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I IOGT-NTO:s remissvar över Spelutredningens betänkande SOU 2017:30, framhöll vi 
att det är viktigt att i lagstiftning och regelskrivning slå fast att överskott från de 
allmännyttiga organisationers speldomän – traditionella lotterier – ska skyddas för att 
framtida finansiering till ideella organisationer och föreningar. Ideella föreningar 
spelar en viktig roll i samhället och för demokratin. Ideella föreningar skiljer sig från 
kommersiella spelaktörer i detta avseende och i hur överskottet används, det vill säga 
inte för privat ekonomisk vinst utan för föreningarnas verksamhet. 
 
Skillnaden mellan ideella föreningar och kommersiella spelanordnare framhålls av 
Spelutredningen. Men när det kommer till regler för tillstånd och kontroller verkar 
förslaget utformat enbart med kommersiella aktörer och bolag i åtanke, vilket dåligt 
stämmer överens med ideella organisationer där styrelsers medlemmar väljs av 
medlemmarna för att leda organisations egentliga verksamhet för organisationens 
allmännyttiga ändamål. Regelskrivning bör utformas så att den tar hänsyn till ideella 
organisationers karaktär, vilket inte är fallet i det aktuella förslaget till föreskrifter.  
 
I förslaget till föreskrifter finns i bilaga 2, för spel för allmännyttiga ändamål, en lista på 
handlingar som ska lämnas in för de som ingår i styrelsen eller ledningen. Listan 
omfattar åtta handlingar bland annat om konkursfrihet, näringsförbud, sysselsättning 
de senaste tio åren, utdrag ur polisens belastningsregister och skuldfrihetsbevis. För 
ledamöter i en styrelse i en ideell organisation som tillsätts av medlemmarna i ett 
demokratiskt val blir en sådan här redovisning inte rimlig och stämmer inte överens 
med föreningen som en självstyrande organisation. 
 
Vi menar att, med hänsyn till skillnaden mellan ideella föreningar och kommersiella 
aktörer, bör regelskrivningen innehålla en möjlighet för myndigheten att göra en 
bedömning av vilka krav på dokumentation som ska ställas för personer på olika nivåer 
i ideella föreningar som anordnar lotterier. För personer som utses särskilt för att 
ansvara för drift eller styrning av spelverksamhet, och inte utses i demokratisk ordning 
av organisationens medlemmar, kan förslagen i föreskrifterna vara relevanta.  
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