Ansökan om registrering för lotterier enligt
6 kap 9 § spellagen.
Sökande förening
Förening

Lotteriföreståndare
Organisationsnummer

Namn

Personnummer

Adress

Adress

Postnummer och postort

Postnummer och postort

E-postadress

Telefon, kontorstid

E-postadress

Telefon, kontorstid

Föreningen ansöker enligt 6 kap 9 § spellagen 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 senast verksamhetsåret

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

Sökandes underskrift
Namnteckning

Namnförtydligande

Ort och datum

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på
http://herrljunga.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/behandling-av-personuppgifter.html

Ja, jag har tagit del av informationen.

Skicka blanketten till
Box 201,
524 23 Herrljunga

Vid frågor,
0513-17000
Herrljunga.kommun@herrljunga.se

kontakta Internet
www.herrljunga.se

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 lotterikontrollant.

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 Lotteriinspektionens hemsida. Lotteriinspektionen byter namn till Spelinspektionen fr o m 20190101

Lotterikontrollant
För varje 5-årsregistrering utser kommunen en lotterikontrollant. Kontrollanterna är speciellt anlitade personer och de är utbildade. Deras
enda ersättning är kontrollantarvodet från lotteriet.
Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan lotter och vinster köps in. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och
kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på 3 % av lotteriets
planerade försäljning.

Avgifter
Kommunen tar ut en avgift på 500 kr för registreringen.
Senast två månader efter att lotteriet avslutats ska föreningen skicka en lotteriredovisning till lotterikontrollanten som i sin tur skickar
redovisningen till Kultur & Fritid.
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Information om behandling av registrerade
personuppgifter
Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) ska du få information när dina personuppgifter
registreras och behandlas. Sådan information ska lämnas av den personuppgiftsansvarige när
uppgifterna samlas in, men även när den registrerade begär det.

Registrerade personuppgifter
Vi behöver spara och behandla dina personuppgifter för att kunna hantera ditt ärende.

Källa till personuppgifter
Herrljunga kommun har fått dina uppgifterna från dig och i förekommande fall från
Skatteverket.
Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den
rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är Skollagen. Dina uppgifter kommer
att sparas enligt gällande lagstiftning. En kommun styrs ibland av annan lagstiftning som
påverkar hur länge uppgifterna måste sparas, till exempel patientdatalagen och arkivlagen.

Eventuell delning av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar om dig kan i vissa fall delas med av kommunen anlitat
personuppgiftsbiträde, till exempel en leverantör som utför uppgifter åt Herrljunga kommun
eller med andra personer enligt Offentlighets- och sekretesslagen.
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 och dataskyddsombud
Personuppgiftsansvarig är Bildningsnämnden, Herrljunga kommun, Box 201, 524 23
Herrljunga. 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 via kommunens
växel 0513-17 000.
Du når vårt dataskyddsombud på dso@borasregionen.se. Om du har klagomål på vår
behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Besöksadress
HERRLJUNGA KOMMUN
Torget 1 (Box 201)
524 23 HERRLJUNGA

Telefon
0513-170 00
Fax
0513-171 33

E-post
herrljunga.kommun@herrljunga.se
Webbplats
www.herrljunga.se

