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Registrering för anordnande av lotterier 
• Enligt 6 kapitlet 9 § spellagen (2018:1138) 

Sökande 
Föreningens namn 
 

Organisationsnummer 
 

Utdelningsadress 
 

Postnummer och ort 
 

E-postadress till föreningen 
 

Kontaktperson 
 

E-postadress till kontaktperson 
 

Telefon dagtid till kontaktperson 

Tidsperiod 
Registrering får göras för högst fem år åt gången. 

Från och med datum 
 

Till och med datum 
 

Bifoga följande handlingar 
• Protokollsutdrag som visar att föreningens styrelse har beslutat att ansöka om registrering för anordnande av 

lotterier. 

• Föreningens stadgar. 

• Verksamhetsberättelse. 

Underskrift 
Behörig firmatecknares underskrift 
 

Namnförtydligande 
 



 
 

 

 

 

Svenljunga kommun  •  512 80 Svenljunga 

0325-180 00  •  kommun@svenljuga.se   
 

Information 

Blanketten skickas till 
Svenljunga kommun, samhällsbyggnadsförvaltningen, fritidsenheten, 512 80 
Svenljunga eller via e-post till samhallsbyggnad@svenljunga.se. 

Så behandlar vi dina personuppgifter  
Vi behandlar dina personuppgifter som underlag för att handlägga ärendet. Den 
lagliga grunden för behandlingen är myndighetsutövning. På 
www.svenljunga.se/gdpr kan du läsa mer om hur Svenljunga kommun hanterar 
personuppgifter. 

Avgift 
Vi tar ut en avgift för registreringen enligt aktuell taxa som kommunfullmäktige har 
beslutat. Faktura skickas separat. 

Utdrag ur spellagen (2018:1138) 
6 kapitlet Spel för allmännyttiga ändamål 

1 § Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål får omfatta 
andra lotterier än  

1. kasinospel,  
2. onlinebingo,  
3. penningautomater,  
4. värdeautomater, eller  
5. datorsimulerat automatspel. 

2 § Licens enligt 1 § får ges endast till en ideell förening eller ett registrerat 
trossamfund som 

1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga 
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 eller 
trossamfundets verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och  

4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel. 
9 § En sådan juridisk person som avses i 2 §, och som är verksam huvudsakligen 
inom en enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, 
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tillhandahålla sådana lotterier som får omfattas av en licens enligt 1 § med 
undantag för bingo och lokalt poolspel på hästar, om 

1. lotteriet tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där den juridiska 
personen är verksam, 

2. lotteriet inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett 
serviceföretag,  

3. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där 
lotteriet tillhandahålls, och  

4. det för lotteriet finns en utsedd kontaktperson. 
10 § En registrering enligt 9 § ska avse en viss tid. Registrering får beslutas för 
högst fem år åt gången. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur 
spelverksamheten ska bedrivas. 

11 § Vid försäljning av förhandsdragna fysiska lotter enligt 9 § är det inte tillåtet att 
låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning 
som tillhandahålls av den juridiska personen, såvida inte utrustningen är försedd 
med en slumptalsgenerator eller ett elektroniskt minne. 

18 kapitlet Tillsyn och andra åtgärder 

10 § För sådana lotterier som avses i 6 kap. 9 § ska kommunen förordna en 
kontrollant. 

Kommunen ska fastställa arvodet till kontrollanten. Arvodet ska betalas av den som 
har registrerats för att tillhandahålla ett sådant lotteri.  

Den som efter registrering tillhandahåller lotterier enligt 6 kap. 9 § ska senast den 
15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har tillhandahållits 
under föregående kalenderår. Kontrollanten ska senast den 1 april varje år och vid 
utgången av varje tillståndsperiod lämna kommunen uppgifter om insatsernas 
sammanlagda belopp i de lotterier som har tillhandahållits under perioden. 
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