Lotterier enligt 16
och 17§§

Lotterier enligt 16 och
17§§
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 16 §
Tillstånd att anordna ett lotteri får ges om:


värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50
procent av insatsernas värde



vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där
lotteriet bedrivs



det kan antas att lotteriet kommer att ge skälig avkastning (om det inte
finns särskilda skäl) och att denna kommer att användas för allmännyttiga
ändamål



om lotterna skall säljas i en lottförsäljningsautomat krävs vidare att:
o en vinstplan är fastställd i förväg
o vinsterna har dragits i förväg inför en av tillståndsmyndigheten
godkänd kontrollant
o automaten inte betalar ut någon vinst

Kommunen bestämmer omfattning, utförande och ytterligare villkor och några
avvikelser från tillståndet och villkoren får inte medges. Det åligger kommunen
att fatta beslut om ändringar i tillstånd.

Lotteri enligt 17§
Tillstånd för lotterier kan beviljas under en treårsperiod för
föreningar som uppfyller kraven nedan.


Beviljas endast föreningar enligt 15 § som:
o enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett
allmännyttigt ändamål inom landet
o bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant
ändamål
o inte vägrar någon inträde som medlem om det inte finns särskilda
skäl till detta
o behöva lotteriinkomster för sin verksamhet



lotterierna får bara bedrivas inom den kommun där
sammanslutningen är verksam



lotterierna får inte bedrivs från en fast försäljningsplats som
tillhandahålls av ett serviceföretag



insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under
treårsperioden får max uppgår till 20 prisbasbelopp



en vinst som utgörs av pengar får högst uppgår till ett
prisbasbelopp



värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 50
procent av insatsernas värde



vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på
den plats där lotteriet bedrivs



det ska finnas en föreståndare för lotterierna som
registreringsmyndigheten godkänt om inte registreringsmyndigheten
medgett till annat

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

