
Konsumentskydd på den svenska spelmarknaden

Samhällets krav på spelbranschen är och ska vara höga och Sper arbetar brett

för en hållbar spelmarknad. Det är därför glädjande att ta del av Statskontorets

utvärdering av spelmarknaden och deras slutsats att spelmarknaden idag

fungerar bättre än före omregleringen 2019. Samtidigt är Statskontoret mycket

tydliga med att mer kan göras för att stärka konsumentskyddet och minska

spelandets negativa konsekvenser. Som medlem i Sper förväntas man sätta

konsumenternas bästa i fokus och Sper kommer tillsammans med våra

medlemmar fortsätta driva branschens långsiktiga förtroendeskapande arbete.

Men branschen behöver också tydliga beslut från regering och riksdag. Sper

hoppas nu att riskdagen i höst fattar beslut om att ge Spelinspektionen �er och

mer e�ektiva verktyg i arbetet för att motverka det olicensierade spelandet.

Regeringen föreslår riksdagen en förstärkt

spelreglering
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Regeringen har i en proposition till riksdagen om en förstärkt spelreglering

(prop. 2021/22:242) föreslagit �era åtgärder för en tryggare spelmarknad genom

en förstärkt spelreglering. Bland annat föreslås krav på tillstånd för

spelprogramvara, ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat

reklamförbud för olicensierat spel. Det föreslås också åtgärder för att minska

skadeverkningarna av spel om pengar, bl.a. ett justerat krav på måttfullhet vid

marknadsföring av spel.

Propositionen har nyligen motionsbehandlats i riksdagen och �era

riksdagsledamöter har lämnat motförslag. Riksdagen har inte fattat beslut om

när de ska behandla regeringens förslag och de motioner som lämnats in. Sper

kommer att följa processen och rapportera utvecklingen i kommande

nyhetsbrev m.m.

Läs mer på riskdagens webb

Länk till lagrådsremiss

Regeringen arbetar med förslag till ytterligare

åtgärder för att säkerställa en sund och säker

spelmarknad

Regeringens har arbetat fram förslag till åtgärder mot match�xning och

olicensierad verksamhet (DS 2021:29). Syftet är att stänga ute olagliga aktörer

från den svenska spelmarknaden och att motverka manipulation av resultat

inom sport, så kallad match�xning. Regeringen skickade nyligen sitt förslag till

lagrådet som granskar att förslaget inte strider mot någon lag. Lagrådsremissen

skiljer sig från Ds:en i vissa delar, exempelvis föreslår regeringen inte någon

förändring av spellagens tillämpningsområde.

Den 22 juni yttrade sig lagrådet över förslaget och hade inga synpunkter. Efter

lagrådets yttrande kan regeringen överlämna sitt förslag som en proposition till

riksdagen. Regeringen har inte kommunicerat någon tidplan för detta. Sper

kommer att följa även denna process och rapportera utvecklingen i kommande

nyhetsbrev m.m.

Spelakademin 2022

I år anordnar Sper och Postkodlotteriet

Spelakademin. Vi ser fram emot att trä�as fysiskt

igen! Denna gång är fokus på spelregleringen, etik

och hållbarhet samt erbjudande och spelreklam.

Konferensen går av stapeln den 26-27 oktober i Göteborg.
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Swedish Gambling Award 2023

Swedish Gambling Award är en utmärkelse som premierar initiativ som görs för

att spelbranschen i Sverige ska bli mer hållbar och utvecklas i en positiv

riktning. Sper arrangerade SGA första gången 2019. Sedan 2022 arrangerar vi

SGA tillsammans med Branschföreningen för Onlinespel (BOS). Vi har börjat

förberedelserna inför 2023. Tänk på att det inte bara är utmärkelsen i sig som

är det viktiga, målet är framför allt att lyfta fram goda exempel och skapa

förebilder för andra. Vi hoppas verkligen på många bidrag som tillsammans kan

visa bredden av spelbranschens insatser för ett ökat ansvarstagande och

nytänkande!

En internationell utblick -

konsumentskyddet stärks i UK och

Belgien

UK Gambling Commission har beslutat om nya riktlinjer för spelanordnare som

en förberedelse inför nya regler om konsumentskydd som träder i kraft den 12

september i år. Riktlinjerna innebär att spelanordnare ska utveckla

övervakningsprocesser och genom att följa särskilda indikatorer identi�era

kunder med problemspelande. Bolagen ska löpande utvärdera och utveckla

indikatorerna samt e�ektiviteten i de åtgärder som vidtas, inkluderande att

stoppa problemkunder från spelande.

Belgian Gaming Commission har den 15 juni överlämnat 10 rekommendationer

till det belgiska justitiedepartementet som syftar till att stärka regleringen av

onlinespel. Förslagen innebär bland annat ökade krav på åtgärder som rör

registrering och identi�ering av spelare, införandet av begränsningar i speltid,

insatser och förluster, bättre övervakning av spelbeteende för att identi�era och

hantera problemspelande samt särskilt strikta regler för yngre spelare.
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