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En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)
(Dnr Fi2017/01644/OU)

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från
regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att
förbättra villkoren för det civila samhället.
MUCF ställer sig frågande till om tillräcklig dialog om konsekvenser för
civilsamhällets förutsättningar för finansiering genom spelverksamhet har förts
med företrädare för civilsamhället vid framtagande av de förslag som nu
föreligger. En central fråga som myndigheten gjorts uppmärksam på är huruvida
omständigheten att skattefriheten för allmännyttiga organisationer endast gäller
fysiskt spel, samtidigt som den digitala utvecklingen leder till ökat spelande av
icke-fysiska spel, kommer att påverka civilsamhällets möjlighet till finansiering
av sin verksamhet negativt. MUCF önskar en djupare konsekvensanalys av hur
förslaget kan komma att påverka det civila samhällets förutsättning att finansiera
verksamheten och den eventuella påverkan på civilsamhällets självständighet som
möjliggörs av denna finansiering.
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Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till att
utredningen har tagit ungdomars särskilda utsatta position i beaktande genom att
högt konsumentskydd samt konsumentsäkerhet understryks, samt hur en uppnår
måttfull marknadsföring. MUCF är också positiv till att utredningen ger förslag på
åtgärder för att minska antalet unga som spelar trots att de är minderåriga. MUCF
önskar dock att det fortsatta arbetet inkluderar och ger mer plats för ungas egna
röster och perspektiv. Detta i syfte att fördjupa förståelsen om hur problematiken
ser ut bland unga och nå mer effektiva lösningar.
MUCF ser även positivt på att utredningen uppmärksammar hur
spelproblematiken ser olika ut bland män respektive kvinnor.
I övrigt har Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor inga synpunkter.
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I detta ärende har generaldirektör Lena Nyberg beslutat. Handläggare Lovisa
Carlsson har varit föredragande. Avdelningschef Pontus Ekstedt har deltagit i den
slutliga beredningen av ärendet.
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