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1. Syfte 

Syftet med dokumentet är dels att för sökande av lotteritillstånd klargöra 

hur ansöknings- och tillståndsprocessen går till och dels att för handläggare av lotteriärenden 

skapa en enhetlig och rättssäker hantering. Utöver bestämmelserna i Spellagen (2018:1138) 

gäller dessa riktlinjer för Håbo kommuns tillstånds- och tillsynsverksamhet.  

 

2. Lotteritillstånd  

Den 1 januari 2019 införde Sverige en ny spelreglering och en ny Spellag. Kommuner får 

bara godkänna så kallade registreringslotterier. All annan licensgivning ansvarar 

Spelinspektionen för. Tillstånd och registreringar som beviljats enligt den gamla lagen gäller 

dock tillståndstiden ut. Vad som skiljer ett registreringslotteri mot ett lotteri som kräver 

licens är främst värdet av vinster och den totala omsättningen. 

 I ett registreringslotteri får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett 

prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst kan vara högre. 

 Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 

50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet. 

 Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som 

anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp. 

 

2.1 Vem kan söka registrering för lotteri? 

Ideella föreningar och registrerade trossamfund har rätt att anordna lotterier. Det finns fyra 

krav som ska vara uppfyllda: 

 Föreningen ska ha stadgar och enligt stadgarna ska föreningen arbeta för ett 

allmännyttigt ändamål - välgörenhet, folkhälsa eller dylikt. 

 Föreningen bedriver verksamhet som tillgodoser sådant ändamål - insamlingar till 

välgörande ändamål, föreningar med mera. 

 Vem som helst kan bli medlem i föreningen.  

 Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet. 

 

2.2 Registreringen gäller högst i fem år 
Ett registreringslotteri får gälla i högst fem år. En förening som registrerats hos kommunen 

kan under perioden arrangera flera olika lotterier. Den totala omsättningen i föreningens 

lotterier (som kräver registrering) får inte överstiga 33 och 1/3 prisbasbelopp, om 

omsättningen överstiger detta belopp får inte kommunen bevilja någon ny registrering innan 

den pågående registreringstiden har gått ut. Vill en förening anordna ytterligare lotterier trots 

att man nått taket för omsättningen måste den i sådana fall ansöka om licens hos 

Spelinspektionen tills ny registrering kan sökas hos kommunen. 
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2.3 Krav för registrering 

 Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska 

personen är verksam. 

 Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag 

 Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet 

tillhandahålls. 

 Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet. 

 Lotteriet får inte tillhandahållas online. 

 

2.4 Lotterikontrollant och lotteriföreståndare  

För varje femårsregistrering utser kommunen en lotterikontrollant. Kontrollanterna är 

speciellt anlitade och utbildade personer. Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje 

lotteri på 3 % av lotteriets planerade försäljning. 

Kontrollanten ska alltid godkänna lotteriet innan föreningen köper in lotter och vinster. 

Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna 

lotteriredovisningen. 

 

Kommunen utser också en lotteriföreståndare på förslag från den sökande föreningen. 

Lotteriföreståndaren ansvarar för att lotteriet bedrivs i enlighet med spellagen och 

kommunens villkor och föreskrifter. Lotteriföreståndarens uppdrag beskrivs i 

spelinspektionens instruktion för lotteriföreståndare.  

 

 
2.5 Avgifter och slutredovisning 
För handläggning av ansökan om lotteritillstånd tar kommunen ut en administrativ avgift om 

300 kronor, oavsett om registreringen godkänns eller inte.  
 

Senast två månader efter varje lotteri avslutats ska föreningen tillsammans med 

kontrollanten redovisa till Håbo kommun på anvisad blankett.  

 

3. Ansökan  

Ansökan om lotteritillstånd/registrering ska göras på anvisade blanketter. Blanketterna finns 

på kommunens hemsida, men kan också erhållas via kommunstyrelsens kansli. 

Till ansökan ska följande bifogas: 

 Protokollsutdrag från föreningens styrelse med beslut om att anordna lotteri och 

förslag på lotteriföreståndare. 

 Kalkyl över lotteriet med vinstplan. 

 Föreningens stadgar. 
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 Föreningens senaste verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning (bokslut). 

 

4. Sanktioner 

Vid avsteg från registreringens bestämmelser och villkor kan Håbo kommun utdela varning, 

omedelbart återkalla tillståndet/registreringen och/eller vid vite förelägga eller förbjuda 

fortsatt verksamhet.  

 

 

5. Vissa lotterier kräver varken registrering eller licens 

En förening kan anordna spel utan att söka registrering. Det finns två alternativ med olika 

krav som ska vara uppfyllda: 

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller: 

 Lottpris får högst vara 1/4000 prisbasbelopp (2019, 11,63 kronor 

 Vinster får bara vara varor 

 Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 prisbasbelopp (2019, 7 750 kronor) 

 Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och 

 i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller 

deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning.   

 i samband med ett bingospel som föreningen anordnar 

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson 

eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering: 

 Lottpris högst 1/4000 prisbasbelopp (2019, 11,63 kronor) 

 Vinster får bara vara varor. 

 Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 prisbasbelopp (2019, 775 kronor) 

 Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget) 

 Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med 

1. En offentlig nöjestillställning. 

2. En offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, 

3. En allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett 

allmännyttigt ändamål. 

 


