Ordförandeanförande

Styrelsen har haft 10 sammanträden under 2012 och vi har också genomfört ett
strategiseminarium. Styrelsen har arbetat med två permanenta utskott,ett
ersättningsutskott och ett revisionsutskott.Arbetet i styrelsen och utskotten
har präglats av hög närvaro och stort engagemang.
Vårt arbete har fokuserats på bolagets framtida inriktning och
strategier,spelansvar,varumärke, kostnadseffektiviseringar och bolagets
övergripande hållbarhetsarbete.
En utvärdering av styrelsens arbete har genomförts under 2012 och förslag till
förbättringsåtgärder tas omhand och genomförs.Bl.a identifierade styrelsen
behovet av en särskild riskanalys med utgångspunkt i ägarens uppdrag.
Bolagsstyrningsrapporten återfinns i Årsredovisningen på sidorna 67 – 75.

2012 har varit ett framgångsrikt år för SvSpel med det bästa rörelseresultatet
någonsin.Vi levererar ett överskott till statskassan på 5 mdr som går till att
finansiera våra gemensamma behov i välfärden.Vi har en fortsatt god position
hos våra kunder och medborgare när det gäller nöjdhet och förtroende, särskilt
i jämförelse med oreglerade och illegala aktörer.Men det är tydligt att
förtroendet för hela spelbranschen minskat ytterligare.
Förklaringarna till den utvecklingen står att finna i den allt mer hårdnande
konkurrensen på spelmarknaden där mer och mer aggressiva spel och
affärsmodeller lanseras.Samtidigt får vi ta del av många vittnesmål från
enskilda människor som fastnat i spelberoende och orsakat sig själva och sin
omgivning stor skada.

SvSpel ska genom sitt agerande och sin verksamhet bidra till en sund och säker
spelmarknad(Målet för svensk spelpolitik)

Bolagets uppdrag som det är formulerat av regeringen är tillsammans med
speltillstånden en viktig del av styrningen av SvSpel och hela den svenska
spelmarknaden.
2012 omformulerades och förtydligades uppdraget men i sak är det detsamma
som gällt sedan bolaget bildades 1996.Uppdraget kompletterades också med
ett finansiellt mål som syftar till att säkerställa en kostnadseffektiv verksamhet.

Uppdraget kan vid en första anblick te sig som motstridigt och inte så lite
utmanande.Att tillgodose konsumentens efterfrågan på attraktiva spel , som
ofta är mer riskfyllda , samtidigt som vi ska prioritera sociala skyddshänsyn
både i utveckling av och marknadsföring av spel kan synas vara en omöjlig
uppgift.Inte desto mindre har spelansvaret gått som en röd tråd genom
styrelsens arbete under hela 2012.
SvSpels ,styrelsens och företagsledningens största utmaning är att fortsätta att
utveckla spelansvaret.Kraven ökar på att samhället ska förhindra att människor
fastnar i ett spelberoende. Vi ska tillhandahålla spel som tillgodoser kundernas
önskan om spänning och underhållning men vi måste vi hela tiden ha med ett
spelansvarsperspektiv i vårt förhållningssätt och när vi utformar våra produkter
och erbjudanden.
Det här förhållningssättet har präglat styrelsens arbete och prioriteringar under
2012.Ett par exempel jag vill peka på är dels den genomlysning av
möjligheterna att minska spelproblemen i samband med spel på
värdeautomater som gjorts dels den utvärdering vi gör av effektiviteten i
bolagets olika spelansvarsåtgärder.Båda de här arbetena leder till konkreta
förbättringar av spelansvarsåtgärder.

En annan viktig diskussion har varit hur vi ska kunna ytterligare integrera
spelansvaret i affärsprocesserna för att bli än mer konkreta och tydliga i vårt
ansvarstagande.Här kommer vi att kunna ta ett stort steg framåt under 2013.

Den svenska spelpolitiken är under press.Diskussioner och opinionsbildning
pågår för att påverka en framtida spelreglering.Det är styrelsens uppdrag att
styra och leda SvSpel i enlighet med ägarens uppdrag men det skulle vara till
stort stöd för genomförandet av spelpolitiken om nuvarande spelreglering
stramas upp bl.a när det gäller det sk.främjandeförbudet.
Det är styrelsens övertygelse att ett väl förvaltat spelansvar bidrar till en
hållbar samhällsutveckling och också kommer att vara till fördel för SvSpel i
framtiden oavsett hur en framtida spelreglering ser ut.
” Spel ska vara till glädje för alla”

