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Fastställt av kultur- och fritidsnämnden 2019-04-15  

Tranås kommuns rutiner och villkor för lotteriverksamhet  
 

REGISTRERING  

För att föreningar ska få anordna lotterier krävs det i de flesta fall antingen registrering eller 
licens. Tranås kommun ansvarar för registreringslotterier. All annan tillståndsgivning 
ansvarar Spelinspektionen för.  

Det är bara ideella föreningar och registrerade trossamfund som kan få registrering. I Tranås 
kommun är det kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för sådana beviljanden.  

För att en förening ska kunna registrera sig för lotteriverksamhet ska föreningen vara öppen 
för alla, ha allmännyttig verksamhet samt behöva intäkter från spel. Det ska också finnas en 
kontaktperson för lotteriet. En registrering kan göras för fem år i taget. Ansökan om 
registrering för lotteriverksamhet görs i första hand via e-tjänster på tranas.se.  

LOTTERIPLAN  

När en förening erhållit en registrering ska föreningen före varje lotteri drar igång i god tid 
skicka in en plan till Tranås kommuns lotterikontrollant. Det görs också främst via e-tjänster 
på tranas.se.  

Av planen ska det framgå: - Hur många lotter som lotteriet ska innehålla. - Pris per lott. - 
Vilka vinster lotteriet har, om det är pengar eller varor. - Vad för vinstandel lotteriet har. Den 
ska vara 35-50 procent av de beräknade insatserna i lotteriet. - Hur lotteriet ska 
marknadsföras. - Samt att försäljning endast får ske inom Tranås kommun.  

LOTTRYCK  

Följande uppgifter ska tryckas på lotten eller finnas uppsatt där lotten säljs. Om det är ett 
lotteri som pågår under längre tid ska informationen också finnas på föreningens hemsida. 
Det är för att lottköparen ska veta vad som gäller. Informationen är: - Arrangör av lotteriet. - 
Lottpris. - Datum för registrering hos Tranås kommun. - Försäljningstid för lotteriet. - 
Vinstandel. - Vinstplan. - Tid och plats för vinstutlämning. - Sista vinstutlämningsdag. - Tid 
för dragning och publicering av vinstnummer.  

DRAGNING  

Föreningens lotteriföreståndare och kommunens lotterikontrollant ska närvara vid 
dragningen. De som har lotter ska inte behöva närvara. Dragningsordningen ska vara tydlig. 
Resultatet ska offentliggöras på det sätt som framgår av lotterna.  

REDOVISNING  

Enligt 18 kap 10 § spellagen ska den registrerade föreningen senast den 15 februari varje år 
redovisa de lotterier som anordnats under föregående kalenderår till kommunen. 
Redovisning av lotterier görs i första hand via e-tjänster på tranas.se.


