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SGA 2023 har öppnat för bidrag – juryns ordförande Ann-So�e Olsson ger

några tips!

Äntligen har Swedish Gambling Award 2023 öppnat för bidrag! Genom

utmärkelsen vill vi rikta strålkastaren mot det positiva arbete som görs för att

skapa en sund, modern och hållbar bransch.

Vi har som vanligt en kunnig och insatt jury som tillsammans ska bedöma alla

bidrag. Juryns arbete leds av Ann-So�e Olsson, managementkonsult, Priority

Group, som vill ge några tips till er som funderar på att delta.

”Jag vill verkligen framhålla att inget initiativ är för litet för att delta. Genom att

delta i SGA bidrar man till att hela spelbranschen kan utvecklas. Tanken med

utmärkelsen är ju att mod och nytänkande ska premieras i hopp om att

inspirera andra att följa samma väg”.

”Jag vill också lyfta fram att alla speloperatörer med spellicens i Sverige kan

delta. Även leverantörer av produkter och tjänster till spelbranschen i Sverige

kan vara med så som spelutvecklare, marknadsförare, betallösningar och

analytiker. Så ta chansen! Jag ser fram emot att ta del av nya idéer och

arbetssätt”.

Läs mer om juryn och om hur du kan lämna bidrag på

https://swedishgamblingaward.se/.

Internationell utblick : Finland utreder sin spelreglering

Det �nska inrikesministeriet beslutade den 5 januari om att tillsätta ett projekt

med uppgift att utreda alternativ till systemet med ensamrätt särskilt vad gäller

digitala penningspel. Syftet med utredningsprojektet är att evaluera det

nuvarande systemet med Veikkaus AB:s ensamrätt för penningspel och att

granska penningspelssystemen i andra länder. I utredningen granskas i

synnerhet kasino- och vadhållningsspel på nätet.

Projektets mandatperiod sträcker sig till den 15 april 2023. Projektet ska

kartlägga bland annat de lagstiftningsmässiga, rättsliga och

marknadsföringsrelaterade ändringsbehov som en eventuell övergång till ett

licensbaserat penningspelssystem för digitalt spelande förutsätter. Därtill är

syftet att kartlägga på vilka olika sätt ändringen inverkar på statens inkomster

och utgifter. Idag är uppskattningen att de penningbelopp som förloras i
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penningspel utanför systemet med ensamrätt varierar, men det handlar om

cirka 250–300 miljoner euro per år.

Åtgärder mot olaglig spelverksamhet och organiserad brottslighet inom

idrotten

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen om åtgärder mot

olaglig spelverksamhet och match�xning för att säkerställa en sund och säker

spelmarknad. Regeringen föreslår bland annat

En möjlighet för regeringen att besluta om vilka uppgifter om

betalningsförmedling som betaltjänstleverantörer ska vara skyldiga att

lämna för att skapa ett e�ektivare system för betalningsblockeringar till

olicensierat spel

En möjlighet för Spelinspektionen att köpa speltjänster online under dold

identitet, så kallat testköp, för att kontrollera att spellagens licenskrav och

främjandeförbud efterlevs

Utökade möjligheter för spelbolag och idrottsförbund att behandla

personuppgifter för att motverka match�xning

En skyldighet för spelbolag att lämna ut uppgifter till Polismyndigheten

som behövs för en utredning om brott i samband med spel

I riksdagens inledande behandling av regeringens förslag har två motioner

lämnats in till kulturutskottet. Bland annat föreslås att också fristående

organisationer och sammanslutningar efter lämplig prövning bör kunna få

samma rätt som Riksidrottsförbundet och dess specialidrottsförbund att

behandla personuppgifter i syfte att förhindra match�xning (motion

2022/23:2310 av Anne-Li Sjölund m.�. (C)). Vidare föreslås att det bör göras ett

förtydligande om att Sveriges Olympiska Kommitté också bör ha rätt att hantera

personuppgifter. Slutligen lyfts att regeringen bör få i uppdrag att se över

ytterligare möjligheter att begränsa vadhållning inom �er idrotter och på

enskilda händelser (motion 2022/23:2309 av Vasiliki Tsouplaki m.�. (V)).

Kulturutskottet planerar att överlämna sitt betänkande den 8 maj. Datum för

debatt och beslut i kammaren är ännu inte beslutats. 
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