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Riktlinjer för registreringslotterier 

Olika tillstånd för lotterier  

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunen endast för så kallade 

registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.  

För registreringslotterier (kommunala lotterier) krävs endast en registrering, vilken görs hos 

kommunen.  

Vem kan registrera lotteri? 

Det är endast ideella föreningar och registrerade trossamfund som har rätt att registrera 

lotteri enligt Spellagen (2018:1138) förutsatt att följande grundläggande punkter uppfylls 

 Enligt stadgarna har en huvudsaklig verksamhet inom landet och som är nyttig för 

samhället 

 Är öppen för alla 

 Behöver intäkter till verksamheten 

Registrering 

Med en femårsregistrering, enligt Spellagen 6 kap. 9 §, kan en förening anordna flera 

lotterier under fem år så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte 

överstiger 33 och 1/3 prisbasbelopp. Kommunen får förena en registrering med villkor för 

hur spelverksamheten ska bedrivas (6 kap. 10 § Spellagen).  

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 % och högst 50 % av insatsernas 

värde i det lotteriet och värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp. 

Vinsterna ska anges på lotterna, lottlistorna eller på den plats där lotterna säljs.  

Lotteriet får endast hållas inom Laxå kommun och får inte hållas från en fast försäljningsplats 

genom ett serviceföretag. 

Kommunen tar ut en avgift för registreringen.   
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Ansökan om registrering 

Följande handlingar ska bifogas i ansökan:  

 Protokollsutdrag med föreningens beslut angående att ansöka om registrering av 

lotteri enligt 6 kap. 9 § (Spellagen), med en omsättning av högst 33 och 1/3 

prisbasbelopp under en femårsperiod. 

 Uppgifter om vem som utsetts till lotteriföreståndare 

 Föreningens senaste verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning 

 Föreningens stadgar som har antagits och är gällande 

Lotterikontrollant och redovisning 

Lotterihandläggaren utser lotterikontrollanter i tvåårsperioder. Kontrollanterna är speciellt 

anlitade personer som har utbildning. Deras enda ersättning är kontrollantarvodet från 

lotteriet.  

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan vinster och lotter köps in. Kontrollanten 

ska också närvara vid dragningen, och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. 

Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på 3 % av lotteriets planerade 

försäljning.  

Varje lotteri som anordnas inom ramen för en beviljad registrering ska redovisas till 

kommunen enligt angivna regler. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet 

till kontrollant som är utsedd av kommunen. Senast en månad efter sista försäljningsdag ska 

redovisning av lotteriet tillkommit kontrollanten. Kvitton och verifikat ska uppvisas vid 

redovisningen.  
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Lotterier som inte behöver registrering 

En förening kan anordna spel utan att söka registrering. De spelen ska uppfylla vissa krav 

enligt Spellagen 3 kap. 5 §: 

Variant 1: 

 Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund 

 Spelet är ett lotteri eller bingospel 

 Spelet säljs enbart vid en tillställning/sammankomst som föreningen ordnar eller 

deltar i 

 Vinsterna består enbart av varor 

 Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp 

 Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp 

Variant 2: 

 Spelet anordnas av en ideell förening eller ett registrerat trossamfund 

 Spelet är ett lotteri som säljs i en viss kommun i samband med: 

- En offentlig nöjestillställning 

- En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål 

- En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett 

allmännyttigt ändamål 

 Vinsterna består enbart av varor 

 Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp 

 Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp 
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