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Vegas Administration
AB Svenska Spel

Spelinspektionen. Datum 2021-03-22,

106 10 Stockholm

Diarienummer 21Si56, Lucky Bar

Återkallelse av licens för spel på värdeautomater
Beslut
Spelinspektionen återkallar AB Svenska Spels licens (18Li12369) för spel på
värdeautomater på spelplatsen Lucky Bar, Sundsvall.

Beskrivning av ärendet
Den 1 januari 2019 beviljades AB Svenska Spel licens för att tillhandahålla spel
på värdeautomater på spelplatsen Lucky Bar, Sundsvall. Licensen beviljades för
perioden från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2023.
I ärende gällande ansökan om licens för landbaserat kommersiellt kasinospel på
spelplatsen Lucky Bar, Sundsvall (20Si2240) har Polismyndigheten i
Västernorrland tidigare inkommit med ett remissvar och meddelat att det inte
råder god ordning på spelplatsen. Av remissvaret framgår att under perioden
januari - september 2020 har polispatruller vid sammanlagt 92 tillfällen
upprättat vålds- och hotrelaterade händelserapporter som är knutna till Lucky
Bar, Sundsvall och ca 25 av dem har haft direkt koppling till spelplatsen.
Spelinspektionen har den 21 januari 2021 avslagit ansökan om att få licens för
landbaserat kommersiellt kasinospel (20Si2240) pga. oordning på spelplatsen
Lucky Bar, Sundsvall.
Övervägande om återkallelse av licens skickades till AB Svenska Spel den 11
januari 2021. AB Svenska Spel fick ytterligare möjlighet den 29 januari 2021 att
yttra sig över samtliga händelserapporter som kommit in frånpolismyndigheten.
AB Svenska Spel inkom med yttrande den 18 januari 2021 och den 12 februari
2021 och har i dessa yttranden bland annat anfört att spelplatsen har ett
serveringstillstånd, att krögaren och personal på Lucky Bar, Sundsvall, alltid har
skött de åtaganden som AB Svenska Spel ställer på sina affärspartners samt
även att AB Svenska Spel har utfört en observationskontroll den 6 februari 2021
(på kvällen) och resultatet var godkänt utan anmärkning.
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Aktuella bestämmelser
Det framgår av bestämmelserna i 5 kap. 7 § spellagen att licens att tillhandahålla
spel på en värdeautomat på andra platser än på ett kasino får ges om
1.

2.
3.
4.
5.
6.

spelet tillhandahålls i samband med hotell- och restaurangverksamhet,
om det för rörelsen finns serveringstillstånd enligt alkohollagen
(2010:1622) eller i samband med bingo,
högst fem värdeautomater placeras på varje spelplats,
värdeautomaten kan kontrolleras genom elektroniska
kommunikationsmedel,
värdeautomaten förses med licenshavarens namn eller något annat
kännetecken,
värdeautomaten inte används för något annat ändamål än vad den
enligt ansökan är avsedd för, och
det råder god ordning på den plats där spelet ska bedrivas.

Enligt förbehåll i licensbeslutet p.2 kan Spelinspektionen återkalla licensen bland
annat om det inte råder god ordning på spelplatsen.

Spelinspektionens bedömning
Krav på spelplatsen
Det framgår av bestämmelserna i 5 kap. 7 § spellagen att licens att tillhandahålla
spel på en värdeautomat på andra platser än på ett kasino får ges dels om det
finns serveringstillstånd enligt alkohollagen (2010:1622), dels om det råder god
ordning på den plats där spelet ska bedrivas.
Serveringstillstånd är ett av de kriterier som ska vara uppfyllda för att få en
licens. Det vill säga att det är nödvändigt att restaurangen på spelplatsen
innehar serveringstillstånd för att få och behålla licensen, men det är inte
tillräckligt för att spelplatsen ska anses som en lämplig plats att bedriva spel på.
Omständigheten att restaurangen på spelplatsen innehar serveringstillstånd
föranleder ingen annan bedömning i det aktuella ärendet.
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Krav på god ordning på spelplatsen
Av 5 kap. 7 § p.6 spellagen framgår även att licens att tillhandahålla spel på en
värdeautomat på andra platser än på ett kasino får ges om det råder god
ordning på den plats där spelet ska bedrivas.
Vid prövningen om AB Svenska Spel ska behålla sin licens pga. oordning på
spelplatsen Lucky Bar, Sundsvall, tar Spelinspektionen hänsyn till hur nära i tiden
incidenterna inträffat, antal incidenter under året, i vilken utsträckning
incidenterna har kopplats till spelplatsen samt ordningsstörningarnas karaktär.
Det framgår av ovannämnda händelserapporter från Polismyndigheten att ca 25
incidenter har haft direkt koppling till Lucky Bar, Sundsvall. Det vill säga att de
aktuella händelserna som det redogörs för i Polismyndighetens underlag har
skett eller har påbörjats vid spelplatsen.
Ur underlaget från Polismyndigheten kan utläsas att de händelser som har
förekommit under perioden januari-september 2020 avser olaga hot,
misshandel, grovt knivinnehav, stöld, ringa narkotikabrott vid flera olika tillfällen
samt våld mot tjänsteman.
Spelinspektionen konstaterar att incidenterna som har redovisats av polisen är
av allvarlig karaktär samt att allvarliga ordningsproblem har funnits vid många
tillfällen.
Enligt Spelinspektionens bedömning ger uppgifterna tillräckligt stöd för att anse
att det förekommit sådana allvarliga brister på spelplatsen som innebär att god
ordning inte kan anses råda där. (jfr Förvaltningsrätten i Linköpings domar den 5
maj 2020 i mål nr 7278-19 och mål nr 7277-19. Förvaltningsrätten i Linköping
prövade bl.a. i sina beslut vad som avses med god ordning, vad förhållandet
innebär att restaurangen har alkoholtillstånd trots att polisen anser att det finns
allvarliga brister på god ordning samt val av ingripande när det är brist på god
ordning.)
Spelinspektionen återkallar därför AB Svenska Spels licens för värdeautomatspel
på spelplatsen Lucky Bar, Sundsvall, enligt förbehåll i licensbeslutet.
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Överklagande
Hur man överklagar, se bilaga.

Detta beslut har fattats av Spelinspektionens styrelse Per Håkansson,
ordförande, Camilla Rosenberg, generaldirektör, Håkan Wall, Madelaine Tunudd,
Andreas Prochazka, Fredrik Holmberg och Doris Högne Rydheim. Vid den
slutliga handläggningen medverkade också avdelningschefen Patrik Gustavsson,
chefsjuristen Johan Röhr, enhetschefen Anna Folkegård, utredande juristen Olga
Rosenqvist och handläggaren Carina Fogelberg, föredragande.
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