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En ny riksdag och regering

En ny riksdag har tillträtt och en ny regering är på väg att ta form. Vi vet ännu

inte vem som blir ansvarig spelminister eller hur den nya regeringen kommer

att vilja utforma den svenska spelpolitiken. Flera förslag ligger för fortsatt

behandling hos både regering och riksdag. Sper kommer att följa

utveck lingen med stort intresse och fortsätta att driva de frågor som är

viktiga för en sund och hållbar spelbransch med ett högt konsumentskydd

där arbetet för att motverka det olicensierade spelandet fortsätter.

Tidplan för ansökan om tillstånd för spelprogramvara

Spelinspektionen har kommunicerat en preliminär tidplan för ansökan om

tillstånd för spelprogramvara. Om riksdagen fattar beslut i enlighet med

regeringens proposition om en förstärkt spelreglering kommer krav på tillstånd

att börja gälla från den 1 juli 2023. Spelinspektionen förbereder i nuläget för att

berörda aktörer ska kunna skicka in ansökningar om tillstånd från och med den

1 mars 2023.

Remiss av förslag till nya spelansvarsföreskrifter

Spelinspektionen har remitterat ett förslag till nya spelansvarsföreskrifter. Med

utgångspunkt i erfarenheterna från myndighetens arbete med tillämpningen av

föreskrifterna och en förändrad spelmarknad bedömer Spelinspektionen att

föreskrifterna behöver ändras. Syftet är att stärka skyddet för spelarna och att

förenkla licenshavarnas arbete med spelansvar genom att tydliggöra kraven.

Ändringarna föreslås ske genom att nya föreskrifter om spelansvar meddelas

och de nu be�ntliga upphävs. Skriftliga synpunkter på förslagen kan lämnas till

Spelinspektionen senast den 14 oktober 2022.

Swedish Gambling Award 2023 för en hållbar och ansvarstagande spelbransch

Planeringen inför Swedish Gambling Award 2023 har börjat. Tävlingen kommer

att öppna för bidrag strax efter årsskiftet. Som vanligt kommer vi att publicera

information på Swedishgamingaward.se samtidigt som vi informerar i riktade

utskick.
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Den 26 och 27 oktober i Göteborg är det dags för årets spelakademi.

Programmet fokuserar på balansen mellan a�är och spelansvar, underhållning

och måttfullhet samt e�ekter av omregleringen och hur spelbranschen kan bli

mer hållbar för att attrahera framtida konsumenter. Sper är glada för det stora

intresset av att delta. Över 100 personer är anmälda och anmälan är nu stängd.

En internation utblick  - utveck lingen i Danmark

Danska Spillemyndigheten har i september publicerat �era rapporter om

utvecklingen i Danmark sedan liberaliseringen av marknaden 2012.

Den genomsnittliga spelkonsumtionen har ökat med 7 procent, främst till

följd av en ökad konsumtion av vadhållning och onlinespel. Detta är

samma andel av den disponibla inkomsten som före liberaliseringen.

90 procent av allt onlinespel sker hos bolag som har dansk licens. Enligt

Spillemyndigheten ligger Danmark därmed som topp-5 i Europa vad gäller

kanalisering.

En utvärdering av StopSpillet har gjorts för de första tre åren. Vid

halvårsskiftet 2022 hade knappt 2000 spelare tagit en kontakt.

Av den senaste underökningen om spelproblem i Danmark framgår att antalet

vuxna spelare med ”minimum eller låg nivå” av spelberoende har ökat från

drygt 5 procent 2016 till knappt 11 procent 2021. Utvecklingen har startat en

diskussion inom den danska regeringen om ytterligare reglering av

marknadsföring av spel.
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