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FRITID- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN 

Postadress: Besöksadress: Telefon/fax: E-post/webb: Organisationsnr: Bankgiro: 

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 426-7225 

332 80 Gislaved Gislaved 0371-940 79 gislaved.se   
 

Information om ansökan till lotterier 

Undantag för vissa mindre lotterier (3 kap. 4 § spellagen) 

Om deltagare inte behöver betala en insats krävs ingen licens eller 

registrering. Det innebär till exempel att det inte krävs någon licens om man 

har en utlottning där deltagarna bara ”gillar och delar” för att delta i lotteriet 

på sociala medier. 

Lotterier under privata former 

Det behövs ingen licens eller registrering för spel om pengar med låga 

belopp under privata former, där det finns en nära inbördes gemenskap 

mellan deltagarna och spelet inte har en organiserad eller professionell 

prägel. Exempel på detta kan vara kortspel eller lotteri på en släktmiddag 

med symboliska insatser. 

Kombinationsspel i tidningar, radio eller tv 

Kombinationsspel i periodisk skrift, radio eller tv är i vissa fall undantagna 

från licens eller registrering. Till exempel kan det förekomma lottning bland 

de rätta insända svaren till korsordstävlingar och liknande arrangemang. 

Det finns ingen åldersgräns för att delta i lotterier som inte kräver licens eller 

registrering. 

Undantag av vissa mindre lotterier hos ideella föreningar och 

registrerade trossamfund (3 kap. 5 § spellagen) 

En Ideell förening eller registrerat trossamfund kan anordna ett lotteri i 

samband med en tillställning som de själva anordnar. Det kan till exempel 

vara ett idrottsevenemang, teaterföreställning, marknad etc. Även då 

föreningen deltar i någon annans anordnade tillställning så får lotteri 

anordnas om följande kriterier är uppfyller: 

 Högsta insats 1/4 000 prisbasbelopp. (aktuellt prisbasbelopp se 

www.scb.se). 

 Högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp (vinsterna ska 

endast utgöras av varor). Presentkort eller liknande ska undvikas. 

http://www.scb.se/
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 Lotteriet bedrivs inom en viss kommun och försäljningen sker inom 

det område där tillställningen eller sammankomsten anordnas. Vid 

försäljning utanför området för evenemanget ska föreningen ansöka 

om registrering enligt 6 kap 9 §. 

 Lotteri kan ordnas i samband med bingospel som den ideella 

föreningen eller registrerad trossamfundet anordnar. 

En privatperson eller ett företag kan anordna ett lotteri om kraven enligt 

nedan är uppfyllda: (3 kap. 5 § punkten 2). 

 Högsta insats 1/4 000 prisbasbelopp. (aktuellt prisbasbelopp se 

www.scb.se). 

 Högsta vinsten uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp (vinsterna ska 

endast utgöras av varor). Presentkort eller liknande ska undvikas. 

 Lotteri kan ordnas i samband med offentlig nöjestillställning och inom 

det anvisade området för den offentliga nöjestillställningen. (Offentliga 

nöjestillställningen ska vara så pass stor att den kräver polismyndighetens 

tillstånd enligt ordningslagen, till exempel tävlingar, uppvisningar i sport och 

idrott, danstillställningar, tivolinöjen, marknader och mässor. Det finns inget 

krav vad gäller ändamålet med tillställningen. En skolklass eller 

privatperson kan till exempel anordna en offentlig dans och där sälja 

lotter). 

 Offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål. (i 

begreppet offentlig tillställning inryms dels offentliga nöjestillställningar, dels 

tillställningar såsom syföreningsauktioner, välgörenhetsbasarer och 

liknande. I denna punkt finns kravet att tillställningen ska ske till förmån 

för allmännyttigt ändamål. För att klargöra detta begrepp måste man se 

till reglerna i 6 kap. 2 § spellagen). 

 Allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till 

förmån för ett allmännyttigt ändamål. (Uttrycket konstnärligt verk avser 

såväl musikaliska framträdanden som diktläsning och liknande muntlig 

framställning. Hit räknas även cirkus- och teaterföreställning. Formen och 

inte kvaliteten är avgörande). 

 Försäljningsområdet är begränsat till det område inom vilket 

tillställningen eller sammankomsten anordnas. 

 Den som deltar i lotteriet ska omedelbart kunna se om hen har 

vunnit och genast få ut sin vinst. Bara förhandsdragna lotterier från 

alltså anordnas. 

  

http://www.scb.se/


Gislaveds kommun  3 [5] 

 

När beviljar en kommun registrering? 

  Endast till ideella föreningar och registrerade trossamfund. 

 När en insats krävs för att delta i lotteriet. 

 Lotterierna tillhandahålls bara inom den eller de kommuner där 

föreningen är verksam. 

 Max omsättning 33 1/3 prisbasbelopp under en fem-årsperiod. 

 Värdet av vinsterna motsvarar 35-50 % av insatsernas värde. 

 Kontrollant ska förordnas vid registrering. 

 Värdet av en kontantvinst är högst ett prisbasbelopp. 

För att kunna kontrollera kraven på den sökande måste den i 

samband med ansökan bifoga: 

 Verksamhetsberättelse. 

 Resultat- och balansräkning. 

 Revisionsberättelse. 

 Föreningens stadgar. 

 Föreningens styrelseprotokoll där styrelsen har beslutat att 

registrera sig för lotterier. 

 Vem som har valts som kontaktperson i föreningen för lotterier. 

 Samtliga bilagor ska vara de senast upprättade, det vill säga 

föregående års. 

Vem kan få registrering? 

Genom åren har vägledning om vilka organisationer som kan beviljas (eller 

inte beviljas) tillstånd och registrering vuxit fram genom praxis. 

Förutsättningarna har inte förändrats i spellagen därför kan denna praxis ge 

vägledning även i prövning av ärenden om registrering. 

Vem kan få registrering 

 Idrott 

 Nykterhet 

 Politiska partier 

 Pensionärsorganisation 

 Handikappförening 

 Konst/Kultur 

 Ungdomsverksamhet 
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 Hem & skolaföreningar 

 Brukshundsverksamhet 

 Humanitär verksamhet 

 Trossamfund 

 Lions 

Vem kan inte få registrering 

 Statliga organ 

 Kommunala organ 

 Arbetsgivarförening 

 Facklig organisation 

 Villaägareförening 

 Hyresgästförening 

 Skolklasser 

 Sektioner 

 Avselsförening 

 Intresseklubbar 

 Centrumförening 

 Rotary 

Följande information ska hållas lättillgänglig för spelaren 

 Registreringshavarens namn ska anges tydligt. 

 Försäljningstid. 

 Lottpris. 

 Antal lotter och vinstplan med tillhörande återbetalningsprocent. 

 Information om tid och sätt för vinstutlämning samt information om 

sista vinstutlämningsdag. 

 Uppgift om kontrollant. 
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Föreläggande och förbud 

Enligt 18 kap. 23 § spellagen får kommunen meddela de förelägganden och 

förbud som behövs för att spellagen, föreskrifter eller villkor som har 

meddelats med stöd av lagen ska följas. Kommunen får även förena 

förelägganden eller förbud med vite med stöd av 18 kap. 24 § spellagen. 

Om kommunerna får kännedom att någon tillhandhåller spel utan nödvändig 

registrering kan kommunen t.ex. meddela ett förbud (med stöd av 18 kap. 

23 §) förenat med vite (med stöd av 18 kap. 24 §). Att tillhandahålla spel 

riktade till den svenska marknaden utan nödvändig licens kan dessutom 

föranleda straffansvar, vilket innebär att kommunen även kan polisanmäla 

saken (t.ex. om spelet inte upphör trots meddelat förbud). Om kommunen i 

övrigt får kännedom om sådant brott som behandlas i 19 kap. spellagen kan 

kommunen polisanmäla saken. 

 

 

 


