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 Diarienr  

 Datum  

  

 

 Redovisning av lotterier  
 

 

 

 

 

 

 

Skickas till lotterikontrollanten senast den 15 februari efter försäljningsåret 

Förening Lotteriansvarig 

E-post Mobil nr  

 
Tillstånd, registreringsdatum  Lottpris  

Lotteriförsäljningsplats/område Försäljningsperiod 

 

Intäkter kronor  Utgifter kronor 

Sålda lotter  Vinster i pengar  

Rabatter (varuvinster, presentkort)  Vinster i varor  

Ränta på lotterier  Marknadsföring  

Skänkta vinster  Tryckning, lotter, dragningslista  

  Försäljningsarvode  

  Kontrollantarvode  

    

    

    

Summa  Summa  

Ev. underskott  Beräknad behållning  

 
Antal ej sålda lotter Styckpris Överlämnat till kontrollant ☐ 

 

Till föreningen har dessa intäkter överförts 
Kontant kronor  

Bank/plusgiro kronor  

Ej utlösta vinster till värde av kronor  

 
Härmed intygas att uppgifterna i redovisningsblanketten är korrekta. Härmed intygas att ovanstående redovisning har kontrollerats mot 

ifylld blankett ”Start av lotterier” enligt bestämd vinstplan samt 
kvitton. 

Underskrift och datum lotteriansvarig 

 
 

Underskrift och datum lotterikontrollant 

Har du frågor om blanketten? 

Kontakta  

Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Vara kommun 

534 81 Vara 

 

E-post: miljobygg@vara.se 

Telefon: växeln 0512-310 00 

 

mailto:miljobygg@vara.se
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Registreringslotterier 6 kap. 

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, 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. 

För den som omfattas av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, ska kraven i 4 kap. 2 § 
4 och 5 samt 3 § andra stycket tillämpas vid registreringen. Förändringar i den krets av personer som anges i 4 kap. 3 § ska 
anmälas till kommunen senast 14 dagar efter det att förändringen har skett. 

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. 

Enligt 18 kap. 10 § spellagen (2018:1138) ska kommunen utse en kontrollant för en förening som registrerar sig 
hos kommunen för lotterier enligt 6 kap. 9 § samma lag samt fastställa arvodet till kontrollanten. Arvodet ska 
betalas av den som har registrerats för att tillhandahålla ett sådant lotteri. 
 

 

 

Föreskrifter för Lotterikontrollant 

Kontrollant ska tillse att bestämmelserna ovan iakttas samt att hänsyn tas till Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna 
råd. 
1. Lotteriets start och avslutning 

Kontrollant ska godkänna varje lotteri innan försäljning får starta samt tillse att lotterierna avslutas inom beräknad tid och 
att nettobehållningen tillförs sammanslutningen. 
 

2. Vinsterna 
Kontrollant ska utöva tillsyn över att varuvinster i fråga om beskaffenhet och värde överensstämmer med vinstplan. 
 

3. Lotterna 
Beträffande lotterna ska kontrollanten tillse att tillverkaren lämnar uppgift om lotternas antal och i förekommande fall 
antalet inblandade vinstlotter. 

4. Dragning 
Kontrollant ska tillse att allmänheten underrättas om dragningen. 
 

5. Den ekonomiska förvaltningen 
Kontrollant ska granska de av sammanslutningen förda räkneskapsanteckningar och förvissa sig om att obehöriga utgifter 
inte tagits upp. Dessutom har han att tillse att behållningen kommer sammanslutningen tillgodo. 

 
Senast den 1 april varje år och vid registreringsperioden slut ska kontrollanten redovisa föreningens lotteriverksamhet till 
kommunen. 
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