
         

 
NYHETSBREV 
Nyhetsbrev #2, juni 2018 

CM1 I ALMEDALEN 

Kom förbi oss under Almedalsveckan och ta del av en spännande debatt om 

avregleringen av spelmarknaden, med fokus på hur lagar och regler ska 

efterlevas! Möt oss i trädgården på Mellangatan 27, onsdagen den 

4/7 kl 13:30! 

Med omregleringen av spelmarknaden 1 januari 2019 ges alla licensierade 

aktörer samma möjlighet att konkurrera på den svenska spelmarknaden. 

Innebär den ökade konkurrensen att det blir ett bättre konsumentskydd och 

högre säkerhet i spel? Hur kommer spelaktörer att efterfölja svensk 

lagstiftning när det gäller att motverka penningtvätt och matchfixning? 

Debatt på scen. 

Erik Sjöholm, Chef spelsäkerhet utredning, AB Svenska Spel 

Mattias Hjelmberg, Intressepolitik & Media, Riksidrottsförbundet 

Peter Alling, Head Of Affairs Nordics, Kindred Group 

Stefan Lundberg, Chefsåklagare/Brottsförebyggande 
frågor, Ekobrottsmyndigheten 

Sten Andersen, Marknadschef, ATG 

Staffan Dopping, Moderator 

”Nytt licenssystem införs på den svenska 
spelmarknaden från 1 januari 2019.” 

OMREGLERING AV SPELMARKNADEN  

Regeringen har, i samråd med stora delar av oppositionen, beslutat att en 
omreglering av spelmarknaden ska genomföras. Ett licenssystem ska införas 

på den svenska spelmarknaden från 1 januari 2019. 

Sveriges riksdag röstade igenom den nya lagen den 7 juni. Från 1 augusti 

2018 kan ansökan om licens hos Lotteriinspektionen ske. 

CM1 har ett systemstöd för hantering av ärenden för spelombudsprövning. 

Läs mer på Lotteriinspektionens hemsida. 

https://www.lotteriinspektionen.se/lagar--villkor/omreglering-av-

spelmarknaden2/ 

DATUM : 

4 juli 

Debatt i Almedalen på ämnet 

Omreglering av 

spelmarknaden med 

samhällsansvar 

19 september 

Nästa release inplanerad till 

onsdag 19 september 

1 dec 

Nytt releasedatum för 

goAML, se mer i nyhetsbrevet 

härintill. 

 

 

 

 



         

FIPOS NYA RAPPORTERINGSSYSTEM GOAML  

Ny information från FIPO i veckan om att releasedatum är framskjutet till 1 

december 2018.  

Utveckling pågår i CM1 för att stödja rapportering till goAML. Målet är att 

man via CM1 ska kunna skapa XML filer för rapportering, med möjlighet att 

även komplettera uppgifter manuellt.  Produktionssättning CM1 är planerad 

till 20 september. 

EU-PARLAMENTET RÖSTADE DEN 19 APRIL GENOM DEN 

FEMTE UPPDATERINGEN AV DIREKTIVET FÖR ATT 

MOTVERKA PENNINGTVÄTT OCH FINANSIERING AV 

TERRORISM 

Det nya direktivet ska förhindra att EU:s finansiella system används för att 

finansiera brottslighet och stärka öppenheten så att inte större summor 

pengar kan gömmas undan. Läs mer på EU:s hemsida. 

REGISTRET ÖVER VERKLIGA HUVUDMÄN 

Bolagsverket har meddelat CM1 att det från och med i höst ska finnas 

möjlighet att hämta uppgifter om verkliga huvudmän via XML. CM1 kommer 

självklart att titta på möjligheten att hämta denna information löpande, vi 

återkommer med mer information om det under hösten. 

PÅGÅENDE ARBETE INFÖR NÄSTA RELEASE 

För att möta de nya rapportingskraven från Finansinspektionen gällande 

bolag som står under dess tillsyn har arbete inletts inom CM1 för att skapa en 

ny rapport. Den nya årliga rapporten kommer finnas tillgänglig i excelformat 

och är planerad som en del av releasen i september.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter  

CM1 

Softronic AB 

Hammarby Kaj 10A 

120 32 Stockholm 

Reception 08-519 090 00  

www.cm1.se 


