Ansökan om registrering för lotterier enligt
6 kap 9 § spellagen (2018:1138).
Sökande förening

Lotteriföreståndare

Förening

Organisationsnummer

Adress

Namn

Personnummer

Adress

E-postadress

Telefon, kontorstid

E-postadress

Telefon, kontorstid

Föreningen ansöker enligt 6 kap 9 § spellagen (2018:1138) om registrering för anordnande av lotterier under
nedanstående period (max 5 år) med ett insatsbelopp om högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.
Period fr.o.m.

Period t.o.m.

Lotteriförsäljningsområde (kommun)

OBS! Om försäljning ska ske från en fast
försäljningsplats genom ett serviceföretag
krävs licens från spelinspektionen.

Till ansökan bifogas:

Protokollsutdrag*

Stadgar

Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

*av protokollsutdraget ska det framgå att styrelsen har beslutat att ansöka om registrering av lotteriförsäljning samt vem som ska vara
kontaktperson för detta.

Sökandes underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i
denna blankett.

Ja, jag har tagit del av informationen

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beslut (ifylls av kommunen)
Datum

Diarienummer

Föreningen registreras härmed för lotteriverksamhet under nedanstående period med ett insatsbelopp
motsvarande högst 33 1/3 prisbasbelopp. Kommunen godkänner den i ansökan angivna lotteriföreståndaren.
Lotterna får säljas inom nedanstående kommun. Till kontrollant förordnar kommunen nedanstående person.
Lotteriverksamhet registreras för perioden (fr o m – t o m)

Kommun där lotterna får säljas

Av kommunen förordnad kontrollant

Kontrollantarvodet har fastställts till:

% av insatsbeloppet av startade lotterier

Avgift samt kommunens underskrift
TORSBY7532, v2.1, 2014-12-11

Avgift för registreringen
Kommunens underskrift

Plats för stämpel

Namnförtydligande

Skicka blanketten till

Torsby kommun
200. Samverkanskontoret
680 60 Sysslebäck

Vid frågor, kontakta

0560-166 30
anna.gerdin@torsby.se
ks@torsby.se

Internet

www.torsby.se

Sida
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Information om lotterier
Kommunerna ansvarar för registreringslotterier
Från och med den 1 januari 2019 ansvarar kommunerna endast för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ska
Spelinspektionen ansvara för. För registreringslotterier krävs endast en registrering vilken görs hos kommunen. En registrering ska avse
en viss tid, högst fem år. Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.

Registreringslotterier
Efter den 1 januari 2019 kan kommuner inte längre ge tillstånd till lotterier. Kommunerna kommer dock fortfarande kunna registrera
lotterier inom kommunen enligt 6 kap. 9 § spellagen.
Krav för registrering enligt 6 kap. 9 § spellagen
Av 6 kap. 9 § spellagen framgår att en juridisk person som uppfyller de angivna kriterierna och som är verksam huvudsakligen inom en
enda kommun, får utan licens, men efter registrering hos en kommun, tillhandahålla lotterier som får omfattas av en licens enligt 6 kap.
1 §. Detta 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 (benäms lotteriföreståndare på ansökningsblanketten).
Vem kan erhålla registrering
Registrering får endast ges 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. 2 § spellagen).
Tid för registrering och villkor
En registrering 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 (6 kap. 10 § spellagen).
Insats och vinst
Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri får uppgå till högst ett prisbasbelopp (46 500 kr, år 2019). Värdet av insatserna i ett
sådant lotteri får uppgå till högst 33 och 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod. Värdet av vinsterna i lotteriet ska motsvara minst 35
procent och högst 50 procent av insatsernas värde i lotteriet (4 kap. 7 § spelförordningen [2018:1475]).
Informationen är hämtad från Spelinspektionens hemsida.
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Kommunstyrelsen
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:
Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska
behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:
Frivilligt
Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Kommunstyrelsen
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Behandling av ansökan om lotteri
Allmänt intresse och rättslig grund
Namn, adress, telefonnummer, personnummer, e-postadress
Handläggare, sökande föreing, lotterikontrollant
Bevaras
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du avgör själv om du vill lämna några uppgifter till oss. Uppgifterna är dock nödvändiga för vår
handläggning av ärendet.
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den
personuppgiftsansvarige, få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr
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