
 

 

 

Inlån av Handläggare till Spelinspektionen 

Spelinspektionen har behov av att låna in tre handläggare under perioden februari- juni 

2023. Uppdraget är tillfälligt då vi förväntas få in ett stort antal ansökningar om licens för 

spelprogramvara från och med den 1 mars t.om. 30 juni. 

Myndighetens verksamhet 

5 miljoner svenskar spelar om pengar och 200 000 spelar så gott som varje dag. 

Spelinspektionen har därför ett viktigt uppdrag att säkerställa att den svenska 

spelmarknaden är laglig, tillförlitlig och säker. Vi kontrollerar att de spelbolag vi gett licens 

tar ansvar för spelarna och spelen de erbjuder. Vi ger bara licens till de spelbolag som lever 

upp till kraven och vi arbetar för att spelbolag utan svensk spellicens inte ska kunna verka 

på den svenska spelmarknaden. 

Enheten/avdelningen 

Du kommer att vara inlånad till enhet 1 på den operativa avdelningen som ansvarar för 

licensgivning, tillsyn och regelutveckling inom spelmarknaden. Enhet 1 ansvarar för 

kommersiellt onlinespel och vadhållning samt arbete mot matchfixning.  

Arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna handlar om att handlägga licens- och tillståndsärenden inom 

kommersiellt onlinespel och vadhållning. I uppgifterna ingår att samla information från 

berörda parter, lösa frågor med stöd av kollegor inom myndigheten och sammanfatta 

slutsatser i skriftligt svar till allmänheten genom förslag till beslut eller promemoria.  

Krav 

Vi söker dig som har: 

• Erfarenhet av handläggning 

• Avslutad gymnasieutbildning 

• Goda kunskaper inom MS Office, särskilt Word 

• Förmåga att uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska 

• Goda kunskaper i engelska 

Personliga egenskaper 

För att fungera bra i rollen som handläggare behöver du: 

• Vara hjälpsam, lyhörd och prestigelös 

• Vara noggrann och effektiv 

• Ha god samarbetsförmåga 

Övrigt 

Spelinspektionen är en växande myndighet med i nuläget ca 70 medarbetare. Vi jobbar i 

trevliga lokaler i Strängnäs med bra pendlingsmöjligheter. Till exempel når du oss med tåg 

från Stockholm på 45 minuter.  
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Utifrån gällande avtal finns det för samtliga medarbetare möjlighet att arbeta på distans två 

dagar/vecka. För detta inlån kan vi eventuellt vara flexibla med utökning av distansarbete 

om behov finns.  

 

Tjänsten är ett inlån om cirka 5 månader från tillträde, företrädelsevis heltid. Start 1 

februari eller enligt överenskommelse. Läs mer om vad det innebär att vara utlånad här.  

 

Hur du ansöker om möjligheten att bli utlånad 

Om du är intresserad så kontakta i första hand din närmsta chef för att diskutera 

möjligheten till att vara utlånad. Du kan även ställa frågor kring in- och utlån till din 

myndighets kontaktperson för Rörlighet i staten. Frågor om tjänsten kan ställas till HR-

specialist, Melissa Ojeda Mayta Spelinspektionen. 

 

Intresseanmälan skickas senast den 4 januari 2023 till 

melissa.ojeda.mayta@spelinspektionen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Energimyndigheten deltar i samarbetet Rörlighet i staten, som med gränslös utveckling vill göra staten till 

Sveriges bästa arbetsplats. Läs mer om samarbetet här. 

https://rorlighetistaten.se/utlaan-till-annan-myndighet
https://rorlighetistaten.se/deltagande-myndigheter/
mailto:melissa.ojeda.mayta@spelinspektionen.se
https://rorlighetistaten.se/

