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Hemställan om tolkning av ”olämplighetskriteriet” i 8 kap. 4 § 2 spellagen
(2018:1138)
Matchfixning är tydligt framskrivet i både proposition och den bakomliggande utredningen
till den nya spellagen som ett allvarligt hot mot såväl en sund och säker spelmarknad
som idrottsrörelsens fundamentala grund om rent spel. Riksidrottsförbundet (RF)
välkomnar det matchfixningsråd som Lotteriinspektionen (LI) ska sätta samman och de
föreskrifter för spelutbud som LI ska ta fram under 2019 och 2020.
RF menar dock att det är viktigt att LI ger de spelbolag som erhåller licens tydliga ramar
för ett ansvarsfullt spelutbud för att motverka matchfixning redan när den nya
spelregleringen börjar gälla 1 januari 2019.
Med anledning av LI:s uppdrag att besluta om spellicenser för den svenska
spelmarknaden i och med den nya spellagens ikraftträdande 2019-01-01 gör RF en
hemställan där RF ombeder LI att förklara hur beslut om licens att erbjuda sportspel på
den svenska spelmarknaden utformas så att olämplighetskriteriet i 8 kap. 4 § 2 i
spellagen efterlevs från 1 januari 2019 till dess att föreskrifter för att minska risken för
matchfixning är framtagna.
Det är särskilt angeläget för RF att LI förklarar hur detta ska ske utifrån följande frågor.
1. Hur säkerställer LI att spel på amatöridrott inte bryter mot olämplighetskriteriet?
2. Hur säkerställer LI att spel på delmoment i matcher och tävlingar som inte har en
tydlig koppling till slutresultatet inte bryter mot olämplighetskriteriet?
3. Hur säkerställer LI att spel på negativa händelser regelbrott i matcher och
tävlingar inte bryter mot olämplighetskriteriet?
4. Hur säkerställer LI att spel på matcher och tävlingar där upp till 50 procent av
deltagarna är under 18 år inte bryter mot olämplighetskriteriet?
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Vid frågor kontakta Johan Claesson, 08-699 61 30, johan.claesson@rf.se.
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