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XC Gaming Sweden Ltd 

Ewropa Business Centre, Level 3, Suite 701, 

Dun Karm Street 

BKR 9034 B'Kara 

Malta 

Tillsyn enligt spellagen (2018:1138) 

Beslut 

Spelinspektionen skriver av ärendet från vidare handläggning i de delar som 

avser granskning av XC Gaming Sweden Ltds organisation. 

Ärendet 

Den 20 december 2018 beviljades XC Gaming Sweden Ltd licens för att 

tillhandahålla kommersiellt onlinespel enligt spellagen från och med den 

1 januari 2019. XC Gaming Sweden Ltds licens omfattar tillhandahållande av spel 

på webbplatserna www.frankfred.com och www.klirr.com. Licensen gäller till och 

med den 31 december 2020. 

Licenstiden begränsades till två år mot bakgrund av att särskild uppföljning 

ansågs nödvändig för att säkerställa att XC Gaming Sweden Ltd hade förmåga 

att upprätthålla de funktioner och rutiner som krävs för att spelverksamheten 

ska bedrivas i enlighet med de krav som ställs i regelverket. Denna bedömning 

gjordes mot bakgrund av att den uppdelning av spelverksamheten som bolaget 

då valt (med åtta nystartade licenssökande bolag i Sverige) kunde antas försvåra 

för bolaget att leva upp till kraven. Spelinspektionens beslut om licens med 

begränsad licenstid överklagades av XC Gaming Sweden Ltd men överklagandet 

avslogs inledningsvis av förvaltningsrätten och därefter av kammarrätten (se 

Kammarrätten i Jönköpings dom den 20 oktober 2020 i mål nr 3433-19). 

Med anledning av de omständigheter som legat till grund för den förkortade 

licenstiden, tillsammans med klagomål som kommit in gällande XC Gaming 

Sweden Ltd och övriga bolag som då ingick i samma koncern, beslutade 

Spelinspektionen den 22 oktober 2019 att inleda tillsyn mot XC Gaming Sweden 

Ltd. 

I skrivelse daterad den 22 oktober 2019 begärde Spelinspektionen att XC 

Gaming Sweden Ltd skulle besvara vissa frågor avseende bolagets organisation. 
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Den 29 november 2019 kom XC Gaming Sweden Ltd in med ett yttrande där 

bolaget besvarade Spelinspektionens frågor och beskrev det organisatoriska 

upplägget för de delar som Spelinspektionen hade begärt information om. 

I ärendet har Spelinspektionen den 20 november 2020 meddelat ett separat 

beslut om ingripanden mot XC Gaming Sweden Limited med anledning av 

konstaterade brister avseende bonusar och omsorgsplikten. 

Spelinspektionens bedömning 

När det gäller de delar av ärendet som avsett granskning av XC Gaming Sweden 

Ltds organisation har Spelinspektionen, i de delar som omfattas av 

granskningen, inte funnit någon omständighet som tyder på brister i 

förhållande till spellagen eller XC Gaming Sweden Ltds licensbeslut. Mot den 

bakgrunden ska ärendet i dessa delar skrivas av från vidare handläggning. 

Beslut i detta ärende har fattats av avdelningschefen Patrik Gustavsson. Vid den 

slutliga handläggningen deltog också enhetschefen Nicklas Hjertonsson samt 

föredraganden Josefin Aronsson. 

Patrik Gustavsson 
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