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Syns inte bilderna? Klicka
här...

Spelpolitik med en ny regering
Det är sedan en tid tillbaka klart att nansmarknadsminister Niklas Wykman
också blir ansvarig minister för spelpolitik. Niklas Wykman har en bakgrund
som riksdagsledamot, politisk sakkunnig vid Finansdepartementet och
förbundsordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Statssekreterare hos
ministern är Johan Almenberg. Regeringen presenterar inriktningen på sin
politik i budgetpropositionen, ta del av sammanfattningen nedan.

Budgetpropositionen om spelmarknaden
Den 8 november presenterade regeringen budgetpropositionen för 2023.
Regeringen slår fast att omregleringen på spelmarknaden värnar intäkterna och
ökar kontrollen, bland annat eftersom andelen av det totala spelandet som sker
hos aktörer med svensk licens ökat kraftigt. Regeringen framhåller att
konsumentskyddet är centralt för att spelmarknaden ska vara sund och säker
för konsumenter. I det avseendet har spelpaus.se se, enligt regeringen, spelat
en viktig roll genom att konsumenter på ett säkert sätt kunnat stänga av sig från
spel.
Enlig regeringen krävs dock att er åtgärder vidtas för att öka den o entliga
kontrollen och skydda konsumenterna. I politikens inriktning framåt kommer
Statskontorets slutsatser och rekommendationer att utgöra ett viktigt underlag.
Arbetet med att minska skadeverkningarna av spel och att stärka
konsumentskyddet är därför prioriterat. Regeringen avser också att lämna
förslag till er åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från den svenska
spelmarknaden och motverka match xning.

Kulturutskottets behandling av regeringens proposition om en
förstärkt spelreglering
Den 15 november planerar kulturutskottet att bereda regeringens proposition.
Betänkandet blir i sådana fall o entligt den 18 november. Riksdagsbeslut är
planerat till den 23 november. I propositionen föreslår regeringen ytterligare
åtgärder för att stänga ute olicensierat spel från sen svenska spelmarknaden.
Bland annat föreslås ett krav på tillstånd för spelprogramvara, s.k. B2B-licenser.
Det föreslås också ett förbud mot att främja olovligt spel och ett utökat förbud

mot reklam för olicensierat spel. Vidare föreslås vissa åtgärder för att minska
skadeverkningarna av spel om pengar, bl.a. ett justerat krav på måttfullhet vid
marknadsföring av spel. Flera motioner har lämnats in vilka också kommer att
behandlas av utskottet.

Ta del Spelakademin 2022
Spelakadimin som i år arrangerades av Sper tillsammans med Postkodlotteriet
besöktes av drygt 100 personer i Göteborg den 26 och 27 oktober. Vi har samlat
presentationer, lmer från delar av programmet och stillbilder på Spers
hemsida.

Kommissionen rapport om penningtvätt (Supra National Risk
Assesment, SNRA, 2022)
Kommissionen presenterade i förra veckan sin tredje SNRA-rapport om
penningtvätt som ligger till grund för en bedömning av risken för penningtvätt
och nansiering av terrorism inom olika sektorer. Rapporten lägger särskilt
fokus på spelområdet och lyfter fram onlinespel som särskilt sårbart för
penningtvätt. Risken klassi ceras som mycket hög. Kommissionen ger
medlemsländerna era rekommendationer. Som exempel kan nämnas att när
ett spelbolag vidtar åtgärder för kundkännedom föreslår kommissionen att
gränsen för spelbolagens kontroll av enstaka transaktioner som avser
utbetalning av vinster eller betalning av insatser som uppgår till ett belopp
motsvarande 2 000 euro eller mer ska sänkas. Det föreslås också att
spelbolagen regelbundet utbildar sina anställda.
Risken för penningtvätt har sjunkit för landbaserade kasinon, från mycket hög
2019, till medelhög. Risken kvarstår oförändrad som medelhög för lotterier och
spelautoamter, låg inom bingo och hög för poker och vadhållning. Du kan läsa
hela rapporten här. (Källa: igamingbusiness.com).
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