
 

    

   

  

 

 

      

  

         

 

         

        

      

     

        

           

      

     

   

   

          

  

      

  

      

  

  

  

Till: Finansdepartementet 

Skickat per e-post till: 

fi.remissvar@regeringskansliet.se 

matilda.hardange@regerinskansliet.se 

Stockholm, den 14 januari 2022 

Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet (Ds 2021:29) 

Sammanfattning 

ComeOn Group tillstyrker förslagen i Finansdepartementets Ds 2021:29 - åtgärder mot matchfixning 

och olicensierad spelverksamhet. 

ComeOn Group anser att föreslagen utvidgning av Spellagens tillämpningsområde förenklar 

bedömningen av om ett onlinespel faller in under Spellagens tillämpningsområde. ComeOn Group 

anser därutöver att det är av yttersta vikt att motverka alla former av matchfixning samt reducera 

möjligheten för svenska spelare att spela på olicensierade bolag. ComeOn Group tillstyrker också 

förslaget att inte höja taket för sanktionsavgiften vid överträdelser av penningtvättslagen. Mot 

bakgrund av det anförda, är ComeOn Group positiva till de förslag som presenterats i nu aktuell Ds. 

ComeOn Group vill dock betona vikten av att utredningens förslag kombineras med förslagen 

Spelmarkandsutredningen tidigare har presenterat angående införandet av ett uttryckligt förbud mot 

främjande av spellagen, vilket möjliggör för Spelinspektionen att även rikta förelägganden mot företag 

som levererar betaltjänstlösningar till spelbolag och inte endast mot olicensierade spelbolag. 

ComeOn Group delar utredningens uppfattning, att det finns skäl att höja anslaget till 

Spelinspektionen, med anledning av de nya arbetsuppgifter som myndigheten får ansvar över genom 

förslaget. ComeOn Group är dock skeptiska till om det ökade anslag, som enligt utredningen bedöms 

till en miljon, verkligen är en realistisk summa för att myndigheten ska lyckas med det nya uppdraget. 

Anslagets storlek torde, enligt ComeOn Groups uppfattning, vara avgörande för den prioritet och de 

resurser som Spelinspektionen ger och lägger för att fullgöra de nya uppdragen genom förslagen. 

Spellagens tillämpningsområde utvidgas 

ComeOn Group tillstyrker förslaget som innebär att Spellagens tillämpningsområde utvidgas. 

Förslaget som presenteras medför att Spellagen blir tillämplig så snart ett onlinespel tillhandahålls i 
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Sverige. Enligt ComeOn Group’s uppfattning innebär denna ändring att det blir enklare att bedöma 

när ett onlinespel täcks av Spellagens regler. Ändringen kommer sannolikt leda till att fler aktörer av 

onlinespel omfattas av Spellagens tillämpningsområde, jämfört med innan. En sådan utvidgning av 

tillämpningsområdet är nödvändig, för att enkelt avgöra om ett onlinespel omfattas av licenskravet 

och för att reducera antalet olicensierade aktörer på den svenska marknaden. 

ComeOn Group vill emellertid betona att detta kommer att leda till att Spelinspektionens 

tillsynsområde blir betydligt större, då tekniskt sett hela världen kan komma att omfattas beroende 

på varifrån onlinespelet tillhandahålls. 

Förslag för att motverka matchfixning 

ComeOn Group tillstyrker förslaget rörande åtgärder för att stärka arbetet mot matchfixning. 

ComeOn Group delar utredningens uppfattning. Kunskapsläget gällande matchfixning måste 

förbättras, så att samtliga aktörer nämnda i förslaget får en tydligare bild gällande när och hur ofta 

matchfixning faktiskt äger rum. För att detta ska uppnås, krävs att den typ av samverkan och 

informationsutbyte som förslaget tar upp intensifieras mellan de aktuella aktörererna. 

Förslag för att förhindra olicensierat spel 

ComeOn Group tillstyrker förslagen som utredningen presenterat, rörande att förhindra olicensierat 

spel. ComeOn Group vill dock betona vikten av att utredningens förslag kombineras med förslagen 

Spelmarkandsutredningen tidigare har presenterat angående införandet av ett uttryckligt förbud mot 

främjande av spellagen, vilket möjliggör för Spelinspektionen att även rikta förelägganden mot företag 

som levererar betaltjänstlösningar till spelbolag och inte endast mot olicensierade spelbolag. 

ComeOn Group anser att det är av vikt att realistiska förväntningar ställs från första början, på de 

praktiska effekterna som förslagen kan komma ge upphov till. Förslagen går i rätt riktning för att stävja 

matchfixning och motverka en ökad närvaro av olicensierade aktörer, men enligt ComeOn Groups 

uppfattning är effekten av dessa förslag, beroende av den prioritet och de resurser som 

Spelinspektionen själva väljer att lägga på att fullgöra de uppdrag som presenteras i förslagen. 

ComeOn Group välkomnar förslaget som öppnar upp för Spelinspektionen att köpa tjänster online 

under dold identitet, då en sådan möjlighet torde underlätta för myndigheten att fastställa om det 

överhuvudtaget är möjligt för spelare som befinner sig i Sverige att delta i onlinespel. ComeOn Group 

vill dock betona vikten att denna denna del av förslaget inte missbrukas på det sätt att licensierade 

aktörer blir föremål för samma metod som förslaget aviserar för olicensierade aktörer. Detta bör 

explicit framgå i den nya lagtexten. 






