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Videoslots Sports Ltd 
The Space, Level 2 & 3, 
Alfred Craig Street 
PTA 1320, Malta 
 

Ej påbörjad verksamhet inom ett år från licensdatum- 
Spelinspektionen avslutar ärendet utan åtgärd 

Beslut 

1. Spelinspektionen avslutar tillsynsärendet utan åtgärd avseende ej 
påbörjad verksamhet inom ett år från licensdatum avseende Videoslots 
Sports Ltd, C93953. 
 

2. Spelinspektionen avslutar ärendet utan åtgärd om tillsyn avseende 
tillhandahållandet av spel som bolaget inte har licens för på licensierad 
webbplats. 

Beskrivning av ärendet 

Spelinspektionen meddelande den 2 september 2020 Videoslots Sports Ltd 
licens att tillhandahålla vadhållning i ärende dnr 19Si3549. Licensen gäller från 
den 3 september 2020 till och med den 2 september 2025. 
 
Spelinspektionen inledde den 2 november 2021 tillsyn mot Videoslots Sports 
Ltd då det av inlämnad halvårsrapport framgick att bolaget inte påbörjat sin 
spelverksamhet. Vid kontroll av Videoslots Sports Ltd licensierade webbplats 
www.sports.videoslots.com uppstod även frågor om bolaget erbjöd spel som de 
inte hade licens för.  
 
Spelinspektionen har skickat frågor till Videoslots Sports Ltd som besvarats av 
bolaget. Av svaren som inkommit har Videoslots Sports Ltd bl. a. anfört att 
bolaget kom igång med sin spelverksamhet den 30 september 2021 och att 
endast vadhållning erbjuds på Videoslots Sports Ltds licensierade webbplats. 
Bolaget har även till Spelinspektionen lämnat in en halvårsrapport som styrker 
att spelverksamheten påbörjats. 
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Avseende orsaken till att spelverksamheten inte påbörjades i tid har Videoslots 
Sports Ltd bl. a. anfört att tidsåtgången för Videoslots Sports Ltd att färdigställa 
sin produkt inom vadhållning online var längre och mer komplicerad än 
förutsatt vid tidpunkten för när ansökan om licensen gavs in till 
Spelinspektionen. Regelefterlevnad (compliance) har varit högsta prioritet inom 
Videoslots olika bolag. Härutöver så har pandemin Covid-19 haft en påverkan 
på verksamheten. 

Tillämpliga bestämmelser  

Av 4 kap. spellagen (2018:1138) framgår: 
 
1 §  Licens får ges endast till den som 
   1. bedöms ha den kunskap, erfarenhet och organisation som krävs för att    
driva verksamheten, 
   2. kan antas komma att driva verksamheten i enlighet med lag och andra 
författningar som reglerar verksamheten, och 
   3. i övrigt bedöms lämplig att driva verksamheten. 
 
7 §  Spelmyndigheten ska i beslut att bevilja licens ange vilka spel licensen 
omfattar. 
 
Enligt 7 kap. 1 § spellagen framgår att; 
 
Licens för kommersiellt onlinespel får ges för att tillhandahålla kasinospel,  
onlinebingo och datorsimulerat automatspel. 
 
Licensen får även omfatta annat lotteri online om lotteriet tillhandahålls som ett  
tilläggsspel till ett spel enligt första stycket. 
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Enligt 18 kap. 14 § spellagen ska spelmyndigheten återkalla en licens om 
licenshavaren 
1. har fått licensen genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat 
otillbörligt sätt, 
2. inte inom ett år från det att licensen beviljades har börjat driva sådan 
spelverksamhet som licensen avser, 
3. under en sammanhängande tid av sex månader inte har drivit sådan 
verksamhet som licensen avser, 
4. har förklarat sig avstå från licensen, eller 
5. har försatts i konkurs eller om beslut har fattats om att bolaget ska 
tvångslikvideras. 
 
I de fall som avses i punkterna 1-3 får i stället varning meddelas, om det är 
tillräckligt. 

Spelinspektionens bedömning 

Spelinspektionen konstaterar att Videoslots Sports Ltd påbörjat sin 
spelverksamhet senare än den lagstadgade tiden om tolv månader. Då 
spelverksamheten inte påbörjats inom tolv månader från det att bolaget 
beviljades licens ska licensen återkallas enligt huvudregeln i 18 kap. 14 § 
spellagen. Spelinspektionen bedömer att det därmed finns grund för att 
återkalla Videoslots Sports Ltd licens.  
 
Spelinspektionen bedömer att det efter utredningen i ärendet av Videoslots 
Sports Ltds licensierade webbplats inte framkommit något som gör att 
Spelinspektionen anser att bolaget erbjudit spel som de inte har licens för. 
Bolaget länkar till en annan webbplats där ett bolag som ingår i Videoslots 
Sports Ltds koncern tillhandahåller kommersiellt onlinespel. Spelinspektionen 
anser därmed att tillsynen i delen rörande Videoslots Sports Ltd licensierade 
webbplats ska avskrivas. 
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Val av ingripande 

Spelinspektionen fastslår att Videoslots Sports Ltd inte påbörjat sin 
spelverksamhet inom tolv månader från det att licens gavs. 
 
Vid sitt val av ingripande ska Spelinspektionen i första hand utgå från hur 
allvarlig överträdelsen är (prop. 2017/2018:220 s. 340). 
 
Spelinspektionen startade sin tillsyn mot Videoslots Sports Ltd i november 2021. 
Videoslots Sports Ltd påbörjade sin spelverksamhet den 30 september 2021, 
vilket var innan tillsyn inleddes mot bolaget.  
 
Videoslots Sports har kommit igång med sin spelverksamhet efter den 
lagstadgade fristen om ett år. Bolaget har bl.a. anfört att anledningen till att 
spelet kom igång senare än tolv månader efter beviljad licens var att det tog 
längre tid att färdigställa sin produkt om vadhållning än beräknat och att 
bolagets verksamhet drabbades av pandemin Covid- 19.  
 
Spelinspektionen anser att det finns grund för återkallelse av licens. Av 
förarbetena framgår att varning kan vara en tillräcklig åtgärd om det i ett enskilt 
fall framstår som oproportionerligt att återkalla en licens eller om det är 
motiverat att ge licenshavaren ytterligare en chans att komma igång med 
spelverksamheten. Varning är avsedd att meddelas om det i ett enskilt fall 
framstår som oproportionerligt att återkalla licensen (punkt 1) eller som 
motiverat att ge licenshavaren ytterligare en chans att börja bedriva 
spelverksamheten (punkt 2 och 3). (prop. 2017/18:220, s. 203 och 341). 
 
I aktuellt ärende kan en varning inte meddelas då Videoslots Sports Ltd redan är 
igång med sin spelverksamhet, varför 18 kap. 14 § 2 st. spellagen inte är 
tillämplig. Det som återstår är därmed att återkalla bolagets licens.  
 
Vid val av ingripande ska vidare proportionalitetsprincipen tillämpas. Vid valet 
av ingripande får Spelinspektionen inte vidta mer långtgående åtgärder än  
nödvändigt i ärendet. Spelinspektionen anser att en återkallelse av licens inte är  
proportionerlig till den överträdelse som ägt rum. Spelverksamheten kom igång 
innan tillsynen startats, endast dagar från fristen om tolv månader gått ut och är 
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alltjämt pågående. Vidare har förseningen delvis berott på Covid-19 pandemin 
vilket stått utanför bolagets kontroll. Någon enskild person har heller inte 
drabbats av överträdelsen. Vid en sammantagen bedömning av 
omständigheterna i ärendet bedömer Spelinspektionen att det saknas anledning 
att återkalla licensen för bolaget då det inte är proportionerlig i aktuellt ärende. 
Det saknas vidare möjlighet till andra ingripanden enligt spellagen. 
Spelinspektionen avslutar därmed ärendet utan åtgärd.  
 
Detta beslut har fattats av avdelningschefen Patrik Gustavsson. Vid den slutliga 
handläggningen medverkade också enhetschefen Christina Engbrink, utredaren 
Karin Ardell och utredande juristen Jeanette Ramstedt, föredragande.  
 
 
 
Patrik Gustavsson                    
                                                                  Jeanette Ramstedt  
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