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Remissvar på förslag till föreskrifter vid en licensmarknad 17Li2702
Riksidrottsförbundet (RF) lämnar här ett remissvar på förslag till föreskrifter vid en licensmarknad
17Li2702.
RF väljer att endast kommentera förslag med anknytning till manipulerade och uppgjorda matcher
och tävlingar, så kallad matchfixning.
Matchfixning är ett av de största hoten mot tävlingsidrottens framtid då det strider mot idrottens
grundläggande värderingar som integritet, rent spel och respekt för andra. Problemet med
matchfixning har ökat i och med en växande och digitaliserad sportspelsmarknad.
För att motverka matchfixning är det av högsta vikt att spelbolag som erbjuder spel på idrott hjälper
brottsbekämpande myndigheter och idrottens organisationer att utreda misstankar om matchfixning.

Bilaga 3
Följande handlingar ska bifogas vid ansökan till licens att anordna onlinespel och
vadhållning
Fall av matchfixning är ofta svårutredda och komplicerade vilket dessvärre har visat sig de senaste
åren då endast ett fåtal misstänkta matcher har lett till att förundersökning inletts, ännu färre till att
åtal väckts och endast två fällande domar. Därför behöver det förebyggande arbetet stärkas så
mycket som möjligt för att minska förekomsten av matchfixning. Här krävs insatser av många aktörer
där idrottsrörelsen har ett mycket stort ansvar. Vi klarar dock inte att förebygga allt själva, utan vi
behöver också spelbolagens hjälp.
RF anser att följande punkt läggs till under 1 Oavsett om sökanden är en juridisk person eller fysisk
person ska följande handlingar bifogas:
• handlingsplan för hur spelbolaget avser att motverka matchfixning.
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Spelmyndighetens författningssamling – spelmyndighetens föreskrifter om onlinespel
och vadhållning
Idrottsrörelsen har ett regelverk som är oberoende av straffrättslagstiftningen. I slutet av maj 2015
antog RF ett nytt regelverk mot matchfixning, ”Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt
manipulation av idrottslig verksamhet”. Regelverket omfattar hela idrottsrörelsen och tar exempelvis
upp följande:
➢ Det är inte tillåtet för den som kan påverka en tävling, till exempel idrottsutövare eller ledare,
att satsa pengar på tävlingen.
➢ Det är inte tillåtet att manipulera en tävling. Även försök till manipulation är förbjudet.
➢ Det råder strikt anmälningsplikt för den som får kännedom om matchfixning.
Maxtiden för avstängning från all idrottslig verksamhet är tio år, liksom preskriptionstiden.
Brottsförebyggande rådet menar att den maximala avstängningstiden i sig kan ha en avskräckande
och därmed brottsförebyggande effekt (Matchfixning, manipulation av matcher och spelmarknad,
rapport 2015:18). Det är sannolikt att straffet inom idrottsrörelsen är mer avskräckande än det straff
som strafflagstiftningen hotar med för flertalet av de idrottare som överväger att medverka till
matchfixning.
RF anser att det under Information till spelaren §5 ska adderas en punkt:
• Spelbolaget har rätt att lämna ut uppgifter om kunden till idrottsorganisationer vid misstanke
om brott mot idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig
verksamhet.
RF anser att arrangerande idrottsorganisation ska inkluderas i Rapport till Spelmyndigheten 13§ så att
lydelsen blir:
• Avvikelser som påverkat spelet och uppgifter om misstänkt manipulation av resultat på sport
och andra evenemang som är föremål för vadhållning ska utan dröjsmål rapporteras till
Spelmyndigheten och arrangerande idrottsorganisation.

Vid frågor, kontakta Mattias Hjelmberg 08-699 61 54, mattias.hjelmberg@rf.se

Sveriges Riksidrottsförbund

Stefan Bergh
Generalsekreterare
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