer ett
regionala lotterier med försäljning inom länett
lokala lotterier försäljningmed inom kommunen

Omslutrtingen på folkrörelsernas spel och lotterier ökade med ca
465 % mellan 1970 och 1991. Realt innebär dettasett endast en
ökning med 3 %. Under åren 1987-1991 kunde skönjas viss realen
ökning bingospelet till följd tillåtandetav kontantvinster.av av
Omsättningen ökade från 1,7 miljarder kronor 1987 till 2.1 miljarder
kronor 1991 eller med 29 %. Om siffrorna frånca rensas
inflationen innebär detta real minskning med S %. Inflationenen

under denna tid 36 %.var Rikslotterierna ökade från 405 miljoner
kronor 1987 till 1 009 miljoner kronor 1991 eller med 150 %.ca
Detta innebar real ökning med 83 %.en Sedan 1990ca rapporterar
samtliga rikslotterier dramatiska försämringar i försäljningen. Endast

75 % beviljadca omslutning säljsav lotterna. Nettobehållningenav
har till följd allmänt ökade kostnaderav succesivt minskat och
uppgick 1990 till 28 % den verkliga försäljningenca ellerav 161
miljoner kronor. Ett flertal lotterier har lagts ned eller kommer att
läggas ned till följd minskad omsättning ochav ökade kostnader.

Omsättningen regionala och lokala lotterier 14 § lotterilagen
har Lotterinämnden uppskattatsav till 750 miljoner kronor underca
1991. Bingo med varuvinster har uppskattats till 440 miljonerca
kronor. Skattningen bygger dock inte på tillförlitliga statistiska
uppgifter. Utredningen har för avsikt i samarbeteatt med Lotteri-
nämnden kartlägga den regionala och lokala lotterimarknaden under
våren 1992.

Bedömningar den framtida omsättningsutvecklingenav är med
nödvändighet behäftade med svårigheter. Denstora historiska
utvecklingen kan med undantag regionala och lokala lotterierav
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bildrättvisandeprecision. Förrelativtmedfastställas attstor en
meningutredningensenligtbörlångsiktiga utvecklingendenav

år.fåtal För folk-tidsintervall äni längrejämförelser ettgöras
statistiktillgängligtillkommerlotteriertraditionellarörelsemas att

redovisadeLotterinämndentillstånd. tillerhållna Denbygger
%25visarför 1991rikslotterierförsäljningen attverkliga avcaav

år,år förminskaNettobehållningen tycksosålda.förblivitlotterna
Kostnads-omslutning.relativt litenrikslotterier medförsärskilt

marknadsföringochvaruvinsteradministrationökningar för av
utvecklingen.negativatill denorsakenuppges vara

berormarknadsandelenförloradeutsträckning denvilkenI av
svårbedömt. Total-spelföretagenframgångarna statliga ärför de

allmännagrund i dendel sintilltillväxt harmarknadens stor
kundkategorier.tillströmningvälståndsutvecklingen och nyaaven

folkrörelselotteriemasuteslutasinte kunnaDet torde dock att
spelföretagensstatligadeattraheratskundunderlagtraditionella av

till-dessutomkontantvinstspelutbudvarieradeoch somstora av
resultat. Desnabbabehovmänniskansgodoser den moderna av

iidag detkvicklottema harframgångsrikatidigare mycket
Förstskraplotter.penninglotterietsnärmaste trängts ut av

konkurrerafolkrörelsemaförmöjlighetertid har attöppnatssenare
med skraplotter.egna

3.4 Kasinospel

består roulettspel,tillåtna kasinospeletDet kommersiella av
ökadeoch 1991 omsätt-Mellan 1979kortspel.tärningsspel och

från till 500% 130med 50realtellerningen med 285 % sett
kraftigt.årpå försämratsharLönsamhetenmiljoner kronor. senare

föreslagitharLotterinämndenBranschföreträdarna och en an-
förinflationen bl.a.tillvinstmöjligheterochpassning insatser attav

spel.illegaltmotverka
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3.5 Den illegala spelmarknaden

Den illegala spelmarknaden är naturliga skäl mycket svärav att
uppskatta. Mörkertalet BRÅär Brottsförebyggande rådetstort.
beräknade år 1976 det fanns hundratalatt illegalaett spelklubbar i
landet. Enligt rikspolisstyrelsen finns anledning till antagande att
antalet spelklubbar inte minskat. Sedan 1979 har tusentals utbetal-
ningsautomater Ävenvarit i drift i landet. spelautomater av
förströelsekaraktär utnyttjas för illegalt spel.

En försiktig beräkning vid handen den illegalagav spel-att
marknaden 325 miljoner kronoromsatte 1976. Trotsca skärpta
straffsatser för dobbleri kan på goda grunder omsättningenantas att
inte understeg 900 miljoner kronor 1990. Dettaen skulle innebära

den illegala spelmarknadenatt utgör 4 % den totala spel-ca av
marknaden.

3.6 Svenskarnas påspel utländska lotterier

Enligt Statistiska Centralbyråns uppskattningar köper omkring
2 % den svenska befolkningenav utländskavuxna lotter, påspelar
utländska kasinon eller deltar i andra former spel. Schablon-av
mässigt och genomsnittligt kan värdet detta spel beräknas uppgåav
till 270 miljoner kronor för år 1991. Närca det gäller uppgifter för
kasinospel, illegalt spel och svenskarnas spel utländska lotterier
bygger skattningarna trendvärdeutvecklingen tidsseriedata.av
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lotterierfolkrörelsernsochspelbolagstatligaförBruttoomsâttning
MSEK1970-91.priserlöpandeitrendvârdenspeloch -

hasumggjW W
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Folkrörelsernas lotterier och spel 1970-91. MSEKLotteriomslutning och omsättning för bingo
3°°° Varuiottcrler-- pårlksulvlrllulotudu,

Vnrulotxeder&quot; påregional nivåochlokal
- Bingomedskntuuppbövd

I I v1970 1975 1980 1985 1990
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jämförelserInternationella4

några våraförhållanden ivissauppgifterKompletterande avom
kasinospelKartläggningi betänkandetgrannländer lämnas av -

kartläggningEninternationella regler, SOU 199228.enligt av
i EGzslotterier och spellagstiftningen omfattningenoch av

situation in allof and marketmedlemsländer finns i Study legal
gaming, lottery and simularconcerning betting,member states

utfördcompletion of the internal marketactivities in view of the
på uppdragLybrand Europekonsultföretaget Coopers and avav

International Casino Law,EG-kornrnissionen. standardverketI
Gambling and Commercialofutgiven Institute for the studyav

University of Nevada,Administration,Gaming, College of Business
olika regelverkbeskrivningar deReno, detaljeradelämnas somav

kasinospelsverksamheten världen över.styr

nordiska länderna4.1 De

tillåtna ikasinon internationellt slagl de nordiska länderna är av
Åland.inklusive SpelDanmark och Finland

Ålandtillåtet ochi Danmark, Finlandutbetalningsautomater är
tillåtet spela vissaIsland. I Norge det i dagär att

utbetalningsautomater.
internationellakasinoverksamhet medI legaliseradesDanmark

i kraftträdde denregler spillekasinoerloven somgenom om
kasinon i Köpenhamn,finns f.n.januari 1991. Detl ettvaravsex

tillåta ipå på för spelkasinonFyn. MotivenJylland attetttre samt
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Danmark 1 intäkter tillatt 2 attraheravar generera staten,
turister, 3 illegaltmotverka spel. jfr. Bemaerkningar till lovförslag

L 19899058 4.nr s
Enligt danska myndigheter deär hittillsvarande erfarenheterna av

Årsinkomstenkasinospelsverksamheten goda. för 65 %staten av
nettoöverskottet beräknas bli mellan 150 200 miljoner danska-
kronor 1992. Inslaget utländska turister bland besökarna harav
varit marginellt vilket innebär det turistbefrämjande motivetatt för
kasinospelsverksarnhet inte infriats.ännu Den illegala spelverk-
samheten i det hanärmaste upphört där det etableratsanses ett

Någrakasino. sociala skadeverkningar har inte kunnat observeras.
Såväl privatpersoner företag kan ansöka etablerasom attom ett

kasino. Tillstånd meddelas justitieministeriet. Vid tillstånds-av
prövningen har hittills lagts påvikt spelkasinotstor lokaliserasatt
till besöks många utlänningar.orter Företrädare försom av
kommuner, polismyndigheter och skattemyndigheter skall tillfälle

kunnasig ansökningen.över Sökandenatt yttra skall uppvisa en
detaljerad projektbeskrivning innehållande bl.a. planerade
investeringar, utbildningsprogram och finansiella garantier.

I danskt spelkasino får endastett spelas roulett, Baccarat och
Black Jack. Justitieministeriet tillståndkan till även andra formerge

spel eller begränsa antalet spelforrner. Utbetalningsautomaterav får
uppställas under förutsättning de endast kan användasatt spel-av
kasinots gäster.

Justitieministeriet fastställer regler rninimi- och maxi-om
miinsatser 5 kronor 50 000 kr för spelbord och 5 kronor 20- -
kronor för utbetalningsautomater. För motverka svartaatt att

tilltvättas vita krävs växling spelmarker jetongerpengar att av
fårendast ske i kasinots växlingskassa.

Spelkasinon skall i princip tillgängliga för alla. Dock ägervara
endast åröver 18 tillträde. Berusade ellerpersoner personer

försöker eller kan försöka spela falskt fårpersoner som antas
frånawisas kasinot.

Spelkasinot får inte lämna kredit för spel. Det finns däremot
inget hinder använda kreditkort vidmot köpatt spelmarker.av
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från Dennafår personlig dricksinte gästerna.Personalen emotta
finnspersonalen. Detkorruptiontill motverkasyftarregel att av

tillnågot drickshindrar lämnarinte gästdock att ensom
nödvändigt föri själva verketpersonalkollektivet. Detta är

ekonomi.spelkasinots
föreningen Penning-offentligrättsligaI har denFinland

på kasinospel,automatföreningen PAF monopol alla slags
utbetalningsautomater förströelse-ochpenningautomater

automater.
Penningautomatföreningens monopolställningVerksamheten och

lotterilagen ochvarit i finskasedan 1938 reglerad denhar starten
penningautomatförordningen.

statsrådet regeringentill lika delarFöreningens styrelse utses av
årsmöte. Statsrådet ordförande viceföreningens ochoch utserav

ordförande.
medlemsorganisationer.Penningautomatföreningen har 90ca

återfinns Finlands Röda Kors, antalBland dessa ett stort
Bamavårdsföreningen i Finland. Förbundethandikapporganisationer,

Pedagogiska Föreningen i Finland m.fl.Hem i Finland,och Skola
påmarknadsandel 27 den totalaUnder hade PAF %1990 aven

uppgick till 1,6 miljarderfinska spelmarknaden. Avkastningen ca
ändamålallmännyttigamark utbetalades till olika60 %varav ca

åldringsvård invalidvård 22,2 %, folkhälsoarbetet22,6 %,t.ex.
barnavård 8,3 % och18,8%, semesterhemsverksarnhet 9,9 %,

missbruksvård 5,7 %.
får enligtUnderstöd beviljas för utgifter lag ellerinte som

förordning finansieras eller kommunen. Med dennaskall statenav
framhålla Penningautomatföreningenbegränsning velathar attman

anskaffaår organisation syfte1938 grundades är attvarssom en
avkastningen betalas %frivilligorganisationer. 2,8till Avmedel

skattebefriad.i I övrigt verksamhetenstämpelskatter. är
från spelverksamheten beredsFördelningen överskottet avav

årligen fördelningsförslaglämnarPenningautomatföreningen och ett
Statsrådethälsovårdsministeriet. regeringen fattartill social- och

slutligt beslut.
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Fördelningsnycklar bestäms på så ministerietsätt att ger
underhandsinfonnation sin på aktuella tyngdpunktsområdenom syn
och prioriteringar på basis den nationella planeringen social-av av
och hälsovården i Finland. Vid beredningen understöds-av
ansökningar sker kontinuerliga kontakter mellan Penningautonxat-
föreningen, ministeriet och centrala ämbetsverk.

Penningautomatföreningens avkastning och understöd budgeteras
årligen i inkomster och utgifter i statsbudgeten inom linjen.
Förslag har funnits avkastningen skulle fåatt användas förom

allmänna utgifterstatens någon koppling till understöds-utan
verksamhet. Sådana förslag har hittills avvisats främst med
hänvisning till Penningautomatföreningenatt bildats för att an-
skaffa medel till frivilliga organisationer.

Kasinospel med begränsade insatser och vinstmöjligheter försiggår
på hotell och pårestauranger tiotal s.k. Täyspotti-hallusamt ett
eller minikasinon. Den sammanlagda avkastningen detta spel
191 spelplatser uppgick 1990 till 101,2 miljoner mark. Den största
och lönsamma delen Penningautomatföreningensmest verk-av
samhet utgörs spel med 12 400 penningautomater.av Dessa ochägs
tillverkas PAF. Avkastningen uppgick 1990 tillav 1.4 miljarder mark
eller 87,2 % den totala avkastningen.av

Den 2 december 1991 invigdes Finlands första internationella
kasino internationell i Helsingfors. Verksamhetenav typ regleras i

3 och 5 §§ lotterilagen 2 och 6 §§ penningautomat-samt
förordningen.

I regeringens proposition med förslag till lagstiftning om
kasinospelsverksamhet framhålls meningen äratt att genom
kasinoverksarrtheten samla in medel för allmännyttiga ändamål. Ett
kasino bedöms ha verkningar för turismengynnsamma och laglig
kasinoverksamhet har utomlands befunnits ha dämpande effekten
på olagligt hasardspel, också har förekommit i Finland.som

På detta kasino finns 12 spelbord och 90 penningautomater. Den
120-hövdade personalen beräknas under 1992 kunna räkna in ett
överskott 60 miljoner mark.ca
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lagstiftning utbetalnings-f.n.l Norge övervägs omen ny
tillåtnaföreslås bliAlla utbetalningsautomaterslagsautomater.

förbehålls ändamål.humanitäraförutsättning avkastningenunder att

Övriga4.2 länder i Europa

Allmänt4.2.1

tillåtna ispelkasinon allaI Europa i övrigt internationellaär
I Belgien spelkasino-i Schweiz Irland.länder och ärutom

på utbetal-olaglig officiellt tolererad Spelverksamhet men
tillåtet på Gibraltar och inomningsautomater överalltär utom

belgiska kasinon.

tillåtaför kasinoverksamhet har varitMotiven att

turistindustrin Belgien, Danmark, Portugal1 stimulans tillatt ge
och Spanien

Storbritannientillfredsställa spelbehov2 uppdämdaatt

Tyskland, Holland3 illegala spelmarknadenmotverka denatt
och Danmark

underhållningform för och4 erbjuda medborgarnaatt en
avkoppling Frankrike

inkomster alla Finland5 öka utomatt statens

lotterimarknaden EG EFTA-europeiska ochDen spel och
år 1989f.d. socialistländema underländerna de omsattesamt

miljarder ECU omkring 475 miljarderuppskattningsvis 65drygt
ECU inom EG-ländema. Inom denkronor 46,5 miljardervarav ca
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marknaden överstiger spel och lotteribranschensgemensamma
omsättning kontorsvaruindustrindata och EGs trettonde största
industrigren. Kasinomarknaden i EG 7,8 miljarder ECUomsatte ca
eller 16,7 % den totala marknaden. Automatsspelsbranschenca av

5,2 miljarder ECU, 11,2 % den totala marknaden.omsatte ca ca av

4.2.2 Marknadsöversikt spelkasinon inom EG

Det finns licensierade349 spelkasinon inom EG. De störstaca
finnsmarknaderna i Tyskland 2,5 miljarder ECU, Storbritannien

2,1 miljarder ECU Frankrike 2,1och miljarder ECU. Dessa tre
omfattarländer 87 % den totala marknaden.av

Tabell Spelkasinon inom EG

Medlemsstater Antal Omsättning milj ECU Skattesats
Belgien 8 30 30-40 %
Danmark 156 65 %
Frankrike 135 2136 10-80 %
Tyskland 32 2463 80 %
Grekland 3 50 80 %
Irland 0 - -
Italien 3004 40 %
Luxemburg S0 15-801 %
Holland 8 160 33 %
Portugal 8311 17,5 %
Spanien 22 338 %35-50
Storbritannien 119 2143 25-33 %

Sammanlagt 349 7768

tillåtetflertalet medlemsländerI det för privatpersoner ellerär
privata företag bedriva kasinoverksamhet kommersiell grund.att
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förbundsländer i Tyskland Bayern,i Holland och fyraEndast
statligaNordrhein-WestfalenNiedersachsen och harBremen,

på spelkasinoverksamheten.företag monopol
och tärningsspel.De huvudsakliga spelformerna roulett, kort-är

varje spelform Amerikansk Roulett,Det finns flera varianter t.ex.av
kortspelFransk Roulett. FörekommandeEngelsk Roulett och är

m.fl.Chemin de FerBlack Jack, Baccarat, Punto Banco,
bilaga 4 lämnasspelas i rad varianter. ITärningsspel Crapst.ex. en

för olika klassiska kasinospelen.redogörelse deen
kasinon i Belgien. IUtbetalningsautomater ñmis alla utom

påfår två varjefinnas kasino.Storbritannien det endast automater
på internationellt spelkasinoEn genomsnittlig spelare ett satsar

dollar besök.500 dollar och förbrukar 100 perca ca
Belgien,Tillträde till kasinon i länder Grekland ochallaär utom

på iStorbritannien inte förknippat med krav medlemskap en
Åldersgränsen år.varierar 18spelklubb. mellan och 21

särskild registrering.I Frankrike kontrolleras spelarna genom en
på kasinot skall drivaI Frankrike Spanien ställs kravoch att

för diversekopplat till lokaleroch dessutomrestaurang vara
kulturaktiviteter eller sport.

från spelkasinonMedlemsstaternas inkomster till statskassan
uppgår miljoner ECU. Skattesatsema varierartotal till 666sett ca
från efter avdrag för vinstutbetalning till10 % inspelat beloppav
80 medlemsstaterna för%. Beskattning kan användas att styraav

riktning, förkasinoverksarnheten i önskvärd begränsat.ex. att
oftaomfattningen. skattesatser verksamhetenI länder med höga är

inträdesavgifter,beroende intäktskällorkompletterande somav
dricks från restaurationsverksarnhet. I länder med högaspelarna och

illegalt spel.skattesatser incitamentet tillökar
ingående tillståndsprövrting, tillsyn ochI samtliga länder sker en

för marknaden ikontroll kasinospelet. Motivet detta äröver att
fall till sig olika slags organiseradtenderat draannat att

brottslighet.
gårTillståndsprövningen licensieringen allmänt ut att

måste drivavandel och kompetens förvisa godsökanden ettatt
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måstekasino. Vidare finnas tillräckliga finansiella bl.a. förresurser
kunna betala måstestorvinster. l Storbritannien sökandenatt ut

påvisadessutom finnsdet otillfredställt behov kasinospelatt ett av
på orten.

4.2.3 EG-aspekter

Kasino och automatsspelsbranschen framgått ingåendeär som
reglerad och kontrollerad i medlemsstaternas nationella lagstiftning.
Den internationella revisionsfirman Coopers Lybrandand Europe
publicerade på1991 uppdrag EEG-kommissionensommaren av en

beträffande lagstiftning och marknader för olika slags spelrapport
och lotterier inom EG. Enligt finns utbreddrapporten en upp-
fattning bland lagstiftare och branschföreträdare marknaden böratt
företrädesvis på nivå.regleras nationell Internationella spel-

dock nationellaoperatörer de marknaderna bör öppnasattanser
iför konkurrens likvärdiga villkor.

Det idag osäkertär och spel och lotteriernär kommer bliettom
föremål för uniform sådanlagstiftning. När genomförs kommeren
sannolikt finnas behov undantag för nationella särdrag. Det tordeav
kunna förutsättas de medlemsstater intagit regleratt som om
internationell kasinoverksamhet och utbetalningsautomater i sin
nationella lagstiftning har lättare hävda nationella särdrag v;datt en
kommande uniform inomreglering EG.
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ÖVERVÄGANDEN

på5 Allmänna synpunkter kasinospelsverksamhet av
internationellt slag i Sverige

Utredningen bl.aanser
det vid samlad bedömning försvarligtäratt atten

införandet kasinospelsverksamhetöverväga av av
internationellt slag i Sverige,

förbudet utbetalningsautomater därmed upphävsatt mot
inom för internationelladenramen
kasinospelsverksamheten samt

folkrörelsernas andel den totala spelmarknadenatt av
ökas de till frånhela överskottetensamrättattgenom ges
kasinospelsverksamheten.

5.1 En välbehövlig inkomstkälla för folkrörelsema

De flesta fåttfolkrörelser har vidkännas väsentligt ökade
kostnader år. statliga,Det kommunala och landstings-senare
kommunala uppgårföreningsstödet enligt Statskontorets rapport
Statligt föreningsstöd, tillEn kartläggning. 19916, 13.1 miljarder

utgår från198990.kronor Rapporten bidragsgrupper; allmännatre
bidrag, resultatorienterade bidrag uppdragsersättningar. Därtillsamt
kommer lönebidrag utbetalas AMS och kommunernassom av
subventionering hårdalokaler och andra anläggningar. Deav

påverkasparkraven offentligai den sektorn kan bidragen till
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folkrörelserna. Med hänsyn till de förväntningar på ökatett
folkrörelseengagemang områdeninom tidigare uteslutandesom
hänförts till den offentliga sektorn kan folkrörelsernas ökade finans-
ieringsbehov beräknas uppgå till flera miljarder kronor.

Utredningen folkrörelsernas mångförgrenade verksamhetattanser
omistligutgör beståndsdel i levande demokrati.en en

Folkrörelserna har dessutom alltmer kommit fullgöra uppgifteratt
offentlig karaktär. Det därförär naturligt folkrörelsernasav att

verksamhet i framtidenäven till delen finansierasstörsta med
allmänna medel. inkomsten från spel och lotterier bör alltjämt
betraktas huvudsakligen kompletterande inkomstkälla försom en
finansiering folkrörelsernas egentliga aktiviteter.av

Alternativa inkomstkällor såsom ökade medlemsavgifter och
sponsorsintäkter eller rationaliseringar kan rimligtvis inte räcka
till för bibehålla verksamheten påatt nuvarande ambitionsnivå.ens

Lotterier och spel kommer därför i framtiden bli alltatt en
viktigare kompletterande inkomstkälla för folkrörelserna. Dessa
inkomster ökar folkrörelsernas egenfinansiering och minskar
bidragsberoendet. För kunna öka inkomsterna krävsatt emellertid
inte endast ökade arbetsinsatser också lotterilagstiftningcnutan att
reformeras. Smärre justeringar inom för nuvarande regel-ramen

i form vissa regelförenklingarsystem kan enligtt.ex. utredningensav
mening någrainte betydande inkotnstförstärkningar.ge mera

Det behövs istället folkrörelsernaär förutsättningarsom att ges
introducera spel och lotteriprodukteratt i störrenya som

utsträckning konsumenternas ändrademotsvarar spelvanor och
behov. För detta krävs nytänkande och omprövning äldreett av
föreställningar vissa förbjudna spelformers skadlighet i ochom
för sig.

Ett marknadssegment inte föremål förär konkurrenssom vare
sig folkrörelserna eller och dessutom inte intecknatav staten ärav
i statsbudgeten den idag förbjudnaär kasinospelsverksamheten med
internationella regler påoch spel utbetalningsautomater. Sådana
spel skulle kunna bli betydelsefull inkomstkälla för folk-en
rörelserna. Detta förutsätter folkrörelserna tillförsäkrasatt ensam-
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spel.till hela överskottet dessarätt av
utredningens övervägandenredovisasl delrapportdenna

internationellt slag.kasinospelsverksamhetbeträffande svensk aven
för närvarandeutredningenutbetalningsautomaterNär det gäller är

tillåtande förinomdessabereddendast övervägaatt ramenav
Överskottet från dessainternationellt slag.kasinospelsverksarnhet av

från dennaväsentlig del det totala överskottetärautomater aven
i fasUtredningen kommer övervägaverksamhet. atten senare

tillförasfolkrörelserna kan överskottethuruvida även ett merav
på här harutbetalningsautomater vadomfattande spel än som

behandlats.

Bibehållen marknadsuppdelning5.2

imarknadsekonomi medför allmänhetFri ikonkurrens en
fromma. När det gällereffektivitetsvinster till konsumenternas

traditionellt marknadsekonomisktintelotterier och spel kan ett
utredningens meningeftersom överskottet enligtanläggassynsätt

ändamål. såförbehållas allmännyttiga Iellerskall det allmänna
ändamålet. Enprincipiellt underordnatkonsumentintressetärmotto

därförstatlig regleringfortsatt marknadsuppdelning ärgenom
för-den totala marknaden börmotiverad delstörremen en av

behållas folkrörelserna.
påframförttillfällen kravFolkrörelsema har vid upprepade att

omgångar triss-Penninglotterietstillföras intäkterna extra avav
Enligt utredningensTipstjänsts idrottsanknutna spel.lotteri och

sådana åtgärder motverka folkrörelsernasverksamtmening skulle
lotteri-sådan specialdestinering statligaekonomiska problem. En av

frånsig statliginte i skiljaemellertid grundenintäkter skulle annan
område syfta tillreform detta borde bl.a.bidragsgivning. En att

öka gradenbidragsberoende ochminska folkrörelsernas egen-av
finansiering.
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5.3 Omvärldsförändringar

Internationellt kasinospel påoch spel utbetalningsautomater är
tillåtet i flestade europeiska länder. I Europanumera detär

endast Sverige, Schweiz, Norge, Island och Irland där spelkasinon
internationellt slag inte tillåtna.är Underav tid harsenare

kasinospelsverksarrthet internationellt slag etablerats i Danmark,av
Estland, Lettland, Finland, Polen och Ryssland.

Den internationella kasinospelsmarknaden växer. Inom de
europeiska gemenskaperna kasinospeletomsätter 7,8 miljarderca
ECU eller 16,7 % den totala spel- och lotterimarknaden.ca Alltav
flera svenskar har besökt utländska kasinon funnitoch spelformen
tilltalande.

En svensk kasinospelsverksarnhet internationellt slag skulleav
kunna i integrationen medett det övrigasteg Europa.ses som

pågåendeDen integrationsprocessen inom EG kommer sannolikt
påverka spel- och lotterimarknaden.att EG-kommissionen överväger

f.n. eventuell uniform reglering hela eller delaren av av
marknaden. Det såledeskan inte uteslutas kasinospeletävenatt
regleras. Givet är svensk lagstiftning på områdetatt underlättaren
framtida förhandlingar förutsatt det finns anledning hävdaatt att
nationella såsomsärdrag till kasinospelensamrätt till förmån för
allmännyttiga ändamål. Statliga monopol torde med hänsyn till EGs
allmänna inställning till etableringsfrihet svårare försvaraattvara
även det inte finns några regler förbjuderom statliganu som
monopol.

5.4 Turism och regionalpolitik

Kasinoverksamhet förekommer och planeras i de länder från
vilka utländska turister kommer. Internationella erfarenheter visar

inkomsterna från turisteratt är marginella i dessa sammanhang. Las
Vegas och Monte Carlo undantagenär bekräftar Påregeln.som
populära turistorter Mallorca lokalbefolkningent.ex. försom svarar
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kanDäremotintäkterna.omkring 80 %omsättningen,merparten av
tillströmningvissmedförasverigebildförändradlångsiktigt avenen

därdesvenskar besöka orterochturisterutländska även att
utländskaför besökai ställetfinnskasinoanläggningarna att

vikandeochvalutautflödet begränsas ettkanDärigenomkasinon.
sinförläggautlänningarMotivet förförbättras. attturistnetto

handförstainte iregeldockSverige tordei varasemester som
kasinoverksamhet.på svenskgrundat en

kasinospelsverksamhetklassisketableringEn avav
i lokaler,investeringaravsevärdainternationellt slag kräver

ocksådriftskostnaderna ärlöpandeDeutbildning.utrustning och
Dettapersonalintensiv.mycketverksamheten äreftersomhöga

påetablerasinte kankasinospelsverksamhetsådaninnebär att
befolknings-tillräckligtåret finnsdetdärandra än ettorter om

vissbörAnläggningarnastorstäderna.iunderlag, dvs. envara av
kommunikationerGodaattraktionskraft.få verkligstorlek för att

andraochhotell,tillnärhetparkeringsmöjligheter, restaurangeroch
lönsamhet.för godförutsättningarandranöjesetablissemang är en

internationellt slagkasinospelsverksarnhetinnebärDetta somavatt
realistiskt.inteinstrument ärregionalpolitisktett

fullständigtmedkasinospelsverksamheteninternationella ettDen
verk-kostsamkomplicerad ochspelformerklassiska ärutbud enav

Sådan verksamhetpublik.köpstarktalrik ochkräversamhet ensom
skedestorstadsontrådena. Ii deetableras ettkan endast senaretre

kostnadskrävandemindredenutredningen övervägakommer att om
mellanstoraalternativ förminikasinospel kanverksamheten ettvar

städer.

spelmarknadenillegaladenSanering5.5 av

alla länderkraftigt iminskatspelmarknaden harillegalaDen
internationellt slag.kasinoverksamhetförbudupphävt mot avsom

minsttilluppskattaskanspelmarknadenillegalasvenskaDen en
spelmarknaden utgörillegalaokontrolleradeDenmiljard kronor.
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inte endast otillbörlig konkurrensen det legalagentemot spelet
medför framförutan allt betydande sociala skadeverkningar

eftersom den inte några helsttar sociala hänsyn. Densom kan vara
förödande för den enskilde och utgöra inkörsport tillen annan
kriminalitet.

Utredningen införandetatt kasinospelsverksamhetanser av av
internationellt slag kan verksamt medel förettvara denatt sanera
illegala spelmarknaden.

5.6 Sociala aspekter

Grunden för års1979 riksdagsbeslut förbud enarmadeom mot
banditer detta slags spel ansågsattvar medföra risker för sociala
skadeverkningar. Det ansågs dessutom stötande allmänhetensatt
spelbenägenhet kunde få utnyttjas i enskilt vinstsyfte. Internationell
kasinoverksamhet kan kritiseras på motsvarande sätt. Utredningen

dessa synpunkter fortfarandeanser att beaktansvärda.är
Enligt utredningens mening finns det inga belägg för påspelatt

internationella kasinon nödvändigtvis medför sjukligt spelberoende
och därmed förknippade sociala skadeverkningar. Varken i
Danmark eller i Finland har framkommit något förändrar densom
bilden. En svensk statistisk undersökning påspel utbetalnings-om

gjordes införautomater förbudet 1979 Se avsnitt 1.3. Utredningen
den undersökningenattanser knappast visade påspel utbetal-att

ningsautomater medförde allvarliga sociala skadeverkningar.
I Finland lät Penningautomatförertingen utföra omfattandeen

spelvaneundersökning år 1989. Av denna framgår se bilaga 5 att
83 % finländarna åtminstone gångav i sitt liv påprövaten att

påspela någon penningautomattyp utbetalningsautomat.av
insatserna i allmänhetär små lägre 20 finskaän mark. Flertalet
penningautomater är utplacerade i affärer och bensinstationer.
Spelet sker oftare i sällskap familjmed och vänner iän ensamhet.
Huvuddelen allt spelande tillfällighetsspel,ärav dvs. spelarman
högst eller två gånger månad. Motiveten för spelandetper inteär i
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spänning ochstundsupplevabli rikförsta hand attutanatt en
hänförliga problem,till spelandetupplevda,subjektivtavkoppling.

särskilt störandeinteupplevsSpelandetvanliga.inte särskiltär som
livsföring.felaktigtillinte ledaupplevsoch spelandet en

Helsingfors erbjuderkasinot iinternationelladetSpelet
vinstmöjligheter.ochinsatserbetydligt högrespelformer med

ipennningautomaterspelardenPubliken änär somannanen
ändå tillmöjlighetentordebensinstationer. Detaffärer och vara

lockarförsta handspänning iavkoppling ochstunds somen
allvarligamedföraskulleverksamhetenförRiskenbesökarna. att

utred-i ländersåväl andrai Finlandharsociala problem somsom
ringa.bedömtsningen besökt, som

rustadeinte änsvenskar är sämreDet bör kunna antagas att
kaninternationellt kasinofrestelserdefolkandra möta ettatt som

internationelldärför svensktill. Utredningenupphov att enanserge
någratill allvar-upphovinte kommerkasinospelsverksarnhet att ge

för dennasamhället. Till stödsvenskastörningar i detliga sociala
professor Eckhartartikelståndpunkt anförasbl.a.kan aven

artikeln1991. ISocial Forskning, 4 sägstidskriftenKühlhorn i nr
spelfrekvensmed högiRisken hamnaavslutningsvis attatt vanor

påpåfrestningarna ekonomiska,sammanhängandede därmedoch
tillSverige inte bundenipsykologiska ärsociala och resurser
isammanlagda sortimentettill detenskilda spelformer utan en

välfungerandehögutvecklad ochvariationsrik, teknisktytterst
spelmarknad.

inbegripet spelkasinospelsverksarnhet,förnekasinteDet kan att
förleda till riskfall, kanpå i enstakautbetalningsautomater,

Enkonsekvenser.socialaförknippadedärmedspelberoende och
statligagälleridag detsådan emellertid redan närrisk finns t.ex.

institutionen vidfrån sociologiskaEnligt uppgiftspel.lotterier och
Sverige i dagidet 16 000universitet finnsStockholms personerca

år. Alla slags konsum-50 000 kronorförspelar än permersom
förinnebär riskerindividerenskildafattastionsbeslut avsom

ställningstaganden.oöverlagda
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Någon form begränsning befogad förär motverka socialaav att
skadeverkningar. En sådan begränsning, vanligär ävensom
internationellt, påkrav åldersgräns,är legitimering och registrering
för deltagande i spel. Andra begränsningar kan krav påvara
inträdesavgift för tillträde till spelkasino. Slutligen kan givetvisett
själva spelet begränsas frågai insatser och vinstmöjligheter.om

5.7 Etik och moral

Från etiska och moraliska utgångspunkter kan hävdas spelatt om
tilltalar människans primitiva instinkterpengar och skymmer sikten

för livets bestående värden. Solidariteten med den inte kansom
inse spelet endast äratt ägnat stunds spänningatt ochge en
avkoppling och drabbas spelmani talar onekligen försom restrik-av
tioner.

En förbudsmodell dock inte hänsyn tilltar spelandet ochatt
behovet spel likaär gammalt människan själv.av Samhälletssom
uppgift bör därför kanalisera spelintresset tillatt socialtvara
acceptabla former därför pådöd speletsutan idé. Iatt praktikenta

detär dessutom ställt allt tvivel med nuvarande förbuds-utom att
modell tvingas de spelintresserade däribland de sjukligt spel-
beroende uppsöka socialt ohälsosammaatt och kriminella miljöer.
Den nuvarande illegala spelklubbsverksamheten har betydligt större
negativa sociala konsekvenser vadän legalt kasinospel någonett
gång få.kan Erfarenheterna från bl.a. Danmark visar denatt
illegala spelverksamheten heltnästan upphört kasinospelnär
legaliserats.
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kostnader6 Beräkningar intäkter ochav

Utredningen uppskattar
internationelltsvensk kasinospelsverksamhet slagatt en av

uppgående till ochöverskott mellan 200kan ettgenerera
300 miljoner kronor.

6.1 Marknadspotentialen

Uppskattningar intäkter kostnader avseende svenskoch enav
måstekasinospelsverksarnhet internationellt slag med nöd-av

påvändighet internationella jämförelser. Intäktsmöjlig-bygga
lagstiftningen utstakar. Ettheterna beroende deär somav ramar

blialltför mekaniskt jämförelsematerial kan därföröverförande av
missvisande.

Några bl.a. olikheter i spelvanorytterligare osäkerhetsfaktorer är
Lokalisering, kommunikationer,och konsumtionsutrymme.

marknadsföringutformning enskilda kasinot hardet samt storav
tio %betydelse. I Tyskland kalkylerar branschen med att ca av

på kasino ligger inombefolkningen kan sig spelatänka ettatt som
fem avstånd.till sju mils Omkring 2,5 % befolkningen kan sägasav

gånger år.intresserad kasinot fleramycket och besöker pervara
svårigheten jämförelserMed reservation för direkta medgöraatt

kasinospelsverksamhetens marknadsandel inom EG kan sägas att
påsiffra potential i SverigeEGs för 1989 16,7 % motsvarar en

uppgårkronorår.miljarder marknadsandel3,2 Spelautomatemasca
inom vilket potential i Sverigetill 11,2 % EG motsvarar enca

miljarder2,1 kronor.ca
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Jämförelsen måste dock justeras med hänsyn till den totalaatt
spelmarknaden kan beräknas öka. Dessutom denär internationellt
vedertagna metoden marknadsandelaratt missvisandesummera i
det kasinospelet aldrigatt redovisar s.k. inspelatän beloppannat
gross win dvs. återstårvad efter vinstutbetalning.som Egentliga
lotterier redovisas alltid före vinstutbetalning.

Utredningen uppskattar den totala svenskaatt spelmarknaden
kan växa med 15 20 % eller till mellan 25 och 26 miljarder
kronor kasinospelsverksamhet internationelltom tillåtsslag ochav
förbudet påspel utbetalningsautomatermot upphävs. Marknads-
potentialen dåkan beräknas uppgå till 4 5 miljarder kronor.ca -

6.2 Påverkan på andra marknadssegment

Nya spel och lotteriformer har historiskt haft begränsadsett en
s.k. kannibaliserande effekt och istället tenderat öka total-att
marknaden för spel och lotterier. Kasinospel med internationella
regler kan dock förväntas attrahera vissa ATGs spelarkategorier.av
l Danmark har viss nedgång förnoterats påspel Påhästar.en de

där internationelltorter kasinospel etableras kan förväntasäven en
viss nedgång för det idag tillåtna kasinospelet förströelsekaraktär.av
Totalt kan den existerande marknaden beräknas mellan 0.5tappa
och 1 miljard kronor.

6.3 Intäkter och kostnader från spelbord och ut-
betalningsautomater

En tumregel i internationell kasinospelsverksamhet i Europa är
varje besökare iatt genomsnitt 2000 2500 krkvällsatsar ochca -

förbrukar förlorar mellan 400 500 krkväll. Varje utbetalnings--
mellanautomat 1000 200 kronorgenererar speldag. Spelper-

brukar kunna genomföras under minst 360 årets dagar.av
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utgångspunkt från förhållandenMed finskadanska och bör ett
kasino i internationell klass kunna medStockholm hög räknaav

uppgår700 900 besökare kväll. Om lokalytan till 2 000 kvmper-
l0 20 spelbord 80 100 utbetalningsautomater. Medochryms - -

årligaförutsättningar grossdessa kan det inspelade beloppet win
någon nivåefter tid stabiliseras mellantill 150 och 200 miljoneren

uppgåkronor. Kostnaderna kan beräknas till 60 miljoner kronor.ca
årliga således uppgåDet före skatt beräknas tillöverskottet kan

mellan 110 och 140 miljoner kronor.
Motsvarande överskott för Göteborg och Malmö kan beräknas

till 60mellan och 90 miljoner kronor mellan 40 50ochresp
miljoner kronor.

utgångspunkt frånMed dessa beräkningar kan det totala
frånöverskottet spelkasinon med fullständigt utbudetttre av

spelformer inklusive utbetalningsautomater uppskattas till mellan
200 år.och 300 miljoner kronor per

Som jämförelse kan rninikasinos.k I Finlandnämnas att ett
Täyspotti kan inrymma mellan 30 90 utbetalningsautomater och-

Överskottetnågot någrakanske eller spelbord. kan beräknas till
år.mellan 20 miljoneroch 40 kronor Ett tjugotal rninikasinonper

såledesskulle kunna inbringa 500 miljoner kronor till folk-ca
pårörelsema. Spel med Finland motsvarande antal utbetal-ett

ningsautomater påiute samhället dvs. hotellrestauranger, m.m
utgångspunkt frånskulle förhållandenmed finska kunna ettge

påöverskott och halv miljard kronor.ca en en

6.4 Etableringskostnader

Det förenat med kostnaderär etablera kasinospels-stora att
verksamhet internationellt slag. Till börja med krävsattav
investeringar i lokaler utrustning. Enoch betydande personalstyrka
måste månaderutbildas och fleraanställas, avlönas under innan
några intäkter in.flyter I Tyskland räknar branschen med att
etableringskostnaden genomsnittligt frånöverskottetmotsvarar ett
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års verksamhet i full skala.
I inledande skedeett fordras utländska specialisteratt anlitas. De

kostnaderna förextra denna personal är emellertid övergåendeav
l bilaga 3 redovisasnatur. bl.a. kostnader för etablering.
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överskottetFördelning7 av

Utredningen anser
riksomfattande svenskaskall tillförasöverskottetatt

demokratiskorganisationer med öppenidébuma en
folkrörelse,uppbyggnad

huvudsakligt syftetillskall haorganisationerna attatt
ändamål Sverige,inomallmännyttigafrämja

erhållna medelanvändaorganisationerna skallatt
blandbreddverksarnheticke-kommersiellföruteslutande

och ungdom,barn
folkrörelsernasfördelas mellanskallöverskottetatt

i angivna grunderenligt lagcentralorganisationer samt
skall beslutapådäreftervarje folkrörelse egetatt ansvar

till lokalaöverskottsmedlenfördelningenden vidare avom
föreningar.

Folkrörelsebegreppet7.1

framgått 2.2.5 inteavsnittFolkrörelsebegreppet är en-avsom
idéinnehåll kanbärandepå folkrörelsestydigt. Detta beror att en

folk-Historiskt har äldregenerationer.olikaförha olika relevans
ideal ochfrån ursprungligasinafjärmatsrörelser inte sällan mera

fack-ekonomiska ochförframstå sammanslutningarkommit att som
fåttrollen haroch folkbildandeopinionsbildandeliga intressen. Den

miljö-fram,vuxitfolkrörelserstå Samtidigt hartillbaka. t.ex.nya
förövertagit uppgiftenavseendeni vissa motorrörelsen, somsom

mobilisering.folklig
innefattassammanhangibör dettatill folkrörelseavgränsningenI

199233SOU



86 Fördelning överskottetav

inkomsterna skall tillförasatt lokalorganisationcr riksomfattandeav
idéburna rörelser måste demokratisktsom uppbyggda ochvara

föröppna alla omfattar rörelsens idéer.som

7.2 Allmännyttigt ändamål

Avgränsningen till folkrörelse uppfylls ofta allmännyttigaav
ideella föreningar i § lotterilagen.11 Detsom finnsavses dock
åtskilliga lotteritillståndsberättigade föreningar inte kan räknassom

folkrörelseorganisationer, lokalasom aktionsgrupper,t.ex liksom det
finns folkrörelser inte uppfyller lotterilagens krav,som t.ex
kooperationen och fackföreningsrörelsen. Enligt utredningens mening

detär sådanaendast folkrörelser kan sägassom representera ett
allmännyttigt ändamål bör tillföras inkomster frånsom kasino-
spelsverksamheten. Vad med allmännyttigt ändamålsom avses har
utmejslats i Lotterinämndens praxis. Lotterilagens allmän-
nyttighetsbegrepp bör bibehållas. I övrigt bör överskottet fördelas i
överensstämmelse med de grunder gäller för tillstånd till bingo-som
spel och egentligt lotteri enligt 11 och §§12 lotterilagen. Ansökan

bidrag från överskottsmedel såledesom bör i huvudsak förbehållas
svensk juridisk ideellär förening ochperson 1 harsom tillsom
huvudsakligt syfte främja allmännyttigt ändamålatt inom landet 2
i sin verksamhet huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål 3samt
inte någonvägrar inträde medlem såvida det inte med hänsynsom
till eller omfattningenarten föreningens verksamhet eller syfteav
eller orsak finns särskilda skäl förav detta.annan

Vid prövningen bör särskild hänsyn till vilket behovtas av
inkomster sammanslutningen kan ha försom sin verksamhet.anses
Vid bedömningen behovet inkomster bör hänsyn främstav av tas
till omfattningen ungdomsverksamheten i sammanslutningarav vars
ändamål naturligen kan förenas med ungdomsverksamhet. Denna
reglering skulle bl.a. innebära de politiska partierna skulleatt ges
tillgång till överskottsmedel. Utredningen dock dessaattanser
organisationer inte skall del dessa Däremot kanav pengar. en
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handikapporganisationer.utvidgning diskuteras för

erhållna medel7.3 Användningen av

erhållna uteslutande skall användasUtredningen medelattanser
ungdomför icke-kommersiell breddverksamhet bland barn och

nivå. Yrkesmässig idrotts- eller kulturutövning bör normaltlokal
avhållerinte lotterimedel. Utredningen sig dockfinansieras med

fåfrån detalj beskriva aktiviteter skall stöd. Tidigarei deatt som
sådana försvåraerfarenheter visat pekpinnar kanhar att en

rationell fördelning givnaav resurser.

7.4 En administrativt enkel lördelningsmodell

För administrativa utredningenundvika merkostnaderatt anser
kasinospelsöverskottet fördelas mellan folkrörelsernasböratt

centrala organisationer enligt principer överensstämmert.ex.som
får påHuvudorganisationemamed det statliga aktivitetsstödet. eget

fördelningenbesluta den överskottsmedlennärmareansvar om av
såtill lokala föreningar. flexibel fördelningsnyckel bör utformasEn

hänsyn kan till kvalitetsaspekter och stödet inteatt tas att
byråkratiskamedverkar till statiska och struktureratt cementera

eller nödvändig förändring förnyelse.motverkar och
Fördelningen huvudorganisationernamellan bör göras av en

fristående stiftelse, förutsätts tillgodose helainstans, dett.ex. en som
sådan bådeaktuella folkrörelsekollektivet. I instans kanen

folkrörelserna och representerade.staten vara
En stiftelse bildas regeringen bemyndigas intakan attgenom

lotteriförordning och tillskjuta detbestämmelser denna iom en ny
grundkapital miljoner kronor För stiftelseformen100 behövs.som

från bolag föreningartalar den till skillnad associationer ochatt
någrarättsligt eller medlemmar. Stiftelseninte kan ha ägaresett

ändamål. innebärsig själv sitt Dettaägs eller, rättare sagt,av av
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88 Fördelning överskottetav

varken eller folkrörelsernaatt kanstaten fördelningenstyra av
överskottet till andra de iän lag angivna ändamålen.

Uppföljningsansvaret kan läggas tillsynsmyndigheten som
årligen yttrande huruvida bidragsgivningen står iavger över-
ensstämmelse med riksdagen beslutade fördelningsprinciper.av
Tillsynsmyndigheten bör särskilt uppmärksamma småde
föreningarnas intressen.
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8 organisationsmodellerAlternativa

Utredningen anser
bedrivaskasinospelsverksamheten skall underatt

överinseende huvudman ochav en
kunnaden operativa verksamheten skall utövasatt av

kommersiella spelföretag.

8.1 En huvudman

några Vanligarekasinoverksamheten i statlig regi.I länder drivs
bedrivs privata företag underemellertid verksamhetenär att menav

Åland inter-statlig Finland och drivs denkontroll. Inoggrann
Penningautomatföreningarnationella kasinoverksarnheten s.k.av vars

finnsmedlemmar folkrörelser. I styrelsenutgörs staten represen-av
hälften styrelseledamöterna, däribland ordförande ochterad med av

vice ordförande.
viktigt allUtredningen det allmän synpunkt är attattanser ur

kasinoverksamhet överinseendei Sverige bedrivs under enav
sålundahuvudman. Denna huvudman skall be-ensamrätt attges

frånkoncessionsbeslutdriva kasinospelsverksamhet i form ettav
funktionen likväl kunna utförasregeringen. Den operativa bör av

iupphandlas konkurrens.entreprenörer som
förbehållsMotivet för kasinospelsverksamheten huvudmanatt en

sammanhållet huvudmannaskapär att ett

trovärdighet verksamhetenstörreger en
på kvalitetsprofilunderlättar tillgodoseende kravet högav en

underlättar tillfredsställande kontrollen
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kan förväntas större beaktande socialautrymmege av
hänsyn

finansiell stabilitetgaranterar en
möjliggör utnyttjande synergieffekterav

8.2 Kommersiella operatörer

Att bedriva kasinospelsverksamhet internationell slag ärav en
affärsverksamhet mycket speciellt slag kräver både långvarigav som
branscherfarenhet finansielloch styrka. Verksamheten liksomställer
bank och försäkringsverksamhet påkrav noggrannhet ochstora
exakta rutiner.

Genom flödet penningbelopp lockas kriminellastora elementav
göra lyckan. Säkerhetsrutiner måste därföratt effektivt utestänga

ohederlig Övervak-personal, falskspelare och brottslighet.annan
fårningen dock inte påske bekostnad den ochotvungnaav av-

spända måsteatmosfär eftersträvas kvalitativt högt-som ett
stående kasino.

En nyetablering kasino internationellt slagett komp-ärav av ett
licerat företag genomföra och kräver medverkan specialister.att I
Helsingfors anlitade Penningautomatföreningen brittiska experter

det svenska företaget Cherryföretagen driver verk-genom men
samheten i regi. I Danmark det tyska företagetegen opererar
Westdeutsche Spielbanken GmbH och det österrikiska företaget
Casino iAustria samarbete med bl.a. SAS.

Utredningen det inte finnas anledning förhindraanser att att
svenska eller utländska fårföretag svenska påkasinonoperera
entreprenadbasis. Det kan fråga totalentreprenad därvara om
företaget arbetar självständigt med personal eller i olikaegen
samarbetsformer med folkrörelsema. Genom tillåta fleraatt opera-

åstadkomstörer konkurrenssituation kan bidra tillen som en
effektivare verksamhet och förhindra förhandlaroperatören sigatt
till för del det inspelade beloppet.storen av
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spelbolag8.3 folkrörelseägtEtt fjärde

innebäraskulle kunnaEtt renodlat folkrörelsealtemativ
bilda spelbolag medfolkrörelserna möjlighet ett nyttattatt ges

alternativkasinospelsverksarnhet. För dettabedrivaensamrätt att
får maximalt inflytande verksam-folkrörelsernatalar överettatt

inte beroendeöverskottheten och större attett vara avgenom
rimligtvisnågra bolagets aktiermellanled. En nackdel kan attvara

måste organisationer ochmycket antalkunna ägas stort attettav
försvåras.därmed Vidare kanaffärsmässiga beslutstyrelsearbetets

åtminstonei regi tillkasinospelsverksamhetsägas att egen enen
finansiellt risktagande.förbörjan kan innebära stortett

8.4 Kasino i statlig regi

alternativ innebäraEtt renodlat skulle kunnastatligt att
överför överskottet tillbildar kasinobolag oavkortatettstaten som

folkrörelserna.
för-Motivet för statligt dels kanär attett statenengagemang

säkra och socialtbedriva verksamheten under be-väntas sett
fåkan inflytandetryggande former dels större överatt staten ett

fördelning Vidare kan deverksamhetsöverskottet. sägas attav
utvecklat gediget kunnande beträffandestatliga spelbolagen har ett

område.marknadsföring inom sitt De harteknik, säkerhet och
förhållandeoch stabilitet. Dettavidare finansiella styrkaavsevärden

gäller kasinospels-för spela roll dettalar de kan även näratt en
företagandet emellertidstatligaverksamhet. En utvidgning det ärav

svårförenligt på neddragningar offentligaden sektornmed kraven av
kasinospelsverksamheten.och innebär förstatligandeett av
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8.5 Kasino i privat regi

Ett renodlat privat alternativ skulle kunna innebära att
eller flera privata företag fårett inrätta kasinon överskott tillvars
del överförs till folkrörelserna. Detta dåskeren regelrättgenom en

beskattning spelinkomstema därefter slussas vidare tillav som
folkrörelserna.

tvåDe alternativen föredraär det bedömssenare att om som
väsentligt folkrörelserna inte belastas någotatt med föransvar
driftfrågor finansiellaoch risktaganden. Utan direktett engagemang
finns dock risk för folkrörelsernas andel succesivtatt minskas.en
Utredningen inte behållningen kasinospeletatt skallanser av
tillföras privata intressen.

8.6 Kompromissaltemativ

En kompromisslösning skulle kunna den i avsnitt 7.4attvara
friståendeomtalade instansen t.ex. stiftelse eller ideellen en

förening enligt finskt där folkrörelsemamönster och ärstaten
representerade möjlighet 51äga % aktierna iatt kasino-ges ettav
spelsaktiebolag i övrigt till 49 % ägs statligt spelföretag.som ettav

sådanEn lösning förutsätter tillskjuter tillräckligtatt staten ett stort
grundkapital. Kasinospelsaktiebolaget skulle kunna ensamrättges
koncession bedriva verksamheten för folkrörelsernasatt räkning.
Detta skulle kunna ske detta bolag eller särskildagenom genom
dotterbolag för varje kasino. Dotterbolagen skulle i sin kunnatur

tillägas 49 % svenska eller utländska operatörsföretag.av
Ägarstrukturen beskrivs beskrivs översiktligt på sidan 93.
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Folkrörelsema tillförsäkras det överskottmerparten av som
återstår sedan verksamhetens kostnader frånräknats. Givetvis måste
operatörsföretagen utöver ersättning för nedlagda kostnader ges en
rimlig ersättning för sin kapitalinsats.

Genom sådan lösning tillgodosesen

kravet på inflytande för folkrörelserna
kravet på finansiell styrka eller statligtatt statengenom ett
företag äger 49 % i moderbolaget
kravet på operatörernaatt incitament för viljages att satsa
långsiktigt
kravet på verksamhetenatt blir för sund konkurrensutsatt en
kravet på inte komma i konfliktatt med eventuellen
kommande uniform reglering den internationellaav
kasinospelsverksamheten.

l samtliga alternativ bör verksamheten regleras i lag. Omfattning
och spelformer i särskilt tillståndsbeslutm.m. ettanges av reger-
ingen koncessionen. Detaljerade föreskrifter och anvisningar bör
fastställas tillsynsmyndigheten.av

Fördelningen överskottet beskrivs i flödesdiagram påav sidan 95.
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Beskattning9

Utredningen anser
kasino-folkrörelsedomineradfrånöverskottetatt en

från spelskatt,befriatheltbörspelsverksamheten vara
fri-skallkasinospelsbolagfolkrörelseägt varaatt ett

ochinkomstskattfrån statligkallat
frånbefriatskallarvodeoperatörensatt vara

mervärdeskatt.

folkrörelsemasbeskattningLikformig9.1 av
spelochlotterier

utsträckningispellotterier och ärFolkrörelsernas stor
kontantvinstermedbingospelfrån Endastbeskattning.undantagna
erlagdaprocentenheterspelskattträffas idag tre avav en

kronormed 6 000beskattasRestaurangroulettspelinsatser. per
minsttillstånd till spelfinnskalendermånad treochspelbord om

tillståndetfall. Omi000 kronorgånger vecka och 2 annatper
respektive000 kronormed 3höjs skattenflera spelbordavser

spelföre-kalendermånad. statligaDeochbord000 kronor1 per
återstår desedanbehållningden35 %beskattas med somtagen av

frånräknade.vinsternasammanlagda är
från folkrörelse-överskottethelaUtredningen ettattanser

Likforntighetsskälskattebefriat.heltkasinospel böranknutet vara
enligt dekasinospels-verksamhetbeskattningförtalar aven

medlotterierochspelfolkrörelseanknutnaförgällerprinciper som
kontantvinster ärFolkrörelselotterier medi övrigt.kontantvinster

procentenhetermedbeskattasBingospeletskattefria.idag tre av
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erlagda spelinsatser och entréavgifter. Om kasinospelsverksamhet i
folkrörelsernas regi kommer beskattas innebäratt detta en
utvidgning det beskattningsbara området.av

9.2 Befrielse från bolagsskatt

I likhet med vad gäller för de statliga spelbolagensom bör ett
eventuellt folkrörelseanknutet bolag frikallat från skatt-vara
skyldighet till enligt lagenstaten statlig inkomstskatt.om

9.3 Befrielse från mervårdeskatt

Om anlitasentreprenör för den operativaen verksamheten bör
entreprenörens ersättning befriad från mervärdeskattepliktvara
eftersom mervärdeskatten i fall måste frånannat överskottet.tas
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KASINOSPELSVERKSAMHETEN10 REGLERING AV

Utredningen anser
kasinospelsverksamhet internationellt slagsvenskatt aven

lotteriförordningen,regleras i lotterilagen ochskall
i reglering folkrörelsernascentral punkt denna äratt en

från kasinospel,till överskottetensamrätt
får driften koncession,spelbolag tillensamrättatt ett

fårinte hindra anlitandedenna ensamrättatt av
för operativa driftendenentreprenörer samt

får utvidgadLotterinämnden betydligt roll.att en

10.1 Behovet lagstiftningav

l de flesta kasinospelsverksamheten och utförligtländer är noga
sin kontinentalreglerad. Till har detta grund i och anglo-delen

framförallt funnitssachsisk lagstiftningstradition har behovettmen
samhälleliga kontrollen verksamhetsäkerställa den överatt en som

våra ifrågasättsfram misstänksamhettill dagar betraktats med och
såsom tvivelaktig.moraliskt

Regelverken bestämmelser harnormalt rätt attger om vem som
få tillstånd koncession,bedriva kasinoverksamhet organisator-att

frågor, tillåtna,iska vilka högsta och lägsta insats-spel ärsom
öppethållandetider,belopp, villkoren för tillträde till lokalerna,

den tekniska utrustningen,licensiering personal, kontrollav av
redovisning, tillsynsmyndigheternas verk-regler för bokföring och

samhet, ansvarsregler m.m.
Från straffrättsligt perspektiv det i och för sig inte nödvän-ärett

för kasinospelsverksamhetdigt tillskapa regler svenskattatt ennya
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internationellt slag skall kunna stånd.komma till I §av 4 lotteri-
lagen för regeringen med undantagutrymme spel påges att av
utbetalningsautomater inom landet tillstånd till lotterige om

eller värde i andra fall eller i ordningpengar pengars änannan
i lotterilagen. Om regeringen tillstånd kansom anges straff-ger

varken ifrågakomma enligt 28 § lotterilagen elleransvar 16 kap.
§14 brottsbalken dobbleri eftersom det straffbara området bådai

lagrummen begränsas rekvisitet olovligen.genom
Ovanstående konstaterande innebär inte regleringatt en av

kasinospelsverksamheten skulle mindre vikt. En utförligvara av
reglering är nödvändigtvärtom flera skäl.av

En svensk reglering bör syfta till

möjliggöra etableringatt kvalitativt högtstående kasino-av en
spelsverksamhet internationellt islag Sverige,av

säkerställaatt verksamheten fårendast bedrivasatt under
överinseende huvudman,av en

denna huvudman får anlitaatt för denentreprenörer operativa
driften,

tillgodose högt anspråk påställda långsiktighet,att effektivitet
och säkerhet,

säkerställa överskottet kasinospelsverksamhetenatt att av
tillfaller folkrörelserna,

överskottet i tillräcklig omfattningatt används för avsedda
ändamål,

spelarnas besökarnas rättigheter bliratt tillgodosedda,
sociala skadeverkningar undviks,att
kriminell infiltration eliminerasatt samt
samhällets tillsyn och kontrollatt underlättas.

Utredningen regleringen bör intagenatt del ianser vara som en
lotterilag och lotteriförordning.en ny en ny

SOU 199233



Reglering kasinospelsverksamhet 101av

tillståndsfrågorKoncessionsprövning och andra10.2

påtillståndsfrågoma olikaUtredningen kan regleras treattanser
koncessionsprövning iRegler regeringens bör reglerasplan. om

Lotterinänmdenlotterilagen skall böroch regler vad prövaom
Bådefinnas i lotteriförordningen. regeringen och Lotterinämnden

villkor föreskrifter.skall dessutom kunna meddela särskilda och
Utredningen bedriva kasinospelsverksamheträtten attattanser

förbehållas huvudman.skall en
innehållaDetta innebär lotterilagen kommer be-att att en

ensamrättmonopol för denne huvudman understämmelse attom
förutsättningar fåvissa bedriva kasinospelsverksamhet i landet.

inför etableringPrövning förutsättningar uppfylldadessa ärav om
regeringen.spelkasino internationellt slag bör tillkommaettav av

Vad koncessionsprövningen innefatta iskall bör översiktligt anges
lotterilagen.

frågeställningarEnligt utredningens mening följande centralaär

lokalisering med hänsyn till befolkningsunderlag,
kommunikationer, parkeringsmöjligheter,
sociala hänsyn,
marknadsförutsättningar,
samarbetspartnersentreprenörs lämplighet,allmänna
budgeterade intäkter och kostnader,

minirninivå beträffande inlevererade tillgaranterad medel
folkrörelserna,
finansiella garantier,
bemanningsplan,
personalutbildningsprogram,
redovisningssystem,
säkerhetssystem samt
tillåtna spelformerspelreglemente.
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Koncessionsbeslut föregåsbör samrådsförfarande därettav
Lotterinämnden, berörd länsstyrelse fåroch kommun tillfälle att

sig.yttra
Utredningen det inte möjligt drivaär kasinospels-att attanser

verksamhet internationellt slag storstadsområden,iän dvs.annatav
i Stockholm, Göteborg och Malmö. såledesDet torde inte finnas
realistiska ekonomiska förutsättningar året-runt-öppnaför kasinon av
internationellt slag något någravid eller landets populäramestav
semestermål. Lokaliseringsfrågan betydelseär och bevilj-storav

tillståndandet till kasinospelsverksarnhet måste medprövasav stor
Den utredning skall tillläggas grund för begäranomsorg. som om

tillstånd måste visa det finns reella möjligheter bedrivaatt att
verksamheten företagsekonomiskasunda grunder.

tillståndsgivningenVid ocksåskall beaktas andra omständigheter
de affärsmässigaän förutsättningarna för verksamheten,rent t.ex.

sociala konsekvenser.
Den kunskap professionalismoch fordras för kunna mötaattsom

de krav ställs kasinospelsverksarrthet, finns inomknappastsom
folkrörelserna i dag. måsteHuvudmannen därför ha möjligheter att
överlåta faktiskt driva verksamheten. I lagen bör detattannan
uppställas regler för vilka krav påskall kunna ställas desom

frågakanoperatörer komma i för godkärmande. Det ärettsom
rimligt mångårig,kräva sökande år,har minst tioatt att en egen
erfarenhet internationellt kasinospel. omfattaPrövningen börav

ekonomiskaoperatörens styrka, kontroll bokslut och andraav
relevanta bokföringshandlingar, tidigarede verksamheternaatt

pågenomförts inte kunnat klandras polis-sätt ellerett som av
Skattemyndigheten Det fordras de skalläven ledaatt personer som
arbetet inte kriminellt belastade, påär vilket, skall kunnabegäran
styrkas sökanden.av

Sökanden skall ställa betryggande bankgaranti eller säker-annan
förhet under alla omständigheter tillförsäkrakunnaatt gästerna

vinster och kunna miniminivåviss på ersättning tillgarantera en
huvudmannen.
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innehålla iför de enskilda spelen,skall reglernaSpelreglementet
internationella regler. reglementet kanmed Avöverensstämmelse

framgå för insatsens storlek,och högsta belopplägstaäven samt
gång.sliter tvister under spelets Regle-information om vem som

tillståndsmyndigheten. Spelreglementetgodkännasskallmentet av
anslås finnas tillgängligt förlokalerna ochskall i gästerna.

nödvändigt fastställa klarUtredningen det är attatt enanser
så finnsöppettiderna alltidansvarsfördelning det underintern att en

ställning i lokalerna. Kasinooperatören böri ansvarigföreträdare
föreståndare minst för denne.därför och ersättareutse en en

till grund för ansökningenundersökning skall läggasDen ärsom
förgenomföra. Utredningen alla kostnaderkostsam attatt menar

investeringskostnader, personalkostnader,marknadsundersökningar,
Prövningen börutbildning skall betalas sökanden. görasm.m. av

såsomutifrån presentation gjorts isökandens beskrivning och den
förtydligandenansökningshandlingen. det finnas behov börSkulle av

upplysningarsökanden föreläggas inkomma med kompletteradeatt
information.och

Tillstånd tiddriva kasinoverksamhet bör meddelas föratt en av
år. tillståndshavarenminst tio bör incita-Skälet till detta är att ges

långsiktigtill satsning verksamheten. Det kanment en vara
lämpligt föreskriva koncessionstidkortare under prövo-att en en

tillståndenperiod. Vid koncessionsvillkoren givetvisbrott kanmot
återkallas.

Tillåtna10.3 spel

fåspel inom kasino bör iDe skall anordnas ett angessom
frågalotterilagen. kort-Det blir i första hand roulettspel, ochom

på Påutbetalningsautomater. kasinonspeltärningsspel samt av
regel roulettspel; fransk ochslag förekommerinternationellt som

Baccarat och Craps. Vilka spelvariant, Black Jack,engelsk typer av
aktuella i Sverige delsbli beroendeärkan komma att avsom

efterfrågantillåta olika spel, delslämpligheten typeratt avav
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de olika spelen. Utredningen har inte funnit anledning förordaatt
någon inskränkning i lag det gällernär anordnarätten spel vidatt
internationella kasinon. Däremot kan det lämpligt låtaattvara
regeringen bestämma spelforrner och regler i särskilt spelreg-ett
lemente för varje kasino.

En beskrivning några klassiska kasinospel lämnas i bilaga 4av
till denna delrapport.

frånIntäkter utbetalningsautomater ofta väsentliga inkomst-utgör
källor för utländska kasinon. I Las Vegas utbetal-utgör
ningsautomaternas andel omkring 65 % kasinots vinst ochav
motsvarande siffra i Tyskland omkring 50är %. Utbetalnings-

betydelse tillfrågadeautomaternas operatöreruppges av vara
ökande.

Utredningen kasinonäven svenska bör rättattanser attges
använda sig utbetalningsautomater i sin verksamhet. Utvecklingenav
visar utbetalningsautomatema naturligär och integrerad delatt en

kasinospelsverksamheten. Dessutom kan inteav utan storaman
ekonomiska uppoffringar avstå från Frågan tillåtandedessa. om av
utbetalningsautomater för kasinospclsverksamhetenutom ramen
kommer behandlas inärmare utredningens kommande slut-att
betänkande.

10.4 lillträdeskrav

Utredningen spelkasinon skall tillgängliga förattanser vara
allmänheten. Inga andra begränsningar inskränkningareller bör

de föranledda sociala,göras än ordnings-är eller andrasom av
liknande skäl.

Rätten in kasino och delta i spelet bör socialaatt ett av
Ålders-skäl tillbegränsas år.minst fyllt 18personer som

begränsningen, hindrar ungdomar delta i påspelet kasinon,attsom
bör skrivas påi lagen. Gäster bör begäran kunna förete
legitimationshandling.
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finnsDäremot inte anledning föreskriva behövergästernaatt att
medlemmar i särskild sammanslutning eller klubb för havara en att

påspela kasino.rätt att
Berusade eller andra olämpliga skall kunna vägraspersoner

inträde. Kasinot bådeskall och skyldighet avvisarätt attges per-
ordningen ellerstör beslagits med fuskat.ex.soner som attsom

försökteller fuska i spelet.att
l vissa tillåtetländer det inte förär närboende besöka ochatt

spela kasino. Utredningen inte det finns skälett att attanser
någrainföra inskränkningar invånare påför den där kasinoverk-ort

samheten bedrivs. Erfarenheter från sådanautlandet visar att
spelförbud stimulansnärmast till illegalt påär spel den orten.en

10.5 Registrering och TV-övervakning

Utredningen skäl talar för generell registreringattanser en av
alla kasinogäster. sådanEn registrering skulle visserligen kunna
medföra vissa avstår frånheltgäster besöka kasino. Iatt att
Tyskland och England registreras alla besökare.

Registrering särskilt motiveradär det gällernär personer som
fusk eller falskspel påverkaförsöker spelet eller ledgenom ettsom

i ekonomisk brottslighet utnyttjar kasinot för tvättaatt svarta
Förpengar. förhindra den transaktioner kan allaatt typen av

växlingar och jetonger registreras. För kunnaav attpengar
kontroll och registreringöver alla växlingar krävs dels regi-av
strering, dels växlingen i särskilda kassor.görsatt

Registrering ocksåkan motiveras ordningsskäl. Personerav rena
vid tidigare besök störande eller berusadeuppträtt kan för-som

hindras komma i lokalerna krav legitimation upprätthålls.att om
För det möjligt identifieragöra de särskildatt att personer som av
anledning bör tillträdevägras registerär nödvändigt.ett

Registreringen skulle kunna omfattaäven ute-personer som
från andra in-stängts eller utländska kasinon, för falskspelt.ex.

eller tvätt pengar.svartaav
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På utländska kasinon förekommer allmänt TV-kameroratt
används del i säkerhetssystem, för bl.a. övervakaett attsom en
spelets genomförande och kontrollera Kamerornagästerna. fyller

funktionenäven kontrollmedel för Tvistergästerna.att ettav vara
uppstår mellan och croupierergäster vad faktisktsom om som

förevarit kan snabbt lösas uppspelning videoband.genom en av
Enligt 5 § 1 lagen 1990484 övervakningskamerorst om m.m.

får tillstånd använda övervakningskamera, riktasatt motsom en
plats dit allmänheten har tillträde, meddelas endast sökandenom
kan ha befogat intresse få kamerananvända ochett attanses av att
detta intresse inte lika väl kan tillgodoses något Till-sätt.annat
stånd skall kunna meddelas dessa grundläggande förutsättningarom

uppfyllda och informationenär förmedlaskan kameranom som av
ringa betydelse förär enskildas integritet När det gällerav m.m.

fall där riskerna integritetsintrångför fordras förär större att
tillstånd skall kunna meddelas intresset tillgodose detatt att av-

ändamåletsedda så starkt det skallär företräde framföratt ges
intresset enskildas personliga integritet.värna I 6 § lagatt samma
föreskrivs tillstånd kan förenas med behandla ellerrättatt ett att
bevara bilder sökanden har särskilda behov detta.om av

Övervakningen inom kasinolokalema, vid reception och i lokaler-
för övervakning spelborden och spelens genomförande, börna av

så angelägna de kan de enskildasöverväga personligaattanses
dåintegritet intresset förebygga brott och möjlig-gästernaatt ge en

het klandra för spelets genomförande.sättet Detta gäller ävenatt
behovet dels behandla, dels bilderna.bevara Möjligen fordrasattav

förändraslagen för det möjligt övervakagöra medatt att att
kameror.

Registrering och användande TV-kamerorgästerna förav av
kontroll spel och fordrar enligt gällande tillståndgäster rättav
enligt datalagen 1973289 och lagen 1990484 över-om
vakningskameror m.m.

Vid koncessionsprövningen frågorbör dessa behandlas. Av
konstitutionella skäl mindredet lämpligt regeringens beslutattsynes

beroendegörs lägre instansers prövning. I dessa lagar bör därförav
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tillstånd i fall regeringenföreskrivas inte krävs de saken.prövatatt

Personal10.6

årall anställd personal skall fylldaI lagen bör 18attanges vara
får för eller för räkningingen anställd delta isamt att annansegen

dånaturligtvis inte gälla för situationerspelet. Spelförbudet skall de
i genomförande, iden anställde medverkar spelets kort-t.ex.som

spelet Black Jack.
Spelförbud för de anställda bör införas för förebygga fuskatt

från de leder spelet.personer som
måste på kasinopersonalensStora krav ställas kunskaper och

erfarenheter. Detta gäller i synnerhet de leder ochpersoner som
övervakar spelet vid de olika borden. Traditionellt kasinospel kräver

bordenpersonalen bemannar snabbt klarar kon-att attsom av
trollera insatser vinstutbetalningar,och behärskar reglerna ochgöra

följakan internationellt förekommande rutiner tekniker.allmänt och
ocksåDet fordras vaksamhet för snabbt kunna falskspel.att avstyra

på påDe krav kunskap ställs personalen kan endast mötassom
bådemed omfattande utbildning, fortbildning.grund- och Man

måste därför räkna med det kommer viss tid innantaatt att etten
beslut förverkligas ikasinoverksarnhet kan awaktan attom

stårutbildad förfogande.och intrimmad personal till Det torde
ocksådärför bli uppgift utarbeta särskilda utbildningsprogramatten

för påde krav uppställs personalen.mötaatt som

10.7 Verksamhetsföreskrilter

Kasinospelsverksarnheten omgärdas reglering.bör en noggrannav
förAnvisningar föreskrifter bör hur verksamheten i detaljoch ges

några områden.utredningenfullgöras. Här vill peka viktigaskall
Frågorna i lotterilagen, lotteriförordningen, i villkor förkan tas upp
tillståndet, koncessionsvillkor i interna bestämmelser.samt
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Spel kredit bör överhuvud tillåtas.inte Som betalningtaget
för deltagande i spel eller för spelmarker får endast godkännas
kontant betalning, resecheck eller säkerställt betalningsmedel,annat
certifierad check eller betalkort, kontokort eller liknande.

Polismyndigheten och tillsynsmyndighetens personal har fritt till-
träde till lokalerna under tjänsteutövning. Sådan personal har inte
rätt delta i spelet.att

Under kasinots öppettider bör företrädare för tillstånds-en
havarenoperatören finnas på plats för kontrollera speletatt att
följer givna för vid behov ingripa isamt att spelet.normer
Dessutom bör det finnas särskild personal för kasinotssom ansvarar
säkerhet och god ordning upprätthålls.att

Utredningen det bör finnas särskildatt regelanser en som
förbjuder personalen gåvor och dricksatt förta emot räkning.egen

sådanEn regel förebygger risken för samarbete mellan anställda
och gäster.

Bruket dricks tipsatt allmäntär förekommande vidge
kasinon internationellt slag världen Dricksav över. lämnas vid t.ex.
roulettspel oftast vid pågästen vinst plein ochav rent nummer
dricksen brukar värdet insatsen. Demotsvara drickspengarav som
lämnas pågästerna de kontinentala kasinonaav är väsentliga
inkornstkällor för anordnarna. I Tyskland dricksenutgör den huvud-
sakliga inkomstkällan för personalen. Det kan hävdas dricks-att

föråldradär löneforrnsystemet inte hör hemma ien som ett
modernt samhälle. Om dricks alls skall förekomma bör detta göras
frivilligt och krav.utan

En gäst önskar dricks bör dock kunna tillåtassom dettagörage
under förutsättning dricksen tillgodoräknas helaatt personalstyrkan
och drickens samlas i särskildaatt förvaringslådor tronc vidupp
de olika borden.

Lådoma skall försedd tvåmed lås.skilda Tömning ochvara
redovisning lådorna påbör ske sätt medav spelbordenssamma som
förvaringslåda för växling. Dricks bör fördelas mellan kasinos
anställda enligt grunder påoch villkor fastställts tillsyns-som av
myndigheten.
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viceochtill spelmarkerför växlingreglerUtförliga pengarav
mycketkasinospelnödvändiga eftersom omsätter storaärversa

medföra förlusterkännbararutiner därvidlag kanBristandebelopp.
utförliga reglerintresseiliggerkasinot. Detför även gästernas att

för växling har upprättats.
i kasinots växel-tillkunna växlasbör endastSpelmarker pengar

värdetcheckmedvinst bör kunnaUtbetalning göraskassa. omav
frånvinstUtbetalningbelopp.i förväg bestämtöverstiger ett av

också får check detmed ärutbetalningsautomater bör göras om
fråga belopp.storaom

vidkunnatill spelmarker bör görasVäxling kontanterav
croupierema läggerförutsättningendast underspelbord att

förvaringslådalåst vid bordet.i särskildkontanterna en
andraellerFörvaringslådan avlägsnasskall inte kunna öppnas av av

förvaringslådan dagligenchefsfunktionärer. Tömning görsän av
två dessaEnbordetvidsedan spelet avslutats avpersoner.av

anställdtillståndshavarenoch bör intebör varautses avpersoner
förvaringslådans lås. Dentill detoch skall inneha nycklar ena av

ledning.kasinotstillhöraandre skallpersonen
Över spelet,statistiksärskilddels föras övervarje spelbord bör

Över innehållförvaringslådomas bördels inspelat belopp.över
särskildaredovisning. Denekonomisksärskilddagligen upprättas

innehållförvaringslådomas kon-registreringen görs över avsom
redovisningen.ekonomiska Attsärskildatill denbör fogastanter

båda kon-bekräftasredovisningen korrektupprättats attgenom
redovisningen.undertecknartrollanterna

öppethållande10.8

öppethållandekasinonsvanligtPå detkontinenten är är att
tillstånds-särskildai deantingen i lag ellerskerDettaregleras.

kasinospelsverksamhet. Det kan övervägasbedrivabesluten omatt
imöjligtskullefrågan i lagen. Detregleras ävenbör attvara

kasinospelsverksam-tidervilkakoncessionsvillkoren under somange
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fårheten bedrivas. Detta behöver inte igöras detalj metn ramarna
bör anges.

10.9 Entréavgin

Utredningen lagen böratt regeringenanser möjlighetge att
föreskriva entréavgift i koncessionsvillkoren. Skälet för detta delsär

entréavgift tydligtatt markeraren deltagande i spelet byggeratt
medvetet beslut, delsett entréavgiften kanatt bortsortera personer

inte borde spela kasinosom ekonomiskaett skäl.av
Regeringen har möjlighet då fastställa denatt högsta tillåtna

avgiften så inteatt besökarestora frånutestängsgrupper kasinospel.
Erfarenheter från Danmark visar dock entréavgifter påverkaratt
besöksfrekvensen och spelbenägenheten hos gästerna negativtett
sätt. Summan entréavgifternas värde iav är sammanhanget dess-

försumliga.utom

10.10 Marknadsföring

I vissa länder förekommer restriktioner i fråga kasinoföre-om
rätt marknadsföratagens sinatt verksamhet. I England allär

reklam för spelklubbama förbjuden. För svensk kasinospelsverk-
samhet bör inte uppställas regler begränsar rätten mark-som att
nadsföra verksamheten i syrmerhet skälen för inrättaettom av att
kasinon förhindraär eller begränsaatt det illegala spelet. Kasinona
bör ha frihet själva utforma sinatt reklam. De begränsningar som
kan förordas beror närmast allmänna etiska och sociala hänsyns-
taganden gäller för sprit och tobaksreklam.som t.ex. En metod att
marknadsföra kasinon kan gratis delaatt spelmarkervara förut att
locka Huruvidagäster. detta skall uppfattas otillbörligt ellersom
inte måste övervägas särskilt. Tillståndshavaren skulle kunnat.ex.
förbjudas gratis dela spelmarker Ävenatt till besökarna.ut ett
sådant ställningstagande skulle kunna värt beaktaatt detvara om
skulle kunna uppfattas otillbörlig marknadsföringsom kasinospel.av
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Sidoverksamhet10.11

håll spelverksamheten förenas medPå skallvissa utomlands
särskildakasinon skallI franskasocial eller kulturell verksamhet.

och andra liknandeför offentliga konserterlokaler inrättas
nödvändigtlämpligt ellervarkenkulturella tillställningar. Det är att

Sverige. Det tordesådan kasinospelsverksarnhet iuppställa krav för
inriktning i sigsärskildaallmänna ellerkasinoverksamhetensvara

underhållningför ellerskall avgörande annatsom vara om
ingå inte.i ellerskall verksamhetenkulturellt utbud

många finns resturangrörelser. lönsamheten ochI kasinon
vid kasino börbehovet utbud spel avgörasandra än ett avav

Ävenförfattning.i lag ellermarknadsmässiga skäl och inte regleras
frågan drivassådan restaurangrörelse skallsidoaktivitet somom en

tillbör med hänsynkasinoägaren eller avgörasav av annan
kasinots allmänna inriktning. Inter-marknadssituationen och

förväntasnationella erfarenheter visar det besökarna attatt enav
själv-kasinots lokaler ochklass finns inomgod att,restaurang av

rättigheterna rörandefallet, omotiverade begränsningar iinga görs
serveringstillstånden.

drycker skallEnligt § 1977293 handel med46 lagen om
Tillstånds-01.00.servering alkoholdrycker avslutas klockansenastav

serveringensfår andra tider förmyndigheten dock bestämma om
råd angivitsina allmänna till lagenbedrivande. Socialstyrelsen har i

serveringstid behandlasframställning förlängd böratt en om
också i praxis i vissarestriktivt. Detta blivit fallethar även manom

serveringstidentillställningar utsträckerenstaka fall eller vid vissa
komplikation i sammanhanget kantill klockan En02.00 03.00.-

tillhandahålla ochkravet sigharrestauratören matattattvara
helaomfattning undertillse i tillfredsställandedennaatt serveras

någotintealkohol och spelserveringstiden. Kombinationen ärav
följa fordras vaketvid kunna speletproblem kasinona. För ettatt

ordningsproblernstörningar eller skulleförsinne. Sannolikheten att
uppstå på alkoholserveringen vid svenska kasinongrund ärav
försumbar.
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Det finns heller inga vägande skäl begränsa rättenatt endastatt
besöka kasinots eller underhållningsavdelningrestaurang för de

inte intresseradeärpersoner spel ellersom inte har fyllt 18av som
år.

Även beträffande lämpliga lokaler bör få friaoperatören händer
finna acceptablaatt lösningar på hand och särskildegen utan

reglering. Valet lokaler skall dock kunnaav prövas och villkoras av
regeringen i samband med koncessionsprövningen.

10.12 Junkets

I vissa länder, Polen, tillförs kasinospelsverksamhetent.ex in-
komster s.k. junkets. Junketsgenom är organiseraden gruppresa
för besöker kasinopersoner under i förvägsom ett bestämd tid.en
Syftet med är deltagarna skallatt spelaresan kasinot. Alla
kostnader för och uppehälle betalasresa m.m. av resans
organisatör. Vidare brukar det också förekomma arrangemang av
nöjes- och förlustelsekaraktär vid sidan själva spelandet.av

Utredningen inte ställning tilltar junkets bör tillåtas iom
Sverige. Om företeelse skall bör regleraccepteras för hurges
junket-resor skall organiseras och kontrakteras. Det vanliga är att
detaljerade avtal träffas åmellan, sidan, de enskilda deltagarnaena
och arrangören åoch, andra sidan, kasinot. Sådanaav resan avtal
brukar innehålla uppgifter om

antal dagar och timmar under vilket gästerna skall delta i-
kasinots spel,

minsta belopp skall växlas in i jetonger,som-
varje vidgästatt ankomsten skall nedsätta garantisumma- en

hos kasinot,
högsta och lägsta insatserna i spel vid borden,-
inväxling jetonger till kontanter inte förränav görs viss dag.-
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ocksåFörutom dessa punkter skall övriga nödvändigaanges
förutsättningar organiseringför spel och i Övrigt.gruppens av resan
Förutsättningarna för junket-resor skulle dels kunna behandlas som

tillståndsgivningen,särskilda villkor regeringen i samband medav
dels i kasinots spelreglementet.behandlas

10.13 Tillsyn och kontroll

ifrågaMed hänsyn till verksamhetens kan inte kommanatur att
tillståndsgivning,marknadskrafterna fritt Statlig tillsynspelrum.ge

viktiga faktorer föroch kontroll sund kasinoverksamhet.är en
fåHärvid förutsätts Lotterinämnden betydligt utvidgad roll.en

För kasinospelsverksamhet internationellt slag krävs ävenav
såbestämmelser villkorenreglerar för spelverksamheten attsom

spelarnas intressen tillgodoses samtidigt huvudmannens ochsom
eventuella berättigade vinstintressen beaktas.operatörers

ståKasinospelsverksamheten bör under tillsyn särskildav en
myndighet. Tillsynen anförtrosbör enda myndighet för bl.a.atten
uppnå effektivitet och konsekvens i tillämpningen. Uppgiften att

kontroll tillsyn anförtros Lotterinämnden.och börutöva
Operatörer måsteanlitas för operativaden verksamhetensom

tillståndsplikt,underkastas tillsynmotsvarande och kontroll.
På påden personal anlitas croupierer eller sättannatsom som

påhar för bedrivande ställas tadelfrispelets bör kravansvar en
bakgrund och dokumenterade förekommandekunskaper spel-om
former. påLotterinämnden utfärda licensbör grundval lämplig-av
hetsintyg och bevis godkänd utbildning.om

Lotterinämnden bör för typgodkärmande spel-även ansvara av
marker och teknisk utrustning. förseddaSpelmarker skall medvara

Tillståndkasinos märke eller logotype. anordna spel medatt
roulettbord innefattar skyldighet förete godkänt bevisatten om
besiktning rouletthjul. Besiktningen skall visa sarmolikhetenattav

påför vinst enskilda i hjuletlika alla och hjuletär stor attnummer
försetts med besiktarensplomberats märke firmasamt som anger
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och dag för besiktning. Rouletthjul saknar plombering påellersom
vilken besiktarens märk avlägsnats får inte användas vid spel.
Besiktning skall därefter årligen. Innan påbörjasgöras spel skall
plomberingen och besiktarens märke kontrolleras föreståndaren.av

Tillstånd anordna spel med utbetalningsautomateratt innefattar
skyldighet förete godkänt bevis besiktningatt maskinerna.en om av

Bevis skall tillställas tillsynsmyndigheten.
Besiktningen skall bl.a. visa utbetalningsprocenten inte under-att

stiger 80 procentenheter, maskinen förseddt.ex. medäatt ett
räkneverk visar samtliga insatser och utbetalade vinster,som att
räkneverket inte kan nollställas, påenskilt spel maskirenatt ett

längre sekunder.än Räkneverk, mikrochips, banden medvarar tre
symboler och övriga delar förär avgörande spelet plomteratssom

besiktaren så intede kan avlägsnas eller ändras. Masknatt skallav
försedd med märke besiktarens firma och dag förvara som anger

besiktning.
Utbetalningsautomat saknar plombering eller på vilkensom

besiktarens märke fåravlägsnats inte användas vid spel. Besiktning
skall därefter årligen.göras Besiktning skall även sedangöras
maskinen genomgått reparation. Besiktaren skall i protokoll intyga

maskinen inte för konstruktivaatt ändringar ellerutsatts att
plomberingama brutits. påbörjasInnan spel kan skall plomberingen
och besiktarens märke kontrolleras föreståndaren.av
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Kommittédirektiv
E§I@

E351

199122Dir.

lotterilagstiflningenEn översyn av

199122Dir.

1991-04-11regeringssammanträdeBeslutvid

anför.StatsrådetWallström

1Mitt förslag
lotteri-förtillkallas överkommittéparlamentarisktEn attsammansatt se

lagstiftningen.

innehållhuvudsakliga2 Uppdragets
förgradi högre änmånfolkrörelsernai vadundersöka,börKommittén

lotterierintäkterökadeverksamhetsinfinansieranärvarandekan avgenom
förenklaellermöjligtkontrollsynpunktarmåndet atti vadochspeloch ur

lotteriformer.avregleravissa
lag-Översynen förändringar görförslag attledatillbör samtidigt somom

tillämpa.ochförstå. överblickablir enklarestiftningen att

Bakgrund3
ja-i kraft den l1988839 träddeändrad1982 101lLotterilagen senast. lotteri-gällandetidigaredenväsentligadelarpiliLagenbyggernuari 1983.

IotterilzigenhuvudregeliEn19821012.upphavd19392207.förordningen
ändamål det all-ellerideellatillfallaskalllotteribehållningenär ettatt av

männa.
1988839.SFSjanuari 1989kraft den lträdde ilagenVissaändringar

finan-folkrörelsernaförunderlätta attfrämständringarnaSyftetmed attvar Änd-15.1987882141ochspelprop.lotterierverksamhetsierasin s.genom
itillåtna Iot-harblivitutsträckningvissipenningvinsterinnebärringarna att

tillståndstvånget sådanalot-förtidigaredetVidare harterier bingospel.och
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terier anordnashuvudsakligeninom endast kommun,som medersattsen
registrering.Samtidigtmeddessalagändringarsänktesskattenpå bingospel
medpenningvinsterfrån 5,5 till 3 omsättningenoch vi-procent procentav
dare skattenbort allavarulotterier.togs bingoäven medenbartvaruvins-
ter.

Den nuvarandelotteriförordningen19811012, ändrad 1989274senast
regleraravgifter för bevis tillståndtill lotterier, typgodkännanden lot-om av

och bingobrickor godkännandeter kontrollutrustning.Den 15junisamt av
1989trädde vissaändringari kraft bl.a. innebar avgiftenför bevisattsom

registreringsänktesfrån 800till 300kr. SFS 1989274.om
SverigesRiksidrottsförbundochFolkrörelsernasSamarbetsorganför lot-

terifrâgor har i skrivelsertill regeringenden 11juni 1990respektiveden 10
september1990C90l3l8FU. C901820FU påtalat gällandebestäm-att
melserhindrar angelägenutvecklingoch förnyelse den lotteri- ochen av
spelverksamhet bedrivs folkrörelserna.De sig därför intesom av anser
kunna till de tekniskalandvinningarta redanutnyttjas devara som stat-av
ligaspelbolagen.Dessaförhållanden påtalatshar i motioneräven till riksda-

bet. l98990Kr502 ochbet. l99üf9lzKr509.gen
Riksdagenskulturutskott har i sitt betänkande lotterifrågor bet.om

199091KrU8 Sf uttalat lotterilagenbehöver Enligt utskottetatt över.s. ses
böröversynengöras utredningvari ingår för dei riksda-aven representanter

företräddapartierna.Riksdagenbeslöt sinmeninggen regeringenatt som ge
till kännavad utskottethadeanfört i dennadel rskr. 31.

Regeringen åretshari budgetpropositionprop. 1990912100bil. 15 102s.
föreslagit den förövregränsen vinsternasstorleki bingospelatt höjsfrånett
halvt till basbelopp.helt sådanEn ändringett skulleökaintressetför bingo-
speloch folkrörelsernamöjlighet ökasinaintäkter bingospel.ge att av

Riksdagenskulturutskott har hemställt riksdagenbeslutar dennaatt om
ändring l2§tillägg till lotterilagen199091KrU18. Riksdagenettgenom
har antagit det vid betänkandetfogade ändringförslagettill i lotterilagen
rskr. 231.

Problem4

För folkrörelsernahar lotterier tradition varit betydandeinkomst-av en
källavid sidan statligtochkommunaltekonomisktstöd.Omsättningenav
den totala spelmarknadenhar ökat underåttiotalet. Den tidigare kraftiga
tillväxten pä det statligalotteriområdethar under år. Demattatsav senare
statligaIottericrnastårändåför huvuddelen ökningenmedanfolkrörelse-av
|tI|ltllLIlIiI andel amisiittningcn.relativt har minskatsedan 1975.sett.n
En vissåterhämtningfor folkrörelsernasdel kan under år.noteras senare
Omsättningenpahingospelhar ökat tack de tidigarenämndaändring-vare
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förhållandenDessa1989.år gerkraftträdde ilotterilageni bl.a. somarna för-förvidtaskan attåtgärderytterligarevilkaundersöka somanledningatt lotterierintäktersigskaffafolkrörelserna genomför attmöjligheternabättra
spel.och

bero-bl.a.föreningarnaärförutvecklasspelmarknadenhurFråganom tillmöjligheterutnyttja deförmårdessa attutsträckningvilkenende iav lotterilag-iändringarnadespel senasteochlotterierintäkterökade somav harbingospeliomsättningenkonstaterakunnat attharManstiftningenger. tidi-änbetydligtstörreblivitharnettobehållningenochpåtagligtökat att
andelsinstoraidrottsrörelsenallt genomframför somtordeDet varagare. intäktsmöjlighetema.ökadefördel dedragitbingoverksamheten avav inteavseenden.olikaiförbättrasbehöverlotterilagennuvarandeDen

harsvåröverskådligochDenärhänseende.redaktionelltochformelltminsti
ioch överarbetasdärförbehöver sesLagen omtillämpa.svårsigvisat att

frågaiuppståttbl.a.hartillämpningenvidOklarheterhänseende.språkligt
bedrivsilotteriertillståndtill merbeslutar sommyndighetvilken omsomom bedrivandeochlotteriallianserfrågor avDet gällerkommun. t.ex. omänen

medier.liknandeochlokal-TVilotteri

5 Uppdraget
innehåll.huvudsakligauppdragetshar jaginledningsvis angett

omfatta.börfrågor översynennågrapåföljande pekai detJagvill som
positivtåtgärdertillförslagfram somochläggaundersökaKommitténbör
lotterierfrånintäkteröka sinamöjligheterfolkrörelsernas attpåverkakan

kanlotteriintäkternaundersökasärskiltdärvidKommittén bör omspel.och
öka genom möjligheternärvarande attför an-grad äni högre gesfolkrörelsernaatt- teknik.lättkontrolleradmodernvändasigav möj-det ärlotteriformer.vissaavreglera omellerförenklaytterligareatt- ochkontrollsynpunkt.frånligt

penningvinster.medlotteriertillmöjligheterytterligareöppnaatt-
iträddelotterilagenbl.a.iändringarde somutvärderaKommittén bör

redovisakommitténävenbördettasambandmedjanuari 1989.lkraft den 1
ochöver-lagändringarnaefterdeutveckling senastefolkrörelselotteriernas
bör görasJämförelserutifrån detta.någraslutsatserdrakanväga manom

lotterierna.statligadeutvecklingenmed av överkla-överlagtekniskaöversynendentillanslutning seibörKommittén
andramedjämförelseefterlcl behövsoch,guntlvlicstiiimiiclxcinzi ennm

medförakanförändringarföreslåsådanaförvaltningsärenden. somlikartade
beslutshantering.snabbenkelochen
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Kommitténböräven över reglernase avgifterochiom mån behovföre-avslåde förbättringaroch förenklingar kan behövas.somKommittén bör särskilt beaktahur behovet tillsyn och kontrollav skalltillgodosespå enkeltett och ändamålsenligtsätt.Kommittén bör beakta de förslag lagts framsom i betänkandetSOU198824 Lotteri i radio ochTV.
Efter överenskommelseen år 1990mellan finskaoch svenskaregering-har insats-arna och vinstbeloppenvid spel fartyg i internationell trafikhöjts. Kommittén bör överväga motsvarandeom höjning kan görasocksåvadgäller roulett- och kortspel i Sverige.
Det bör ståkommitténfritt utöveratt vad direkt härsom utredaanges ochläggafram förslagtill ävenandraåtgärder positivtkan påverkasom folkrö-relsernasmöjligheter skaffaatt sig intäkter lotteriergenom ochspel.

6 Arbetetsbedrivande
Kommittén bör avslutasitt arbeteföre utgången 1992.av marsFör kommitténsarbetegäller regeringensdirektiv till samtligakommit-téer och särskildautredareangåendedels utredningsförslagensinriktningdir. 198405, dels beaktande EG-aspekteriav utredningsverksamhctendir. 198843.

7 Hemställan

Medhänvisningtill vadjag har anfört hemställernu jag regeringenatt be-myndigardet statsråd har till uppgiftsom föredraatt ärenden lotterieromm.m.
tillkallaatt kommitté- en omfattad kommittéförordningen- av1976119 medhögst8 ledamöter.med- uppdragatt över lotterilag-sestiftningen.

att utse ledamöterna- en av ordförande.att vara samtbeslutaatt sakkunniga.- om sekreterareexperter. och biträdeannatkommittén.

Vidarehemställerjag regeringenatt beslutar kostnadernaatt skallbelastafemtondehuvudtitelnsanslagUtredningarm.m.

8 Beslut

Regeringenanslutersig till föredragandensövervägandenoch bifallerhenneshemslällan.
CivildepartementetREGERINGSKANSLIETS

OFFSETCENTRAL
Stodtholm1901
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Principskiss till kasinoreglering i2Bilaga en
LOTPERILAGny

återges principskiss till relativtbilaga hurl denna en en
kasinospelsverksamhet med internationelladetaljerad reglering av

infogats iSkissen har tänktregler skulle kunna utformas. en
lotteriformer utförligtframtida lagstiftning där alla spel- och är

reglerade.

LOTTERILAG

bestämmelserkap. Gemensamma1

Traditionella lotterier2 kap.

Vadhållning3 kap.

Kasinospel4 kap.

Definitioner

förstås enligt roulettspel, Black Jack,Med kasinospel denna lag1 §
påBaccarat, liknande spel spelCraps och andra samt

utbetalningsautomater.

vinst i formMed utbetalningsautomat spelautomatavses som ger av
eller liknande.värdebevis, spelpoletterpengar,

utbetalningsautomater med begränsade insatser ochFör spel
särskilda bestämmelser.vinstmöjligheter gäller
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Tillstånd m.m.

Tillstånd2 § anordna kasinospelsverksamhetatt och besluta omsärskilda villkor i samband därmed återkalla eller begränsasamt
sådant tillstånd meddelas regeringen eller den myndighetav somregeringen bestämmer.

Tillstånd får meddelas endast det kan verksamhetenom antas att
kommer bedrivas på från allmänatt synpunkt lämpligtett sätt samtenligt meddelade föreskrifter, villkor och bestämmelser.

Kostnader för utredningar fordras enligt denna lag skall betalassom
sökanden.av

3 § Tillstånd anordna kasinospel fåratt endast lämnas till ett
svenskt aktiebolag tillägs hälftenän stiftelsensom mer avFolkrörelserna i Sverige.

Regeringen kan på begäran detta bolag tillstånd förav ge annanjuridisk anordna kasinospel föratt bolagetsperson räkning.

4 Tillstånd§ till kasinospelsverksamhet meddelas för tiden avminst år.tio Tillstånd kan, det finns särskilda skäl, meddelasom
för kortare tid.

5 Tillståndshavare§ skall ställa betryggande säkerhet garantisomför gästernas vinster och garantibelopp till Stiftelsen Folkrörelserna
i Sverige.

Fördelning överskottav

Överskottet6 § kasinospel skall tillföras stiftelseav meden namnetStiftelsen Folkrörelserna i Sverige. Stiftelsen skall fördela medel
bland riksomfattande svenska idébuma organisationer med endemokratisk uppbyggnad folkrörelser.

Riksorganisation i första stycket skall ha till huvudsakligtsom avses
syfte främja allmännyttigt ändamålatt inom Sverige.

Erhållna medel skall uteslutande användas för lokal ideell
breddverksamhet bland barn och ungdom. Erhållna fårmedel inte
användas till partipolitisk verksamhet.

Spelreglemente

Regeringen7 § eller den myndighet regeringen bestämmersom
skall fastställa regler för kasinospel i spelreglemente.
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Marknadsföring m.m.

måttfullhetkasinospelVid marknadsföring skall iakttas.8 § av
marknadsföringsåtgärdDärvid gäller särskilt reklam elleratt annan

påträngandeinte eller uppsökande.skall vara

får ersättning.Spelmarker inte utlämnas utan

Kasinolokaler m.m.

i TillKasinospelsverksamhet skall anordnas lämpliga lokaler.9 §
kasinolokaler används för spel.räknas de utrymmen som

fårI lokalerna anbringas övervakningskameror för10 § att
falskspel fastställamotverka och för i efterhand kunna speletsatt

faktiska förlopp.

Tillståndshavaren råderför ordning i11 § godattsvarar
spellokalen.

öppethållande

får hållasKasino dagligen tiden till12 § under 14.00 04.00.öppet
får hållas långfredagen, påskdagen,Kasino inte för spel underöppet

påsk,annandag pingstafton, julafton eller juldag.

Tillståndsmyndigheten kan i enskilda fall meddela beslut om
öppethållandet.begränsning utökning tider föreller av

Besiktning m.m.

Rouletthjul13 § och utbetalningsautomater skall försedd medvara
tillståndshavarens kännetecken.märke eller

Tillståndshavaren skall uppvisa bevis godkänd besiktning14 § om
rouletthjul innan det bruk. Beviset skall tillställastasav

tillsynsmyndigheten månader.inteoch äldre än trevara

årligen.Besiktning skall därefter göras

Rouletthjulet försettskall plomberat med märkesamtvara som
besiktarens firma och dagen för besiktning. Rouletthjulanger som

på fårvilken besiktarenssaknar plombering eller märke avlägsnats
inte vid spel.användas
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Tillståndshavaren15 § skall uppvisa bevis godkänd besiktningomutbetalningsautomat innan den iav bruk. Beviset skalltas tillställas
tillsynsmyndigheten och inte äldre månader.än trevara

Besiktning skall därefter årligen.göras

Utbetalningsautomaten skall plomberad försett medvara samt
märke besiktarens firma och dagensom föranger besiktning.
Utbetalningsautomat saknar plombering påeller vilkensom
besiktarens märke avlägsnats får inte användas vid spel.

Besiktning skall även göras sedan maskinen genomgått reparation.
Besiktaren skall i protokoll intyga maskinen inte föratt utsatts
konstruktiva ändringar eller plomberingama brutits.att

Tillträde m.m.

Endast16 § den fyllt år får18 delta i kasinospel.som

17 § Besökare skall begäran kunna förete legitimationshandling.

18 § Personregister får upprättas deöver besökerpersoner som ettkasino.

Register får också upprättas över inte kanpersoner som accepteras
besökare till följd olämpligtsom uppträdande, bedömsav spelasomöver sina tillgångar eller spelat eller försökt spela falskt.

19 § Entréavgift får kasinobesökare.tas ut av

Anställda i kasinoett

20 § Bara den fyllt år18 och med hänsyn till sinasom som
egenskaper och övriga omständigheter bedöms lämplig förvara upp-fårgiften anställas kasino.ett

En fåranställd inte själv eller ombud för ellergenom egen annansräkning delta i kasinots spel eller dricksta gästerna.emot av

5 kap. Skicklighetsspel

6 kap. Bingospel

7 kap. påSpel utbetalningsautomater med begränsade
insatser och vinstmöjligheter
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Tillsynkap.8

efterlevnadencentrala tillsynendenLotterinämnden överutövar§1
med stöd lagen.föreskrifter meddelatslag och dedenna avsomav

tillstånd enligt lagregistrering dennaeller ärbeviljatsDen harsom
upplysningarLotterinämnden, lämnaefter anmodanskyldig att, av

förtill förfogande behövshandlingar ochställa annatsamt som
tillsynen.

§§ följer bestäm-tillståndshavaren enligt och inte2 3Om2 §
fårföreskrifterförordningen eller meddeladeimelserna denna lag,

omständigheterna,efterLotterinämnden,

varning,meddela
tillståndshavarenålägga vidta rättelse,att

tillstånd tillståndshavaren medåterkalla i fall upphörtde
kasinospelsverksamheten,

föreståndare föråterkalla ellergodkännande ersättareav
denne,

tillståndet kasino böranordnaregeringen anmälahos att att
återkallas.

kap. Ansvar9 m.m.

åri döms denfängelse högstTill böter ellerl § ett som
uppsåtligen oaktsamheteller av

olovligen inneharlotteri ellerolovligen anordnar
utbetalningsautomat,

föreskrifti lag ellerbestämmelse dennabryter motmot som
denna lag ellermed stödhar meddelats av

oriktigenligt kap. § eller lämnarskyldighet 8 1inte fullgör
fullgörandettillstånd, registrering eller viduppgift i ansökan om

lag.uppgiftsskyldighet enligt dennaav

§ utrustning,vid enligtuppburits brott 1harInsatser2 § samtsom
föremålvid varithandlingar elleregendom och använtssomannan

detta inteförverkade, ärsådant skall förklarasför brott om
oskäligt.uppenbart

förklaras förverkat.dess värdekanstället för egendomenI

SOU 199233



124 Principskiss till kasinoreglering i lotterilagen ny

Överklagande10 kap.

11 kap. Avgifter

Övergångsbestämmelser

LOTTERIFÖRORDNING

Stiftelsen Fglkrörçlsçrna i Sverige

Bildande

Stiftelsen1 § Folkrörelserna i Sverige bildas i och med dennaatt
förordning träder i kraft och tillskjuteratt 100genom staten
miljoner kronor stiftelsens grundfond.som

Ändamål

2 Stiftelsens§ ändamål främjaär lokal ideell breddverksamhetatt
bland barn- och ungdom.

Verksamhet

3 § Stiftelsen verkar för sitt ändamål fördelaattgenom
överskottsmedel från kasinospelsverksamhet enligt 4 kap.
lotterilagen.

Medelsförvaltning

4 § Stiftelsen skall förvalta sina påmedel sådant sätt kravett attpå god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.
5 § Stiftelsen får placera kapital i det aktiebolag i 4 kap.som avses§3 lotterilagen. Stiftelsen skall äga hälftenän aktiernamer avdetta bolag.

Styrelsens sammansättning m.m.

Stiftelsens6 § styrelse skall bestå tio ledamöter, femav varav utsessådana riksorganisationer iav 4 kap. 6 § lotterilagen.som avses
Bland dessa ledamöter Sveriges riksidrottsförbund,utses tre av en
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lOGT-NTO och HCK.av en av

Regeringen övriga fem ledamöter, skallutser styrel-varav en vara
ordförande.sens

7 Styrelsen då§ beslutsförär minst hälften ledamöterna ärav
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har
ordföranden utslagsröst.

Styrelsen påsammanträder kallelse ordföranden eller minstav om
hälften ledamöterna begär det.av

8 Stiftelsen§ företräds förutom styrelsen i sin helhetav av
ordföranden jämte ledamot.en annan

Stiftelsens9 § styrelse skall ha sitt i Stockholm.säte

Räkenskaper

10 Styrelsen§ skall fortlöpande föra räkenskaper deöver medel
Årsredovisningden förvaltar. innefattande förvaltningsberättelsesom

resultat- och balansräkningar skall iakttagandesamt medupprättas
god redovisningssed.av

Styrelsens11 § förvaltning och stiftelsens räkenskaper årligenskall
granskas Riksrevisionsverket.av

12 § Stiftelsens räkenskapsår skall kalenderår.vara

lgasingggglsvçrksamhçt

Spelformer

Vilka13 § spelformer får fastställsanordnas regeringen.som av
Regeringen kan bestämma andra liknande former ocksåspelatt av
får anordnas.

Spelreglemente

14 § Spelreglemente skall tillståndshavaren.upprättas av
Reglementet innehållaskall reglerna för de enskilda spelen,
insatsernas lägsta och högsta belopp, informationsamt om vem som
sliter tvister gång.under spelets Reglementet godkännssom av
Lotterinämnden, anslåsskall i lokalerna finnasoch tillgängligt för
gästerna.
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Växling

15 Insatser§ i spel skall göras med särskilda spelmarker.
Spelmarker skall försedda med kasinots märkevara eller
kännetecken.

Spel vid utbetalningsautomater och utbetalning vinster frånavsådana kan göras med kontanter.

16 § Växling kontanter till spelmarker kan iav göras växlingskassa
och vid spelbord.

Spelmarker kan endast växlas till kontanter i växelkassa. Om
spelmarkemas värde överstiger 50 000 kronor får betalning fullgöras
med check.

Utbetalning vinster från utbetalningsautomater fårav göras med
check värdet överstiger 50 00 kronor.om

Dricks

17 Dricks§ gästerna lämnar skall omedelbartsom läggas i ensärskild förvaringslåda tronc.

Dricksen skall fördelas mellan kasinos anställda enligt regler somfastställts Lotterinänmden.av

Dagliga räkenskaper

Tillståndshavare18 § skall föra dagliga räkenskaper över spelet.
Redovisningen skall tillställas stiftelsen minst gånger månaden.itre

Föreståndare m.m.

På19 § spelkasino skall finnasett föreståndare och minsten enersättare för denne.

Tillståndshavarens personal, i ledande befattningar ipersoner
kasino, ledamöter i kasinos styrelse och kasinos övrig personal skall
godkännas Lotterinärrmden.av
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Bilaga lnvesteringsbedömning analys3 samt av
ingående kostnads- intäktsposter.och

Satu Lindell

Stockholm i 1992mars
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ingåendeInvesteringsbedömning analyssamt av
intäktsposterkostnads- och

och intåkts-kosmads-harjag utförtLotteriutredningenPå uppdrag enav
investeringskalkylVidare såharkänslighetsanalys.tillhörandeanalysmed en

iberäkningaringår delDessabifogats ytterligare komplement. ensomsom
.Kasinospelsverksamhet i follmörelsenstjänstutredningenarbetetmed

beräk-föreliggandeutredning.medberäkningarnaUtgångspunktentill är att
kasinospelsprincipbeslutfattaendast underlag förningar, utgör attett om

känsligasignifikantdock inteBeräkningarnaeller icke i Sverige. ärvara vara
Känslighets-intäktspostema.kostnads-ochför förändringar i de ingående

samtidigtminska 20%skulle medvisar intäkternaanalysen bl ävenatta om
nuvärdet detmotsvarande,såskulle bådekostnaderna medökar samtsom

ändå positivt.redovisningsmässi resultatet varaga

Beräkningar och kommentarer

beräkningarnaberäkningamaharde redovisasiUtöver antagandensom
påbaserats

för intervjuer,inkluderas kostnadI rekryteringskostnader annons--
kostnader,administration tc.e

för grund-kostnadernalägreKostnadernafor fortbildningen änantasvara-
underperioderbefintliga lokaler ochutbildningen då den bedrivasiantas

hand-utbildningen kunnadå Vidare såbeläggningeninte såhög.är antas
ledas endast lärare.av en

grundutbild-50% initialaGrundutbildningskosmaden denantasvaracza av-
befintligaliggeri utbildningen skeriningskostnaden.Skillnaden att

befintlig personal.lokaler handledningoch under av
då uppgifter frånvarokalkylen frånvarokostnademainte beaktatsl har om-

har saknats.
år.i spelbordoch spelautomatersker 5eNyinvesteringar vart-

betal-d samtligaNuvärdeberälmin baseradepårealabeloppär v sgarna-
penningvärde.ningsflöden uttryckta i dagensär

10tidsperiodomfattande år.Investeringskalkylen påbaseras eno
anvisningarfrån Lotteri-beräkningarnautförts enligtl övrigt har-

utredningen.



Grundinvesteringsbeloppenhar- i samtliga beräkningarbaserats att
grundutbildningskosmaden 20 MSEK,är investeringar i lokaler 100är
MSEK inköp maskinersamtatt och inventarier uppgår tillav l3 MSEK.

Beräkningaroch resultatredogörsför kortfattat nedan

Qrundberäkning
Beräkningarnabaseras delsde angivna förutsättningarnaovan på desamt
kostnads-och intäktsuppgifter erhållits från Lotteriutredningen.som Nuvärd-

investeringen,medet avkastningskravav på 10%,ett 934är MSEK. Redo-
visningsmässigtresultatefter finansnetto uppgår till 96 MSEK. Under för-
utsättning 40% resultatetgåratt till entreprenadföretagetav såerhåller folk-
rörelsema 40 MSEK. Noterasbörcza beloppenär uträknadeatt kasino.per
Detta innebärtöljdaktligen meddet planeradeatt antaletkasinon såskulle
folkrörelsema erhålla 120MSEK år.per

Beräkning 1
De antaganden erhållits lägstasom värdetantas i det,anta Lotteriutredning-av

angivna intervallet. Nuvärdeten, dennakalkyl blir marginellt högreav förän
grundberäkningen,936 MSEK. Sammagäller för resultatefter finansnetto

tillskott till folkrörelsema.samt

Beräkning 2
De antaganden erhållits högstavärdet isom detantar angivna intervallet. Nu-
värdet investeringenblir 1891MSEK.av Resultatefter finansnetto 188
MSEK tillskott till folkrörelsernasamt 77 MSEK.cza

Beräkning 3
Inflationen befinnasigantas nivå i dagslägetundersamma helasom
kalkylperioden. Endastmarginella förändringar i resultatefter finansnettooch
tillskott till folkrörelserna,jämfört med beräkning 1och Nuvärdet sjönk
däremot till 884 MSEK beroendepå det högre avkastningskravet.Nuvärdet
kommer positivt vidatt även betydligtvara högre avkastningskrav 10.5%.än

Beräkning4
Kalkylens känslighet för variationer i efterfrågand antalsv personersom
dagligen besökerkasinot låg. Dettaär under förutsättning de övrigaatt antag-
andenaförblir konstanta.Sålängeantalet besökareinte understiger220 per-



dag kommer kasinot positivt efter finansnetto.resultat Där-soner att ettper ge
kommer nuvärdetvid dennabeläggning negativt.Om antaletbe-emot att vara

sökarestiger till 250 dag kommer nuvärdetför invest-ävenpersonerper
eringen bli positivt. Tillskottet till folkrörelsema kommer vid densist-att att
nämndaberäkningen uppgåtill 2.5 MSEK.att

Beräkning S
Känsligheten för variationer i spelnettod beloppoch spel-satsat nettotsv per

Ävenmycket låg.är underantagandet det satsadebeloppetautomat att samt
spelautomatsjunker med 50% såkommer efter finansnettoresultatnettot per

16MSEK nuvärdet 129MSEK. Tillskottet till folkrörelsemaatt samtvara cza
blir, enligt dennaberäkning, 7.6 MSEK.cza

Slutkommentar
Kritik skulle kunnariktas de schablonmässigaberäkningarna vissamot av
kostnadsposter rekrytering och utbildningskostnader. Vidare såfinnst ex
vissa kosmadsposterinte med i kalkylen frånvaro och försäkringskost-t ex
nader. Känslighetsanalyscnvisar dock kalkylen uppvisar mycket lågatt en
känslighet variationer i variablema.Detta gäller bådeför beräkningmot av
resultat efter finansnetto nuvärdeberäkningarna.samt

Vad däremotinte utreds kostnads- intäktspostemasoch känslighetförärsom
variation i olika makroekonomiskavariabler konjunkturkänslighet.t ex
Vidare saknas utförlig kalkyl de samhällsekonomiskakonsekvenseröveren

kasinospelkan medföra effekter på skatteunderlag minskadeochsom t ex
intäkter från andraspelformer.





SverigeiRasinoverksamhet
1992-03-17Utkast

i Stockholm,internationellt slagkasinoEtt av
bedrivitskasinoverksamhetenbedömningen förutsätter att

etableringsfasen.viss tid efterunder

dagbesökareat 700 900Antag per-
finnsspelbordt 2010a -

finns iutbetalningsautomatert 80 100a -
närhetomedelbaralokalens

speletpersoneranställda lederatt 130110 -
arbetsuppgifter,fullgör andraat 50 som40 -

underhåll,administration,
säkerhetsfrågor, städning m.m.

ianställda25r 20 personerW -
restaurangverksamheten

årets dagardagarundergenomförs 360spel avW
förbrukninggenomsnittligkrf 600 per500D -

vid borden,spelarbesökare, som
utbetalningsautomat 000varje 1d genererar -n

Jackspeldagkronor netto0002 per
tillåtnaföreslås bliPott-vinster

entrêavgifterdrickswin ochbelopp grossInspelat +

kr35 000Entréavgifter krX 50700
kr350 000krbesökare X 500700
kr000kr 80Utbetalningsautomater 00080 X 1
kr500Dricksinkomster kr 17% 0003505 av

Restauranginkomster kr+- 0
kr500482kronordagSumma

kronormånad kr475 00014Summa
kronorår krdagar 000173 700360summa

Kostnaderzår
Personalkostnader

kr800 000kr 34000 X 12Croupierer st X 25116m.m.
kr000600Kasinoledningen 3kr X 12X 506
krÖvrig 000kr 16 20012000 Xpersonal X 2554

krkronorår 600 00054Summa



Lokalkostnaderlår
2 000 kvm X 2 krkvm500 5 000 000 kr

Inventarier
Spelbord 70 krst000 X 18 2601 000 kr
Utbetalningsautomater 50 000 X 80 4 000 000 kr
säkerhetssystem 5 000 000 krÖvrig utrustning 3 000 kr000

årutgifterSumma 1 13 260 kr000 1
Avskrivning, %20 13 260 000 krav 2 652 000 krår.per

Övriga kostnader
Bankgaranti 30 kr000 000 X %2 600 kr000
Marknadsföring 5 000 kr000 5 000 kr000

Summa kostnader 67 852 kr000

Bruttointäkter .. Bruttokostnader Kasino i Stockholm
173 700 000 kr .. 67 852 000 kr 105 848 000 kr

Tyska operatörer har uppgett att etableringskostnaden som
tumregel kan beräknasen åretsmotsvara det första vinst

nettovinst.

För kasinoett i Stockholm kan kostnaderna variera inom
vida påberoende lokalernasramar allmänna lämplighet.
Förberedelsearbetet, såsom utbildning personalen, hyraav

tillfälliga lokaler,av konsulter kan beräknas kostam.m.
omkring miljoner15 20 kronor. Ombyggnad lokaler- förav
att möta de påkrav ställs internationelltettsom kasino

varierakan mellan miljoner10 och 100 kronor. Kostnader
för kasinoutrustning inventarieroch i övrigt kan

uppgåberäknas till miljoner13 kronor.



Lotteriutredningen Grundberåkning
tkr

]] Krår][ KrmånadKrdaL
Intäkter

12600105035Entréavgitter
12600010500350Spelbord
28800240080Utbetalningsautomater

630052517.5Dricks

173700]14475]482.5]]]summa intäkter

Kostnader
Löner

348002900Croupierer mm-
3600300Kasioniedning°

16200Övrig 1350personal-

546004550lönekostnaderSumma

528Rekrytering
780utbildningLöpande

1044Grundutbildning
3520kostnaderPersonalsociala

5000Lokalkostnader

inventarierAvskrivning
252Spelbord-
800Utbetalningsautomater-

1000säkerhetssystem-
600Övrig utrustning-

2652avskrivningarSumma

120Underhåll maskinerav

Övriga kostnader
100Revision- 300Admdata- 600Råntalbankgaranti- 5000Marknadsföring- 742444550kostnaderSumma

99456]9925]482.5]][Resultat

J 39782folkrörelserna]Att disponeras av

Sida 1



Grundinvesterlng
Utbildning personal- 20000
Ombyggnad lokaler- av 100000
Kostnad för maskiner- 13000

Kalkylränta 10.0% Inflation 41.0%

Nuvärde 934 MSEK

Sammanställning

Rörelsens intäkter 173700
Rörelsens kostnader -74244

Resultat avskrivningar 99456

Avskrivningar -2652

Resultat el. avskrivningar 96804

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader -600

Resultat el. finansnetto 96204

Sida 2



Antaganden
Antal

9.0°oFlisktri ränta700Besökare
5.0°oRiskpremie18Spelbord
40%inflation80Utbetalningsautomater

10.0%Kalkylranta16Croupierer 1mm
Övriga Beräknad54anställda som

RiSkirHPremie-Inflation34Administration t ce-
20Restaurang-

6Kasinoledningt

360Speldagar
Genomsnittlig förbrukning

500spelareper
1000Netto spelautomatper
0.02bankgarantiRänta

Lokaler
2000kvm°
2500krkvm-

0.4entreprenadlöretagetAndel för
år 52tortbildningsdagarAntal

0.1Personalomsáttning
30rekryteringKostnad per
15Lárarkostnad l dag

och90grundutbildningtorKostnad personper
åroch20personalsocialaKostnad lör personper

3Sida



Lotteriutredningen Beräkning 1
tkr

] IKrdag Krmånad I ]Krår
intäkter
Entréavgifter 35 1050 12600
Spelbord 350 10500 126000
Utbetalningsautomater 80 2400 28800
Dricks 17.5 525 6300

|§umma ]intäkter 492.5] 14475] 173700]

Kostnader
Löner

Croupierer- mm 2750 33000
Kasinoledning- 300 3600Övrig personal- 1500 18000

Summa Ionekostnader 4550 54600

Rekrytering 528
Löpande utbildning 780
Grundutbildning 990
Personalsociala kostnader 3520

Lokalkostnader 5000

Avskrivning inventarier
Spelbord- 140
Utbetalningsautomater- 800
säkerhetssystem- 1000Övrig utrustning- 600

Summa avskrivningar 2540

Underhåll maskinerav 120

Övriga kostnader
Revision- 100
Admdata4 300
Rântalbankgaranti- 600
Marknadsföring- 5000

Summa kostnader 4550 74078

uaesultat ] 482.5] 9925] 99622]

[Att disponeras jfolkrörelsernaav 39849

Sida 1



Grundlnvestering
20000personalUtbildning°

100000Ombyggnad lokalerav-
13000Kostnad för maskiner-

4,0%inflationKalkylränta 10.0%

MSEKNuvärde 936

Sammanställning

173700intäkterRörelsens
-74078Rörelsens kostnader

99622Resultat avskrivningar

-2540Avskrivningar

97082Resultat ef. avskrivningar

Finansiella intäkter
-600kostnaderFinansiella

96482Resultat ef. finansnetto



Antaganden
Antal
Besökare 700 Riskfri ränta 9.0°o
Spelbord 10 Riskpremie 50%
Utbetalningsautomater 80 inflation 4.0%
Croupierer 110mm Kalkylränta 10.0%
Övriga anställda 60 Beräknad som

Underhåll och service 40 Riskfri+Premie-lntlation-
Restaurang 20-
Kasinoledning 6-

Speldagar 360
Genomsnittlig förbrukning

spelareper 500
Netto spelautomat 1000per
Ränta bankgaranti 0.02
Lokaler

kvm 2000-
krkvm 2500-

Andel för entreprenadiöretaget 0.4
Antal fonbildningsdagar årI 52
Personalomsättning 0.1
Kostnad rekrytering 30per
Lärarkostnad dag 15
Kostnad för grundutbildning år90 ochper person
Kostnad för årpersonalsociata 20 ochper person

Sida 3



Lotteriutredningen Beräkning
tkr

1| KrlårI KrlmånadI Krldag
Intäkter

16200135045Entréavgifter
19440016200540Spelbord

576004800160Utbetalningsautomater
972081027Dricks

277923123160177211lämna Intäkter

Kostnader
Löner

390003250Croupierer mm-
3600300Kasinoledning-

225001875Övrig personal-

651005425lonekostnaderSumma

633Rekrytering
780utbildningLöpande

1170Grundutbildning
4220kostnaderPersonalsociala

5000Lokalkostnader

inventarierAvskrivning
280Spelbord- 1000Utbetalningsautomater- 1000säkerhetssystem- 600Övrig utrustning-

2880avskrivningarSumma

150Underhåll maskinerav

Övriga kostnader
100Revision- 300Admldata- 600Räntabankgaranti- 5000Marknadsföring° 859335425kostnaderSumma

191987117735177211lñsuitat

767951[Att lolkrörelsernadisponeras av

Sida 1



Grundlnvesterlng
Utbildning personal- 20000
Ombyggnad lokaler- av 100000
Kostnad för maskiner- 13000

Kalkylränta 10.0% Inflation 4.096

Nuvärde 1861 MSEK

Sammanställning

Rörelsens intakter 277920
Rörelsens kostnader -85933

Resultat avskrivningar 191987

Avskrivningar -2880

Resultat ef. avskrivningar 189107

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader -600

Resultat el. finansnetto 188507

Sida 2



Antaganden
Antal

9.0°orantaRisklri900Besökare
5.0°oRiskpremie20Spelbord
11.0%Inflation100Utbetalningsautomater

10.0%Kalkylranta130Croupierer mm
Beräknad som75Övriga anställda
Flisktri+Premie-lnllation50Underhåll serviceoch-

25Restaurang-
6Kasinoledning-

360Speldagar
förbrukningGenomsnittlig

G00spelareper
2000spelautomatNetto per
0.02bankgarantiRänta

Lokaler
2000kvm-
2500krkvm-

0.4entreprenadföretagetAndel lör
52årItortbildningsdagarAntal
0.1Personalomsåttning
30rekryteringKostnad per
15Lararkostnad dag

åroch90 persongrundutbildning pertorKostnad
åroch20 personperpersonalsocialaförKostnad

3Sida



Lotteriutredningen Beräkning 3
tkr

L [ KrmånadKrdag I Krår ]
Intäkter
Entréavgitter 35 1050 12600
Spmbom 350 10500 126000
Utbetalningsautomater 80 2400 28800
Dricks 17.5 525 6300

[summa ]intäkter 432.5] 14475] 173700]

Kostnader
Löner

Croupierer- mm 2900 34800
Kasinoledning- 300 3600Övrig personal- 1350 16200

Summa Iönekostnader 4550 54600

Rekrytering 528
Löpande utbildning 780
Grundutbildning 1044
Personalsociala kostnader 3520

Lokalkostnader 5000

Avskrivning inventarier
Spelbord- 252
Utbetalningsautomater° 800
säkerhetssystem- 1000Övrig utrustning- 600

Summa avskrivningar 2652

Underhåll maskinerav 120

Övriga kostnader
Revision- 100
Admdata- 300
Ftåntabankgaranti- 600
Marknadsföring- 5000

Summa kostnader 4550 74244

[Resultatz ] 482.5] 9925] 99455]

LAtt disponeras Itolkrörelsernaav 39782



Grundinvesterlng
20000personalUtbildning- 100000Ombyggnad lokalerav- 13000maskinerKostnad för-

25%Inflation10.5%Kaikylränta

MSEK884Nuvärde

Sammanställning

173700intäkterRörelsens
-74244kostnaderRörelsens

99456avskrivningarResultat

-2652Avskrivningar

96804avskrivningaref.Resultat

intäkterFinansiella
-600kostnaderFinansiella

96204el. finansnettoResultat

2Sida



Antaganden
Antal
Besökare 700 Riskfri ränta 8.0°oSpelbord 18 Riskpremie 50%Utbetalningsautomater 80 inflation 25%Croupierer mm 116 Kalkylranta 10.5%Övriga anställda 54 Beräknad somAdministration- te c 34 Risklri+Premie-lnllation

Restaurang- 20
Kasinoledning- 6

Speldagar 360
Genomsnittlig förbrukning

spelareper 500
Netto spelautomatper 1000
Ränta bankgaranti 0.02
Lokaler

kvm° 2000
krkvm- 2500

Andel lör entreprenadföretaget 0.4
Antal fortbildningsdagar år 52
Personalomsattning 0.1
Kostnad rekryteringper 30
Lárarkostnad I dag 15
Kostnad for grundutbildning 90 årochper person
Kostnad for personalsociala 20 årochper person

Sida 3



Lotteriutredningen Beräkning 4
tkr

]I KrårIL KrlmånadKrldag
Intäkter

450037512.5Entreavgitter
450003750125Spelbord
28800240080Utbetainingsautomater

2250187.56.25Dricks

13050]5712.5]223.75]|[summa intäkter

Kostnader
Löner

348002900Croupierer mm-
3600300Kasinoledning-

16200Övrig 1350personal-

546004550IönekostnaderSumma

528Rekrytering
780Löpande utbildning

1044Grundutbildning
3520Personalsociala kostnader

5000Lokalkostnader

inventarierAvskrivning
252Spelbord-
800Utbetalningsautomater-

1000säkerhetssystem-
600Övrig utrustning-

2652avskrivningarSumma

120Underhåll maskinerav

Övriga kostnader
100Revision- 300Admdata- 600Räntabankgaranti- 5000Marknadsföring- 742444550kostnaderSumma

6306]2162.5|223.75]I[Resultat

Klä4[Att folkrörelsernadisponeras av

Sida 1



Grundinvestering
Utbildning personal 20000-
Ombyggnad lokaler 100000- av
Kostnad för maskiner 13000-

Kalkylränta 10.0% Inflation 4.091

Nuvärde 3 MSEK

Sammanställning

Rörelsens intäkter 80550
Rörelsens kostnader -74244

Resultat avskrivningar 6306

Avskrivningar -2652

Resultat et. avskrivningar 3654

Finansiella intäkter
Finansiella kostnader -600

Resultat el. finansnetto 3054

Sida 2



Antaganden
Antal

90%Riskfri ränta250Besökare
5.0°oHiskpremie18Spelbord
4.0°0Inflation80Utbetalningsautomater

10.0%Kalkylränta116Croupierer mm
BeräknadÖvriga 54 somanställda
Riskfri+Premie-lntlation34Administration te c-

20Restaurang-
6Kasinoledning-

360Speldagar
förbrukningGenomsnittlig

500spelareper
1000Netto spelautomatper
0.02bankgarantiRänta

Lokaler
2000-kvm
2500-krlkvm

0.4entreprenadtöretagetförAndel
år 52fortbildningsdagar IAntal

0.1Personalomsáttning
30rekryteringKostnad per
15dagLärarkostnad

åroch90grundutbildning personförKostnad per
åroch20personalsociala personförKostnad per



Lotteriutredningen Beräkning 5
tkr

L ] ]Krmånad ]Krdag Krår
Intäkter
Entréavgitter 35 1050 12600
Spelbord 175 5250 63000
Utbetalningsautomater 40 1200 14400
Dricks 8.75 262.5 3150

Lsumma ] 258.75]intäkter 7762.5] 93150]

Kostnader
Löner

Croupierer- 2900mm 34800
Kasinoledning- 300 3600
Övrig personal- 1350 16200

Summa lönekostnader 4550 54600

Rekrytering 528
Löpande utbildning 780
Grundutbildning 1044
Personalsociala kostnader 3520

Lokalkostnader 5000

Avskrivning inventarier
Spelbord- 252
Utbetalningsautomater- 800
säkerhetssystemv 1000
Övrig utrustning- 600

Summa avskrivningar 2652

Underhåll maskinerav 120

Övriga kostnader
Revision° 100
Admdata- 300
Räntalbankgaranti 600-
Marknadsföring- 5000

Summa kostnader 4550 74244

lnesultat I 258.75] 3212.5] 18906]

mt jdisponeras folkrörelserna 7562av

Sida 1



i Grundinvesterlng
20000personalUtbildning-

100000lokalerOmbyggnad av-
13000maskinerKostnad för-

4.094Inflation10.0%Kalkylränta

MSEK129Nuvärde

Sammanställning

93150intakterRörelsens
-74244kostnaderRörelsens

18906avskrivningarResultat

-2652Avskrivningar

16254avskrivningaref.Resultat

intäkterFinansiella
-600kostnaderFinansiella

15654finansnettoef.Resultat



Antaganden
Antal
Besökare 700 Risklri ränta 90%
Spelbord 18 Fliskpremie 5.0%
Utbetalningsautomater 80 Inflation 40%
Croupierer 116mm Kalkylrånta 10.0%
Övriga anställda 54 Beräknad som

Administration t 34- e Risktri+c Premie-Inflation
Restaurang 20-
Kasinoledning- 6

Speldagar 360
Genomsnittlig förbrukning

spelareper 250
Netto spelautomat 500per
Ränta bankgaranti 0.02
Lokaler

kvm 2000-
krkvmo 2500

Andel för entreprenadtöretaget 0.4
Antal fortbildningsdagar årI 52
Personalomsattning 0.1
Kostnad rekrytering 30per
Lárarkostnad I dag 15
Kostnad for grundutbildning år90 ochper person
Kostnad for personalsociala år20 ochper person

Sida 3
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NÅGRA KLASSISKAAVBESKRIVNINGBilaga 4
KASINOSPEL

roulettspelformdenbeskrivningenföljandeDen somavavser
ispelreglernapå utomlands. ärkasinonförekommer stort sett
dock,Skiljaktigheter förekommerkasinon.i alla t.ex.desamma

insatser.beträffande och lägstahögsta

Rgglçtt

kortsidavidbord,användsroulettspelFör ett vars ena
meddubbelbords.k.förekommerDet ävenrouletthjulet placerat.är

därmedn1itt. Spelet kani bordetsplaceradroulettapparaten
medförseddrouletthjulet. Skivanbåda ärpå sidornabedrivas om

skivan icroupierenvarmed sätterkorsbildarfyra handtag ettsom
sektorer. 36 sektorer ärlikaindelad i 37Skivanrotation. är stora

till 36,visaroch 1ochomväudande rödafärgade svarta ennumren
hjulet finns 37I ytterkantenmedoch märktsektor grönär av

för varjefack, ett nummer.
på dukmarkerade gröninsatsmöjligheterna ärChanserna eller en

fält medfrån rouletthjulet räknatmittparti finnsbordet. I ettett
i36med 1därefter fältochsiffran noll t.0.m. nummer-numren

Påtillhopa tolv rader.i varje rad, dvs.ordning med tre nummer
för s.k. enkla chans-fält denummerfält liggersidor dettaömse om

Impair udda1-18,numrenManqueDessa utgörs averna.
på sidahögranummer dukensalla rödaRött samtnummer och

allanummer och SvartPair jämna19-36,numren svartaPasse
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130 Beskrivning några klassiska kasinospelav

nummer dukens vänstra sida. längst frånbort rouletthjulet
finns fält för chansen Dussin,tre omfattande 1-12, 13-24numren

25-36 första, andra tredje dussin,resp. betecknadeäven 12,resp.
12°12, vidare fält för chansenresp. samt Kolonn, omfattandetre

de tolv i och de raderna inumren nummerfältet påvar treen av
dukens mittparti.

Insatserna ochgörs vinsterna betalas i form spelmarkerut av
jetonger, spelarna kan köpa och lösa in isom särskild kassa. len
allmänhet kan spelarna köpaäven jetonger croupierema direktav
vid spelborden.

De enkla chanserna Manque, Passe, Impair, Pair, Rött och
Svart omfattar 18 och vinst likaär mednummer ger en som
insatsen därav enkel chans. Med vinstnamnet här liksom i- avses
det följande vad vinnaren får insatsen,nmvç; alltid går tillbakasom
till spelaren vid vinst. frågaI övriga vinstchanser gäller följande.om

Plgin tgng nnmmr, Spelaren på visstsatsar ellernummer
flera olika Insats kan göras även noll. Vinsten pånummer.
vinnande gånger35är insatsen + insatsen.nummer

Qngvgl mg nnmlgns. Spelaren på två bredvidsatsar varan-
dra liggande Spelmarken placeras därvid på skiljelinjennummer.
mellan Vinsten gånger17är insatsen.numren.

Spelaren PåSatsar
bredvid vågrättvarandratre liggande Spelmarken placerasnummer.

pådärvid de sidolinjema. Insatsyttre kan påen av även göras
ochl 2 eller 2 och 3 ochnumren den placeras då på skär-

ningspunkten för Vinster gångerär 11 insatsen.numren.

Spelaren på fyra intill varandrasatsar
liggande Spelmarken placeras på skärningspunktennummer. för de
vågräta och lodräta skiljelinjema inom Insats kannummergruppen.

påäven göras och 2 och Vinsten gånger8numren är
insatsen.
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Spelarensimple ;six numbers,Transversale satsar
två vågrätta rader varderaomfattande angränsande omsex nummer,

skiljelinjenden punkt därplacerasSpelmarkentre nummer.
sidolinjema.träffar detvå vågrätta radernamellan de yttreen av

gånger insatsen.Vinsten 5är

1212, ellerpå någon meddeplacerasDussin. Insatsen av
12° gånger2kortsida. Vinstenbordets ärfälten vidbetecknade

dernier]rnilieu, dpremiér,insatsen. m

vinstchansnågot förde dennaplacerasInsatsenKolonn. av
nummerfältet bordetsiradernaunder deavsedda fälten tre

gånger insatsen.mittparti. Vinsten 2är

heller iinteochnågon de enkla chansernaingår iinteNollan av
pågår insatsernanollannågon kolonn. Fallernågot dussin eller ut

Insatsernatill banken.nollanoch ändussin, kolonn annat nummer
fallernollanförlorade. Närgår vidarepå inteenkla chanser ututan

insatsen ellerhälftenantingengången spelarenförsta kan ut av
ifrågavarande chansenklaprison.låta en Omfängelse.iden

kvarstående insats fri och deltarblirspelfaller vidäven nästaut
nollFallerbanken.tillfaller insatsenåter falli l utspelet. enannat

befintligi fängelsefå fjärdedelgång spelarenandra kan ut aven
enkla chansDendubbelfängelse.låta iinsats insatseneller som

två gånger följdiåterkommamåstepå sedaninsatsen placerades
tillfallerfallIfå förfoga insatsen.för skall överspelaren annatatt

den banken.
önskarså många hanchanseri allmänhetSpelaren kan satsa

valfritt Vissa begräns-sätt.kombinera insatsernaoch kan även
bådefråga storlekinsatsernasidock normaltningar gäller om

uppåt.nedåt och
i Aacheni kasinotdetexempel kanSom närrmas, att

olika bord ochDM vidoch 2010ntirtimiinsatserförekommer om
roulettspel gällerhärtill. Förmaximiinsatserför olika spel t.ex.samt

1992.februariföljande
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132 Beskrivning några klassiska kasinospelav

Minimiinsats på alla chanser DM 5 10 20
Maximiinsats DM
Plein 200 400 600
Cheva] 400 800 2001
Transversale plein 600 1 200 1 800
Carré 800 6001 2 400
Transversale simple 4001 2 400 3 600
Dussin och Kolonn 3 500 7 000 10 500
Enkla chanser 7 000 14 000 21 000

som-Spelpersonalen vid roulettbordet består spelledareav en
övervakar spelet, croupier sköter rouletthjulet, in för-en tarsom
lorade insatser och delar vinsterna ytterligare två croupiererut samt

assisterar vid spelet. Vid dubbelbord såtjänstgörsom sägaatt
dubbel besättning. Vid varje spelbord finns över-en person som
vakar allt spel i salen.

Spelet går såtill croupieren, sedan han spelarnaatt uppmanat
sinagöra insatser faites jeux,att sätter roulettskivan ivos

rotation och kastar kulan i riktning skivans rotation.motsatt mot
När kulans hastighet förklarar croupieren inga ytterligareavtar, att
insatser får riengöras plus. När kulan markerarstannat,ne va
croupieren med sin raka för fackdet i vilket kulan fallitnumret

och uttalar det och därtill hörande enkla chanserner numret samt
räknar vidare de övriga chanser vinst. Därefter rakarupp gettsom
han in alla insatser icke vinnande chanser och betalar ut
vinsterna enligt insatserna på vinnande chanser.

I de flesta länder, där kasinon förekommer, har utvecklats en
praxis enligt vilken spelare vunnit plein croupierensom ger
dricks i spelmarker till värde insatsen påmotsvarande detett
vinnande numret.

Nu beskrivet spel benämns fransk roulett.även
mugg kallas variant, skiljer frånsig fransk rouletten som genom

roulettskivan ;gåhar ngllgr i stället föratt Detta spelen.
förekommer i praktiken endast i USA. Det finns även europeisken
variant amerikansk roulett endast har nolla.av som ;13
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133några kasinospelklassiskaBeskrivning av

137 2,72 %ellerteoretiskfransk roulettvinst iBankens är ca
medpånågot grundlägredockinsatserna. Den är systemetavav

på enkla chanserinsatserna närimprisonmenthalvering eller av
utfallet.nollan

ochmed lägre insatserroulettspelförekommerkasinonI vissa ett
roulettspelen. Ibehandladei devinstmöjligheter än ovan

Petit Roulettsålunda spel benämntförekommerTravemünde ett
dvs. med 125 sektorer,rouletthjul med endastmed numrenett

roulett-kasinon förekommernoll. I franska24 ettsamtt.0.m.
på medbedrivs bordspelDettaBoule.liknande spel benämnt ett

kastadcroupierenvilkafördjupningar, i18 nummerförsedda aven
påBoulespelet kani görasfalla Insatsergummiboll kan ner.

chanser.och enklanummer
135.på ochsidorna 134visasutseendenroulettbordensDe olika
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Eumpm lnspcclofsPositionRoulette
Diagram

63 UI

â-âswwøzâo
E27

Croupier
Croupier

F
BoutdeTable

A E Hein FullNumba- 35l-B 1721ACheval SplitNumber-Ca -Tnnsveralc 3Numhus llzlDall-Curt Numbal4 8lE Sixainc 45Numbu- 5 lF Colonnc I2Numbeu- 21-G Douuiue -l2Number- 21ClnnouSimpleRouge.Noir,Passa.Manque,lmpøir.Pair-EvanMoneydancelzl-
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RouletteAlnericalz
DiagramB

n-v--u-$-d-+----____.351Full Number- 2 3lu-a
åPays 171Split Number A -.å 65-

Street Pays- 111 98-
ä____LPays-81Come 12u10C-

Pays-51 ©____1_3Six line 1514D-
ä 181716PaysDozenF -

__©_ 21miâ 19Column Pays-ZzlG - 242322
Pays-81First FloorH - O 26 2725

gPays 1110231 012- 29 3028Q-
Pays-11181 to 3331 32.F &quot;&quot;-1-1P19 36to V5 ä 35 363441i2t012to12to1GPayEvenOdd ___
PaysRedBlack
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Blk k

Black Jack variant kortspelet tjugoett någotär meden av som
skiftande regler allmänt förekommer i kasinon. Spelarna spelar mot

hållercroupieren går påbanken. Spelet dra kort tillut att ettsom
såvärde 21 eller 21 möjligt överskridanära dettautan attav som

tal. Croupieren delar först kort med bildsidan till varjeettut upp
spelare tilloch sig själv och därefter ytterligare kort med bild-ett
sidan till varje spelare och med baksidan till sig själv. Essupp upp
räknas eller kung. dam knekt1 11, och 10. Om spelaresom som en

inte croupieren Blackhar Jack ess knekt, dam, kung ellermen +
10, vinner gångerspelaren 32, dvs. 1,5 insatsen + insatsen. Om
varken croupieren eller spelaren har Black Jack, kan spelaren dra
fler kort. Croupieren fårskall dra till 16 och inte dra han harom
17 eller Om spelarens kort 21 croupierens blirär närmare änmer.
vinsten lika insatsenmed + insatsen, croupierens är närmareom
går insatsen förlorad. Vid lika kan insatsen kvarstå återfås.eller
Om tvåspelarens första kort tillsammans eller10g utgör 11 kan

i han fördubbla den ursprungliga insatsen får endast kort till.ettmenDiagram C tvåOm de första korten påkan spelaren delaär demett par, uppBlackjack Table
två händer enligt vissa regler.

a
70

i htack ElgÖ

çÖb____, q§°s

L.l. a UNDEROVER 13
OPTION

--.. -.c.-v--.

Not all tables have the underover 13option, the diagram showswhere the bets plaeedareThe tableswhich have this option, have thesebetting circles behing boxevery
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Baccarat

två former, baccaratiförekommerkortspelBaccarat är ett som
baccarat-chemin debanque ochtvå även benämntbordmed

tvåtvå spelarespelar bankenförra variantenfer. I den mot
ochspelarebankenspelarvariantenb0rd. I den mot ensenare

ferbaccarat-chemin deSärskiltdeltagarna.mellancirkulerarbanken
kasinospel.populärtmycketär ett

sitteraktiva spelarnapå Deföljande sätt.fer spelasChemin de
bestämdaenligtmellan dessacirkulerarBankenbord.ettrunt

despelarbankirenhåller bankenden motregler och avensom --
bankenspelaremotspelaren. Samtligaspelarna satsar motövriga

själva speletdelta ikringstående kan satsaoch även attutan --
utgången mellanpå speletförlust berorVinst ellerbanken. avmot

+ insats-insatsenlika medVinstenmotspelaren. ärbankiren och
och placerarkortenblandarhåller croupierKasinot-en. somen
till bankiren.överlämnaslåda, sko,s.k.specielldem i somenen

Genomså vinner.behålla hanlängeskon attDenne kan ropa
står ilika myckethanspelarebanco satsar somattanger en

poängberäk-Vidmed 52 kort.användes lekarbanken. I spelet sex
Tvåentalssiffran räknas.endastvarvidvärdekortensningen adderas

räknasalltså Klätt kort28 poäng.ochvalörerna 4kort med en ger
få Högstapågår högsta poäng.Spelet10, attutsomsom ess

baccarat.0lägstapoäng är
två till sinkortbankirengjorts delarNär insatserna ut

handlarsina kort ochMotspelarensjälv.sigochmotspelare tar upp
skall han0 4hansOm poäng ärföljande regler.därefter enligt -

nej ocheller 7 hanhar 6 sägerhankort,ytterligarebegära ett om
på han 5bordet. Harkortenskall han lägga98 ellerhan harom

nej.ellerkortytterligare sägabegäravälja mellan ettkan han att
Därefterbildsidanmedkortmotspelaren begärtBankiren upp.ger

hanhar 0 7 har rätttvå bankirenOmkort.sinabankirentar upp -
finnsgottfinnande. Detlåta efterblitill ellerkortdra ettatt

handla i olikabankiren börvisar hurtabellersärskilda som
på kortdetoch valörenpå poänghansberoendesituationer, egen
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138 Beskrivning några klassiska kasinospelav

han motspelaren. Däreftergett avgörs har högsta poäng.vem som
Vid lika blirpoäng det omspel.

Kasinots intäkt från detta spel är deltagaravgift, vanligenen ett
visst belopp sko eller 5 % vinsten.per av

Trentç Quaranteet

Trente Quarante kortspel,et är i vilketett spelarna satsar mot
banken hålls kasinot. Insatsemasom påav görs rektangulär duk,en
på vilken de fyra chanserna Rouge rött, Noir svart, Couleur
färg och Inverse motsats angivna.är I spelet används 6 lekar
med 52 kort. Klätt kort räknas 10,som ess som

Spelet går till så croupieren läggeratt kort i två såut rader, att
kortens ipoäng varje rad överstiger 30 inte 40. Den radmen som
kommer närmast 30 vinner. Den första raden representerar svart
och den andra Omrött. poängen i den första raden lägreär iän
den andra vinner alltså de spelare på Vidsatsatsom svart. motsatt
förhållande vinner de på Utgångenrött.satsatsom påspeletav
färg och bestämsmotsats det första kortet i den förstaav rader..
Om detta kort har färg den vinnandesamma raden vinnersom
färg, det inte är färgom vinnerav samma Om de tvåmotsats.
raderna uppvisar poäng slagetär ogiltigtsamma vidutom poängen
31. I sådant fall står insatserna kvar förlorar halva sitt värde.men
Bankens vinstchans såledesär 31 kommer i bådaatt raderna.upp
Enligt uppgift detta genomsnittlig vinst förger bankenen 1,25om
% insatserna.av

SL225

Craps är tärningsspel där insatserett kan pågöras utgången av
kast med två tärningar. Det finns flera olika insatsmöjligheter med
varierande vinstchanser. Spelet särskiltär populärt i amerikanska
och engelska kasinon.

Spelet går påtill så sätt spelarna iatt och ordning kastartur de
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gjorts.insatserså allalängdriktningi bordetstvå tärningarna snart
på win ellerantingenskall hakastarspelareDen satsatsom

på allaspelafår kan dessutomske ochwin innan kastetdont
depå i fältspelbordetplacerasInsatsernachanser. angerandra som

insatser ochReglerna förchansema.insatsmöjlighetemaolika
följande.gällerFrankrikeInågot i olika länder.varierarvinster

vissa fallilika med insatsenvinsten utom
vid field.

7vinnerchansDennaförsta kastet.medWin spelas om
varjeVid12.vid 3 ellerförlorarochutfallereller 11

utgången utgörochuppskjuts summansummaannan
medpå ispelbordetmarkeras rutapoängen ensom

vinner poängenInsatsenmotsvarande upp-omnummer.
kvarstår vid varjeutfaller och7förlorar annanomrepas,

7spelaretill näröverlämnas nästaTärningamasumma.
utfaller.

vinnerchansDennaförsta kastet.medspelaswinDont
ellervinneroch varkenvid 7 eller 11förlorarvid 2 eller

utgångenuppskjutsVid varje12.vidförlorar summaannan
utfaller7vinnerInsatsenpoängen.och utgör omsumman

förlorar poängenoch upprepas.om

första. Dennaefter detvarje kastvidspelaskanCome
omedelbartvid kastetutfallereller7 11vinnerchans om

eller 12.vid 3förlorarochgjortsinsatsenefter det att
medtillinsatsenflyttas rutanVid varje summaannan

vinnerkastfrån medoch nästaochmotsvarande nummer
ochvid 7förlorarutfaller,denna poänginsatsen om

kvarstår varjevid summa.annan
första.efter detvarje kastvidspelascome kanDont

vid kastetutfallereller 32vinnerchansDenna om
vid 12.förlorargjorts ochinsatsenefter detomedelbart att

bakomtillinsatsenflyttas rutavarjeVid ensummaannan
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motsvarande frånoch och mednummer nästa kast vinner
insatsen 7 utfaller eller förlorarom poängen utfaller.om
insatserna på Win, dont win, come och dont come
kan inte tillbaka måstetas spelas tillsutan de vunnit eller
förlorat.

Field kan spelas när helst under partiet och varjesom
kast är avgörande. Denna chans vinner 10,om
11 eller 12 utfaller vid följande kast och förlorar vid varje

Om 2 eller 12 utfallerannan summa. vinstenär gånger2
insatsen och i övriga fall lika med insatsen.

Big 6 kan spelas när helst under partiet och vinnersom
6 utfaller och förlorar 7om utfaller. Insatsen kanom

kvarstå eller tillbaka vidtas resultat.annat

Big 8 likaär med Big 6 med vinst vid 8 i ställetmen
för

Under 7 kan spelas när helst under partiet ochsom
vinner är under 7 och förlorarom summan ärom summan
lika med eller över

Over 7 kan spelas när helst under partiet och vinnersom
är över 7 och förlorarom summan likaärom summan

med eller under

sammansatta çhansgr kan alla spelas när helst undersom
partiet

Hard ways kan påspelas 8 eller 10summoma som
måste bildas 2 3 3genom + Chansernapar + etc. .vinner det valda utfaller förlorarom ochparet 7om
utfaller eller bildas påom summan sätt änannat genom
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kvarstå ellerinsatsenresultat kanVid tasannatpar.
gångertvåor femmor 7och 2 är2tillbaka. Vinsten

gånger insatsen.9på och 2 fyroroch 2insatsen treor

varjevidoch förlorarutfallervinner 77 annanom
gånger insatsen.Vinsten 4ärsumma.

varjeförlorar vidutfaller ochvinner 1111 annanom
gånger insatsen.15Vinsten ärsumma.

vidutfaller och förlorareller 12vinner 3crapsAny om
gånger insatsen.7Vinsten ärvarje summa.annan

varjeförlorar vidutfaller och2vinnerCraps 2 annanom
gånger insatsen.30Vinsten ärsumma.

varjeförlorar vidutfaller och3vinnerCraps 3 annanom
gånger insatsen.15Vinsten ärsumma.

vid varjeförlorarutfallet och12vinnerCraps 12 om
gånger insatsen.30Vinsten ärsumma.annan

förlorarutfaller ocheller 1112vinnerThe Horn om
gånger insatsen.Vinsten 4ärvid varje summa.annan

Associerade chanser
medi sambandspelasendastkanassocierade chanserna mot-De

utgång-följerkänd. Chansemaenkla chans, poäng ärsvarande vars
vidalltid tillbakainsatser kanenkla chansen,den tasmenen av

kast.icke avgörande
utfallet, för-vinnertill Win poängenAssocierade chanser om

vidförlorarvinner ellervid och varkenlorar 7 summa.annan
95 ellerdeneller 10, 32 är4Vinsten 21 poängen ärär omom

eller665 denoch ärom
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Associerade chanser till dont win vinner vid förlorar vid
poängen och varken vinner eller förlorar vid Vinstenannan summa.
är 12 poängen 4 ellerär 10, 23 ochom den 5är eller 9 och 56

den 6 ellerärom

Associerade vinster på come och dont come vinner, förlorar
och kvarstår enligt regler motsvarandesamma enkla chans ochsom
betalas associerade chanser till winsom dont win.resp.

Place bets

Place bets kan spelas pånär helstsom 9numren
eller 10 och kan tillbaka vid icketas avgörande kast.

Right bet. Insatsen placeras a cheval, pådvs. linjen framför
eller bakom det valda Denna chans vinnernumret. motsvarandeom

utfallerpoäng före förlorar vid 7 och varken vinnernr eller
förlorar vid Vinsten 76ärannan summa. poängen 6 ellerärom
75 den 5är eller 9 och 95om den 4är eller 10.om

Wrong bet. Insatsen placeras i bakom detrutan valda numret
och utmärks särskilt märke Wrongett Bet.av Denna chans vinner

7 utfallet föreom motsvarande poäng, förlorar poängen utfallerom
och varken vinner eller förlorar vid Vinsten 45annan ärsumma.

poängen 6är eller 58om den 5är eller 9 och 511om denom
är 4 eller 10.

Personalen vid craps-bordett utgörs chef de tableav en som
för spelet och utbetalningenansvarar att sker enligt reglerna, två

croupierer samlar in förlorade insatser,som placerar insatser på
rutan poängen och betalamotsvararsom vinster, stick-ut samt en
man kontrollerar tärningarna, räckersom dem till spelarna och
talar inganär ytterligare insatser fårom göras.

Dice-bordets utseende visas på sidan 143.
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kAYPAFzspå spel 1989SpelBilaga 5

på uppdragSpelvaneundersökning utförd av
i FinlandPenningautomatförcningen
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ÖVER LEVNADSSPANNET 185 SPELANDET SETT

1-26 20-43TABELLBEAGOR
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UNDERSOKNNGSMATERIALETINSAMLANDETOCH

undersökningartill tidigarejämförelsematerialsamla1befolkningssurvey omSåsommålsättningfördenna auvar vadsamhälletkännerdenolägenheter, avserspe-kunskaper spelandetsspelandet2 omomsorgmanomnya omge
spela.ickelande orsakernatill spelaellerattsamt

Åldersgränsema år.Varförvid15 avenhaftundreundersökningarhar gräns metill 13-74år.Tidigare mannusattes
spelvanor.förskolungdomenskanredogöranoggrannt

studeradedärigenomkunnaförövriga.i intervalleråldersgrupper änTill undersökningenutvaldes tätare auunga svarsbenågenheteftersomderaskvinnorflerundersökningennågot änLikaså till mänutvaldesspelvanorseparat.ungas
något kvinnornas.lägreänär

13-74årigaskrivna3X5i Finlandavlidna fl omfattadeNettomaterialetbrutit minusövenäekning personer.rn-
telefonnåddesintefallintervjupersonentelefonintervjuer.1dehuvudsakligenMaterialetinsamlades pergenom

1989.259-1310månadsskifteti septoktgenomfördesbesöktesdensamma.Pältarbetet

i bortfallet13,5%.AndelBortfallblev86.5%. mänfrån2599 Svarsprocerttenlntervjusvarerhölls varpersoner. pojkaroch13-17år. bådei skolåldemaktivtsvaradeungdomarkvinnornas.Mestendast procentenhetstörreänen
8%.bortfalletpåunderflickor.l stannadedessagrupper

Bortfallet sig följandeorsaker.fördelar på
46.4Vill delta
39.8anu-äffad
3.4Adressokänd
4.2Tillfälligtborta
3.9Utrikes
0.7Påinstitut
1.5Annaorsak

100.0TOTALT

1socekonomiskställningålderochUndersökningsmaterialetindelatpåkön.
BefollmingsestimatUndersokningsntaterialet

KÖN
18989881308 49.250.3Män

50.8 195911649.7 1291Kvinnor

ÅLDER
8.0 30706422.9 59513-17år

483252284 12.510.918-24år
19.8 76342940115.425-34år
29.5 113840924.1 62635-49år
20.3 78348144450-64 17.1år

382469249 9.99.665-74år

STÃLLNINGSCCEK 2
11.3 4354189.2 240Högretjänsteman
12.7 48847226110.0Lägretjänsteman
28.9 1366224.0 625 11Arbetare

88 3.9 1519253.4Jordbrukare
190769108 4.94.2företagareAnnan

18.8 72388916.9 438Pensionär
622 9.9 38115423.9Skolungdom

16432599 4.33.8Studerande -- 2084905.44.5 118uppgiftAnnan. saknas

38581042599TOTALT



4Anml Befolkningsgnrppemastalharerhållits koefñcientjusteringgenom grundmateáaletförav lådematt au13-74åringamasmotsvara verkligabefolkningsfördelningantal.
Anm2 Socekklassificeringgrundarsigpådeintervjuades uppgifter,varföregna omfattningigruppernas vissmånskiljersigfrånindelningefteryrke. v
l undersökningenanvändshuvudsakligen koeflicientjusteringkorrigeradegenom fördelningar.Härmeduppnås siffrornaau tillämpbaraår påhelabefolkningenochjämförbara tidigaremed undersokrtingar.

PÅSPELANDET ÅRRAYPAFsSPEL 1989
RAYPAl-sspel påar något bekantasatt for fmlåndare.merparten 83%hadeåtminstonegångi sinliv spelaren pånågon penningautomat.typ 63%av hadenågongångspelatpåmusikautmtat.41% forstroelsespeloch22%ñnlån-darehadeäven påkasinospelen.provat
Tillfälligaförsök och spela dockatt år tvåolikasaker.Andelensådana spelatunderdensom månadensenaste arredanklanlägre.

HARSPELATUNDER MÅNADENDENSENASTE

Mån Kvinnor Samtligamusikautomat 13.7 7.9 10.8någonförstrüelseautomat 14.9 3.8 9.3någonpenningautomat 59.6 28.4 43.8någotkasinospel 5.5 1.5 3.5
Kvinnornaspelarmindreoch tillfälligtmer anmännen.Specielltmansdomineratförstroelse-år ochkasinospel.
Av 100 underpersoner densom månadensenaste spelatpåmusikautomatvar63man. spelpåpenningautomatav 68.kasinospel79och spelpåförstroelseautomatav 80.

l PENNINGAWUMATERNA.
PajauoochFntktspel° fortfarandeär de popular-amest RAYPAFsav spel.De spelarpdFruktspelsom ochPoulen frulnspelnytyp harav variti ökande.medanPajauospopularitetär avtagande.svagt Under1989hadePajazzodockfortfarandenågotflerspelare Fnrktpelet.an
Automatpokerharundernågraår sinställningpermanenta blandspelen.medanKortkinoannuintehunnitblikantforettmindreantalarmatan spe .
Spelettáñjauoharnünskatnågrapmøenterüietennánnastblandmån.Detkanantasattånninmineerldelqaelareövergåtttill AutomatpokerochKortkino.
Spel Fruktspelharökatlikamycketblandmån kvinnor.Blandsom IB-ZO-åringamaharavenspelpåPajarzookat.
BwaümdebåuqxbnmimkxmddspümmwesáwmøeuppiüdøsüasemövasükügøspwüdePajanoochFruktspellikamycket somår1986.nu
l de åldersklasser-nayngre Ir detproportionelltfler spelatpåsom penningautomater. troligtmenma Ir Pajazzo.Fnrktspel attochAutomatpokaspelas 2549årigaav Tyngdpunktenmån. forspelpåAutomatrouletteochKortkinodockliggablandde åldersgmpperna. synsyngre

Medfruktspel konventionellavses spelautomatmedhjulochfruktsymbolu.



MÅNADENSENASTEDENUNDERPÅPENNINGAIHOMATSPELAT ÅLDERPÅKONOCHFÖRDELNING
KORT-AUT.AUT.FRUKT-PAJAZZD KINOPOKERROULSPEL

bk%%%
587.80.485.668.068.9Män 12.519.614.432.031.1Kvinnor

MÄN 21.714.722.89.08.313-17 7A.119.422.813.513.318-24 17.219.616.816.716.725-34 219.19316.120.019.535-49 3.46.87.16.98.550-64 1.90.51.82.4 -65-74

KVINNOR 2.03.62.65.75.013-17 4.26.44.98.37.418-24 4.25.73.57.97.425-34 2.14.01.87.37.435-49 1.72.42.5 --50-64 0.51.4 ---65-74
denundehadebefolkningen17%endasttill auwmauyp. avintesigspelarna enhållerpenningautomaiezpåVidspel ochAuwmalpdtetAutotmlmuletle.Fmhspcl.Pajazzo.penningautomatendastspelatpåmånaden ensenaste uulommspel.3olikaminst10%på2ochminstpåspelat27%hadeKonkino.Däremot

SummaMinstmEuIngen 9aesa.bb
100.091117.116.9562SAMTLIGA
100.016.023520.140.4Män 100.03.610.913371.6Kvinnor

MÄN 100.042425.313.918.413-16 100031.434.716.916.913.24 100011.630.1211;30.625-34 100012.124620.642.735-49 100.05214.219.760.950-64 100.01.24926.867.165-74

KVINNOR 100.011528.7201347.013-17 100.010526.013.949.613-24 100.04.913519562.275-34 100.02,17.914.475.535-49 100.00.97,49.037.75064 100.0137.291.0 -65-74
spelalpånünsüolikawtmuxspelochuvundexdensetrmemâuudenArigapoünruppgavande13-17Ren1av42§nv på.Avenlust omåtminstone anprovahamnar slotsiffrorAldersklassens omSpecielltden31%. yngsta18-24åringar

tillfállighelsbelonal.eljestspelandc1ochsmåinsazsunar
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7.18-24genomsnittet.Föroftarestormarknader änochvaruhuspäpåPajazzoÅLDER. speladeäldstaochdeDeyngsta 50-För35-49äringar bar. överförPajazzo.spela enlokalenallmänna attbensinstationdenåriga mestmänvar ellerpåPajazzospelatdehälftenUngefäraffärer.till somstarkt avspelandetkoncentreradeskvinnorochäringarmän
Spelplats.stormarknadelleruppgivitvaruhusFntklspelhar som

baroftastspelplauDerasaflär.isällan enendast varspeladeYRKESSTÃILNING. företagareoch enJordbrukare Tjänstemanstormarknader.ochi affärerspeladestuderandeoch mestskolungdomarPensionärer.bensinstationeller
arbetareoftarespelade an restaurang.

oftareiisätitt attefterdesigfördeladespelplatsUTBlLDNlNG.Valetav ,. hotellfartygelleromfattning somi restaurang.utbildninghadestoneDemedhögrestor-marknader.varuhusoch dettaännuspelvaroma.i Ivenpådettasig även omlivslbringvisar sättochutbildningiSkillnadernalplats. annan, omfattning.spelandetsnagotinteberättar om
speciellttillFruktspelochPajazzobådeÅboBjörneborgs spelandetkortcentresadesBOSTADSLÃN. lan avInom oftarepäPajazzo barer änpäspeladeochupplandKnown manKymmene.l länenochvaruhus.stormarlotader spelplatstbrallamnersspelllanwvarocksäoftareäniandmlänenrestaumngsomgenomsnitLlLapplandslän

bensinstationer.FruktspeloftastochPajazmbådespeladesVasaochUleåborgFinland,Mellersta
ochbensinstationerlandsbygdeni barer. restatn-artger.pai aflilrema,tyngdpunktennagotliggerstädernal mer

SPELSÃLLSKAP2.1.3.
l allmän-sällskap.sistspelattredjedelhade utanDrygti sällskapoftare änpåpenningautotnater enspelar ensam.Man Pajazzospelasföreningsverksamhet.skolaellerarbete.känneri sällskapmedvänner genomhet personermanllrman -andraspel.oftare annagot ensam

SPELTIIQIIÄILESÄLLSKAP SENASTEvu
KORT-AUTAUTFRUKT-
KINOPOKERROLTIJETTESPELPAJAZK

ii1ltbMEDVEM
31.933.537.638.241.9Ensam 7.812.311.621.421Familjen
54.552.746.538.634.8Vännerbekanta
5.82.6 1.0.91.3Tillfälligkompis

0.41.60.90.8Minns -lX.0l00.0100.0l00.0100.0

spelplanen.tydligarelnkategoriseraspelvartorrtaSpelslllshpet
Cirkahllftenavmlnrterthadespelatpâspelautomarerensm.Kvinnornaspelatleihuvudsakisallskapavfuniljeller
vinna.

IS-lnringarhadefüisettastspelatemarnpamuaostigtndeäldazAvi-losmannenstigermdelettsamspelaremed
ochWbpaFntktspeLMotsvarandesiffrorilldstaäldersgruppenmanvarüoehukspelisällskapmedvlnrter
ntinskarmotsvuattdeutntärkattdefdrIB-uärigamanlrattdenastanaldrigspelarlsallskapmedfamiljat.

Ungakvinnorspelarmrdetmestaisallskapmedvanttennwnhârtls-hlldaspdukvimnrminømutsuüehtütg
bädeplFmktspelochPajauoisallskapmedfatniljetumedenellerfleraavdessutedlenunar.

hanågonintespelsällskapetslllLskapmedfamiljen.DlrentotsynsandraispelaroftarehhögutbildadeTjänstemänoch
tillkonelationstörre

ñnnermaniNorraKarelutochiKttopiolanDarspelarmanensammerasällanlnpdDenmestsocialaqaelkultmen
andmhalliI-tnlartd
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SPELTIILFÄILENA2. A.l
ideFruktspelpåPajauoeller senastespelatTvätredjedelardetilllällighetsspel.spelandeärHuvuddelenallt av somav KortkinoochAutomarpoker utgörAutomauouleue.Förhögst gånger.spelattvamänademahade tre

andel.tillfällighetsspelandetännustörreen
TVÅMÅNADERNASPELTELFÄLLEN SENASTEDEUNDERANTAL

SamtligaMinst1510-146-94-52-3l GÅNGERGÅNGERGÅNGERGÅNGERGÅNG GÅNGER
92se%a,7a%a,

100.05.85.34.330.3 17.137.3PAJAZZO
100.05.87.63.716.928.737.2FRUKTSPEL
100.01.93.413.6 2.144.3 34.1AUTOMATROULEITE
100.03.53.85213.630.043.8AUTOMATPOKER
100.06.0 1.111.323253.4KORTKJNO .

10gångerspelande.Spelar13% deochförFntktspelfdrPajazzo11%l0 gängetutgjordespelatminst manDe avsom
minst gäng vecka.praktiker axlarmånaderbetyderdetiflerundertvâeller att en perman

FÖRSTROELSESPELMUSIKAUTOMATEROCH2.2.

förflipper-siffrorär.Motsvarandemusikautomatunder25spelatpämånaden60% underdendem senaste varav som
automatbiljard67%.videoautomater83%ochspel 76%.var

fortsätterautomatbiljmdför24-årig Intresseti allmänhet underfinnerviflipper- videospelenBredvid och en man.ung.
sport.100%-igtåterigeni Aldrama. det mannenshogre är nästanupp men

18-34-fdreu-ädesvkjukeboxAnvändarnanågotjämnaremellankönen. ärfördelarsigspelandetpämusikautomater av
l8-24-ärigakvinnor.ochArigamän

MÅNADENPÅFORSTRÖELSESPEI. smAsn-zDENUNDERSPELATHAR
ÅLDERPÅKONFORDELNING OCH

Flipper Video- Automat-Jukebox
biljardautomat

7a4b k %

78.4 85.3 99.162.6Man
21.6 0.937.4 14.7Kvinnor

MÄN
38.8 20.110.0 27.113-17
32.5 46.524.1 32.018-24

13.8 11.0 20218.025-34
4.8 3.0 12.38.435-49

1.6S064 - - .0.70.465-74 - -
KVINNOR

8.4 7.3 0.97.913-17
5.018.0 8.818-24 -8.7 2.9 2.425-34 -2.4 1.43549 - -0.550-64 - --

65-74 - --- 100l00 100 100SUMMA
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Spelplalserförlörstroelsespelbarer.är ochrestauranger MusikaulonmlerochAuxomalhiljardspelas
bareroch Flipperrestauranger. spelasföreträdesvisbarerochbensinslalioner.Videospelspelandetfördelarsigjämnare olikaover spelplalscr barerochbensinstationerliven deIr vanligaste.om

Video- Aulotnal-
Jukebox Flipper spel biljard

Bar 46.7 29.8 22.5 28.3-Restaurang 31.7 1.0l 6.3 32.1
Bensinstation 9.8 |8.3 I6.9 4.1
Nojespark 0.2 7.6 10.0 0.8
Spelhall 0.4 7.6 9.7 12.9
Övriga l I 25.7 34.6 21

SPELUPPLEVFJÅEROCHSPELANDETSPROBLEM

ÄR3.1. VAD VIKTIGTVIDSPELANDET

Allaintervjupersonertillfrågadesvad viktigastvidIr spelandet.Alternativensom utgjordes de motiv iInav somIiuemursombehandlarspelande.framstår decentralaspelrnodvensom
l materiellaspekt.vinnareal pengar
2 i speletsdynamikingâendeounafaktor.parningochsimmar;

sällskap3 spelandetsocialauLsuickning. ochtidsfördriv.
Deolihrnotiveuñckisvareiamgelllrliknlyngdñllspelahømrdespanuingphoendesoftamrstavdvllmänsoui
kvinnor.

Mån Kvinnor Smidig
Vinnapengar 24.9 30.2 27.6
Spinningochrislrugning 35.2 36.0 35.6
Sällskapochlidslördriv 33.2 23.5 28.3
Kan vara 6.8 102 8.5
TOTALT IND 100.0 ioao
Duunamrdeladesigmrennágmmnalmdamednvaeendepábefdkningsgxwpu.
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Följandetabellvisarförrespektivespelmoriv olika lagttyngdpunkten.var grupper

Pengar Spänning SällskapPengarframhöll
l3-l7-årigakvinnor 40.1 36.2 195l3-l7-årigaman 36.8 37.2 24.3

Spänningochrisktagningframhöll
l8-24-årigakvinnor 31.2 43.1 23.5la-Zøt-lrigaman 26.3 44.5 27.2

Sällskapochtidsfördrivframholl
ZS-M-Iripman 10.4 38.4 38.43S-49-Arigaman 22.9 32.1 31.5

MedlilnsyntillovansláendekanmantolkaspelupplevelseirIvar urlevrudsspannetsochqaelandetshistaiáahumla-stridande.synvinkel.

l skoláldernförknippaspel pemringautornala In genomsnittligtlillmer mojlighelanamn till furblnring denavekonomin.Eftersomegna skolungdomarnupenninglillgångui allmänhet begränsade.är denär ekonomiskasidanavspelandet jämförelsevisav betydelseslørre lurdem förin lönupphävandevuxna.
mangavuuagerinkomslermmerspelrumodrispelandalrdetsjllvaspelefsomblirdetemtralaspanningenochdeavspeletsdynamikuppkomniandemöjligheterna.

IümydømwdaanaumeluüaaalmmødønmiumømmgøuummwøevaxampøbbniMellan ñnlandslanaliooch ma-InsniuetiVua8.9$.llldborg8.l$ochl.applarus(93$)lan. EftersommihmmgøwspdüunünmaøvaaumddøsaanüduvüasüllnøammiuppünkøommrmyckøspelandeIvar kulmellaodvüunomriskakomponenter.

Caloiavlörmyckmqadmdehlnfordeágüülamochlouuodiühmydmplpammguwmümbessakocká
dernestallmlntspeladepenniragqaeleniñnland.

FormyckmspclmdekanlndlsmasirelaüonüllspelandetplolüsaspelFoljandeurppddnüigefterspehypav
migminmqnmmdadaimøummgamaládøunnølâgngenküngxhtmrmyømpø
respeküvespel.lolikaspeurdeuamrmyckergvavisoükanüngmmardutbrülusøuwmalenqaeuypsvis
daivillighetatuatsamaispeletlrspehrenarmaaksligtwegaidktallnünsynprmn
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SpelatforAnvånl senaste
månadenmycket .pengartid

810.1.7MUSXKAUTOMATER
0.7Mån
3.4Kvinnor 9.34.0FÖRSTROELSESPEL
4,8Mån
1.3Kvinnor

43.84.8PENNINGAUTOMATER
5.6Mån
3.1Kvinnor

3.51.1KASINOSPEL
13Mån

Kvinnor -3.0LOTTERLOTTOOCH
3.7Mån
2,2Kvinnor

9.94.8STRYKIIPS
6.2Mån
1.4Kvinnor

3.25.8FOTOOCHTRAV
7.8Mån

Kvinnor

Relativtspel.till någotenskiltinte specielltstarktanknytentycksspelaförmycketupplevelsenDen varaattegna av frånmusikautontatererunrtaBortsettsiffror.iovanståendespelande.enligtformycket tnvspon.förekommersen iuppgiftensammanfallermal manro mycket.Dettaoftarewendenr attkvinnorna desomspelar lnmannen attmer
kvinnor.snittspelarmed ånstörresummor

SFELANDETPROBLEMHARMANUPPLBVT33

slrskiltallmlnna.Detproblenulrgaierelltimehånforligaspeltillmlertaspelandetochtillsubjektivtupplevda.
problernsomtydtsupplevasoftaståraisortfspehnarüidegaumankânnerlustanfatsmaspdaeüerspehofure
Invadsørnvorekloktfdrdertegmekortomirt.Iwbnvdetrtsomspehtpåpenningsautømuthødenågongångklm

luabwguiavspdumhadenågmgångkântavwdarüauppkannwnpmnârtgbüa.sådan

Tvånçmåxsighmmfmsauaelleroksspdutdaueuvüklntfanmmmrvilkusanhelstliarmlostfcrsuüelseqael.
Rkpammgatnanuasddhnispdmdaumüuüdfwtasmedlmmükhønekømüshvüdw.

gruvtitreklasserberoertdepåspelandetlnedanståertdetabeuhardesomspelatpåpertnütpmømtergruppems
omfattning

allaspelare.penningautornatspel471pånågotnågongångGrupp Harspelatl av

37%.månadenunderdenpenningautomatnågonGrupp2 Harspelat crime

susatmmstsoñMdmsaiammåmdateuuspehtmalnsgångudesenmewåmmadmu.GruppS

minsta ellersiffruungautdeliirespgmppsomAldrigEttpugångaOftare. Följandesvarsalternativenvar.
orm samlade enstakaGruppen endastpenningautornater.spelandetvidupplevtproblem svar.gångerenpr
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Gruppl Grupp2 Grupp3 Samtliga
UPPLEVTPROBLEM i 1 5 5
Lust spelaatt mer 4.6 9.0 15.1 7.9
Pcnninghrisl 2.2 4.0 l l.l 4.3
Skuld.skam 1.1 1.9 7.5 2.5
Motstridigheter 1.1 2.5 6.2 2.5
Misskötselav
angelägenheter 0.8 0.6 3.9 1.3
Speletorrtfattninginsatsochfrekvenslr ganskaklart till spelandaupplevdaproblem.av Juallrnln-problemdet frågannare Ir destotydligareskildespelandcsom intensitetspelargmppamat. .
Densubjektivaupplevelsenproblembaauar ingetav Irtnu der-asverkliga allvr ellerom djup.natur. Dengudockenfingervisning spelarenredanvidatt relativtlitenom spelornfattrtingborjarkatutaavhindcrochrnotsurtdsomplnlgotsättsammanhängermedspelvartoma.

Specielltungdomari skolåldemsadesigupplevafrånspelandetMrstammandepenningbristl3-l7 trip pojkarrent25%.nickar12%.likasåav tvdngsmassiglust spela deladeatt In rådtill pojkar3l%. Ävenmer flickor25%. frinspelandethllrstammandernotstridigakänslorochkonstigtnog spelandetuppkommenkänslaav skuldochskamavkomtydligtframi pojkarnassvar.
pennlngbristmestiStMiclnlsG3i9ochGeogr-nftsluseuhademankinlav Vasalln68%. [Uleåborplhfrant-träddeskuldochskam66% ochi Lapplandsläntvütgsmässiglusttill spel02.9%.

3.4. FINNSDET BEKANTSSKAPSKREISENNÅGRA KÖRSOMSPELAR MYCKET
Samtligaittavjttadetillfrlgadesotndeklrtdeellervisstenágmaontmvlrtdeførmydnetüdellaputydllspel.
Drygtettljlrdedelavrmlandumkmdedluüsteanensádmpammedmaüutsispelaüeførmyømuüigt
egenlsih.

Talengeratdasettsvagindika-ingommangdenspelarfürrnyckañbesvarandeøegrtamoraliskavardaingarhn
begränsafamyckutqtehndeüumyckaütetÅuunsidmhngenandetmddawmkuanmuspduebü
tegisuuadâfrlrttnángaltâllisamhandmeddauufráu

Daidodhwñâgmaumismmeángødøükhmgiüuspümáepømeüaugüwüsüüauuüüaøa
Nuspdamletittmüfteradeskátrdemanühnantlvatüunaaürøblafweüm

Samtliga Harej spelat
spelat mycket

% i i
Kane någonKm svan 62.9 73.2 50.0Hontalasont 9.9 10.9 11.9KlumKännertill någon 21.2 15.9 38.0
Totalt 100.0 100.0 IND



l3
Däremotspeladeformycket.någonendast16%tillkandespelatpåpenningautotnatet. sominteallsAvpersoner.som sådannagontredjedelsigse 3.3.Grupp3 sade over person.mycket vetaspelade endemsomav

ella inteallsspelatlitetdemspelatochfråndeminteskildesig somdennaifråga somsvarenpersonvar,omvem
ellerbekantnämndesAllmänt granne.somenpersonen

personFOR någonsådankandeMYCKETandel demVEMSPELAR somav

5.6familjekretsenEni
8.9släkting

20.3arbetskamratVllneller
39.7Bekantellergranne 22.1Någonannan 3.3ejVillKan svara

100.0Totalt

släkten2. Efterdetkommerfamiljekretsenl ochhandtilli forstasocialarelationmänniskansDenenskilda ar
i familjenobserveratsvarandeutgorde4. mmtligaAv3 ochochbekantaocharbetskamrater somvänner panna

Spelandetuppfauualltsaiallnranhetintesomproblernidennamrste7599.ca40fallav1,5%formycketspelande
mankansiktadetpålángrehâll.kretserulvenom

synbarligenannan.i Någon Irvilkastarfraga fa. detdenna upperObenagna avsesgruppensommenau varsvara
personligrelationtill.omedelbarinteharintexvjwbjektetdetfrågaompasonersom

STORSPELANDET3.5. VAR

qaeciellt i mm ochintervjupersonernaltindrardeEnligtstörande.inteupplevsi allmänhet mestAutomatspel
i ochvaruhus barersamt restauranger.

spelatHar
mycketSamtliga spelat

l affärelle varuhus
90.183.487.7NejKm svara
9.912.3 16.6IblandOfta

På ellerbar restaurang
91.7 92.890.3NejKan svara 7.28.39.7IblandOfta

järnvägsstationPi buss-eller
95.394.094.9NejKm svara

6.0 4.75.1lblandDfta

p . .
94.2 95.594.4NejKan svara
5.8 4.55.6IblandOfta

Någonannanstans
99.498.4 98.4NejKan svara 0.61.61.6IblandOfta

EgenspelexfarenhetpavukaromdometmurendastsvagLDesomspelatmseLforstaeügtnogJtonndetmindrelade
somimespelarprlpenninyutomater.

iolika Spelenbareroehi befolkningsgruwer.varierarintenamnvlnspelandetsigstort restauranger-Anklnna av företagare medloge35-49åriga och deMgretjänstemängenomsnitt man. samtuppfattadesstor-andeoftarean avav
snittet 18-24årigastörandeoftare man.uppfattadesbensinstationer anutbildning.Spelen av
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3.6. VADSKULLE UTÖKATSPORRATILL SPELANDE
De spelatlitetellerintesom allsskulleknappastinspirerasutökademöjlighetertill spel. tidav ellermen stonepengar.vinsterellertillgångtill sällskap.

. .
Däremotförden spelar skulleeliminetzindetsom tillmer spelandetMandohindermotivet-aav till Okaspelande.
Specielltskullehögrevinsterfrånspelet Äventill ökatspelande.uppmuntra otillräcklighewndeav egnapeaningmedlen hzmmandesyns faktor.vara eftersomen fjärdedel de spelaren mycketskulleav spelasom demeromhaderåd.

Grupp Gnippz Grupp3 Alla
i b 1a % b

Omhögrevinst 3.5 6.9 16.7 34.1 12.9
Otntillgångtill 6.8merpengar 7.2 14.4 25.2 11.8
Ompassandesällskap 5.3 6.8 9.6 18.5 9.0
Omlättaretillgänglighet 2.6 3.8 8.4 l8.6 0
Om tidmen 4.0 5.2 7.3 l 1.6 5
Skolungdomaroch under2AIrpersoner uttrycktestarlmtsinvillighet Ävenspelaatt flickamera. svaldesigyngreviljaspela speciellt spelvinstemamer. ellerdeom inkomsternaökade.egna
DeiubetstaprställningskullespelatnenotnvinstetmhøjdcsoehjadbrukarnzomdehadeüdochállslupåpelemtillgångligltetskulleökaspelandetmestiMellerstaFinlandhögrevinster tidochsällskapsamt i Kuopiomer lin ochdeegnaom medlentillät.i Vasalån.
lugn intervjusvulátnnadesutøverdetuuupprllknirtgonskemálnyaocltintressantatespehsanom totdeokaspelmotivationen.

ÅSIICIER4. MRHÅUNINGSSÃTTOCH GENTEMCTISPELANDE
4.1. SPELAR FORMAN MYCKETIFINLAND

Knapptltllttenavftnltlndarmlravhilmenaudetspelulagommed iñnlanLFdrlitettyclnaatdntecpupmcentmedmendryguedjedelensaattdetspehsformycket.
üutldazlmgalldasgruppertyekerklaruujodtetmspdmdetlrlsganochilldreáldersgruptnvuaderunndel
sotntyckaauhlrspelasfdrmyeket..

SPELAS

Rlr lagom For Km Totaltmycket litet svanb 5 a b 5Amen
15-17u 25.9 658 15 6.8 100.018-24lr 25.2 621 3.3 9.5 100.025-34Ir 318 54.9 3.6 9.7 100.03549u 41.0 403 12 17.0 toao50-64t 48.3 28.4 0.9 22.4 100.065-74ar 515 16.2 0.9 31.4 100.0

Alla 38.5 43.3 1.9 16.3 IND
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imycketspelasfördettyckerpensionärernahälftenochdrygtstuderandeoch avfjärdedel skolungdomamaCirka aven medanformycketspelas53% dettyckerKarelenNorra auklart.lÄven uppfattningar-ItasiggeografisktskiljerFinland. i21%.Finlandendasti Mellersta ärandelmotsvarande
förmycketspelartyckerdem49% aumanpenningautotnatema. somavmedborgarnasriktarsigallmänhet motl oro

Pajazzo.FruklspelochnämndesOftastpcnningautomaLspel.någotnämnde
FÖRMYCKETSPELASPENNINGSPELVILKA

AndelAndel dem avsomav samtligatyckeman
svarandemycketspelarför

bb

6.115.7iallmänhelSpel 019.48.9Penningautomater 10.326.6FmkLspeI
6.717.2Pajauo 2.05.1Övriga

ll3.1förströelsespelMusik-och
0.30.8Kasinospel
4.6l.8lTips-spel 4.411.3Lotto 0.20.5Övriga
2.97.5Bingo
0.20.4GaloppochTrav
4.21.6lKan svara

38.5l00.0TOTALT
andel13-74hutill högerSilirmiaspelen.fördelningenmellan stainredeni tabellenSiffrornatill vänster anger fdrnllrvarandevaraoveruünligt.spelandetpáifxágavarandespelansågAringarsom

undantagsvis.endastnämndesAndraspelgånger.spelnagraenskildaÄven nämndesBingoochLotto som
svarande.allaltasinospel.31.5%Rlrsuñelse-ochinklusivespelande avmycken utgör.forRAYPAl-sandelav

FÅMÅNGA FOR mmm1AUDOMATERFOR zumFINNSDET4,
minskaochAntalantotnaterartsâgsfötnlrvanndevmganskalagmlândastBñiuvdesomsvantvilleseantalet

6%6nskadefler.
FOR AUTOMATERUTEFÖR ELLERLAGOMMYCKET.FINNSDET

TotKanBådeochBärökalagomminskaBör
svan

iibb%70
KXLO8.20.69.868.712.7Män l00.015.50.32.367.514.4Kvinnor
l00.01.9l0.46.068.113.6Samtliga
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Däremottabellenligtvarandra.från ovan.sigintenämnvärtskiljervad automaterönskningarkvinnors avserMänsoch rikligare.antaluppfanningamaautomaternassigskiljer omochkon.åldersgruppereftergranskarsakenonman

önskarFlerautomaten %26.7l3-l7-Arigamän. 16.5kl8-24-árigamän- 12.5k25-34-angaman-
önskarantalMinskning automaterav 25.6%65-74-ârigamän- 20.4%kvinnor50-64-áriga- 18.6bkvinnor65-74-ariga-

onskadesÄven specielltökning avPajazzo.ochFmktspeltill omoftastriktadesigönskemålen flexautomaterom hållet.detonskningarnainteriktadesförströelsespel.spelademänsomunga
MINSKASBORDEAUTOMATERVILKA %minskningönskatdemAvser som

7.8allmänhetiAutomater 62.0Penningautomater 22.0Fnrktspel 15.6Pajazm 10.8Automatpoker 1.3Konkino lAulomatroulcue 11.0allmänhetiPenningautomater 19.1Førstroelscspel . 8.0Videoautomater 6.1Flipper 2.2Musikautomater 2BÖvriga
l l.lKan svara

100.0TOTALT

sornonskadeflerDrygthalftertavdernPajauo.motFruluspelochavautomaterrilmdesigomokningönskemålen svan.NågraAutomateriallmánltetelletkanejsvarnågotensldllspelintenamngeellerkundedockautomamrville
flerönskadesdetautomatspel. av.Bingo somsomsvaratnamngavsom

AVFLERMANHABORDEAUTOMATERVILKA bautornaterflerönskatdemAvser som
35.7allmänhetiAutommer 3S.lPenningautomala 173Fruktspcl 12.0Pajazzo 1.9Övriga 3.8allmänhetiPenningautomater 8.4Forstrøelsespel 2.4Videoautomter 2.3Flipper 3.6Övriga 1.0Bingo 0.6Övrigaspel 19.2Kan svara 100.0TOTALT
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4.3 LIVSFÖRINGUPPMUNTRARSPELANDETTILLFELAKTIG

Finlåndamasstållningstagande. samhälletochmoraliskavärderingarklargiordes i följandeomsorgotn gemensamt
påståendenspel.Manförsökte frågeställningskapa i sådanaibland känsligaäven ämnesområdenframlagtsom somspelandeti denoffentligadebatten.om

åsiktAv Kan Av åsiktsamma annan
Helt Ungefär Delvis Heltsvara

Rikligtspelandepåförstroelsespelochpenning-
lederoftai ekonomiskasvårigheterautomater 19.4 42.2 5.4 19.9 13.1

Spel förströelsespelochpenningautomater
oförargligttidsfördrivår ochnöje 31.7 33.l 6.2 21.7 7.2

Forströekespelochpenningautomaterspelasav
sådana inteharandraintressen 20.4 29.8som 7.6 2L7 20.5
Mankanskaffa spelplatsemaforvänner
forströelsespelochpenningautomater 15.7 38.5 11.9 16.5 l7.4
De spelarpåförströelsespelochpenningautomatersom
misskoteroftasinfamilj.sittarbeteellerstudierna 5.6 20.5 17.2 25.0 31.7
Spel förstrdelscspelochpenningautomater

till felaktiglivsføring 10.1uppmuntrar 25.5 1.0l 22.9 30.5
Spelplatsernaförfoistroelse-ochpenningautontatspel

oftaoroligaår ochstökiga 7.2 23.6 l 1.9 24.2 33.l
Förstrdelse-ochpenningautomatspelspelas sådanaav

iaven ställningår 10.9som 275annars svagare 1.0l 22.1 28.5
Pettningochautomatspeloftaår sammankopplattill
rikligalkoholkonsumtion 33 16.1 ll.0 25.1 44.4
Generelltsettiresultatetårdetbverraskandeattåvenomvissapåståatdeårstarktstållningstagandesåårsvarentikt
splittrade.Penningspelochspecielltspelartdepåpertningautotnatochfürsudelsspelårmsaksomdelarfolketganskaklartfdrochernot.

Allrsmestetlseårfinlåndarnaommyckenspelandeochalkoholkornsumtionan inteautomatiskthorihop.Nästanlikakraftfullttalarresultatenfor betraktarautotnatspelharmlosförstnöelse.attman som
DrygaSotillhalravisarpåslåettdetanspelarldetshtlleledatillmiskotselivudagslivamendesomvarosåløavarfler
idennaüågaåniovñgaüågmbamaosåkøhahnünkasuppkmnmavmafuenhetsahnsiomgimmgw.

Mestsplittrasfolkenåsikter kommertill spelarnanar ovrigaintressen.Hålftenhållerman imed påståendetattspelarnainteskulleImandraintressen.Dånnedskullespelandet Åkornpemerafrånvaron andraintressen.andraavsidantillbakavisar42% dem dettapåstående spelarna.svaratav som om
Majoriteten åtminstonenågonslagskopplingmellan spelandeser ochekonomiskatungt svårigheterMotdennabakgrundspeciellt forklarlig.år ungdomarnaomsorgenotn
Forvånansvårt fickocksåpåståendetspelandetstor i sigrespons att till felaktiglivsfbring.påståendetuppmuntrar ltalasdetinte TUNGTspelande.så frågandetår moralisktersom ställningstagandeomenrent automarspelimotallmänhet.Ungefärpå delarsiguppfattningensatt spelarnas ekonomisamma ellerom socialaställning.svaga svaga
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intespelatspelatalls.Deintedemspelatochsjälvaklartmellandem somganskaUppfatmingama sigdelar somsom tillbakavi-åsinsidaspelatsjälvadeinverkan.medannegativaautomatspeletspåståendenahållerstarktmedi somom
åsikter.dessasar

följandepåståendenmedi sambandskiljaktighetframstårdennaSpecielltmarkant

intresseninteharandrasådana.ochpenningautomaterspelasForstroelsc- somav
olikaTyckerKanTyckerlika
delvisheltellerdelvishelteller svara

18.516.864.7spelat iHar
62.05.932.1mycketHarspelat

felaktiglivsföringtillpenningautomaterförströelse-ochSpelpå uppmuntrar
27.722.849.5spelatHar

73.74.72l.6spelatmycketHar

Endastpámelplatsema.hälftenau kundefåÄven trodde vännersjälvaintespelatpa eni automaten mansomgruppen Även 57%självaspelattyckteblanddemlikadant.myckettyckte att58% spelatdel demnagot somstörre somav
svårigheter.i ekonomiskaspelandekundeleda

ungefärskildesiglsiktemaochäldreinte Mellani allmänhetåsikt kvinnori kontraSkillnaderna stora.man ungavar
ickespelare.spelareochmellansom

ÖVERLEVNADSSPANNEISETTSPELANDE

Mankanvälkända ungdomar.iörsuøelsespelochpenningautomaterärundersökningsrnaterialetframkommerUr avau
skoláldemsspelandeendastärwelareñellerotnprovarpåattspelablirframtidettsfragasigomavdeungasomnu

intnsse.allvarligareumgangesform, någotsocialadel dagens utanen av
tagit 1986-51följandehar medundasøkrtingsperioder.l dettvåkoltortjämforelsemellansynvinkelEn manger

år1986undersökning Aräldre Del989-Arsmedochjämfördessaundersökning tre grupper. som varyngstagrupper
år198918-20årår15-17 var osv.

Åtminstoneett var-formarmedungdomensspelerfarenlteter.grundasigpådel spelvanomakanantasav
kolwnrmmdatinâgmmânkmfürutseivilkøtñkmingdemgasqaelkuluuuwecuas.
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l dctföljandegranskas.vad någraenskildaspel,förändringeni beståendedemavser spelatunderdengruppen av sommånaden.senaste

Åldersgrupp 3åräldregrupp
år1986 år1989-

Videoautomater
1517a 27 18.6- f 3

f.13-203 15.9 923
p21.243 102 7.0

Pajauo
15-17år 67.4 69.2
18-20år 58.7 50.8
21-24år 58.7 52.7

FruktspelochPotti
15-17år 56.1 63.2
18-20å 48.6 47.7
21-24år 45.3 40.3

Kchonpåverkan
Motsvarandeåldersgrupper-- - - - - - - -

IntressetförVIDEOSPELharklansambandmedåldernochkoncentrerarsigtill skolåldem.Andelenspelandei varjeålderskohonbonfallerklan åren.med Dagens1547åringarspelarnågot. ånmotsvarandeåldrarår1986,mer menredani åldersgrupperIE-Zoårårspelartdetmindreanlktreårsedan.

SpeIpåPAJAZZOharokatmarüngttMuueåridatyngstakoltoruembarernotminslrartalenredanidetvâfåljmde
kolumnerna.BeträffandehjamspelardenyngstagruppertklanmuuBséårsnxxsvarandegnrppochâterigetrlr

åldersgruppsnästa spelnivålagmanmotsvarande 1986.yupps
AvseendeFruldmelochPotüükohatpáverkmnwrnabâuderlaüstakohømenharmülspchnmüukmmüaue
lr.matspelnivånimotsvanndeåldasgruppaidetvåmdersøhünganuárhøgnårl989idertyngregruppeuklart
ochidenandranågrapmoentenheter.

Avfotegåertdekanmmmduuammauhuvudddmavungdanmasqaehndemrüuåldunoøhavwmnrügtnlr
daaslivssituationoehinuessatfbrandruÅandmádanüwáfñuufürFmhspelavenanmdeluimgdouu
lörvärvalspeünuesekvarstårhögreuppiåldern.

Detta detgar sannolikt deungdomar idagnu provar spelapdpenningautomala.som an. någraårkartma-otn litspela In motsvarandeåldrarspelaridag.Eftersommer FruhspelochPajamo spelkulturertsrepresenterar mestexpan-derandedeLlran audiskussionemaotnspelandetsomfatnüngproblernanta.man wntoeksådeavspeluppgåendeolågenhetema.kommer Oka.au
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GÅNGNÅGONSPELATHARTABELLBEAGA samhälleochbostathlänutbildning. typavställning.socioekonomiskålder.efterkön.Fördelning

TotaltKasino-Pcnning-Förstrb-Jukc
spelclscspcl automatbox

N969196se
385810421.982541.463.3Alla

KÖN 189898831.493.156.273.9Män 195911612.772.327.153.1Kvinnor
ÅLDER 30706413.494.975.762.5Ar13-17 20752724.696.378.081.6l8-20âr 27572527395.775.983.321-24a 76342929396.467.687.725.34a 113840927.985234570.13549a 78348115.766.210.039.15064a 3824693.853.42220.665-74a

STÃLLNINGSOCIOEKON. 43541841.590.749.176.0tjänstemanHögre 48847230.088.644.968.3tjänstemanLägre 111366220.987.445.676.7mmm 15192517.477.429.852.5Jcrdbrukam 19076931.689.846.272.9företagareAnnan 7238896557.44.728.9Pensionär 38115415.193.475.564.7Skolungdom 16432523895267.673.6Studerande 20849026880.144.062.0uppgiftsahmAnnan.
UIBILDNING 42687335.391.049868.4Högskola 70651033391256278.7Yrkesinstimt 98450821.485.9475725Yrkcsskola 63476022590.057.965.9Gnmd-llnellaxtskola 10862519566513341.9Folkskola 1920219066.149.446.6uppgiftsaknasAmtan.
BOSTADSLÃN

90465126286.049.464.3Nylands 55970023883544.471.7ÅboBjörneborgs
1451249280.752541.1Anm

53128524383240.064.8Tavastehus 29459525280.0358573Kymmene 15566322277335.056.1SlMichels 13799520.484.436.065.3KarelenNorra 19469823583237.661.4Kuopio 22940483.9 17.138.467.4MellerstaFtnlattd 34281115.179838.856.4Vasalân 34126178.6 11.137.760.6Uleåborgs 14760017377833.459.3Lapplands .SAMHÄLLETYPAV 238532924.984.143.363.4Stad 147277517.280.138.563.2Annankommun



TABELLBILAGA MÅNADENHARSPELATUNDERDENSENASTE
Fördelningefterkön.ålder.socioekonomiskställning.utbildning.bostadslånoch samhälletypav

FÖRSTRÖ-JUKE- PENNING- CASINO- SAMTL
BOX ELSESPELAUTOMAT SPEL

% i % b N
Alla 10.8 9.3 43.8 3.5 3858104KÖN
Män 13.7 14.9 59.6 5.5 1898988Kvinnor 7.9 3.8 28.4 1.5 1959116ALDER
13-175 24.2 41.0 70.1 4.718-20år 42.7 39.3 74.3 7.7 20752721-245 31.4 21.3 61.2 4.2 27572525-34Ar 14.5 8.3 54.1 4.6 76342935-49år 4.0 2.4 41.3 4.0 138409150-64år 1.1 25.1 1.1 783481-65-74Ar 0.5 0.5 18.3 05 382469STÄLLNINGSOCIOEKON.
Högretjänsteman 2.6 2.8 38.9 7.5 435418Lägretjänsteman 9.6 5.8 44.6 2.9 488472Arbetare 15.1 9.7 52.1 3.0 1113662Jordbrukare 4.3 5.4 35.1 151925företagareAnnan 4.6 3.6 49.8 4.5 190769Pensionär 0.7 0.3 20.8 0.5 723889Skolungdom 25.4 39.0 69.0 5.1 381154Studerande 26.3 13.5 47.9 5.4 164325Annan.uppgiftsaknas 13.5 10.7 38.6 5.7 20M90UTBILDNING
Högskola 4.4 3.3 32.7 4.8 426873Yrkcsinsümt 14.5 9.3 46.9 5.1 706510Ytkesskola 14.4 13.5 52.2 3.8 984508GrundJIncllanskola 19.7 21.3 57.1 4.5 634760Folkskola 2.4 0.8 30.8 1.0 1086251Annan.uppgiftsaknas 2.8 8.2 35.1 19202BOSTADSLÄN
Nylands 8.5 9.5 415 3.0 904651boBjötmborgs 11.4 8.0 44.9 3.0 559700Åland 48.1 14512- -Tavastehuslän 11.0 8.4 47.9 3.9 531285Kymmene 13.8 8.7 40.9 5.0 294595StMichels 143 10.9 41.9 4.0 155663NorraKarelen 12.6 9.6 44.2 3.9 137995Kuopio 12.7 13.2 44.1 42 194698MellerstaFmland 13.7 l 1.1 49.4 3.4Van 8.8 8.0 41.8 1.8 342811Uleåborgs 10.5 10.7 41.7 4.1 341261uppland 9.3 8.0 45.0 3.1 147600SAMHÄLLETYPAV
Stad l 1.9 9.5 43.6 3.9 2385329Annankommun 9.0 9.0 44.0 2.7 1472775
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GÅNGNÅGONSPELATHARTABELLBILAGA samhälleochbostadslån typutbildning. avställning.socioekonomiskålder.efterkön,Fördelning
TotaltKunsk.Autom.Video-FlipperJuke- spelbiljardspel automatbox

N17bkik
38581049.06.217.938.863.3Alla

KON 189898812.253.473.9Män 16195915.824.653.1Kvinnor
ÅLDER 3070642167.062.513-17a 20752734.781.618-20år 27572528.674.583.3Ar21-24 76342912.064.187.725-34år 384091l2.632.370.135-49år 78348l0.88.739.1år50-64 3824691.820.6år65-74

STÄLLNWGSOCIOEKON 4354186.94.445.276.0tjänstemanHögre 4884728.08.942.668.3tjänstemanLägre 11136629.37.04476.7Arbetare 1519252.728.752.5Jordbrukare 1907694.88.343.472.9företagareAnnan 7238890.74.028.9Pensionär 38115423.212.568.164.7Skolungdom 16432523.612.562.073.6Studerande 20849015.05.940.562.0uppgiftsaknasAnnan.
UTBILDNING 4268739.25.745.768.4Högskola 70651015.29.353.978.7Yrkesinstimt 9845088.98.145.272.5Yrkesskola 63476015.79.152.765.9Gmnd-mellanskola 10862510.80.912.24lFolkskola 1920212.010.749.446.6uppgiftsaknasAnnan.
BOSTADSLÃN 9046511137.645.464.3Nylands 5597007.17.842.01.77ÅboBjörneborgs 1451212649.241Åland 53128512.86.336.564.8lanTavastehus 2945958.75.734.3S73Kymmene 1556637.24.834.356.1MichelsSt 13799511.55.234.265.3KarelenNorra 1946986.38.436.261Kuopio 2294043.84.336.267.4FinlandMellersta 3428117.64.636.756.4Vasa 3412617.035.560.6Uleåborgs 1476007.71.131.359.3Lapplands

SMJHÃLIJEAVTYP 23853299.67.540.463.4Stad 14727757.84.136.263.2kommunAnnan
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MÅNADENTABELLBILAGA SPELATUNDER SENASTEHAR DEN

Fördelningefter socioekonomisk ulbildning samhällekön.ålder, ställning. bostadslånochtypav

Video- Autom. Kunskaps- TotaltJukc- Flipper
Abiljard spelbox spel automat

% b % %% N

Samtliga 10.8 7.2 4.3 1.4 4.1 3858104

KÖN
Man 2.8 6.513.7 115 75 1898988
Kvinnor 3.1 1.2 0.0 1.7 195917.9 16
ÅLDER
13-17år 32.2 10.724.2 25.0 3.7 307064
18-20âr 42.7 325 18.6 6.9 18.2 207527
21-24år 31.4 16.7 12.98.6 4.0 275725
25-34år 6.114.5 2.9 5.8 7634291.4
35-49år 4.0 1.5 0.4 0.6 0.6 1138409
50-64år 1.1 783481- - - -65-74år 0.5 0.5 382469- - -STÄLLNINGSOCIOEKON
Högretjänsteman 2.6 1.6 0.8 0.4 2.9 435418
Lägretjänsteman 9.6 3.5 2.7 3.31.1 488472.Arbetare 15.1 7.5 3.9 1.6 4.3 1113662
Jordbmkare 4.3 5.4 0.4 151925- -Annanfdretagare 4.6 2.7 1.8 3.0 190769-Pensionär 0.7 0.3 723889- - -Skolungdom 25.4 30.5 23.1 55 11.0 381154
Studerande 26.3 10.8 6.7 1.1 12.9 164325

uppgiftsaknas 13.5Annan. 9.6 32 1.5 6.0 20M90
UTBILDNING
Högskola 4.4 2.5 1.2 0.9 3.3 426873
Yrkesirlstimt 14.5 7.3 5.2 0.7 7.8 706510
Yrkessknla 14.4 10.8 55 2.6 4.1 984508
Gmnd-mellanskola 19.7 155 11.0 3.2 6.9 634760
Folkskola 2.4 0.8 0.3 1086251- -uppgiftAnnan. saknas 2.8 8.2 5.4 19202- -BOSTADSLÃN
Nylands 8.5 68 5.6 1.3 5.1 904651
ÅboBjömeborgs 5.911.4 3.7 12 4.4 559700Åland 14512- - . . -Tavastehus 11.0 6.4 4.2 2.2 6.1 531285
Kymmene 13.8 6.9 2.5 2.3 3.6 294595
StMichel 14.3 7.9 7.6 2.3 3.6 155663
NorraKarelen 12.6 9.2 3.4 2.9 137995-Kuopio 12.7 12.2 3.2 2.2 3.3 194698
MellerstaFinland 13.7 9.3 4.3 0.8 2.6 229404
Vasa 8.8 6.7 3.5 0.3 2.0 342811
Uleåborgs 10.5 7.5 4.9 1.9 3.2 341261
Lapplands 9.3 7.0 2.8 3.0 147600-SAMHÄLLETYPAV
Stad 1.9 7.01 1.845 4.8 2385329

9.0Annankommun 7.5 4.0 0.8 3.0 1472775
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Bilaga Spel-Sverige6 i siffror 1970 1991-

centralbyrånStatistiska

Brian Wicklin
Stockholm i 1592mars

SOU 199233



SPEL-SVERIGE I SIFFROR 1970 1991-

Syftet varit med befintlig statistik beskriva utvecklingenmed dennaundersökning har att
1970-91.Uppgifterna har i huvudsakhämtatsspelmarknadeni Sverige underperiodenav

dokumentation skatteuppbördenfrån spelbolagensårsredovisningar,riksskatteverkets över
alltsådokumentation tillståndsgivningen. Det inte frågaoch lotterinämndens äröver om en

statistisk enkätundersökning med möjligheter exakt precisiontraditionell ochatt ange
Redovisade slutsatser framgår det framtagna dataunderlaget.kvalitet i materialet. av

maskinellt.Siffrorna granskatsoch bearbetatshar

genomförts på uppdrag lotteriutxedningen.Undersökningen har av

Brian Wicklin.Rapporten har utarbetatsav

statistiska materialetDet

Spelbolagen
Penninglotteriet Tipstjänst AB TravSiffrorna för de spelbolagenSvenska AB, AB ochtre

från årsredovisningar. förekommande fall kompletterandeoch galopp har hämtats l har
uppgifter inhämtats från ekonomiansvarig personal. Statistiken täcker hela populationen

variabler.och samtliga redovisningsaktuella

Bingo och kasinospelmed skatteuppbörd
Siffrorna follcrötelsemas kasinospel harför bingo medkontantvinster spel och samman-

ligger för beräkningställts i huvudsak från det administrativa material till grundsom av
Ludvika.avgifter skatter hos riksskatteverkets RSVs beskattningsavdelning ioch

inbetaldBruttoomsättningen för bingo och kasinospelhar beräknatsmed ledning skattav
därför något Osäkerhetengäller främst bedömning populationensstorlekoch osäker.är av

saknas statistik totala antaletoch kvaliteten på uppbördsdeklarationema. Det över
redovisningsskyldiga fråni för eventuella bortfallskattskyldiga landet avstärnmaatt av

primär-materialet.RSVs information för avstämningoch granskning Deregister och av
framtagna siffrorna bruttoomsättrtingen därför avhängiga kvaliteten på inkom-för är av

Något kvantitativtmande uppgifter inbetald skatt och antal inkornrnna deklarationer.om
i siffrornamått i skattningen svån det hela börosäkerheten är att storaange,men geen

beskrivning verkligheten.ganskabra av

folkrötelsemas spelVarulotterier och bingo med varuvinster
förutom bingo kontantvinsterTill folkrörelsemas spelverksamheträknas med även varu-

varuvinster fram till 1988 vinsterna knutna till och frånlotterier och bingo med var varor
500 vinst tillåtits. Någon1989 har också kontantvinster till kronoroch med perupp

utgifter förhushållens dessatvå kategorier spelstatistik for bedömastorlekenatt av
finns inte.

för tillståndsgivning uppskattatmed ledning primärmaterialetLotterinärrmden har av
siffra009 MSEK för 1991. harrikslotteriemas beviljadeomslutning till l Dennavärdet av

förschablonmässigt och genomsnittligt rikslotteriemas bruttoom-skattninganväntssom
periodenförsäljningen detta år. uppgifter förutfallet Motsvarandesättning oavsett av

tillståndsgivning.från lotterinärnndensdokumentation1975-91 sammanställtshar över
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härBmttomsättningen för varulotterier i den varulotterier med regionalövriga gruppen
varuvinster härschablonmässigtuppskattatstill 000lokal anknytning och bingo med loch

på lotterinämndensuppgifter tillståndsgivningför 1991. Skattningen byggerMSEK om
spekulativ avsaknadi grad skattning ivissa regioner och högstainom är en av annan

Någon tidserie finns inte.information. data

1992.under Folkrörelsemaspåpekas bingo- lotter i TV-4 introduceradesbörDet att
bruttoomsättningenför bingolotter uppgickför lotterier FSLsamarbetsorgan attuppger

180MSEK, det spelasMSEK vecka. Påårsbasisinnebärdet5till attantarom manper ca
år.under nio månaderbingo-lotter ettav

Utländskt spel
utgifter förbekräftastorlekenpåhushållens utländsktspel,dvsköpstatistik kanNågon som

finns inte. Uppgiften för 1991harsatsning på andra spelformer.utländska lotter ochav
följande informationledningdärför uppskattatsmed av

befolkningen i åldrarna 16-74år har köpt utländskalotter och2% denUngefär vuxnaav
på spel under år årliga publikundersökningarandra formereller ettsatsat somav

Svenska Penninglotteriet AB. Bortsett från denTEMO på uppdraggenomföns avav
siffrorna 12000 individerskattningsförfarandet tyderstatistiska precisionen i att ca

varierande omfattning. Antalet individer har sedanpå utländska spel isatsar pengar
i med ledning penninglotteriets försäljningsstatistikolika spelklassergrupperats tre av

genomsnitt 500 la och år för utländskt spel000 satsari60 ca per personsom
000 år för utländskt spel00 genomsnitt 3 kr och60 isatsar per personsom ca

1000 kr och år för utländskt spel.00 i genomsnitt6 satsar ca per personsom

för utländskabruttoomsättningenledning uppgifter och antagandenharMed dessaav
MSEK undergenomsnittligt till 270schablonmässigt och uppskattatsspelfonner ca

1991.

spelillegalt
illegalt spel iinformation för skattning storlekenstatistik ochsaknasDet av avannan

000 10000 ochGissningsvis lO kronorSverige. satsarantasatt per personpersoner caca
månadersperiod året. Det uppskattadevärdetillegalt spel under 9månad avaven

900 MSEK.för 1991 alltsåbruttomsättningen är ca

siffror avseendestödfinns i statistiken förnågon direkt inteånyo påpekasbörDet att
för följande kategorier spelbruttoomsättnlngen av

lokal förankringregional ochvarulotterier med-
varuvinstermedbingo-

utländskt spel-
spel.illegalt-

avseddspelkategorier endastför ovannämnda ärbruttoomsättningenuppskattadeDen
förspelmarknaden 1991.precisering den totalasiffermässigför av



Så såg 1991spelmarknadenhär ut

ungefärMSEK och 743411991uppgick till 16bruttoomsättningSpelbolagens motsvarar
dvs bingoskatteuppbördbingo med22 157 MSEK. Förtotalskattningenpådenprocentav

500 MSEKkasinospelMSEK 10% ochsiffra 2 137motsvarandekontantvinstermed var
8618978 MSEK %skatteuppbördförmedalltså spelSammantagetsvarade2%. av

Sverige. Settipå spelmarknadenbruttoomsättningensammanlagdaden ett annatur
841 MSEK 76 %.16och kasino förspelbolagsvarade bolagssektomperspektiv

MSEKillegalt spelfor 170utländskt och lMSEK 19 % ochspelför4 146folkrörelsemas
spelmarknaden.svenska% den5 av

tablå inedan i l ochspelmarknadenåtergeshärbruttoomsättningenFördelningen avav
figur

avbruttoorlzsättuing 1991.spehuarknadenTablå Uppskattad

MSEK
16 341Spelbolag
2 137skatteuppbördmedBingo

500skatteuppbördKasinospel med
18 978Bruttoorrtsättning skatteuppbördenmed

0091rlkslotterierFolkrörelsemas
ochövriga lotterierFolkrörelsemas

000lvaruvinsterbingo med
270Utländskt spel
900illegalt spel

3 179Bruttoomsättning utanför skatteuppbörd
22 157Totalt
16841Spelbolag kasinospelDärav och

1464spelFolkrörelsemas
170lUtländskt och illegalt spel

fördelning svenska spelmarknaden.denFigur 1 Procentuell av
MSEK för 1991bruttoomsättning 22 157Uppskattad

Utlånckkt
Kasino
illegalt

Varulotterler,varublngo
vimmBingomedkontan

Penninglotteriel
Tlpstjinst

Travochgalopp
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påbruttoomsättnin densvenskaOvannämnda siffror bekräftar spelmarknadenatt genrnao
ungefär 2MSEK och utgjorde % hushållensi storleksordningen 22 1571991 avvar

invånare innebärdetta svenskarnasatsadeidetta år. Utslagetdisponibla inkomster attper
920 spelbolagensolika spelfomier,600 1991 kronorgenomsnitt 2 kronor påspel lvarav,190 övriga.på follo-örelsemasoch490 kronor

spelfonner bingohushållens nettosatsning de bolagens och med skat-privataDe tre
MSE7S03 K, enligt SCBsnationalräkenskaper1991beräknatstill NR.teuppbördharför

minus återvunnadeñnerad utgifter för spel inkl spelskatterPrivatkonsumtion är som
Utslaget invånarelevereras till och årvinstmedel och vinstskatter, staten. persom
503880 Totalskattningen på7 MSEK alltsåungefär kronor.detta mostvararmotsvarar ca

harlegatpraktiskt oförändradkonsumtionenochdennaandelden totalaprivatal % tagetav
konsumtion spel1970-91. figur 2illustreras utvecklingen privathela perioden Iunder avav

1970-91.Detaljeradeuppgifter privatprisutvecklingenoch fastapriseri löpande samt om
tabell 1-3 i tabellbilagan.återgesikonsumtion spelav

konsumtion enligtUtvecklingen privat spelFigur 2 avav
1970-91 1970100nationalräkenskapema

1000i Löpandepriser
800

i
Prislndex600

KP]impllcltoch
i

400 -

20° årsmo priser

bekräftar också hushållensnettosatsning på spelberäkningNationalräkenskapemas att
för inflatio-spel bingo medkontantvinster justerarskatteuppbördspelbolagens ochmed

perioden 1970-91. ökningåri genomsnittunder Motsvarandeökat med 2,1 %har pernen
penninglotteriet 2,2 % och för totalisatorspel3,5 %. l Tablå 2 härtipstjänst 3,7för %,var

för 1970-91.förändringstalåtergessiffrornedan om

på under 1991. Utslaget invånare22 miljarder kronor spelSvenskarna satsade per
olika600 kronor, I 920 kronor pd spelbolagengenomsnitt 2innebär detta i varav

90 på övriga.jöreningsrörelsernas och I490 påspelformer,
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ånispelkonsumtionprivatförändring avTablå Pmoentuell2 av
i197081.nationalräkenskapema -.enligtpriser

TotaltBingoTotalisatorTipstjänstPenning-
med kontant-lotterier
vinster

7573601027 +1076 +772 +priserLöpande ++ 5617107 +11459 +1970ärspriser ++ -
Årlig ökning

genomsnitti
+2,1-0.9+3,5+3,7+2,2priser1970årsi

1-3TabellKälla

omsättningSpelbolagens

1991MSEK år341161970tillårMSEK482från 1ökadeomsätmingSpelbolagens
+100. Dendettationdelungefärpriser1970års aviökningen enmedan1000, var+

Utvecklingen1970-91.periodenhela% for3,4volymökningenärligagenomsnittliga var
iåtergesinformationdetaljerad3 ochfiguri1970-91illustrerasbruttoomsättningenav

tabellbilagan.4-5 setabell

MSEK1970-91.spelbolagenförBruttoomsättningen3Figur

20000
priserLâpmde1-

årspriser1970-

bruttoomsättningspelbolagenstillförhållandeiskatterochvinsterinkomsterStatens
%.25tillfallithade den19911980. 1985 ochunder%1970. 29år33 %tilluppgick

detaljeradochfigur 4iillustrerasspelbolagenfråninkomsterUtvecklingen statensav
tabellbilagan.6 itabellåtergesiinformation



från 1970-91.StatensFigur 4 inkomster spelbolagen
priser. MSEKLöpande

S000E

tablå 3framgår se1970-91bruttoomsättningenprocentuella förändringenDen avav
nedan.

1970-mförändring bruttoomsâtütingeuTablå 3 Proceutuell av

Årlig ökning1970årspriserpriserLöpande
priser1970årsi

2.569830Penninglotteriet ++
4,81651360Tipstjänst ++
2,880890galoppTrav och ++

Källa Tabell 4-5.

tabell 451970-91återgesibruttoomsättningspelbolagensinformationDetaljerade över
dubbeltredovisatenTipstjänst harABsiffromai tabellDet framgåravitabellbilagan. att

svårtbolagen.Detjämfört detvåövriga är1970 medi priserstor omsättningenså av
satsningenellermarknadsandelarförskjutninginneburitdet haravgöra omavenatt om

intresselångsiktigapåverkatkonsumenternasspelformerprodukter och förnyelse avnya
tillprisernahar välspelbolagenentydigtSiffrorna tyder dockinriktning. anpassatatt

NRsKonsumentprisindexKPl.medprisnivån,förändringarna i de allmänna mätt sam-
taktökat iomsättningenharfastprisberäkninförprisindextal somt sammamanvägt exgav

tabellbilagan.tabell 3 ipåståendetovannämnda sebekräftarKPI, vilket

bruttoom-för spelbolagenstidserier dataredovisastabellbilaganefteravsnittl ett separat
1970-91.olika produkterfördelade påsättning

för de1970 1970-91årspriseroch ilöpandepriseriutveckling treBruttoomsättningens
i figur 5-7.illustrerasspelbolagen



Penninglotleriet ABSvenskaBruttoomsâttningen förFigur 5
1970-91. MSEK

MMO- Löpandepriser
års1970 priser&quot;&quot;

3000

2000

1000-
ñ-c-ø-7zxjibunêäitunnhij

o 11l -19901WS198019751970

1970-91.MSEKTipstjänstBruttoomsättningen lör ABFigur 6

löpandepriserÅ
årspriser1970-

190019.851911019751970

för AB Trav och galoppBruttoomsåttningenFigur 7
MSEK1970-91.

A8000- priserlöpande1-
70° 1970årspriser---
m.
sooou

m-
3000
2000-
10001
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siffrorna i tablåframgårspeltjänsterför förmedlingkostnader ombudensDirekta avav
och galopp beror påfor AB Travredovisasandelenförhållandevis låga attDen som

totalisatoromsättningen.ungefär hälftenforbanspelet svarade av

spelbolagenredovisasTablå och vinstlöseuOmbudspmvisimter4 avsom
1991.

MSEK Andel % av
bruttoomsättningen

278 8Penninglotteriet
613 lOTipstjänst

190 3och galoppTrav

Årsredovisningar.Källa

siffrorföljandeframgårvinstskatter tillochtill vinnarnaUtbetalning vinster staten avav
for vinstskatt.iställetgäller totalisatorskattengaloppFör AB Trav ochtablåi

1991.redovisas spelbolagenTablå Vinter vimlskzttersum5 och av

Andel %VinstskatterVinster av
bruttoomsättningenMSEKMSEK

VinstskatterVinster

749262745Penninglotteriet l
44 148172 627Tipstjänst

1073657982och galopp 4Trav

Årsredovisningar.Källa

vinstskatter kan berorför penninglotterietsredovisaslåga siffraförhållandevisDen som
100vinstskattbefriade frånsmåvinstervinstlotter ärandel somavseratt storen av

gälla.förhållandettycks detoch galoppFöreller lägre.kronor motsattatrav

skatteuppbördBingospel med

hushållens1978utgjordeungefär10%hushållensutgifterSCBsundersökningEnligt avav
uppgifter.finns inte aktuellarebingospel tyvärrinsatserförpå spelsatsning

+205fördubblatsi löpandepriserkontantvinster hademedför bingoBruttoomsättningen
+310 minskat medfrån prisförändringarnaomsättningenrensad1974-91.Dock haråren

förskjutningdetta berorsvårtDetperiod. är avgöraunder26 % att avenomsamma
eller bingospelformer rikslotterier, trisslotterandraefterfrågan från bingo till t ommex

bruttoomsättningen for bingo medUtvecklingenprispolitik.felaktigfönhar aven
brunoomsättningensi figur Detaljeradinformation1970-91illustreraskontantvinster om

tabellbilagan.tabell 7 iiutveckling l970-9läterges
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MSEK1970-91.bingospelförBruttoomsättningenFigur 8

3000 priserLöpande
årspriser1970-

1975 1990198519801970

73 % bruttoomsätt-förSVEBlCO-hallamasvaradenedan6 här avtablåframgårSom av
1991.skatteuppbördmedför bingoningen

SvebicoSveriges-biugoananvgerzmaseemljftuwgønisaüønUppgifterTablå 6 om
i1986-91. ..

totalaAndelÅr OmsättninghallarAntal av
omsättningenMSEK

46725541986
1987 . .. ... 53875541988

691441701989
711362861990
731554861991

Svebico.Källa

varuvinsterbingo medVarulotterier och

och bingovarulotterierfolkrörelsemasförbruttoomsättningenstatistiksamlad överNågon
rikslotterierdvsgionalanknytninsäljeslotterierFörinte. gfinns utanrevaruvinstermed som

lotterinämndentillståndsgivning hosföromslutningsbeloppbeviljadeuppgifterfinns om
009till 1uppskattats1991 harföromslutningsbeloppsammanlagdaDenSträngnäs.i
ochvanilotterierför övrigaomslutningenuppskattatocksåLotterinämnden harMSEK.

1991.för000 MSEKungefär ltillvaruvinstermedbingo

1975-91iikslotteriema årenföromslutningbeviljadeuppgifter förLotterinämndens
1970års prisertillomräknadeomslutningcndär äventabellbilagan,tabell 8 iiåterges

figur1975 illustreras iUtvecklingenkolumn.iåterges separaten



Figur 9 Lotterinämndens beviljade omslutning för
rikslotterierna 1970-91. MSEK

2001 i löpandepriser
årsl970 priserå ----

§

å

400
i

zoo ,_i -----_-_x
0 i 1 r r .1970 1975 1980 19k 1990

Kasinospel

300Bruttoomsättningen för kasinospel har ökat med i löpandepriser och 50 %med+ +
1970 priser perioden 1979-91.Utvecklingen 1979-91i års under bruttoomsättningenav

10 informationi figur här nedan.Detaljerad återgesi tabell 9 i tabellbilagan.illustreras

Figur 10 Brunoomsättningen för kasinospel 1970-91.MSEK

600 löpandepriser
l970ñrspriser---500

300

200

f100 -

0 T1 19851975 1980 19901970

skatteuppbörd jämförelseBingo och kasinospel med en
bingo med efterungefär fjärdedel så skatteuppbörd,räknatKasinospclet är stort somen

320 licensinnehavarejämfört 460 för Statenshade med bingo.bruttoomsättningen, och
såungefär hälften skatteuppbördenfrån bingo.kasinospel ärinkomster stor somav

1970-91bingo och kasinospel illustreras i figur 1inkomsterUtvecklingen statens avav
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kasinospelfrån bingoinkomsterStatensFigur ll resp
MSEK1970-91.priserlöpande

100g Bingospel
Kasinospel

480 ;

ao

40

20 -.

o lllz 19901985198019751970

nedan.tablå 7 häromfattning seiökatkasinospeletbingo harmedJämfört

ochbingobruttoomsåttning förförändringTablå Procentuell7 av
1979-91.skatteuppbörd

års priser1970priserLöpande
2690Bingo + -
50285 +Kasino +

ochTabell 7Källa

SverigespelFakta om

publikundersökningarenligtspelfonnerorganiserade är stortdeltagandet iförIntresset
precisionen istatistiskafrån denBortsettspelbolagen.på uppdraggenomförts avsom gång undernågonspel10har8ungefärsiffrorna satsattyderskattningar att avmm

ointresseradeheltfemteoch ärmycketspelar avtredjelite.spelar varår varannan varett
spel.

och tabelltablå 8 nedan1988 härför seutgifterhushållensundersökningSCBsEnligt om
spelformerolikaår900 kronorgenomsnitt lihushållensatsade pertabellbilagan10 i

stude-företagare,liksomtjänstemänoch lägrearbetareLåginkomsttagamaSverige.i
så mycketgånger2tilll,5genomsnitt somsatsade ipensionärerochrande

mellannivå.tjänstemänochtjänstemänhögrehöginkomsttagarna

satsadelänGävleborgsochKopparbergVärmland.MellansverigeiHushållen norra
Kristianstads ochBlekinge,Sydsverigeihushållenmycket på spelsådubbelt som

län.Malmöhus



Tablå Stirlushållens utgifter hushåll.får kronorspel per

2 180 Stockholm 820lArbetare
2 047 Göteborg, 784tjänstemän Malmö lLägre

786på mellannivå l 683 Smålandmed lTjänstemän öarna
194 Sydsverige l 528tjänstemän lHögre
855 786Västsverige lLantbrukare
967 865Norra mellansverige 21Företagare

9571 870 Mellersta NorrlandPensionärer 1
Övre974Studerande 1 Norrland l 652mm

Tabell 10.Källa

levnadsförhållanden 1982-83SCBs undersökning visar endast4 % denattom av vuxna
spelatbingo och automatspelflipper under år. De flestabefolkningen mm spelarett som

bingo, yrkeskategoriemaautomatspel och äldre och bland det arbetareochärär yngre
studerande tycks ha på bingo. Detaljeradeuppgifter vilka deltagit isatsatsom om som
bingospel återgesi tabell i tabellbilagan. El1l

abeuämniugar iclaraDe används .rapportensom

Benämning Avser
Svenskapenninglottenet TipstjäntSpelbolag AB, AB

AB Trav och galoppoch

Folkrörelsemas Bingo med kontantvinster, bingolotterier och spel med
vauvinster och vamlotterier

Varulottener Follaörelsemas lotterier på riks, regional- och
lokalnivå

spel Kommersiellt driven verksamhet fastKasino under
adress

från SverigeSatsning utländsktUtländskt spel anordnat
lotterier och spel

Kommersiellt anordnatspelverksamhetillegalt spel utan
tillstånd

Bruttointäkter försäljningBrulloomsättning av



Tabellavdelning

Teckentörxygñngi tabiåeroch tabeller

Uppgiftviäute elleralttförtiligängtig osäker att anges. . uppgiftFramrâkuad



Tabell 1 Privat konsumtion spel tipstjänstoch bingopenninglotteiiet, totalisator.av
skatteuppbörd såsomden har beräknats NR 1970-91.med i nationalräkenskapema

MSEKLöpande priser.

År Tipstjänst Totalisator Penning- Bingo Tomh Andel %
privatlotteriet av

konsumtion

1970 232 163 176 305 876 095
312 193 10171971 177 335 L02
3711972 177 202 351 1101 L01

1973 394 183 206 358 1141 095
1974 407 219 236 410 1272 092
1975 440 246 264 477 1427 091

4981976 283 287 533 1601 038
552 3201977 341 561 1774 039
5491978 398 334 525 1806 032

1979 585 510 356 649 2100 036
1980 734 462 707 2478575 090
1981 1105 636 449 687 2877 094
1982 1205 666 457 695 3023 088
1983 1438 788 493 837 3556 096
1984 1594 878 573 913 3958 097

18021985 1024 579 981 4386 098
8501986 2153 1122 1022 L045147

1987 2204 1228 1284 1065 5781 ,071
2316 1398 12771988 1128 6119 104

1989 2336 1577 1361 1277 L036551
1990 2396 1730 1344 1277 0976747
1991 2729 1837 1534 1403 0967503

deñneras såsomPrivat konsumtion i NR hushållensutgifter för spel inkl spelskatter
återbetalda Uppgifterna SCBminus vinster och vinstskatter. inhämtas medav

specialenkätfrån spe1bo1agen.



fasta priser.i Indexnationalräkenskapemakonsumtion spel enligt2 PrivatTabell av
1970100volymutvccklingenöver

År Bingo TotaltPenning-TotalisatorTipstjänst
lotterier

1001001001001001970
1081021021011251971
110101101951972 141

96 10796921401973
109100 1001011311974

102 106 111129 1031975
113101 1081071331976
1121021011161321977

87 104961231191978
11310095119 1471979
117109 961461311980
12183941441761981
11789 771391771982

86 12788194 1511983
86 13194199 1561984

13589 871692091985
87 152125240 1771986
87 1641811873361987

16487170234 2031988
164169 922151989 221
15383152205 2131990

83 1561592072141991

nationalräkenskapema.SCBsKälla



Privat nalionalräkenskapema1970-91.Tabell konsumtion spelenligtav
1970 i löpande 1970årspriserIndexlal 100 utvecklingen och prisutveck-över samt

1970-1991under periodenlingen

År 1970års Implicit Konsumentpris-Löpande
priser priser prisindex index KP1

årsmedeltal

100 100 100 1001970
107,8 107,7116,1 107,61971

125,7 110,4 113,9 113,91972
130,3 106,9 121,91973 121,6
145.2 108,6 133.7 133,91974
162,9 110,9 146,9 147,01975

112,8182,8 162,1 161,91976
12,31977 202,5 180,3 180,51

1978 206,2 103,9 198,5 198,7
1979 239.7 112,9 212,3 212,7

;829 241,61980 117,1 242,0
328,41981 121,2 271,0 271,2

1982 345,1 294,0 294,5117,4
405,91983 126,7 320,4 320,8.451,8 130,51984 346,2 346.6
500,7 134,8 371,0 372,01985
587,6 151,6 387,6 387,71986
659,9 163,6 403,4 404,21987
698,5 164,1 425,71988 427,5
747,8 164,4 454,91989 455,1

153,3 502,41990 770,2 502,1
1991 856,5 155,5 550,8 549,6

lmplicitpñsindex indexLaJ framräknas divideraär sammanvägtett attsom genom
ilöpandc priser med värdet i basårspriser.värdet

SCBKälla Nationalräkenskapema.
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MSEK.1970-91.priserlöpandeispelbolagenförBruttoomsättrtingenTabell 4

SummaochTravABTipstjänstÅr ABSvenska
galopppenning-

ABlotteriet

14826904093831970 17047215554281971
18217276594351972
18977497014471973
2094878 37244921974
235910097965541975
266611539056081976
3079136610037101977
3400156310657721978
3970198917018111979
479422052146811211980
57642438221211141981
61352581240711471982
70522965287612111983
79413273328113871984
90653759387614301985

10569415544801934 11986
124134525507128171987 132505360 4509327971988
138455864509828831989
149746424 5553730131990
163416819596135611991

1986.septemberiintroduceradesTrisslotteriet1
1980.introducerades2 Lott

1974.introduceradeshöstenV 653
1987.introduceradeshöstenDubbel4 Dagens

1990.börjaniintroduceradesOddset avLågmarginalspelet5

1979.decemberiintroduceradesskrapdelenmedBellmanlotten

1984.höstenunderintroduceradesJoker
1983.börjaniintroduceradesMåltipset av

1989.mitteniintroduceradesFlax av

årsredovisningar.SpelbolagensKälla



Tabell 5. Bruttoorrzsättningenför spelbolagen 1970-91åren i 1970års priser. MSEK

År Svenska AB Tipstjänst SummaAB Trav och
penning- galopp
lotteriet AB

1970 383 409 690 1482
1971 398 516 670 1584
1972 382 579 638 1599
1973 368 576 616 1560
1974 367 541 656 1564
1975 377 542 686 1605
1976 376 559 712 1647
1977 393 556 757 1706
1978 389 536 787 1712
1979 381 550 935 1866
1980 463 607 911 1981
1981 411 816 899 2126
1982 389 817 876 2082
1983 377 897 924 2198
1984 400 947 944 2291
1985 384 1042 1010 2436
1986 499 1156 1072 2727
1987 697 1255 120 30721
1988 654 191 12541 3099
1989 633 1201 1289 3042
1990 600 1103 1279 2982
1991 648 1085 1241 2974

SeKälla tabell



Tabell från spelbolagen 1970-91i MSEKStatensinkomster löpandepriser.

År Summa Andel i %S Penni AB Tipstjänst AB Travng-v
omsättningenlottcriet AB och galopp av

33,11970 208 490200
1971 290 587 34,4211
1972 222 342 651 35,7
1973 356 672 35,4226

34,21974 251 360 717
1975 394 784 33.2269
1976 298 448 873 32,7

31.31977 332 495 964
1978 494 1000 29,4350
1979 518 1089 27,4372
1980 641 1376 28,7514

30,71981 517 1009 1770
1982 1096 1880 30,6526
1983 1312 297 2155 30,6546
1984 2379 30,0611 1444
1985 1633 2643 29,2631
1986 828 1828 3070 29,0
1987 1213 1992 3659 29,5454
1988 28,11187 2011 523 3721
1989 1193 2029 564 3686 26,6

2099 619 3945 26,31990 1227
1991 1317 2162 657 4136 35,3

Källa Setabell 4
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BruttomsättningenTabell för bingo och inkomster skatt i löpandeochstatens av
1970 års priser 1970-1991.MSEK

År Antal Löpandepriser 1970årspriser
Omsättningen i StatensSkatt- Omsättningen Statens

skyldiga MSEK inkomster 1 MSEK inkomster 1
MSEK MSEK

1970 167 8 167 8..1971 183 9 170 9..1972 192 10 169 9..1973 2593 220 11 181 9
1974 3450 700 35 523 26
1975 3982 820 41 558 28
1976 4369 920 46 568 28
1977 4613 960 48 532 27
1978 960 48 483 24..1979 1386 1120 56 527 26
1980 1204 1801 59 488 24
1981 1107 1280 64 472 24
1982 1107 1280 64 435 22
1983 1050 1540 77 480 24
1984 1050 1545 85 446 25
1985 1050 1490 82 401 22
1986 1017 1563 86 403 22
1987 1655 91 409 23..1988 787 1654 91 387 21

501989 2 320 1666 3 366 11
1990 450 1917 56 382 11
1991 460 2137 64 389 12

Nettouppbörden1 skatten.av
2 1989Fr siffroma enbart skattepliktigt spel,dvs spel med kontantvinstero m avser
3 3-procentig punktskatt infördes för spel med kontantvinster spel med varuvinster

Årenbefriades från punktskatten. 1970-82 skattesatsen5 % 1983-1988och mellanvar
den 5,5 %.var

RiksskatteverketKälla RSV, beskattningssavdclningen.



8 Rikslottcriemas beviljade 1970-91.Tabell bruttoomslutning MSEK

1970Löpande
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 165751
1990 768 153
1991 1009 184

Enligt lotterinämnden uppgick den beräknadeförsäljningen år 1990till
576 MSEK, eller 75 % den beviljade bruttoomslutningen.av
Nenobehållningcn från försäljningen uppgick till 28 %, eller 161MSEK

1990.âr

Källa Lotterinämnden.
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Bruttoomsätmingen för kasinospelTabell 9 roulett, blackjack och tämingsspel och
inkomster skatt i 1970års 1970- MSEKlöpandeoch priser 1991.statens av

År Antal Löpandepriser 1970års priser
tillstånd Omsättningen Statens Omsättningen Statens

MSEKocheller inkomster MSEK1 inkomster 1
MSEKspelplatser MSEK

1970
1971
1972 .. .. ..506 231973 ..600 311974 ..710 351975 ..854 S01976 ..909 481977 ..1978 .. .. .. .. ,.91979 2 115 130 61 4

971980 160 11 66 5
1201981 145 10 53 4

1982 120 10 49145 4
1983 150 190 13 59 4

2441984 175 12 50 4
3211985 265 18 71 5
500 295 201986 3 76 5

355 24 881987 6..473 410 28 961988 7
440 30 971989 470 7

501 455 31 91 61990
1991 510 500 34 91 6

Nettouppbörden skanen.l av
Uppgifterna 1978,både förbjuds2 roulettspel och automatspel.Automatspeltavser 0 m

1979.fr o m
1985 siffrorna tillstånd och 1986antalspclplatser.3 T antalinnehavareav o mm avser0

Omsättningen har beräknats följande sätt
RSVs omsättningen spelbordledning månatliga skatteuppbörd roulett harMed av per

250till 10000 till och antal spel-uppskattats kronor, antal spelbordoch dag st
1991 alltså 10000kronor 250 200eller 500MSEK.till 200.Omsättningenför blirdagar x x

uppgiftersiffran 1991har kedjats bakat i tiden med ledninguppskattade förDen omav
nettouppbörden skatten.av

RSV, beskattningsavdelningen.Källa



1988lotteriför tips ochutgifterHushållensTabell 10

HUSHÅLLSTYP hushållhushåll AntalPer

Ensamstående barnutan

459 300831kvinnor64 årtillupp

5005752197män

8000341591 1Totalt

400197114265 år och äldre

152000796Ensamstående med barn

Sammanboende barnutan

662 5002545till 64 årupp

320 100217365 år och äldre

750 5001705Sammanboende med barn

900Övriga 3492432

34673001876SverigeförGeuomsniaøt

KATEGORIERYRKES

1092 8002180Arbetare
449 2002047tjänstemänLägre

3006121683mellannivâTjänstemän
3909001194tjänstemänHögre

100855 51Lantbrukare
2001801967Företagare
3005531870Pensionärer

137600Övriga 1974



10 fortsTabell

OMRÅDEN hushållAntalhushållPerGEOGRAFISKA

1006141820Stockholm
606371784Östra Mellansverige
6002901786medSmåland öarna
9004621528Sydsverige
5007091786Västsverige

377 1002865MellansverigeNona
1793001957NorrlandMellersta
196 1001652Övre Norrland

1006141820Stockholm
6004941583MalmöochGöteborg
5001711985 1städerStörre
6006981957mellanbygdenSödra
4005011862glesbygdenochNorra tät-

BOSTADSTYP

465 300Ägt 1970 lsmåhus
404 1009151Bostadsrätt
259 9001820 lHyresrätt
3380001629Övriga

invånare.eller 774 kronor800 kronor504 654till 6beräknastotala utlägget perDet

1988.utgifterHushållensSCBs undersökningKälla

områdenGeografiska

OmfattningOmråde
länStockholmsStockholm

Östergötlands,Södermanlands.Övre Uppsala,Sverigemellan
Örebro Västmanlandslänoch

Kalmar ochKronobergs,Jönköping,Smålandmed öarna
Gotlands län

länMalmöhusochKristianstadsBlekinge,Sydsverige
Älvsborgsoch Bohus,GöteborgsHallands,Västsverige

länSkaraborgsoch
länGävleborgsochKopparbergsVärmland,SverigemellanNorra

JämtlandslänVästernorrlandsochNorrlandMellersta
länoch NorrbottensÖvre VästerbottensNorrland



befolkningsgrupper.Tabell olikall. Fritidsvanor i
automatspeldeltagit i bingospel och änAndelen % befolkningen mersomav

år.5 ggr per per

Åldersklass Befolkningen
16-7416-7425-44 45-64 65-7416-24
IOOO-tal

3 0284,63,2 5,113,2 1,7Män
0323,0 33,6 4,52,5 2,1Kvinnor
0603,8 61,9 3,5 4,78,0och kvinnorMän

7344,5 2Arbetare
8462,4Tjänstemän, lägre

0,9 850mellan
4430,5högre
5422,9Företagare
4889,4Studerande

Förgymnasial
5,9 5,7 2 4446,3 4,7utbildning

2,8 3,6 3,1 2 5373,3Gymnasial
0,8 0870.9 0,6 1.0 lEftergymnasial

2,9 1 115Stockholm
3,2 874Göteborg Malmöoch
3,8 8911Större kommuner
3,9 3071Södra mellanbygden

4835,1tätbygdenNona
5.3 390Norra glesbygden

100048pemoneri populationenAntal

45-64 65-7416-24 25-44

907 382213526 1Män
930 445502 1 155Kvinnor
837368 827028 2 1kvinnor lMän och

Förgymnasial
911 552082utbildning 1
672 226612Gymnasial 1

700 254 47Eftergymnasial

56.1982-83.Fritid. RapportLevnadsförhållandenSCBsKälla



Detaljetabeller diagramoch

påSpelbolagens bruttoomsättning fördelad 1970-91produktgrupper
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D1TABELL SVENSKA PENNINGLOTTERIET AB
OMSÄTTNING1970-1991

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 0 0 15 554
1976 415 176 0 0 17 608
1977 507 183 0 0 20 710
1978 623 130 0 0 77219
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 0 25 1211
1984 786 511 0 0 138790
1985 778 557 0 0 95 1430
1986 840 685 360 0 49 1934
1987 787 636 1315 0 78 2816
1988 750 618 1384 0 45 2797
1989 718 620 1462 0 84 2884
1990 727 735 1494 0 56 3012
1991 689 915 1660 126 172 3562

ÅRSREDOVISNINGARKÄLLA



D2 TIPSTJÄNSTTABELL AB
1970-1991OMSÄTTNING

POÄNG0STRYK 0
SIFFERMÅL LOTTO JOKER ODDSET FLAX TOTAEXTRA

MSEK MSEKAR MSEK MSEK MSEK MSEK MSEK MSE

1970 350 0 0 0 00
1971 0 0484 0 0 0
1972 583 0 0 00 0
1973 0 0 0621 0 0

01974 648 0 0 00
01975 0 0 0707 0
01976 0 0804 0 0
01977 0 0898 0 0

1978 0 0 0957 0 0
1979 0 0 01057 00

01980 1063 304 0 00
0 0 01981 1026 11110

01982 1024 0 1322 0 0
1983 1064 286 1518 0 0 0

01984 1073 384 1657 166 0
1880 5781985 1097 320 0 0

1986 2133 529 88 01292 438
1416 2010 515 633 01987 497

1988 1318 507 1899 543 827 0
1270 450 1693 651 887 1481989

1990 1896 569 1096 1941328 454
5382343 913 1581991 1304 704

KÄLLA ÅRSREDOVISNINGAR



TABELL D3 AB TRAV OCH GALOPP
OMSÄTTNING 1970-1991

FÖRTIDS- TRAV- GALOPP-
SPEL BANORNA BANORNA TOTALT

AR MSEK MSEK MSEK MSEK

1970 0 655 35 690
1971 0 687 35 722
1972 0 695 32 7271973 0 715 34 749
1974 57 789 33 879
1975 142 837 31 1010
1976 181 940 32 1153
1977 291 1040 35 1366
1978 397 1128 38 1563
1979 643 1300 46 1989
1980 673 1477 54 2204
1981 760 1614 64 2438
1982 808 1703 70 2581
1983 1005 1879 80 2964
1984 1138 2054 81 3273
1985 1380 2282 98 3760
1986 1409 2643 103 4155
1987 1837 2585 103 45251988 2713 2544 103 5360
1989 3179 2584 102 5865
1990 3705 2611 108 6424
1991 4300 2422 98 6820

KÄLLA ÅRSREDOVISNINGAR
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Statens offentliga utredningar 1992

Kronologisk förteckning

Frihet kompetens.Grundutbildningensansvar- -ivillkor högskolan.U.
förRegler risker.Ettseminarium varforviom

tillåter föroreningarinne M.änmer ute.
Psykisktstördassituationi kommunerna

probleminventeringsocialtjänstens-en ur
perspektiv.

4.Psykiatrini Norden jämförandeperspektiv.-ett
5.Koncessionför forsäkringssammartslutningar.Fi.
6.Ny mervärdesskattelag.

Motiv. Del- Författningstextochbilagor.Del Fi.-Kompetensutveckling nationellstrategi.A.en-Fastighetstaxering Bostadsrätter.Fi.m.m.-Ekonomioch i kyrkan.C.ratt
l0.Et1 bolagför rundradiosändningar.nytt Ku.
ll. Fastighetsskatt.Fi.
12.Konstnärlighögskoleutbildning.U.
13.Bundnaaktier.Ju.
14.Mindrekadmiumi handelsgödsel.Jo.
15.Ledningochledarskapi högskolannågra-perspektivochmöjligheter.U.
16.Kroppenefterdöden.
17.Densistaundersökningenobduktioneniett-psykologisktperspektiv.
l8.Tvángsvåndi socialtjänsten ochinnehåll.ansvar-liungtidsutredningen 1992.Fi.
20.Statenshundskola.ombildningfrånmyndighettill

aktiebolag.
zLbostadsstödtill pensionärerS.
ZZFB-anpassning kreditupplysningslagen.Ju.av
Zllionuollfrâgor i tulldatoriseringen Fi.m.m.
24.Avregleradbostadsmarknad.Fi.
25.Utvärdering försoksverksamhetenmedS-ârigav

yrkesinriktadutbildningi gymnasieskolan.U.
26.Rättentill folkpension kvaliftkationsregleri-internationellaförhållanden.S.

Årsarbetstid.27. A.
28.Kartläggning kasinospelenligtinternationellaav -Fi.regler.
29.Smittskyddsinstitutet organisationfor Sverigesny-nationellasrnittskyddsfuttktionu.
30.Kreditförsäkñng Någraaktuellaproblem.Fi.-BLLagstifming satellitsandrtingarom av

TV-programxu.
32.NyaInlandsbanan.K.
33.Kasinospelsverksamheti folkrörelsemastjänst C.



Statens offentliga utredningar 1992

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Kulturdepartementet
Bundnaaktier.[13] Ett bolagfor [10]nytt
EES-anpassningkreditupplysningslagen.[22] Lagstiftning satellitsándningarTV-program.[31]av om av
Socialdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet
Psykisktstondassituationi kommunerna Kompetensutveckling nationellstrategi.[7]en-Årsarbetstid.probleminventeringsocialtjänstensperspektiv.[3] [27]-en ur
Psykiatrini Norden jämförandepaspektiv.[4]ett- CivildepartementetKroppenefterdagen[16]
Densistaundersökningenobduktioneni ett Ekonomioch i kyrkan.[9]mn-psykologisktperspektiv.[17] Kasinospelsverksamheti folkrürelsernastjänst [33]
Tvângsvárdi socialtjänsten innehåll.och [18]ansvar- Miljö- ochStatens naturresursdepartementethundskola.Ombildningfrånmyndighettill
aktiebolag.[20] Reglerförrisker. seminariumEtt varför tillåterviomBostadsstödtill pensionärer.[21] föroreningarinne [2]änute.merRättentill folkpension kvalifrkationsregleri-internationellaförhållanden.[26]
Smittskyddsinstitutet organisationförSverigesny
nationellasmittskyddsfunktioner.[29]
Kommunikationsdepartementet
NyaInlandsbanan.321
Finansdepartementet
Koncessionfor försäkringssammanslumingar.[5]
Nymervärdesskattelag.

Motiv.Del- Fdrfattningstextochbilagor.Del [6]-Fastighetstaxering Bostadsrätter.[8]m.m.-Fastighetsskatt.
ungtidsutredningen1992.[19]
Kontrollfrágtxi tulldatorisaingen [23]m.m.
Avregleradbostadsmarknad.[24]
Kartläggning kasinomel enligtinternationellaav -regler.[28]
KreditforsäkringNågraaktuellaproblem.[30]-
Utbildningsdepartementet
Frihet kompetens.Grundutbildningensvillkoransvar-i högskolan.[1]
Konstnärlighögskoleutbildning.[12]
Ledningochledarskapi högskolan någraperspektiv-ochmöjligheter.[15]
Utvärdering försoksverksamheten 3-Arigmedav
yrkesinriktadutbildningi gymnmieskolan.[25]
Jordbruksdepartementet
Mindrekadmiumi handelsgödsel.[14]
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