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Bestämmelser
6 kap. 2 § Licens enligt 1 § får ges endast till en ideell
förening eller ett registrerat trossamfund som
1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att
främja allmännyttiga ändamål inom landet,
2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser
sådant ändamål,
3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte
finns särskilda skäl för detta med hänsyn till arten eller
omfattningen av föreningens eller trossamfundets
verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
4. för sin verksamhet behöver intäkter från spel.
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.

Föreskrifter för kontrollant

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.
6 kap. 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.

______________________________

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

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

1.

Lotteriernas start och avslutning

4. Dragning

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

Kontrollant skall tillse at allmänheten underrättas om
dragningen.

2.

Kontrollant skall granska de av sammanslutningen förda
räkenskapsanteckningarna och förvissa sig om att
obehöriga utgifter inte tagits upp. Dessutom har han att
tillse att behållningen kommer sammanslutningen
tillgodo.

Vinsterna

Kontrollant skall utöva tillsyn över att varuvinster i fråga
om beskaffenhet och värde överensstämmer med
vinstplan.
3.

Lotterna

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

5. Den ekonomiska förvaltningen

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

