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LOTTERILAGEN
Bestämmelser för anordnande av bl a lotterier finns i lotterilagen (SFS 1994:1000).
Med lotteri avses här s k ”egentligt lotteri” dvs sådant lotteri som inte är kedjespel eller
liknande spel eller automatspel, vadhållning, roulettespel, tärningsspel eller bingospel
som kräver speciellt tillstånd.
Frågor om tillstånd är numera fördelade mellan kommun, länsstyrelse och
Lotteriinspektion. Här redogörs endast för sådana ärenden som kommunen handlägger.
I Nynäshamns kommun är kultur- och fritidsnämnden registrerings-, tillstånds- och
tillsynsmyndighet i sådana ärenden som redovisas här. I övriga ärenden är antingen
länsstyrelsen eller Lotteriinspektionen rätt myndighet.

BESTÄMMELSER FRÅN 1 JANUARI 1995

1

Ideell förening
Behörig att anordna egentligt lotteri är svensk juridisk person som är ideell
förening och som
-

har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet
i sin verksamhet huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål samt
inte vägrar någon inträde som medlem

Ideell förening som har till syfte att främja medlemmars eller andra gruppers
ekonomiska eller därmed jämförbara intressen kan, enligt Lotteriinspektionens
praxis, inte komma ifråga som lotterianordnare.

2

Verksamhetens varaktighet
Föreningen bör, för att komma ifråga, ha bedrivit och redovisat verksamhet
kontinuerligt under en inte allt för kort tid.

3

Huvudsaklig verksamhetsort
För att barn- och utbildningsförvaltningen ska behandla en ansökan fordras att
föreningen huvudsakligen är verksam inom Nynäshamns kommun.
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4

Ansökan
Ansökan om registrering eller ansökan om lotteritillstånd ska ske på särskilda
blanketter. Med ansökan för registrering bifogas protokoll som anger
föreningens ordförande, kassör och lotteriföreståndare.

4.1

§ 15 Vem kan få tillstånd
Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person
som är en ideell förening och som
1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt
ändamål inom landet
2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål,
3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för
detta med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet
eller syfte eller av någon annan orsak, och
4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.
Tillstånd får lämnas också till en annan juridisk person än en ideell förening
eller en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett
allmännyttigt ändamål utom landet, om det finns särskilda skäl för det.

4.2

§ 16 Förutsättningar för tillstånd
Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges, om
1. värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50
procent av insatsernas värde,
2. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistor eller på den plats där lotteriet
bedrivs, och
3. det kan antas att lotteriet kommer att ge sökanden skälig avkastning och att
denna kommer att användas för det aktuella allmännyttiga ändamålet.
Till grund för beräkningen av vinsternas värde enligt första stycket 1 får
läggas en bedömning av ett sannolikt vinstutfall. Detta gäller för lotterier
som har en i förväg fastställd vinstplan och som bedrivs i flera län.
Kravet enligt första stycket 3 på skälig avkastning gäller inte om det finns
särskilda skäl för annat.
Om lotterna skall säljas i en lottförsäljningsautomat krävs vidare att
1. en vinstplan är fastställd i förväg,
2. vinsterna har dragits i förväg inför en av tillståndsmyndigheten godkänd
kontrollant, och att
3. automaten inte betalar ut någon vinst. Lag (2003:346).
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4.3

§ 17 Lotterier som kräver registrering,
En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är verksam huvudsakligen
inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en
treårsperiod, om
1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen
är verksam,
2. lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett
serviceföretag,
3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under
treårsperioden uppgår till högst 20 basbelopp,
4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp,
5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50
procent av insatsernas värde,
6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet
bedrivs, och
7. det för lotterierna finns föreståndare som registreringsmyndigheten godkänt.
Registreringsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare
enligt första stycket 7 om det är uppenbart att någon sådan inte behövs.
För lotteri som avses i 16 § fjärde stycket gäller vidare där angivna särskilda
förutsättningar. Lag (2002:592).

Registreringsperioden är tre år. Inom ramen för 20 basbelopp kan föreningen
själv välja tidpunkter för lotterierna. I samband med registreringen görs prövning
om den som vill bli registrerad är behörig att anordna lotteri.
Ny anmälan om registrering ska göras vart tredje år. Överskrids beloppsgränsen
eller sker försäljning från fast försäljningsplats, som görs tillgänglig genom ett
serviceföretag, måste tillstånd sökas enligt § 15. Med fast försäljningsplats menas
främst lottkiosker placerade på torg eller affärsgator samt lottstånd och
lottautomater i varuhus och andra affärslokaler.

5

Kontrollant
Barn- och utbildningsförvaltningen utser kontrollant för föreningen. Inför varje
lotteri ska föreningen tillsammans med kontrollanten upprätta en lotteriplan som
ska registreras och när lotteriet slutförts ska kontrollanten infordra redovisning
över lotteriet snarast efter sista vinstutlämningsdag, granska räkenskaperna och
därefter avge rapport till kommunen för varje lotteri.

6

Avgifter och arvoden
Fr.o.m. 1 april 2004 är avgiften för registrering och lotteritillstånd 430 kronor
och kontrollantarvode är 4 % av omsättningen per igångsatt lotteri.
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7

Överklagande
Kultur- och fritidsnämndens beslut får överklagas till allmän förvaltningsdomstol, dvs länsrätten. Sista insats är kammarrätten, för detta krävs dock
prövningstillstånd.

8

Lotterier som får anordnas utan registrering eller tillstånd
Under vissa förutsättningar behöver en ideell förening, som är behörig att
anordna lotteri, inte ansöka om registrering eller tillstånd (§§ 19-20).

8.1

§ 19 Lotterier som inte behöver tillstånd
Det gäller här lotterier som anordnas i samband med tillställning eller
sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i.
En sådan sammanslutning som avses i 15 § första stycket får anordna egentliga
lotterier utan tillstånd, om
1. lotteriet anordnas i samband med
a) en tillställning eller en sammankomst som sammanslutningen anordnar
eller deltar i eller
b) ett bingospel som sammanslutningen anordnar,
2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller
bingospelet avsedda området,
3. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp,
4. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp,
5. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst
50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet
av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan,
6. vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där
lotteriet bedrivs,
7. lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna skall dras och på
vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om
vinstdragningen inte redan har ägt rum, och
8. vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller
bingospelets slut för dagen, om vinstdragningen inte redan har ägt rum före
lottförsäljningen. Försäljning av lotter genom påteckning på lottlistor får,
trots vad som sägs i första stycket 2, påbörjas fyra veckor innan
tillställningen eller sammankomsten äger rum. Lag (2001:1045).
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8.2

§ 20 Lotterier som inte behöver tillstånd
Egentliga lotterier får även i andra fall än som anges i 19 § anordnas utan
tillstånd, om
1. lotteriet anordnas i samband med
a) en offentlig nöjestillställning,
b) en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller
c) en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till
förmån för ett allmännyttigt ändamål,
2. lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen eller sammankomsten
avsedda området,
3. vinsterna utgörs bara av varor eller tjänster,
4. värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp,
5. värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/60 basbelopp,
6. vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet,
7. det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent och högst
50 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet
av dessa är bestämda enligt en uppgjord plan, och
8. vinstandelen anges på lottsedlarna eller anslås i den lokal där lotteriet
bedrivs, Lag (2001:1045)

9

Tillsyn
Barn- och utbildningsförvaltningen utövar den närmaste tillsynen över lotterier
som får anordnas efter registrering som beviljats av kultur- och fritidsnämnden.

Ytterligare information lämnas av barn- och utbildningsförvaltningen,
Tfn 08 – 520 680 00
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