
Kiruna Kommun  

Sökande (förening) 

·---··-------------------------------------------------------·--·-----------------------------------------

Utdelningsadress (gata, box etc) 

Postnummer och postort 

 Faktureringsuppgifter
I 
Telefon kontorstid (öven riktnr) 

ANSÖKAN 
Datum 

Registrering för lotteri enligt 6 
kap. 9 § spellagen (2018:1138)

Lotteriföreståndare (efternamn och alla förnamn) 

------------•-------------------------------------------------------------------·--------------------------

Utdelningsadress (gata, box etc) 
-

Postnummer och postort 

Personnummer 

I 
Telefon kontorstid (öven riktnr) 

Härmed ansökes enligt 6 kap. 9 § spellagen ( 2018:1138) om registrering för anordnande av lotterier under 
nedanstående period om högst 33 och 1/3 basbelopp under en femårsperiod.
Period start (registrering ges om högst 5 år i taget ) 

OBS! Registrering för anordnande av lotteri(er) högre än 
33 och 1/3 basbelopp under en 5 års period, hänvisas till 
spelinspektionen.  

Till ansökan bifogas 

�Protokollsutdrag n Verksamhetsberättelse n Lista över styrelsemedlemmar
Sökandens underskrift Namnförtydligande 

Ort 

BESLUT 
Datum Diarienummer 

Föreningen registreras härmed för lotteriverksamhet under nedanstående period med ett insatsbelopp 
motsvarande högst 33 och 1/3 basbelopp under en femårsperiod.
Kommunen godkänner den i ansökan angivna lotteriföreståndaren. 

Till kontrollant örordnar kommunen nedanstående person. 

Lotteriverksamheten registreras för perioden (fr o m - t o m) 

Kommun där lotterna får säljas:  Kiruna

Av kommunen förordnad kontrollant (namn och telefonnummer) 

Kontrollantarvodet fastställs till procent av insatsbeloppet på startade lotterier. 
------------------------

Avgift för registreringen kronor 

Kommunens underskrift 

Namnförtydligande 

Ort 

Övrigt 

Organisationsnummer

Lotteriförsäljningsområde Kiruna kommun 



Bestämmelser 

Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna
endast för så kallade registreringslotterier. All annan
licensgivning ansvarar Spelinspektionen för.

Krav för registrering enligt 6 kap. 9 § spellagen

Av 6 kap. 9 § spellagen framgår att en juridisk person som 
uppfyller de angivna kriterierna och som är verksam 
huvudsakligen inom en enda kommun, får utan licens, men 
efter registrering hos en kommun, tillhandahålla lotterier som 
får omfattas av en licens enligt 6 kap. 1 §. Detta 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.

Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får uppgå 
till högst ett prisbasbelopp (46 500 kr, år 2019). Värdet av 
insatserna i ett sådant lotteri får uppgå till högst 33 och 1/3 
prisbasbelopp under en femårsperiod. Värdet av vinsterna i 
lotteriet ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent 
av insatsernas värde i lotteriet (4 kap. 7 § spelförordningen 
2018 :1475). 

Tillsyn över registreringslotterier

Vid godkänd registrering förordar kommunen föreningen en 
kontrollant. Arvodet till kontrollanten uppgår till 3 % av 
lotteriets omsättning (max 3000 kr). Arvodet ska betalas av 
den som har registrerats för att tillhandahålla ett sådant lotteri. 

Den som efter registrering tillhandahåller lotterier  senast den 
15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som 
har tillhandahållits under föregående kalenderår.

För varje enskilt lotteri som föreningen avser att anordna skall 
plan över insatser och vinster somt uppgift om värdet av dessa 
överlämnas till kontrollanten i god tid innan lottförsäljningen 
påbörjas.  Innan något lotteri får startas skall kontrollantens 
godkännande inhämtas. 

Föreskrifter för kontrollant 

Kontrollant skall tillse att bestämmelserna ovan iakttas samt att 
hänsyn tas till Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd. 

• Lotteriernas start och avslutning - Kontrollant skall godkänna 
varje lotteri innan försäljning får starta samt tillse att lotterierna 
avslutas inom beräknad tid och att nettobehållningen tillförs 
föreningen.

• Vinsterna - Kontrollant skall utöva tillsyn över att varuvinster i 
fråga om beskaffenhet och värde överensstämmer med 
vinstpion.

• Lotterna - Beträffande lotterna skall kontrollanten tillse att 
tillverkaren lämnar uppgift om lotternas antal och i 
förekommande Fall antalet inblandade vinstlotter.

• Dragning - Kontrollant skall tillse att allmänheten underrättas 
om dragningen.

• 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. 




