
 

  

     

      

Spelinspektionen 

Box 199, SE 645 23 Strängnäs | Besöksadress Finningevägen 54 B 

Telefon +46(0)152 650 100 | E-post registrator@spelinspektionen.se           spelinspektionen.se 

 

 

   

  

  

   

   

 

    

  

   

   

       

 

 

 

 

    

   

   

   

 

 

    

 

   

     

  

 

Datum  2020-12-09  

Diarienummer 20Si2419  

AG Communications  Ltd  

135, High  street,  

Sliema SLM  

Malta  

1(4) 

Tillsyn  –  tekniska krav  

Spelinspektionens b eslut  

Spelinspektionen skriver av ärendet från vidare handläggning. 

Beskrivning  av äre ndet  

AG Communications Limited beviljades licens för att tillhandahålla kommersiellt 

onlinespel och vadhållning den 20 december 2018 i ärende med diarienummer 

18Li7458. Licenserna gäller till den 31 december 2021. 

Spelinspektionen har enligt 18 kap. 1 § första stycket spellagen (2018:1138) och 

Spelinspektionens instruktion tillsyn över att spellagen och de föreskrifter och 

villkor som meddelats med stöd av spellagen följs. I oktober 2020 inledde 

Spelinspektionen tillsyn mot ett antal licenshavare i syfte att granska att de 

efterlevde de tekniska krav som framgår av 16 kap. 1, 3 och 5 §§ spellagen samt 

Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav 

samt ackreditering av organ för den som ska kontrollera, prova och certifiera 

spelverksamhet. 

Inom ramen för tillsynen begärde Spelinspektionen den 2 oktober 2020 att AG 

Communications Limited skulle skicka in aktuella tekniska rapporter som visar 

att AG Communications Limiteds spelsystem är certifierat av ett ackrediterat 

organ samt spelrapporter gällande spelen Mighty sphinx, Joker Poker och 3 card 

solitaire. 

Den 15 oktober 2020 har AG Communications Limited yttrat sig och uppgett att 

bolaget valt att tillfälligt stänga/frysa samtliga webbplatser för svenska spelare i 

samband med att förordningen (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder 

med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 som trädde i kraft den 

2 juli 2020. 

https://spelinspektionen.se
mailto:registrator@spelinspektionen.se


 

 

     

                

 

  

 

    

   

    

  

 

     

   

 

           

      

        

        

           

      

        

        

      

     

 

     

   

  

      

 

 

   

      

    

    

  

    

 

Datum 2020-12-09 

Diarienummer 20Si2419 2(4) 

Spelinspektionen har den 10 november 2020 gett AG Communications Limited 

möjlighet att kommentera underlag för inbetald spelskatt till Skatteverket av 

vilket det framgår att AG Communications Limited har betalat in spelskatt under 

augusti månad 2020. 

Den 24 november 2020 har AG Communications Limited i yttrande uppgett i 

huvudsak följande: 

”Den 2 juli upprättades en lista över alla svenska spelare och återstående medel som inte 

hade tagits ut returnerades samtidigt som tjänsterna blockerades för kunderna. Den 

18 augusti noterades att en svensk kund, trots den införda blockeringen, gjort en 

insättning och utnyttjat tjänsterna. Efter en internutredning så upptäcktes att det på 

grund av ett tekniskt fel saknats en spelare när listan upprättades den 2 juli vilket lett till 

att tjänsterna inte hade blockerats för denne enskilde spelaren. Uppföljning gjordes för 

att säkerställa att ingen annan spelare omfattades av det tekniska felet. 

Skatterapporterna är endast relaterade till denna spelare och för att fortsätta enligt den 

ursprungliga avsikten att inte tillhandahålla spel under denna period för svenska kunder 

så har medlen återbetalats och tjänsterna blockerats för den aktuella kunden.” 

Tillämpliga bestämmelser 

Enligt 16 kap. 1 § spellagen ska den som tillhandahåller spel se till att 

spelsystem, affärssystem, dragningsutrustning, fysiska lotter och fysiska 

bingobrickor uppfyller de tekniska kraven i sådana föreskrifter som har 

meddelats med stöd av spellagen. Detsamma gäller krav för de rutiner som ska 

tillämpas för spel- och affärssystem inklusive de uppgifter som finns i dessa 

system. 

Av 16 kap. 3 § spellagen framgår att för att säkerställa att en licenshavares 

spelsystem, affärssystem, rutiner, dragningsutrustning och fysiska lotter 

uppfyller de krav som avses i 16 kap. 1 § spellagen innan de används i 

spelverksamheten ska de bedömas av ett organ som ackrediterats för uppgiften 

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 

2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring 

av produkter och upphävande av förordning (EGG) nr 339/93. 
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Datum 2020-12-09 

Diarienummer 20Si2419 3(4) 

Enligt 16 kap. 5 § spellagen ska en licenshavare om inte Spelinspektionen 

beslutar om annat, spara alla uppgifter om driften av spelsystemet i minst fem 

år. 

Av 2 kap. 2 § första stycket LIFS 2018:8 framgår att den som ansöker om 

spellicens ska skicka underlag för utförd kontroll, provning och certifiering till 

Spelinspektionen. Av 2 kap. 3 § första stycket LIFS 2018:8 framgår att kontroll-, 

provnings- och certifieringsprotokoll ska förnyas minst var tolfte månad. 

Spelinspektionens b edömning  

Spelinspektionen inledde detta ärende för att kontrollera att AG 

Communications Limited bedrev sin spelverksamhet med teknik som uppfyllde 

de krav som ställs och förnyat sina kontroll-, provnings- och 

certifieringsprotokoll inom den tidsram som gäller. AG Communications Limited 

besvarade Spelinspektionens begäran om yttrande med att anföra att bolaget 

tillfälligt stängt ner sin verksamhet i samband med att förordningen (2020:495) 

om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen 

covid-19 trädde i kraft den 2 juli 2020. 

Spelinspektionen har tagit del av underlag för inbetald spelskatt till Skatteverket 

av vilket det framgår att AG Communications Limited har betalat in spelskatt 

under augusti månad 2020; en omständighet som skulle kunna tyda på att 

spelverksamhet ändå har bedrivits i viss omfattning. AG Communications 

Limited förklarade detta med att en spelare på grund av ett tekniskt fel kunnat 

nyttja deras tjänster trots att deras avsikt varit att tillfälligt stänga ner sin 

verksamhet. Medlen återbetalades och speltjänsterna blockerades för denne 

spelare. 

Spelinspektionen bedömer att AG Communications Limited för närvarande inte 

bedriver någon verksamhet som bolagets licenser avser. Att spelskatt har 

betalats in i augusti 2020 ändrar inte denna bedömning. Eftersom AG 

Communications Limited för närvarande inte tillhandahåller spel enligt licensen 

föreligger det inte heller någon skyldighet för AG Communications Limited att 

efterleva bestämmelserna i 16 kap. 1, 3 och 5 §§ spellagen samt i LIFS 2018:8. 

https://spelinspektionen.se
mailto:registrator@spelinspektionen.se
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Mot den bakgrunden skriver Spelinspektionen av ärendet från vidare 

handläggning. 

Detta beslut har fattats av avdelningschefen Patrik Gustavsson. Vid den slutliga 

handläggningen medverkade enhetschefen Nicklas Hjertonsson, utredarna 

Johan Wallin och Eva-Britt Öberg samt den utredande juristen Hans-Christian 

Walderstedt Jonson, föredragande. 

Patrik Gustavsson 

Avdelningschef 
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