#Speleffekten – en podcast om och för spelbranschen

Spellicensutredningen är tillsatt och kommer lämna sitt förslag på en framtida
omreglering i mars 2017. För att den
ideella sektorn även i framtiden ska
kunna få substantiella intäkter från spel
och lotterier behöver en omreglering av
spelmarknaden ta hänsyn till de ideella
aktörernas förutsättningar. Hur ska då
intäkter från spel och lotterier till ideell
sektor säkras i framtiden?

Novamedia Sverige har tagit fram podcasten #Speleffekten för att belysa den framtida spelbranschen utifrån olika aspekter. Programledarparet Ulrika Fjällborg och Magnus Berglund
har bjudit in gäster från branschen, akademi och myndigheter för samtal baserade på den
nya spellagstiftningen. #Speleffekten finns för gratis nedladdning på iTunes.

Dela inte upp marknaden i
fysiska och online-produkter
Det är viktigt att omregleringen är teknikneutral och anpassas till vårt digitala samhälle. Därför bör spelmarknaden avgränsas
så att tillstånd för att bedriva traditionella
lotterier (skraplotter, nummerlotterier,
prenumerationslotterier och bingo) ska
vara förbehållet allmännyttiga ideella organisationer, oavsett om de förmedlas och
konsumeras fysiskt eller online.
Fortsatt skattebefrielse
för ideella föreningar
I framtiden bör lotteritillstånd ges till
de ideella föreningar vars syfte är att
generera överskott till allmännyttiga
ideella ändamål. Tillståndsinnehavaren
bör, liksom idag, inte vara skattepliktig.
Ett undantag från skatt ska villkoras av att
allt överskott går till allmännyttiga organisationer som anses bidra till samhället
genom sin verksamhet och därmed befogar skattebefrielse. Kraven för att en aktör
ska bli undantagen skatt bör vara tydliga
och högt ställda.

Vi-skogen

Säkra intäkter till ideell sektor

Avsnitt 1: Utredningen
Spellicensutredningen diskuteras med Lotteriinspektionens generaldirektör Håkan
Hallstedt, tillika ansvarig för utredningen.

Möjlighet till produktutveckling
för att möte framtida konkurrens
Det är bra att fler aktörer kommer in på
spelmarknaden. För att de aktörer som
ger överskott till ideell sektor ska kunna
möta konkurrensen krävs att det finns
möjlighet till affärsutveckling. Därför bör
det inte regleras hur stor andel av omsättningen som går till kostnader, inklusive
licensavgifter. Däremot ska det öppet
redovisas i tillståndet vilken procentandel
som går till licensavgifter.
Stärk konsumentskyddet genom bland
annat krav på spelansvar och marknadsföring
Skyddet för konsumenten får inte
kompromissas när den nya spellagstiftningen utformas. Här krävs flera åtgärder
exempelvis en hög kanaliseringsgrad, ett
starkt främjandeförbud samt åtgärder för
att minska problemspelande. En framtida
branschorganisation ska enas om riktlinjer
för spelansvar och marknadsföring.
Kraven ska vara hårdare där risken för
spelproblem är hög.

Avsnitt 2: Marknaden
Advokat Ylva Aversten och Gustaf Hoffstedt,
generalsekreterare för Branschföreningen för
Onlinespel ger sin syn på hur spelmarknaden
ser ut och varför den inte fungerar idag.
Avsnitt 3: Pengar
Hur ska de ekonomiska villkoren formuleras i
en framtida lagstiftning? Gäster är David Sundén, nationalekonom, Adam Svanell kulturchef på SvD som skrivit boken ”Spela lagom!
Hur drömmen om snabba pengar gjorde
Sverige spelberoende” och Bengt Hansell,
reporter på Sveriges Radio Ekot.

Avsnitt 4: Ansvar
Jakob Jonsson, psykolog och doktorand, Kim
Grahn, förbundsordförande spelberoendes
riksförbund och Zenita Strandänger, spelansvarsansvarig på Svenska Spel diskuterar
ansvarsfrågan.
Avsnitt 5: Kunden
Vad tycker kunderna, och hur ska deras intressen tas tillvara på en omreglerad marknad?
Gäst är Jan ”Hatten” Helander som driver bloggen ”Gamblers Vardag”.
Avsnitt 6: Samhället
Hur spelbranschen även i fortsättningen ska
kunna bidra till svenskt föreningsliv diskuteras
av Per Leander, ordförande för FRII, Anders
Årbrandt Managing Director för Novamedia
Sverige och Magnus Hjelmberg politisk rådgivare på Riksidrottsförbundet.

Låt Sveriges ideella sektor
fortsätta att utvecklas
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Så här fungerar PostkodLotteriet
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PostkodFöreningen har tillstånd

Novamedia
äger varumärket

Kostnader

Novamedia har grundat tre stiftelser:
Svenska PostkodStiftelsen, PostkodLotteriets Kulturstiftelse och PostkodLotteriets
Idrottsstiftelse. Stiftelserna är förmånstagare till PostkodLotteriets överskott,
men är inte slutmottagare av medlen.
Istället förmedlas pengarna vidare till
projekt inom respektive stiftelses verksamhetsområde. Genom stiftelserna kan
även mindre organisationer, eller kortare
projektinsatser, få stöd. Lotteriinspektionen granskar och godkänner vart och ett
av dessa projekt.

Fördelning per lott

1,08 miljarder
29% adminis trativa
kostnader

Eva Edsjö

Novamedia Sverige är operatörsbolaget bakom varumärket Svenska
PostkodLotteriet och agerar på uppdrag av Svenska PostkodFöreningen. Lotterierna under PostkodLotteriets varumärke står under
Lotteriinspektionens tillsyn och är verksamma på Sveriges reglerade
spelmarknad.
PostkodLotteriet som startade i Nederländerna 1989 finns även i Storbritannien och sedan tio år i Sverige.
Bakom PostkodLotterierna finns en övertygelse om att världens samhällen behöver starka, oberoende ideella organisationer. Vi anser att
en stark ideell sektor är nödvändig för demokratiska framsteg och en
hållbar utveckling.
I denna utveckling har vi en viktig roll att spela. Genom att erbjuda
spel och underhållning genererar vi ett årligt miljardöverskott som
går till den ideella sektorn. Dessa icke-öronmärkta pengar använder
organisationerna där de gör störst nytta.

... och 49
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Spel och
underhållning
Novamedia Sverige har flera produkter
som genererar pengar till lotteriets förmånstagare. Varje månad säljer vi ca 1,7
miljoner lotter till en miljon kunder. Även
våra digitala skraplotter och bingospel ger
ett betydande överskott. Vi producerar
även populära tv-program som Postkodmiljonären och En ska bort.

Miljarder till både lottköpare och förmånstagare
Sedan PostkodLotteriet startade hösten
2005 har lottköparna fått dela på 10 miljarder kronor i vinster, och inte mindre än
800 personer har blivit miljonärer. Under
samma period har vi fördelat över 7,2
miljarder kronor till den ideella sektorn.

Omsättning
och överskott
Ju fler lotter och spel vi säljer, desto mer
pengar får de 55 förmånstagarna dela på.

Lotteriöverskott att fördela 2011-2015

40% lotterivinster

31% överskott till förmånstagarna

Specifikation
av kostnader
Här ingår försäljningskostnader (t.ex.
reklam), personalkostnader, licensavgift
(ca 4 procent av lottintäkterna) och övriga
kostnader (t.ex. hyra).

Hållbarhet
och spelansvar
För oss handlar hållbarhet om att skapa
värde i alla delar av vår affär. Vi skapar
värde för samhället genom vårt överskott,
för kunder genom lotterivinsterna och för
människor och miljö genom hur vi bedriver
vår affär. Inte minst tar vi vårt spelansvar på
allvar genom att vi jobbar aktivt för ett sunt
spelande och följer branschens regler.

