Tillståndsfria lotterier

Tillståndsfria lotterier
Lotteri är förbjudet i Sverige och tillstånd beviljas i huvudsak
ideella föreningar med allmännyttig verksamhet för lotterier
och bingospel vilket regleras av Lotterilagen (1994:1000). Det
finns två typer av kommunala lotterier som inte kräver något
tillstånd från kommunen enligt 19 och 20§§ i Lotterilagen.

Lotteri enligt 19 §
Enligt 19 § i Lotterilagen kan en svensk juridisk person som är ideell förening ha
ett lotteri utan tillstånd om de uppfyller kraven som specificeras i 15 § samt de
krav som ställs i 19 §. Enligt 15 § ska föreningen:


antagit stadgar och enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja
ett allmännyttigt ändamål inom landet



bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål



inte vägrar någon inträde som medlem om det inte finns särskilda skäl till
detta



behöva lotteriinkomster för sin verksamhet



utsett en styrelse



antagit ett särskiljande namn

Enligt 19 § gäller även följande krav:
Lotteriet ska anordnas i samband med:
o en tillställning eller sammankomst som sammanslutningen
anordnar eller deltar i (t ex julskyltningsdagen, vårmarknad,
höstmarknad) eller
o ett bingospel som sammanslutningen anordnar
Kravet är dock att föreningen ska delta på något annat sätt än att endast
sälja lotter. Det kan vara att föreningen hjälper till med ordning, parkering
eller visar upp sin förenings verksamhet i samband med lottförsäljningen.


Lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen, sammankomsten eller
bingospelet avsedda området samt påbörjas och avslutas samma dag.



Värdet av varje insats uppgår till högst 1/6000 basbelopp.



Värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp.



Det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 % och högst 50
% av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av
dessa är bestämda enligt uppgjord plan. Alla slags vinster, även pengar,
får förekomma.



Vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där
lotteriet bedrivs.



Lottköparen får vid lottköpet veta var och när vinsterna ska dras och på
vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgängligt för allmänheten, om
vinstdragningen inte redan ägt rum före lottförsäljningen.



Vinsterna dras offentligt före tillställningens, sammankomstens eller
bingospelets slut för dagen, om vinstdragningen inte redan ägt rum före
lottförsäljningen.



Föreningen får ej kräva att vinnaren ska vara kvar till vinstdragningen för
att få sin vinst.

Observera att vid beräkning enligt basbeloppet får summan inte höjas uppåt
utan endast sänkas neråt. 2016 ligger prisbasbeloppet på 44 300 kr vilket gör att
taket per lott ligger på 7,38 kr vilket då inte får avrundas uppåt utan högsta värde
per lott är max 7 kr.

Lotteri enligt 20 §
Enligt § 20 i Lotterilagen kan lotteri anordnas av vem som helst utan tillstånd i
samband med en offentlig nöjestillställning förutsatt att:


Det är en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål.



Lotteriet bedrivs enbart inom området.



Vinster utgörs enbart av varor eller tjänster.



Högsta insatsen är 1/6000 av ett basbelopp.



Högsta vinsten är 1/60 av ett basbelopp.



Omedelbar vinstutdelning.



Vinstvärde på 35-50% av insatsens värde.



Information om vinstandel.

Eftersom det är en offentlig nöjestillställning så behövs det vanligtvis tillstånd
från polisen för att anordna själva tillställningen.

När är ett lotteri inte anordnat för
allmänheten?


När det är en liten krets (gäller inte hur många som faktiskt kommer utan hur
många som är inbjudna)



När det är en väl sammanhållen grupp med inbördes gemenskap



När det är bestämt i förväg

Har ni några frågor får ni gärna kontakta kommunens kundtjänst
på 046-73 90 00 eller via e-post på kontakt@kavlinge.se.

