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Remissyttrande över betänkandet från spelutredningen
En omreglerad spelmarknad SOU 2017:30
Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar i
rörelseorganen, såsom artros och generaliserad smärta. De reumatiska sjukdomarna är ett
samlingsbegrepp för en mängd olika diagnoser. I Sverige brukar vi tala om att det finns ca 80 olika
diagnoser och närmare 200 olika sjukdomstillstånd. Alla människor kan drabbas av en reumatisk
sjukdom, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar som det inte finns
någon bot för och människor som drabbas av dem får leva med sin sjukdom resten av sitt liv.
Idag går 1,6 miljarder varje år till ideella organisationer som består av miljontals medlemmar
runt om i hela Sverige. Reumatikerförbundet ser positivt på att spelmarknaden blir
kontrollerad men är oroad för utvecklingen av ideella organisationers finansiering.
Syftet med spellagstiftningen
Reumatikerförbundet anser att de föreslagna syftena för den nya spellagstiftningen är bra men
måste kompletteras med en punkt om finansiering för ideella organisationer. I nuvarande
lotterilag är ett av syftena med regleringen att värna överskottet från spelverksamheten till det
allmänna och allmännyttiga ändamål.
Utan en tydlig beskrivning av den betydande andel av spelverksamhet som anordnas för att ge
överskott till allmännyttiga organisationer riskerar en eventuell statsstödsprövning av EUkommissionen att resultera i att den föreslagna uppdelningen av spelmarknaden inklusive den
bevarade skattefriheten ogiltigförklaras.
Därför vill Reumatikerförbundet att
 en femte punkt införs i 1 kap 1§ i spellagen: 5. allmännyttig ideell verksamhet får goda
möjligheter att finansiera sin verksamhet via intäkter från spel.
Skattefrihet
Överskott från lotterier och bingo är en hävdvunnen skattefri intäkt för föreningslivet sedan
mycket lång tid tillbaka. Om skatt skulle införas på de mer än 1,6 miljarder kronor
i årliga intäkter som det handlar om, skulle det drabba föreningslivet mycket hårt. Dessa
intäkter växlas dessutom upp mångdubbelt med ideella insatser. Reumatikerförbundet

bedriver ett omfattande intressepolitiskt arbete och är beroende av intäkter som inte påverkar
vår självständighet. Att bevara skattefriheten är ett av de viktigaste förslagen i utredningen för
ett fortsatt starkt civilsamhälle.
Därför stödjer Reumatikerförbundet
 utredningens förslag om skattefrihet för intäkter från traditionella lotterier.
Avsaknad av konsekvensanalys
Direktivet till utredaren var tydligt med att förutsättningarna för finansiering av statens
verksamhet och allmännyttiga ändamål, som i dag finansieras av intäkter från spelverksamhet,
i så hög utsträckning som möjligt bör bevaras i samband med att ett licenssystem införs. Trots
det saknas en konsekvensanalys för föreningslivet i utredningen. En sådan bör utföras om de
förändringar som föreslås ska genomföras.
Reumatikerförbundet vill att
 en grundlig konsekvensanalys görs utifrån det förslag som utredaren presenterat.
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