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ANSÖKAN OM LOTTERIREGISTRERING 
Ansökan skickas till: Simrishamns kommun, kultur- och fritidsförvaltningen, 27280 Simrishamn 

Datum 

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

 
Förening 
 

Telefon (även riktnummer) Organisationsnummer 

Adress Postadress 

Kontaktperson för lotteri 
 

E-postadress 

Adress Postadress 

Telefon (bostad) Telefon (arbete) Telefon (mobil) 

 
Härmed ansökes enligt 6 kap. 9§ spellagen (2018:1138) om registrering för anordnande av lotterier under 
nedanstående period med ett insatsbelopp om högst 33 och 1/3 basbelopp.  
 
1 år   2 år  3 år  4 år  5 år  

 
 

 
Lotteriförsäljningsplats/-område: 

Till ansökan bifogas (se sida 2 för vilka handlingar som är obligatoriska): 
 

Till kontrollant utses: 

 

 
 
Namnteckning 
Ort och datum 

Namnteckning Namnförtydligande 
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Anvisningar för registrering av lotteri  
Avgift för registrering 
 I samband med att du skickar in registreringen ska du betala in registreringsavgiften på bankgiro 591-6580. Avgiften 2020 är 
362 kr och är beslutad av Simrishamns kommun. Registreringen behandlas inte innan avgiften är betald. Till detta tillkommer 
kontrollantarvode (se information om regler nedan).  
 
Dessa handlingar ska skickas in tillsammans med registreringsblanketten: 
• Föreningens stadgar och förteckning över styrelsen 
• Verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning 
• Utdrag ut protokoll innehållande fastställande av vald lotteriföreståndare.  
 
Information om regler  
Registrering av lotteri ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig 
verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.  
 
En registrering av lotteri beslutas för högst fem år åt gången.  
 
Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet. 
 
Lotteriet får bara tillhandahållas inom den kommun/kommuner där den juridiska personen är verksam.  
 
Lotteriet får inte tillhandahållas från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag. 
 
Lotteriet får inte tillhandahållas online.  
 
Värdet av insatserna i ett registreringslotteri 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.   
 
Värdet av en kontant vinst får uppgå till högst ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre. 
 
Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.  
 
Vid försäljning av förhandsdragna fysiska lotter är det inte tillåtet att låta spelaren själv göra sin insats med hjälp av teknisk eller 
elektronisk utrustning som tillhandahålls av föreningen, såvida utrustningen inte är försedd med slumptalsgenerator eller 
elektroniskt minne.  
 
Vid registreringen utser tillståndsenheten en kontrollant. Kontrollantens uppgift är att säkerställa att lotteriet bedrivs enligt lagar, 
regler och villkor. Kontrollanten erhåller ett arvode som är 3 % av lotteriets sammanlagda insatsbelopp (lottpris x antalet lotter). 
Arvodet betalas av föreningen som registrerat lotteriet. Arvodet betalas in på bankgiro 591-6580.  
 
Perioden som väljs för giltighet av registrering gäller för innevarande kalenderår. Det vill säga inkommer ansökan om 
registrering i juni där man ansöker om 1 års registrering gäller registreringen till och med den 31 december samma år. Ansöker 
man om 2 års registrering gäller registreringen till 31 december nästkommande år och så vidare.  
 
Föreningen ska senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har tillhandahållits under föregående 
kalenderår.   
Kontrollanten ska senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna kommunen uppgifter om 
insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som tillhandahållits under perioden. 
 
Vid misskötsel av lotterier kan kommunen förena kommande registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas, 
avslå kommande registreringar. 
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Information om personuppgiftsbehandling 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress, 
telefonnummer och e-post. Syftet med en sådan behandling är att kunna ingå ett 
avtal om lokalbidrag från Simrishamns kommun. 
 
De uppgifter du har angett är nödvändiga för att kunna teckna avtal. Vi tillämpar vid 
var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den 
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal. Dina uppgifter 
kommer att sparas i tre år. 
  
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden vi 
använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot 
dig. 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 fritidsnämnden, Simrishamns kommun. 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 eller 
raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 
kontakt@simrishamn.se. 
   
Du når vårt dataskyddsombud på  dataskyddsombudet@simrishamn.se eller 0414-
81 90 00.  
 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge 
klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Om du har fler frågor om hur vi i 
Simrishamns kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer på 
www.simrishamn.se/personuppgifter 
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