Registrering för lotteri
enligt 6 kap. 9 §
spellagen (2018:1138).

ANSÖKAN
Kultur- och fritidsförvaltningen
696 82 Askersund

_______________________
Datum

Sökande förening
Sökande förening

Lotteriföreståndare (efternamn och förnamn)
Utdelningsadress

Utdelningsadress
Postnummer

Postnummer
Postort

Postort

Personnummer

Organisationsnummer

Telefon dagtid

E-post

Härmed ansökes enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1475) 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/kommuner)

Till ansökan bifogas
Stadgar
Verksamhetsberättelse
(om dessa inte tidigare är inlämnade)

Balans- och resultaträkning

Protokollsutdrag *)

*) av protokollsutdraget ska det framgå att styrelsen har beslutat att ansöka om registrering av lotteriförsäljning samt vem som ska vara
lotteriföreståndare för detta.
Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.
Sökandens underskrift

Ort och datum

Namnförtydligande

Skriv ut blanketten, fyll i den, skriv under och skicka till:
Askersunds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 696 82 Askersund

Beslut
Beslutsdatum

Diarienummer

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

Avgift för registreringen kronor (faktureras)

Kommun/kommuner där lotterna får säljas
Till kontrollant för
lotteriet förordnas:
Kommunens underskrift

Namnförtydligande

Förnamn

Efternamn
Plats för stämpel

Telefon dagtid

Utdrag ur spellagen, SFS 2018:1138
6 kap. Spel för allmännyttiga ändamål
1 § Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål får omfatta andra lotterier än 1. kasinospel, 2.
onlinebingo, 3. penningautomater, 4. värdeautomater, eller 5. datorsimulerat automatspel.
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. Licens får ges också till en annan juridisk person än en sådan som anges i
första stycket eller till en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utomlands,
om det finns särskilda skäl för det.
Registreringslotterier 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. 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.
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.
11 § Vid försäljning av förhandsdragna fysiska lotter enligt 9 § är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med
hjälp av teknisk eller elektronisk utrustning som tillhandahålls av den juridiska personen, såvida inte utrustningen är
försedd med en slumptalsgenerator eller ett elektroniskt minne.

Utdrag ur spelförordningen (2018:1475)
4 kap. Spel för allmännyttiga ändamål
7 § Värdet av en kontant vinst i ett registreringslotteri enligt 6 kap. 9 § spellagen (2018:1138) får uppgå till högst ett
prisbasbelopp.
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.

Mer finns att läsa på spelinspektionens hemsida www.spelinspektionen.se.
Så hanterar vi dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig:
Namn, och i förekommande fall, personlig adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en
sådan behandling är att kunna hantera föreningens bidragsansökan, med dig som kontaktperson.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandling av bidragsansökan ska
kunna fullgöras. Dina personuppgifter sparas så länge Askersunds kommun har behov av att
handlägga ditt ärende.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är kultur- och tekniknämnden.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller
begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på
kommun@askersund.se eller 0583-810 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post:
cecilia.lindstrom@lekeberg.se. Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du
rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

