
Lotteribestämmelser 

1. Bestämmelser 
6 a § Förslutna lotter och bingobrickor skall vara 
av godkänd typ. Frågor om godkännande prövas 
av lotterinämnden. Ett beslut om typgodkännande 
får förenas med villkor. 

14 § Egentliga lotterier får efter registrering 
anordnas av en sådan sammanslutning som avses 
i 11§ och som är verksam huvudsakligen inom 
endast en kommun, under förutsättning  

1. att antalet insatser och vinster samt 
värdet av dessa är bestämda enligt 
uppgjord plan, 

2. att lotteriet inte bedrivs från fasta 
försäljningsplatser, som görs 
tillgängliga genom ett serviceföretag, 

3. att vinsterna inte utgörs av 
värdepapper, 

4. att vinst som utgörs av pengar uppgår 
till högst 500 kr, 

5. att det sammanlagda värdet av 
vinsterna motsvaror minst hälften av 
insatsernas värde, 

6. att lotteriet bedrivs endast inom den 
eller de kommuner där 
sammanslutningen är verksam, 

7. att insatsernas sammanlagda belopp i 
de lotterier som sammanslutningen 
med stöd av denna paragraf anordnar 
under en treårsperiod uppgår till högst 
300.000 kronor, samt 

8. att det finns en av 
registreringsmyndigheten godkänd 
föreståndare för lotteriet. 

15 § Registrering enligt 14 § skall ske hos den 
kommunala nämnd som kommunen bestämmer 
innan något lotteri anordnas. 

Ny anmälan om registrering skall därefter göras 
vart tredje år. Nämnden skall utse kontrollant för 
lotteriet. Nämnden skall fastställa arvodet till 
kontrollanten. Arvodet skall betalas av den som 
anordnar lotteriet. Den som anordnar lotteriet skall 
vid varje årsskifte lämna nämnden uppgift om 
insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som 
har anordnats under året. 

26 § Den som har tillstånd enligt denna lag eller 
med stöd av 14 § anordnar lotteri efter registrering 
är skyldig att efter anmodan av tillsynsmyndighet 
lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar 
eller annat som behövs för tillsynen. För varje 
enskilt lotteri som sammanslutningen avser att 
anordna skall plan över insatser och vinster samt 
uppgift om värdet av dessa överlämnas till 
kontrollanten i god tid innan lottförsäljningen 
påbörjas. Lotteriföreståndaren är ansvarig för 
sammanslutningens lotteriverksamhet enligt 14 § 
och skall till kontrollanten avge redovisning över 
genomfört lotteri senast 2 månader efter sista 
försäljningsdag. 

Sammanslutningen skall inhämta kontrollants 
godkännande innan lotteriet får starta. 
Kontrollantarvoden inklusive sociala avgifter skall 
av tillståndshavaren betalas in till kommunen 
senast 2 månader efter försäljningens början. 

2. Föreskrifter för 
lotterikontrollant  

Kontrollant skall tillse att bestämmelserna ovan 
iakttas samt att hänsyn tas till lotterinämndens 
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 sammanslutningen. 

Vinsterna  
Kontrollant skall utöva tillsyn över att varvvinster i 
fråga om beskaffenhet och värde överensstämmer 
med vinstplan. 

Lotterna 
Beträffande lotterna skall kontrollanten tillse att 
tillverkaren lämnat uppgift om lotternas antal och i 
förekommande fall antalet inblandade vinstlotter. 

Dragning 
Kontrollant skall tillse att allmänheten underrättas 
om dragningen. 

Den ekonomiska förvaltningen 
Kontrollant skall granska de av sammanslutningen 
förda räkenskapsanteckningarna och förvissa sig 
om att obehöriga utgifter inte upptagits. Dessutom 
har han att tillse att behållningen kommer 
sammanslutningen tillgodo. Inom tre månader efter 
sista försäljningsdag skall kontrollanten till 
kommunen översända sammanslutningens 
redovisning med anteckning om verkställd 
granskning och med de övriga upplysningar, som 
kontrollen av lotterierna kan ge anledning till. 

3. Till ansökan skall bifogas 
1. Protokollsutdrag med föreningens 

beslut att ansöka om registrering för 
lotteri samt utsedd lotteriföreståndare. 

2. Senaste verksamhetsberättelse. 
3. Förteckning över styrelseledamöter i 

föreningen med namn, adress och 
telefonnummer (ordförande, 
sekreterare, kassör). 

4. Stadgar, om dessa inte lämnats in 
tidigare. 
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