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Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Statskontoret att följa upp och utvärdera
omregleringen av spelmarknaden.
Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten,
Brottsförebyggande rådet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten,
Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Lotteriinspektionen, Gymnastik- och
idrottshögskolan (Centrum för idrottsforskning), Konsumentverket och
Konkurrensverket ska bistå Statskontoret vid fullgörandet av uppdraget.
Bakgrund

Regeringen har beslutat propositionen En omreglerad spelmarknad (prop.
2017 /18:220). Propositionen innehåller förslag till en ny reglering av
spelmarknaden, som bygger på ett licenssystem. Den nya regleringen föreslås
träda ikraft den 1 januari 2019.
Regeringen konstaterar i propositionen att reformen bör följas upp och
utvärderas kontinuerligt och, efter en viss tid, mer samlat, främst avseende
dess effekter på marknadsutvecklingen, kanaliseringen, konsumentskyddet,
folkhälsan, den personliga integriteten, idrottsrörelsens och andra
allmännyttiga organisationers finansiering, kostnadsutvecklingen för berörda
myndigheter och statens intäkter.
Närmare om uppdraget

Statskontoret ska i ett första steg ta fram indikatorer och andra verktyg för
en effektiv uppföljning och utvärdering av reformen. Dessa verktyg ska

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax:
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Jakobsgatan 24
E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 1 november 2018.
Statskontoret ska vidare, senast den 1 mars 2019, redovisa nollmätningar för
indikatorerna, dvs. värden som gäller 2018 och som senare resultat kan
jämföras med. Statskontoret ska därefter, fram t.o.m. 2022, årligen senast
den 1 mars redovisa resultatet av sin uppföljning och utvärdering. Den sista
resultatredovisningen ska även innehålla en bedömning av behovet av
ytterligare uppföljning och utvärdering.
Statskontoret ska samråda med samt inhämta bedömningar och kunskap
från närmast berörda myndigheter när indikatorerna tas fram och vid
fullgörandet av uppdraget i övrigt. Även andra relevanta aktörers kunskap
ska tas tillvara för att ge en rättvisande bild av effekterna av reformen.
Statskontoret ska löpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet)
informerat om genomförandet av uppdraget.
Uppföljningen och utvärderingen ska göras utifrån målen med
omregleringen. Det innebär att den bl.a. bör avse effekterna på folkhälsan,
konsumentskyddet, statens intäkter från spel och finansieringen av
allmännyttiga ändamål. En viktig indikator bör vara i vilken utsträckning som
licenssystemet omfattar det spel som tillhandahålls svenska spelare. Analysen
av effekterna på folkhälsan ska bl.a. avse vilka spelproblem som
värdeautomater och onlinespel ger upphov till, särskilt utifrån perspektivet
jämlik hälsa. I utvärderingen av effekterna på konsumentskyddet bör
indikatorer kopplade till marknadsföringen av och säkerheten i spelet ingå.
Uppföljningen och utvärderingen ska även omfatta andra väsentliga
konsekvenser av reformen. Den bör särskilt avse effekterna på
skuldsättningen, brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet,
förekomsten av matchfixning, idrottens sponsorintäkter, den personliga
integriteten, sysselsättningen och servicen i olika delar av landet,
marknadsutvecklingen avseende olika spelformer, tex. onlinebingo,
konkurrensförhållandena på den svenska spelmarknaden samt
kostnadsutvecklingen hos berörda myndigheter, däribland de rättsvårdande
myndigheterna och kriminalvården.
Statskontoret är oförhindrat att under uppdragstiden komplettera
uppföljningen och utvärderingen med ytterligare indikatorer.
Till de underlag som bör beaktas vid uppföljningen hör exempelvis
Lotteriinspektionens analyser av spelmarknadens utveckling,
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Folkhälsomyndighetens undersökning Swedish longitudinal gambling study
(Swelogs) och den av Kronofogdemyndigheten initierade forskningen om
sambandet mellan högriskspel på nätet och överskuldsättning.

På regeringens vägnar

�=::;.---
Ardalan Shekarabi

Fredrik Sandström

Kopia till
Domstolsverket
Åklagarmyndigheten
Polismyndigheten
Brottsförebyggande rådet
Socialstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Skatteverket
Kronofogdemyndigheten
Lotteriinspektionen
Gymnastik- och idrottshögskolan (Centrum för idrottsforsk:ning)
Konsumentverket
Konkurrensverket

