Ans ökan om regis trering för anordnande av lotteri
Staffanstorp kommun
Kommunstyrelsen
245 80 Staffanstorp

Enligt 6 kap 9 § spellagen ansöks om registrering för tillhandahållande av lotterier under tiden

Fr.o.m.
Sökande

t.om
Organisationsnummer

Personnummer

Kontaktperson
Postadress

Adress
E-post

Telefondagtid

Telefon dagtid

E-post

Till ansökan bifogas
Protokollsutdrag*

Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret

Stadgar

*Utvisande att styrelsen har beslutat att ansöka om registrering för tillhandahållande av lotteri, och vem som ska vara kontaktperson.
Datum

Sökandes underskrifter

Bes lut

Namnförtydligande

Datum

Diarienummer

*sökande registreras härmed för tillhandahållande av lotterier enligt 6 kap 9 § spellagen under perioden
_______________ - _______________med ett högsta insatsbelopp om 33 1/3 prisbasbelopp. Lotterier
får tillhandahållas enbart i Staffanstorps kommun, och ska i övrigt tillhandahållas enligt vid varje tid gällande
bestämmelser i spellagen och spelförordningen.
*Angiven kontaktperson godkänns.
*Till kontrollant förordnas _________________________________, och fastställs kontrollantarvodet till tre (3) %
av insatsvärdet på tillhandahållna lotterier.
*Avgift för registrering är enligt kommunfullmäktiges beslut 500 kronor.
___________________________________________
Kommunens underskrifter

___________________________________________

Kommunens stämpel

Namnförtydligande

________________________________________________________________________________________
Postadress
245 80 Staffanstorp

Telefon
046 -25 11 00

Webbplats
www.staffanstorp.se

kommunen@staffanstorp.se

INFORMATION OM LOTTERIER

Enligt 3 kap 5 § spellagen krävs, om inte annat följer av spellagen eller annan författning, licens för att
tillhandahålla spel.
Lotteriinspektionen är licensgivaren för spel.
När det gäller ideella föreningar och trossamfund som uppfyller i 6 kap 2 § spellagen angivna krav och som är
verksamma huvudsakligen inom en enda kommun, gäller att sådana utan licens, men efter registrering hos en
kommun, får tillhandahålla sådana lotterier som får omfattas av en licens enligt 1 §, då 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
En registrering, för vilken avgift om 500 kronor tas ut, ska avse en viss tid. Registrering får beslutas för högst
fem år åt gången, och värdet av insatserna under denna tidsperiod får vara högst 33 1/3 prisbasbelopp.
Kommunen får förena en registrering med villkor för hur spelverksamheten ska bedrivas.
Vid försäljning av förhandsdragna fysiska lotter enligt 9 § sär 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.
Övrigt
-

För sådana registreringslotterier som avses i 6 kap. 9 § ska kommunen förordna en kontrollant.

-

Kommunen ska fastställa arvodet till kontrollanten. Arvodet ska betalas av den som har registrerats för
att tillhandahålla ett sådant lotteri.

-

Den som efter registrering tillhanda lotterier enligt 6 kap. 9 § ska senast den 15 februari varje år till
kontrollanten redovisa de lotterier som har tillhandahållits under föregående kalenderår.

Postadress
245 80 Staffanstorp

Telefon
046 -25 11 00

Webbplats
www.staffanstorp.se

kommunen@staffanstorp.se

