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Spel på värdeautomater
I lotterilagen (1994:1000) ges möjlighet att på vissa villkor anordna spel på
värdeautomater. I juni 1995 lämnade regeringen tillstånd till AB Tipstjänst att
bedriva spelet. Inom den närmaste tiden påbörjas utplaceringen av automaterna.
Berörd kommun skall ges tillfälle att yttra sig över utplaceringarna. Med anledning därav vill vi informera kommunerna om vad som förväntas av
handläggningen i kommunen.

Syftet med det nya spelet
Enligt lotteriutredningens slutbetänkande Vinna eller försvinna - folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden (SOU 1992:130) hade det statliga spelet
minskat folkrörelsernas andel av spelmarknaden varvid intäkterna minskat.
Syftet med den nya spelformen är att stärka folkrörelsernas ekonomi och då
särskilt barn- och ungdomsverksamheten.

Vem anordnar spelet?
Tipstjänst har monopol som anordnare. Regeringens tillstånd omfattar 7000
automater som under de närmaste åren skall placeras ut på hotell- och
restauranger.
Utplaceringen påbörjas under försommaren och Tipstjänst räknar med att
placera ut cirka 50 automater per vecka.
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Vem ger tillstånd?
Enligt regeringsbeslutet är AB Tipstjänst ensam speloperatör. Beslut om utplacering (drifttillstånd) lämnas av Lotteriinspektionen, som också utövar
tillsyn och kontroll över spelet. Det är således Lotteriinspektionen som beslutar om en ansökan om utplacering skall godkännas eller ej. Något kommunalt veto finns inte.

Villkor för utplacering
Spel på värdeautomater får bara anordnas i samband med hotell- och restaurangverksamhet om det för rörelsen finns serveringstillstånd. I lagen är spelinsats och högsta vinstbelopp kopplade till basbeloppet. F.n. gäller att
spelinsatsen får vara högst 5 kronor och högsta vinstbeloppet 1000 kronor.
Endast värdebevis får betalas ut i vinst - inte kontanter. Högst 5 värdeautomater får placeras ut på varje spelplats. Det skall också enligt lagen kunna
antas att god ordning kommer att råda inom den lokal eller på den plats där
spelet skal bedrivas.

Kommunens handläggning
Innan Lotteriinspektionen lämnar tillstånd för utplacering (drifttillstånd) till
Tipstjänst kommer berörd kommun att ges tillfälle att yttra sig. (Se bilagd
blankett från Lotteriinspektionen). Om kommunen inte har några invändningar mot utplacering kan kommunens yttrande bestå i att ingen erinran
föreligger. Om kommunen däremot motsätter sig utplacering bör kommunens yttrande ta upp eventuella risker för negativa sociala konsekvenser till
följd av spel på den aktuella spelplatsen.
Värdeautomater får enligt lotterilagen endast placeras där serveringstillstånd
finns. Om serveringstillståndet för en rörelse av någon anledning återkallas
bör kommunen snarast meddela detta till Lotteriinspektionen.
Lotterinspektionens ambition är att en ansökan om utplacering skall avgöras
inom två veckor. Det är därför angeläget att kommunerna så snart som möjligt tar ställning till hur yttranden till Lotteriinspektionen skall handläggas.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Hugo Blom,
tfn 08-772 44 02 eller Thomas Hallgren, tfn 08-772 44 11 på Svenska Kommunförbundet. Frågor kan också ställas till Christina Hagen, tfn 0152-461 57
eller Lena Pettersson, tfn 0152-461 59, båda på Lotteriinspektionen.
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Bilaga: Blankett för yttrande till Lotteriinspektionen
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