Transparency International Sverige
Stockholm 2017-08-03
Till Finansdepartementet
Synpunkter på betänkandet av spellicensutredningen ”En omreglerad spelmarknad”,
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Transparency International Sverige (TI Sverige) har beretts tillfälle yttra sig över rubr.
betänkande.
TI Sverige har med oro bevittnat hur allt mer pengar satsas på spel både i Sverige och
internationellt, hur spelmarknaderna i olika länder blivit alltmer sammanflätade och att
idrottsevenemang i ökad utsträckning synes bli föremål för olika typer av manipulering.
Samtidigt kan konstateras att möjligheterna att beivra matchfixningsbrott i Sverige
inom ramen för gällande lagstiftning synes vara begränsade. TI Sverige välkomnar mot
den bakgrunden att en omfattande översyn gjorts av spelreglerna för spelmarknaden i
Sverige. TI Sveriges kommentarer begränsas i huvudsak till de delar av betänkandet som
rör transparens i spelmarknaden, huvuddragen i den föreslagna nya strukturen och
sanktioner mot otillbörlig påverkan av spel.
TI Sverige delar utredningens bedömning av förändringsansatsen så som den redovisas
på sid. 255 i del 1. TI Sverige stöder också de syften för lagreglering som redovisas på
sid. 287 del 1, i synnerhet att spel om pengar inte ska användas som stöd i kriminell
verksamhet.
TI Sverige stöder förslaget om inrättande av en spelmyndighet med de ansvarsområden
som utredningen föreslår, inkl. att ta ansvar för en nationell plattform mot spelrelaterad
matchfixning. Utredningen skriver att ”även om Sverige inte ansluter sig till
Europarådets konvention om manipulation av resultat inom idrott bör Sverige leva upp
till konventionens innehåll”1. Det är TI Sveriges förhoppning att Sverige ansluter sig så
snart som möjligt och verkar för att EU och de medlemsstater som ännu inte gjort det,
ansluter sig.
TI Sverige instämmer i utredningens bedömning att det finns behov av en ny
straffrättslig bestämmelse som förbjuder olika typer av otillbörlig påverkan i samband
med spel eftersom gällande lagstiftning som kan aktualiseras vid matchfixning har visat
sig inte ge ett tillräckligt starkt skydd.
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