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Remissvar till En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30) 
BUS - Yrkesföreningen för budget- och skuldrådgivare i kommunal tjänst - är en yrkesförening 
för landets kommunalt anställda budget- och skuldrådgivare. Föreningen har ca 300 medlemmar 
vilket innebär att nästan alla av landets budget- och skuldrådgivare är medlemmar i föreningen. Vi 
är glada över att vi som remissinstans får möjligheten att delge våra synpunkter på utredarens 
förslag. 

Sammanfattning 
BUS-föreningen har i huvudsak inget att erinra mot spellicensutredningens förslag.  

Ytterligare kommentarer 
BUS-föreningen anser det olyckligt att spellicensutredningen valt att avgränsa sitt uppdrag till att 
inte gälla frågan om att spelaktörer ska avsätta en viss summa för finansiering av forskning och 
uppföljning angående spelmissbruk. Det hade enligt vår mening varit mycket önskvärt att 
utredningen hade undersökt denna möjlighet i samband med utredningen. Spelmissbruk är en 
tragedi som drabbar hela familjer och inte bara den som fastnat i spelmissbruk. Idag är 
behandling av spelmissbruk mycket begränsad då ansvarsläget för denna typ av behandling varit 
oklart. BUS-föreningen anser att en viss del av exempelvis kostnad för licens borde gå till 
finansiering av denna typ av behandlingar. 
 
En oro finns från föreningens sida att den omreglerade spelmarknaden som skall stärka 
konsumentskyddet även leder till en högre exploatering av spelandet för konsumenterna på grund 
av ökad tillgänglighet och ökad marknadsföring vilket i sin tur kan leda till en högre social 
acceptans och syn på spel generellt.  
 
Oro finns att målgruppen med spelproblem där konsumenten utsätts för ekonomiska och 
därmed sociala konsekvenser skall öka trots alla de föreslagna åtgärderna om bland annat 
utbildning, information, avstängningsmöjligheter m.m. Det är därför viktigt att alla de föreslagna 
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verktygen för att företagen skall ha möjlighet att uppfylla sin omsorgsplikt verkligen genomförs 
med största tydlighet. 
 
Önskvärt vore även att i information till konsumenten framgår tydligt att varje kommun har 
Budget- och skuldrådgivning om konsumenten skulle uppleva ekonomiska svårigheter. Detta för 
att ge möjlighet till konsumenten att söka hjälp i tid om ekonomiska problem skulle uppstå. Det 
kan även förhindra att konsumenter sätter sig i större ekonomiska svårigheter på grund av att de 
från början försöker att lösa en redan ansträngd ekonomi. 
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