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Inledning m.m.
Lotteriinspektionen är förvaltningsmyndighet för frågor om spel och
lotterier. Inspektionen har i uppdrag att bl.a. svara för en enhetlig
tillämpning av lotterilagen samt för en ändamålsenlig tillsyn och kontroll
över att lagstiftningen följs. Utöver detta ska inspektionen även verka för
en sund utveckling inom tillsynsområdet.
Inom ramen för detta uppdrag har Lotteriinspektionen utarbetat dessa
allmänna råd för tillståndgivning till bingospel.
Syftet med lotterilagen är dels att skydda det allmänna från bl.a.
brottslighet, dels att skydda den enskilde från ekonomiska och sociala
problem. Till lagens syften hör även att tillvarata konsumentskyddsintressen samt att styra överskottet från lotterier. Tillsyn över bingospel
syftar till att ovan nämnda intressen tillvaratas. Lotteriinspektionen utövar
den centrala tillsynen över lotterilagen (1994:1000) och dess bestämmelser.
Av 48 § lotterilagen framgår att länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen
över de tillstånd länsstyrelsen meddelat.
Sedan den 1 juli 2012 är det sju länsstyrelser som meddelar tillstånd till
bingospel. Denna förändring har medfört att den lokala kännedom som
lagstiftaren förutsätter att tillståndsgivaren har, och som bl.a. ligger till
grund för tillståndsprövningen till bingospel, delvis går förlorad.
Lotteriinspektionen rekommenderar att länsstyrelsen vid behov inför
någon form av remissförfarande, t.ex. till regionala idrottsförbund,
avseende de sammanslutningar länsstyrelsen saknar kännedom om.
Ökad arbetsbelastning kan även medföra att vissa delar i
tillståndsgivningen schabloniseras. I sin roll som remissinstans till de
administrativa domstolarnas prövning av överklaganden av bingostillstånd
har Lotteriinspektionen funnit att dylika förenklingar i tillståndsprövningen
medfört att föreningar inledningsvis inte meddelats tillstånd.
Av tidigare allmänna råd för bingo framgår att länsstyrelsen bör utse en
kontrollant för bingotillståndet. Detta förfarande har sin bakgrund i
regleringen för egentliga lotterier, lotterier som förmedlas med hjälp av
elektromagnetiska vågor och lotterier som anordnas efter registrering (se
49 § lotterilagen). Något rättsligt stöd för länsstyrelsen att utse en
kontrollant för ett bingotillstånd finns inte. Det finns däremot inget som
hindrar att länsstyrelsen t.ex. uppdragsanställer eller annars utser en person
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att företräda länsstyrelsen i dess tillsynsroll genom att vara ”kontrollant”
för ett bingotillstånd under förutsättning att länsstyrelsen arbetsleder
denna person. Länsstyrelsen kan inte överlåta sitt tillsynsansvar
(myndighetsutövning) till enskild utan stöd i lag (se 12 kap. 4 § andra
stycket regeringsformen). Något sådant lagstöd finns som nämnts inte.
Dessa allmänna råd riktar sig således i tillsynsdelen direkt till länsstyrelsen
och inte till någon ”kontrollant”.

Definitioner m.m.
I dessa allmänna råd menas med
Affärsverksamhet
Aktiv medlem

Automatbingo
Insatsbelopp

Lotteri
Prisbasbelopp
Storbingo

Variantbingo

Sådan verksamhet som bedrivs i syfte att ge
föreningen ett ekonomiskt överskott.
Medlem som betalat medlemsavgift, är
matrikelförd och kontinuerligt varit verksam i
föreningen under verksamhetsåret.
En form av variantbingo med fasta eller
elektroniska brickor istället för pappersbrickor.
Omsättning i kronor avseende varje sökande
förenings del av bingospel. I stället för
omsättning i kronor kan insatsbeloppet
bestämmas som andel av nettobehållningen.
Vad som utgör lotteri enligt 3 § lotterilagen.
Prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken
(2010:110).
Bingospel som bedrivs på så sätt att spelaren
deltar i samtliga dragningar i en omgång med
brickor köpta i ett block eller med en och
samma bricka för samtliga dragningar.
Bingospel som kontinuerligt bedrivs i
bingohallar med möjlighet för spelaren att
delta i varje dragning för sig.

Gemensamt för automatbingo, variantbingo och storbingo är att dragna
nummer gäller för alla deltagare.
Till dessa allmänna råd bifogas fyra bilagor.
Bilaga 1. Förslag till fördelningsmodell, räkneexempel.
Bilaga 2. Förslag till spelregler.
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Bilaga 3. Lotteriinspektionens förslag avseende tillsyn av bingospel,
tillsynsinstruktion.
Bilaga 4. Förslag till blankett för bingoredovisning.

Ikraftträdande
Dessa allmänna råd träder i kraft den 1 januari 2016. Avsikten är att dessa
allmänna råd ska tillämpas för ansökningar till bingostillstånd inkomna till
länsstyrelsen fr.o.m. den 1 januari 2016.

Allmänt om tillståndsgivning till bingospel
Från allmän synpunkt lämpligt sätt
Av 10 § lotterilagen framgår följande.
Tillstånd att anordna ett lotteri får lämnas endast om det kan antas att verksamheten
kommer att bedrivas på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt samt enligt meddelade
föreskrifter, villkor och bestämmelser.
Allmänt råd
Det är upp till tillstånds- och tillsynsmyndigheten, i detta fall länsstyrelsen,
att se till att lotterier endast anordnas ur ett från allmän synpunkt lämpligt
sätt.
I de fall bingospelet i praktiken bedrivs av ett serviceföretag bör
förhållandet mellan serviceföretaget och föreningarna regleras i ett
skriftligt avtal. Länsstyrelsen bör kontrollera att det skriftliga avtalet mellan
serviceföretaget och föreningarna inte innebär att de sökande föreningarna
lämnat över ansvaret för bingospelet till serviceföretaget. Innebär avtalet
att föreningarna lämnat över ansvaret för bingospelet till serviceföretaget
bör länsstyrelsen överväga om tillstånd kan meddelas mot bakgrund av
regleringen i 10 § lotterilagen.
Föreligger inget skriftligt avtal mellan serviceföretaget och föreningarna
bör länsstyrelsen överväga om tillstånd kan meddelas mot bakgrund av
regleringen i 10 § lotterilagen.
________________________________
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Tillståndstid m.m.
Av 11 § lotterilagen framgår följande.
Tillstånd att anordna ett lotteri skall avse en viss tid och ett visst område där
lotteriverksamheten får bedrivas. Om det inte finns särskilda skäl till annat, skall
området utgöras av det område där den sammanslutning som söker tillstånd
huvudsakligen är verksam.
Tillstånd skall lämnas till den som anordnar lotteriet.
Allmänt råd
Lotteriinspektionen anser att tillståndstiden för bingospel normalt
omfattar ett kalenderår. I bingospel där verksamheten är stabil och
lönsamheten god bör tillståndstiden kunna omfatta högst tre år,
exempelvis storbingospel eller bingospel som bedrivs i väl etablerade
bingohallar.1 I tillstånd med så lång tillståndstid bör dock länsstyrelsen
förbehålla sig rätten att ändra fördelningen av insatsbeloppet mellan
föreningarna vid varje årsskifte.
En översiktlig granskning av föreningarnas ekonomi bör göras årligen.
Granskningen bör huvudsakligen avse kontroll av att det relevanta
medlemsantalet och att det redovisade statliga lokala aktivitetsstödet inte
förändrats i större omfattning.
________________________________

Lotteriföreståndare
Av 13 § lotterilagen framgår följande.
För varje tillståndspliktigt lotteri som anordnas av en juridisk person skall det finnas
en föreståndare som tillståndsmyndigheten godkänner.
Tillståndsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare, om det är
uppenbart att någon sådan inte behövs.
Allmänt råd
Som lotteriföreståndare bör tillståndsmyndigheten som huvudregel endast
godkänna en person som har god kännedom om sökande
förening/föreningars verksamhet, bör sakna anknytning till eventuellt
1

Se 22 § sista stycket lotterilagen.
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serviceföretag och i övrigt kan anses ha en vilja och förmåga att följa
gällande lagar och förordningar. Prövning bör ske i varje enskilt fall.
Lotteriinspektionen har gjort ett ställningstagande i fråga om
lotteriföreståndare. Detta ställningstagande återfinns på
Lotteriinspektionens hemsida (www.lotteriinspektionen.se).
________________________________

Typgodkännande
Av 14 § lotterilagen framgår följande.
Förslutna lotter och bingobrickor som används i ett lotteri skall vara av godkänd typ.
Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning eller
kontroll av egentliga lotterier och bingospel.
Ett beslut om typgodkännande får förenas med villkor.
Allmänt råd
Tillståndsbeslutet för bingospelet bör innehålla ett villkor om att
typgodkänd kontrollutrustning ska användas om vinstens storlek är
beroende av antalet insatser i spelomgången, och/eller jackpotvinst är
förknippad med villkor utöver antal drag, eller om spelet per tillstånd
överstiger tio prisbasbelopp eller om omsättningen vid varje enskilt
speltillfälle överstiger ett prisbasbelopp.
Godkänd kontrollutrustning ska identifieras av länsstyrelsen.2
________________________________

Särskilt om tillståndsgivning till bingospel
Tillståndshavare m.m.
Av 22 § lotterilagen framgår följande.
Tillstånd att anordna bingospel får ges till en sådan sammanslutning som avses i 15 §,
om
1. värdet av högsta vinsten inte överstiger ett prisbasbelopp,
2 Förteckning över typgodkända kontrollutrustningar finns på Lotteriinspektionens
hemsida, www.lotteriinspektionen.se.
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2. värdet av vinsterna i spelet motsvarar minst 35 procent av insatsernas värde,
3. vinstplanen anslås i spellokalen, och
4. det kan antas att bingospelet kommer att ge sammanslutningen skälig avkastning,
om det inte finns särkskilda skäl för något annat.
Förekommer det spel på värdeautomater i spellokalen skall vid bedömningen enligt
första stycket 4 även den avkastning som sådant spel kan antas komma att ge
sammanslutningen beaktas.
Om det finns särskilda skäl för det får värdet av högsta vinsten uppgå till högre belopp
än som anges i första stycket 1, dock högst sex prisbasbelopp.
Tillstånd för lämnas för högst tre år åt gången.
Allmänt råd

Vem kan få tillstånd?
Av 22 § lotterilagen framgår att tillstånd att anordna bingospel får ges till
en sådan sammanslutning som avses i 15 § samma lag.
Av 15 § lotterilagen framgår följande.
Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk
person som är en ideell förening och som
1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt
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
verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak, och
4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.
Vidare framgår att tillstånd också får lämnas till en annan juridisk person
än en ideell förening eller en juridisk person som har till huvudsakligt
syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utom landet, om det finns
särskilda skäl för det.
Av lagstiftningen kan man således konstatera att allianser inte kan ges
tillstånd då dessa inte är en juridisk person.
Lotteriinspektionen är medveten om att det förekommer att servicebolag
av skatterättsliga skäl ges tillstånd till bingospel till förmån för en förening
eller flera föreningar i en bingoallians. Inspektionen anser att sådana
skatterättsliga skäl inte kan utgöra särskilda skäl enligt 15 § andra stycket
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lotterilagen.
I enlighet med den praxis som utvecklats mot bakgrund av kraven i 15 §
lotterilagen, bör underlag för bedömningen av vem som kan få tillstånd
hämtas i stadgar, verksamhetsberättelsen och i den ekonomiska
redovisningen för det senast avslutade verksamhetsåret. Denna praxis
innebär bl.a. att en förening som bedriver verksamhet som tillgodoser
allmännyttigt ändamål och för sin verksamhet har behov av inkomster
måste kunna visa att sådan verksamhet och sådant behov funnits i
praktiken ett år före ansökan. Dock bör även nybildade föreningar kunna
få tillstånd, bl.a. om det visar sig att verksamheten i sig har bedrivits
under en inte alltför kort tid. Tidigare praxis anger att så kan vara fallet då
en nystartad förening tar över verksamhet som bedrivits i en annan
förening.

Vinstplan
En vinstplan bör fastställas av länsstyrelsen. På framställning av
tillståndshavaren kan länsstyrelsen ändra vinstplanen under
tillståndsperioden. Större ändringar i planen bör under tillståndstiden
endast undantagvis godkännas av länsstyrelsen.
En jackpotvinst bör vara konstruerad så att den är realistisk och fullt
kontrollerbar. Jackpotvinster får vara förknippade med ytterligare villkor
under förutsättning att typgodkänd utrustning används. När länsstyrelsen
godkänner vinstplaner bör man ta hänsyn till att beslut om
typgodkännande av kontrollutrustning kan innehålla villkor om
begränsningar av jackpottar.
Vinstplaner kan innehålla s.k. finalspel. Med finalspel avses det spel som
avgör vad man vinner i bingospelet, dvs. en fördelningsdragning eller
deltagande i ytterligare spel.
Begränsningar om när ett spel kan starta bör framgå av fastställd
vinstplan och av bingospelets spelregler. En vinst i bingo bör inte vara
lägre än kostnaden för bingobrickan. Detta kan medföra att ett bingospel
måste sälja ett visst antal brickor för att spelet ska starta, vilket bör framgå
av fastställd vinstplan och av bingospelets spelregler.

Skälig avkastning
Bingospel inklusive eventuellt värdeautomatspel som bedrivs i
bingohallen sammantaget ska, om det inte finns särskilda skäl för annat,
ge skälig avkastning. Någon exakt andel går inte att ange, utan får
bedömas från fall till fall. En sammanlagd avkastning som understiger
fem procent kan enligt Lotteriinspektionen mening inte anses skälig
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Överskottet från värdeautomatspel räknas med vid bedömningen om
bingospelet ger skälig avkastning.3
Vid bedömningen om bingospelet, och eventuellt värdeautomatspel, ger
skälig avkastning bör bl.a. hänsyn tas till den ersättning som utgår till
serviceföretag. Serviceföretagets del av vinsten bör beräknas som ett rörligt
belopp per månad baserat på uppnådd nettobehållning. Följande
rekommenderade belopp kan utgöra riktvärden.
Uppnådd sammanlagd nettobehållning
i procent av omsättningen

Belopp i procent av nettobehållning

0,0 - 09,9
10,0 - 12,4
12,5 - 14,9
15,0 - 17,4
17,5 - 19,9
20,0 - 22,4
22,5 -

9 (4)
10 (5)
11 (6)
12 (7)
13 (8)
14 (9)
15 (10)

Saknas värdeautomatspel bör serviceföretagets andel utgöra värdet inom
parentes ovan.
Avvikelser från procentsatserna, som utgör ersättning till
serviceföretagen, bör innebära att kravet på skälig avkastning inte kan
uppfyllas.
________________________________

Villkor till bingotillståndet
Av 12 § lotterilagen framgår följande.
Tillståndsmyndigheten får förena ett lotteritillstånd med särskilda villkor samt med
kontroll- och ordningsbestämmelser.
Allmänt råd
Ett tillståndsbeslut för bingospel bör fastslå följande:
3

Tillståndshavare och form av spel.
Tillståndstid.
Se LIFS 2004:1 Lotteriinspektionens föreskrifter om tillståndsgivning för bingospel.
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Spelplats.
Varje tillståndshavares insatsbelopp. Om spelet ska bedrivas i allians
ska även alliansens sammanlagda insatsbelopp anges.
Pris per bingobricka.
Vinstplan (se vidare s. 8 f. Vem kan få tillstånd?).
Spelregler (se nedan s. 11 samt bilaga 2).
Förbehåll om att tillståndet och villkoren vid behov kan komma att
ändras under tillståndstiden.
Villkor om typgodkänd kontrollutrustning om sådan ska finnas (se
vidare s. 7 Typgodkännande)
Villkor rörande bingospelets förvaltning (se nedan s. 12 ff.).
Villkor avseende marknadsföring av bingospelet. All marknadsföring
ska vara socialt ansvarstagande och får inte vara aggressiv eller
påträngande samt vara förenlig med marknadsföringslagen
(2008:486).
Övriga villkor, kontroll- och ordningsbestämmelser.

Länsstyrelsen bör vid tillståndsprövningen överväga om särskilda villkor
ska meddelas utifrån sociala skyddshänsyn, t.ex. kunskap om
spelberoende och möjlighet till avstängning.
Frågor om vilka regler som gäller för det tillståndsgivna spelet
förekommer. Ofta saknas skriftliga regler som spelaren kunnat ta del av
före spel. Lotteriinspektionen anser att tillståndsgivaren bör villkora
tillstånden med att vissa spelregler ska gälla för spelet. Detta ger en
förutsägbarhet för spelarna.
För variantbingo och automatbingo bifogas förslag till spelregler och
dessa kan i princip gälla fullt ut (se bilaga 2). I fråga om storbingo kan
anpassningar i vissa fall behöva göras till det enskilda spelet.
Av villkoren som bifogas tillståndet bör det framgå att följande ska anslås
i spellokalen:
-

tillståndsbevis
typgodkännandebevis
vinstplan
ordnings- och spelregler
uppgift om namnet på de organisationer till förmån för vars
verksamhet bingospelet anordnas
information om riskerna vid spel och hänvisning till stöd- och
hjälpresurser.

Alternativt kan denna information ges skriftligt vid varje spelplats.
Bingobricka får endast säljas till det pris som anges på brickan. Gratisspel
bör av kontroll- och konkurrensskäl inte tillåtas i bingospel utom vid
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enskilda tillfällen som ett led i samordnad reklamkampanj, för att öka
intresset för bingospel, mellan alla bingohallar på en ort som vill delta.
Även om endast en hall finns på orten bör denna få anordna liknande
gratisspel.
Vidare bör följande villkoras. När en av Lotteriinspektionen typgodkänd
kontrollutrustning används får bingobrickan säljas digitalt via
bingoterminal, om bingokontrollutrustningen tillåter terminaler, och som
traditionell pappersbricka. I annat fall får bingobrickan endast säljas som
traditionell pappersbricka.
Lotteriinspektionen är av uppfattningen att 12 § lotterilagen inte ger ett
bemyndigande att ta ut avgifter från tillståndshavaren för den tillsyn som
utövas. Lagstödet för att ta ut avgifter för tillsyn framgår av 53 §
lotterilagen samt 4 d och 8 a §§ lotteriförordningen (1994:1451).
Lotteriinspektionen rekommenderar att länsstyrelsen förbehåller att ett
givet tillstånd kan komma att ändras under tillståndstiden om
förutsättningar väsentligt förändras. En förvaltningsrättslig förutsättning
för att så ska kunna göras är att tillståndet villkorats av att så kan komma
att ske.

Särskilt om bingospelets förvaltning
Mot bakgrund av att syftet med lotterilagen är dels att skydda det allmänna
från bl.a. brottslighet och att skydda den enskilde från ekonomiska och
sociala problem, dels att tillvarata konsumentskyddsintressen och att styra
överskottet från lotterier, bör villkoren i fråga om bingospelets förvaltning
innehålla följande punkter.
Bokföring och redovisning
Bingospel med en omsättning som överstiger 20 prisbasbelopp för ett
räkenskapsår eller två prisbasbelopp vid ett tillfälle bör bokföras av
tillståndshavaren.
Tillståndshavaren bör erinras om regleringen i 50 § lotterilagen så att
denne håller bokföring och andra administrativa handlingar tillgängliga för
tillsyn.
I övrigt bör tillståndet villkoras av följande krav rörande bingospelets
förvaltning.
Intäkter
För varje dag/speltillfälle för storbingo då bingospel bedrivs bör
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dagskassan räknas och dagrapport upprättas. Dagrapporten ska bifogas
bokföringen som ett underlag.
Dagrapporten avseende traditionell automatbingo bör innehålla:
-

dagskassans storlek
räkneverkets in- och utgående ställning
förklaring till eventuell differens mellan insatsbelopp enligt
dagskassan och enligt räkneverket
sammanlagda värdet av utfallna vinster.

Dagrapporten avseende annan bingo bör innehålla:
-

dagskassans storlek
antal, styckpris och nummer på bingobrickor som försålts
bingobrickor som med särskilt tillstånd delats ut gratis
antal, styckpris och nummer på bingobrickor som makulerats
sammanlagda värdet av utfallna vinster
i storbingo uppgift om utfallna vinster i de olika spelomgångarna.

Makulerade bingobrickor bör bifogas dagrapporten. Osålda bingobrickor
bör överlämnas till tillsynsmyndigheten omedelbart efter sista speldagen,
om inte annat överenskommits med tillsynsmyndigheten.
Vid bingospel med godkänd kontrollutrustning bör tillsammans med
dagrapporten bifogas ett av utrustningen sammanställt sammandrag.
Sammandraget bör arkiveras med dagrapporten. Dagskassan räknas och
stäms av mot sammandraget och dagrapporten vartefter dagrapporten
undertecknas.
Vid bingospel som saknar godkänd kontrollutrustning och vid
traditionellt automatbingospel bör dagskassan räknas av två samtidigt
närvarande ansvariga personer. Vid traditionellt automatbingospel bör
detta även ske varje gång automatens kassalåda öppnas. Dagrapporten
undertecknas av dessa personer.
Upprättad dagrapport utgör bokföringsunderlag och sparas tillsammans
med räkenskaperna/verifikationerna. Av kontrollutrustningen framställd
löpande spelrapport bör sparas i minst ett år efter tillståndstidens/
spelårets slut.
Utgifter
Alla utgifter som är hänförliga till bingospelet redovisas oberoende av
spelets resultat och ska kunna verifieras. Erhållna rabatter tillgodoräknas
bingospelet som en intäkt.
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Vid sammankoppling mellan bingohallar (se s. 14, Behovsprövningen)
bör utgifter för vinster och övriga gemensamma utgifter belasta
bingohallarna i förhållande till gjorda insatser i respektive hall. Om denna
fördelning inte ska gälla bör skriftligt avtal som reglerar detta upprättas
mellan de sammankopplade parterna. Till gemensamma utgifter bör
hänföras bl.a. kostnader för spelledare i huvudhallen, ersättning till
eventuell huvudkontrollant och kostnader för gemensam teknik.
Medelsförvaltning
Man bör här bl.a. tänka på hur intäkterna ska överföras till föreningarna.
Tillståndet bör villkoras av att medel som inflyter i bingospelet, eller viss
schablondel av intäkterna, ska sättas in på föreningarnas konto efter varje
speldag.
Sker inte daglig överföring bör intäkterna hållas avskilda från
servicebolagets konton tills överföring sker.
Slutredovisning
Tillståndet bör villkoras av att tillsynsmyndigheten ska ges tillfälle att
granska bingospelets bokföring snarast efter tillståndstidens utgång, eller
om tillståndstiden omfattar mer än ett år, snarast efter varje årsskifte (se
bilagorna 3 och 4).
________________________________

Behovsprövningen
Av 24 § lotterilagen framgår följande.
Vid prövning av frågor om tillstånd enligt 22 § till bingospel skall särskild hänsyn tas
till sammanslutningens behov av inkomster från bingospel för sin verksamhet.
Om utrymmet för bingospel på marknaden är begränsat skall vid bedömningen av
behovet av inkomster från bingospel hänsyn främst tas till omfattningen av
ungdomsverksamheten i sammanslutningar vars ändamål naturligen kan förenas med
sin ungdomsverksamhet. Företräde skall dessutom ges sammanslutning som bedriver
verksamhet som främjar förståelsen för och underlättar anpassningen av handikappade
barn och ungdomar i samhället.
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Allmänt råd
Tillstånd bör endast ges till sökande förening som har utgifter med
anledning av sin verksamhet som innebär att föreningen har behov av
minst ett halvt prisbasbelopp i nettobehållning från bingospelet. Högst
hälften av den sökande föreningens utgifter bör täckas med intäkter från
lotteri. Utgifter för affärsverksamhet bör inte medräknas vid
bedömningen. I övrigt bör tillståndets storlek inte överstiga vad
föreningens verksamhet skäligen motiverar.
Under de senaste tre åren år har omsättningen på bingomarknaden
minskat med ca 8 %. Lotteriinspektionen gör därför bedömningen att
utrymmet för bingospel på marknaden är begränsat. Länsstyrelsen bör
därför utifrån en bedömning av storleken på spelmarknaden på orten
fördela denna som insatsbelopp mellan sökande föreningar i förhållande
till deras verksamhets respektive ungdomsverksamhets omfattning och
föreningarnas enskilda behov.
Regeringen föreslog i prop. 1987/88:141 ändringar i lotterilagen i syfte att
ge folkrörelserna ökade möjligheter att skaffa sig inkomster av lotterier. I
propositionen berördes frågan om hur förändringar av ett begränsat
utrymme på bingospelsmarknaden bör ske. Departementschefen anförde
”Att en förening tidigare år meddelats visst tillstånd ska inte medföra att
föreningen automatiskt meddelas tillstånd med samma insatsbelopp. En
del föreningar kan få sina tillstånd kraftigt reducerade medan andra
föreningar kan få ökade insatsbelopp eller helt nya tillstånd. Denna
omprioritering vid tillståndsgivningen bör dock ske stegvis under de
närmaste två till tre åren, så att inte föreningarna drabbas av alltför stora
inkomstbortfall som kan äventyra deras möjligheter att i rimlig omfattning
bedriva sin verksamhet.” (a. prop. s 25).
Vid tillståndsgivning till bingospel prövar länsstyrelsen ett flertal
föreningars rätt till bingospel. För att alla sökande föreningar ska kunna
bedömas och behandlas lika är det viktigt att alla föreningar bedöms
utifrån lika och korrekt underlag. Att prövning av behov ska göras mot
bakgrund av senast fastställd årsredovisning grundad på reviderat
räkenskapsmaterial, är därför en sedan länge gällande praxis, liksom vid
prövning av tillstånd till annan lotteriverksamhet. Enligt
Lotteriinspektionen bör senare upptäckta brister i en förenings redovisning
eller likviditetsproblem inte tillmätas avgörande betydelse vid
tillståndsprövningen.
Planerade utgifter som ännu inte uppstått eller bokslutsdispositioner bör
inte läggas till grund för bedömningen av tillståndets storlek.
I fråga om ansökningar från nykterhetsrörelsens föreningar eller
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föreningar för personer med funktionsnedsättning eller andra
organisationer som bedriver verksamhet för ungdomar som inte
kvalificerar till statligt lokalt aktivitetsstöd bör länsstyrelsen beakta andra
aktiviteter som underlag. Med aktivitet menas i detta sammanhang
information i form av föredrag, utställningar, utskick av
informationsmaterial, sammankomster, utflykter, läger och dylikt.
Länsstyrelsen bör kräva att organisationen ska presentera någon form av
underlag när dessa aktiviteter redovisas.

Fördelningsmodell
Se bilaga 1. Förslag till fördelningsmodell, räkneexempel.

Överföring av verksamhet
Verksamhet som överförs från en förening till en annan och som tidigare
utgjort underlag för beslutat insatsbelopp i bingospel bör i den ”nya”
föreningen ingå som underlag vid beräkning av insatsbelopp i
bingoalliansen.
Det måste krävas att sökanden redovisar den övertagna verksamheten på
samma sätt som den egna, dvs. att verksamhetsberättelse och ekonomiskt
underlag presenteras även för den förening vars verksamhet man
övertagit så att underlaget vid behovsbedömningen är fullständigt. Vidare
måste säkerställas att sökanden inte startat en likadan och konkurrerande
verksamhet som den förening vars verksamhet man påstår sig övertagit
bedriver, utan att tidigare bedriven verksamhet faktiskt överförts.
Om den sammanslagna verksamheten inte motiverar högre insatsbelopp
än vad de båda föreningarna tidigare hade tillsammans, och inte andra
förändringar inträffat som påverkar utrymmet på bingospelsmarknaden
eller fördelningen mellan i alliansen ingående föreningar, behövs enligt
Lotteriinspektionens mening inte någon stegvis förändring av insatsbeloppet utan förändringen kan genomföras omedelbart.
Den ”nya” föreningen bör presentera beslut av båda föreningarna som
påvisar verksamhetsöverföringen eller andra handlingar som utgör grund
för verksamhetsöverföringen.

Sammanslagning av bingospel
Som ovan nämnts är en allians ingen juridisk person och kan inte ges
tillstånd enligt lotterilagen. Det finns dock inget som hindrar att flera
föreningar tillsammans söker om ett gemensamt tillstånd (se 7 §
lotteriförordningen) Lotteriinspektionen erinrar om att det är
tillståndsgivaren som ska fördela det begränsade utrymmet på
bingomarknaden. Detta är inte en fråga föreningarna själva ansvarar för.
Vägrar befintliga sammanslutningar att ta med ”nya” föreningar som har
ett större behov bör tillstånd i princip inte medges. I första hand bör den
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”nya” föreningen medges ett eget tillstånd om detta är möjlighet.
Motsvarande reducering bör då ske för den allians som inte vill ta in den
nya föreningen.
Om en bingohall går så dåligt att tillstånd inte längre kan ges, bör de
föreningar som haft tillståndet beredas tillfälle att delta i annan på orten
verksam bingohall. Denna hall bör ges ett ökat tillstånd i förhållande till
den nedlagda bingohallens verksamhet. I sådana fall bör man tillämpa en
övergångstid där förändringen fördelas på högst tre år.
Sammanslagningen får således full effekt efter förslagsvis tre år.

Lokal sammankoppling av bingohallar
Vid bingospel, som sker genom sammankoppling av bingohallar och som
innebär att två eller flera bingohallar vid vissa eller vid alla spel spelar med
gemensam vinstplan och att samtliga spelare är med vid samma dragning,
bör länsstyrelsen noga bedöma bingospelets lönsamhet och
konkurrenssituation på marknaden innan nya bingohallar öppnas till följd
av sammankoppling.
Innan tillstånd meddelas bör sökanden uppvisa av Lotteriinspektionen
utfärdat typgodkännande av den tekniska utrustning som används vid
sammankoppling av bingohallarna.4
Vid sammankoppling mellan hallar inom ett län bör länsstyrelsen
uppdragsanställa en ”huvudkontrollant”. Huvudkontrollantens ersättning
bör anpassas till omfattningen av det spel som bedrivs till följd av
sammankopplingen. Den som utför tillsynen för det ordinarie bingospelet
bör informeras om vem som är ”huvudkontrollant”.
________________________________

Förbjudna förfaranden
Av 36 § lotterilagen framgår följande.
Anställda eller funktionärer hos den som anordnar bingospel, annat automatspel än
spel på värdeautomat i Sverige, roulettspel, tärningsspel eller kortspel får inte delta i
lotteriet.

4 Förteckning över typgodkänd teknisk utrustning för sammankoppling av bingohallar
finns på Lotteriinspektionens hemsida, www.lotteriinspektionen.se.
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Allmänt råd
Någon ledning till vad som avsetts med funktionär återfinns inte i
förarbetena till lotterilagen. Syftet med bestämmelsen är att upprätthålla
allmänhetens förtroende för lotteriverksamheten, vilket inte blir fallet om
det är möjligt för anställda eller funktionärer att delta i spelet och sedan
kanske bli den som vinner. Mot denna bakgrund bör inte någon som deltar
i anordnandet av bingospelet delta i detsamma. Exempel på sådana
personer är bl.a. kassaansvarig, säljare av bingobrickor, dragningsansvarig,
utropare och annan administrativ personal.
________________________________
Av 37 § första stycket lotterilagen framgår följande.
Det är inte tillåtet för den som anordnar ett lotteri enligt denna lag att lämna kredit för
insatser i lotteriet. Detsamma gäller för den som är ombud för den som anordnar
lotteriet.
Allmänt råd
Ur social skyddssynpunkt är spel på kredit olämpligt. Det är därför inte
möjligt för bingospelsanordnaren att ge någon form av kredit för insatser i
bingospelet.
________________________________

Tillsyn
Av 48 § lotterilagen framgår följande.
Lotteriinspektionen har den centrala tillsynen över att denna lag och de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen följs. Lotteriinspektionen utövar också den närmare
tillsynen över sådana lotterier som anordnas efter tillstånd av inspektionen och
regeringen.
Den kommunala tillstånds- och registreringsmyndigheten samt länsstyrelsen har den
närmare tillsynen över sådana lotterier som får anordnas efter tillstånd av eller
registrering hos myndigheten.
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Länsstyrelser och kommuner skall hjälpa Lotteriinspektionen att utöva den centrala
tillsynen.
Allmänt råd
Tillståndsbeslutet bör som ovan nämnts innehålla de villkor, kontrolloch ordningsbestämmelser som behövs för att länsstyrelsen ska kunna
utföra nämnda tillsyn.
Då länsstyrelsen har det närmare ansvaret bör länsstyrelsen bestämma
vilken tillsyn man vill ha. Lotteriinspektionen rekommenderar att denna
utgår från lagstiftningens skyddsintressen vilka omnämnts i inledningen
till dessa allmänna råd samt att tillsynen bör utformas efter spelets art och
omfattning.
Det står även länsstyrelsen fritt att t.ex. uppdragsanställa en kunnig
person som kontrollant som kan utföra tillsynen för länsstyrelsens
räkning och enligt länsstyrelsens instruktioner. Lotteriinspektionen erinrar
här om att det enligt grundlagen inte är möjligt att överlåta
myndighetsutövning till enskild utan lagstöd. Något sådant lagstöd finns
inte för tillsyn av bingospel.
Lotteriinspektionen rekommenderar att tillsynen följer bilagda
tillsynsinstruktion (bilaga 3).
________________________________

Tillsynsavgift
Av 8 a § lotteriförordningen framgår följande.
Länsstyrelserna ska ta ut avgifter av tillståndshavaren för den tillsyn som de utövar
enligt 48 § lotterilagen (1994:1000). Länsstyrelserna får meddela föreskrifter om
avgifternas storlek. Innan en länsstyrelse meddelar sådana föreskrifter ska den höra
Lotteriinspektionen.
Allmänt råd
Utgifter för tillsynen bör belasta bingospelet.
________________________________
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Bilaga 1. Förslag till fördelningsmodell,
räkneexempel.
Fördelningsmodell
Lotteriinspektionen rekommenderar följande fördelningsmodell.
Sökande förening bör tilldelas ett insatsbelopp om två prisbasbelopp. Om
den sökande föreningen är en förening för personer med
funktionsnedsättning bör föreningen tilldelas ett insatsbelopp om fyra
prisbasbelopp. Återstående del av den beräknade spelmarknaden bör
fördelas i förhållande till det antal poäng som framräknas enligt nedan.
Varje aktivitet som berättigar till lokalt statligt aktivitetsstöd under året
före ansökan ger ett poäng.
Som underlag i fråga om ansökningar från nykterhetsrörelsens föreningar
eller föreningar för personer med funktionsnedsättning eller andra
organisationer som bedriver verksamhet för ungdomar som inte
kvalificerar till statligt lokalt aktivitetsstöd får länsstyrelsen beakta andra
aktiviteter (se s. 15 behovsprövning) vilka ger motsvarande antal poäng.
Varje aktiv medlem mellan 7 och 25 år senaste avslutade verksamhetsåret
ger ett poäng.
Insatsbeloppet bör följa den verksamhet som inkomster av bingospel avser
att stödja. Förändringar av insatsbeloppens storlek som innebär att
utrymmet på bingospelsmarknaden för övriga föreningar påverkas bör
genomföras stegvis under upp till tre år.

Räkneexempel
Varje förenings utgifter överstiger ett halvt prisbasbelopp, dvs. 22 250 kr
(2015)
Omsättningen för bingospel på orten beräknas uppgå till 1 000 000 kr. På
orten finns en bingohall.
I allians X, ortens enda, ingår fyra föreningar. Föreningarna A, B, C och D
(som är en förening för personer med funktionsnedsättning)
Förening A
Förening B
Förening C

125 aktiviteter och 50 medlemmar 7-25 år
75 aktiviteter och 75 medlemmar 7-25 år
10 aktiviteter och 25 medlemmar 7-25 år
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Förening D (h)

5 aktiviteter och 40 medlemmar 7-25 år

Fördelning av insatsbelopp
Förening
A
B
C
D (h)
Summa

Grundinsats
89 000 (2 x 44 500)
89 000 (2 x 44 500)
89 000 (2 x 44 500)
178 000 (4 x 44 500)
445 000 kr

Fördelningspoäng
175 (125+50)
150 (75+75)
35 (10+25)
45 (5+40)
405

Insatsbeloppet delas mellan en fast och en rörlig del. Den rörliga delen
beräknas på följande sätt. Ortens beräknade omsättning – fast del = rörlig
del. I vårt exempel 1 000 000 – 445 000 = 555 000.

Insatsbelopp
Förening
A
B
C
D (h)
Summa

89 000 + (175/405 x 555 000) =
89 000 + (150/405 x 555 000) =
89 000 + (35/405 x 555 000) =
178 000 + (45/405 x 555 000) =

Insats
328 815
294 556
136 963
239 667
1 000 000

/andel
alt. 33 %
alt. 29 %
alt. 14 %
alt. 24 %

Slutligen görs en kontroll av att förväntad avkastning på insatsbeloppet
inte innebär att mer än 50 procent av föreningens utgifter kommer att
finansieras med lotteriinkomster.
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Bilaga 2. Förslag till spelregler
Det åligger varje deltagare att informera sig om spelreglerna innan spelet
påbörjas. Om spelreglerna inte följs förklaras ”bingon” ogiltig och inga
vinster delas ut.
Bingobricka måste användas vid det speltillfälle den köps och får inte
sparas.
Markering får endast göras med av anordnaren godkänd penna på ett av
följande sätt:
- Inringning av hela numret.
- Överkryssning av hela numret.
- Med godkänd bingomarkerare.
Hela bingobrickan ska markeras enhetligt från spelets början.
Bingoraderna får endast vara vågräta och inom samma delbricka om annat
inte anges i bingolokalen.
Bingobricka på vilken vinst utfallit på en eller flera rader får användas för
fortsatt spel till dess brickan slutspelats.
Raderna spelas i turordning. Det vill säga innan någon kan vinna på två
rader, måste ”bingon” på en rad ha spelats, etc.
”Bingo” ska ropas så högt att servicepersonalen i bingohallen hör det.
Vid ”bingo” måste det sist utropade numret finnas i den vinnande
bingoraden, annars är ”bingon” ogiltig och ingen vinst utbetalas. Vinnare
ska uppmärksamma att brickans kod blir kontrollerad innan nästa nummer
utropas eller spelet nollställs efter full bricka.
Skulle vid dragning två eller flera spelare få vinst på samma antal drag, s.k.
”dubbelbingo”, ska i bingolokalen anges om vinstsumman antingen delas
eller lottas mellan vinnarna.
Om vinst utfaller på identiskt lika brickor ska full vinst betalas till alla
vinnarna.
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Bilaga 3. Lotteriinspektionens förslag avseende
tillsyn av bingospel; tillsynsinstruktion
Dessa förslag gäller under förutsättning att tillståndet förenats med villkor
som krävs.

Allmän tillsyn
Den som utövar tillsyn ska:
1. Utöva noggrann tillsyn över bingospelet, så att detta bedrivs enligt
lotterilagans bestämmelser, länsstyrelsens beslut, villkoren för
tillståndet, typgodkännandebeslut och dess villkor samt övriga
bestämmelser som meddelats av länsstyrelsen.
2. Göra en egen planering/checklista för uppdraget samt föra egna
noteringar efter genomförda kontroller.
3. På lämpligt sätt dokumentera de åtgärder/beslut som tas i
bingospelet i samråd med serviceföretaget/lotteriföreståndaren eller
av eventuell kontrollant. En kontinuerlig dialog med ansvariga för
spelet bör efterstävas.
4. Eventuell kontrollant ska anmäla till länsstyrelsen om
tillståndshavaren inte följer bestämmelserna i lotterilagen,
länsstyrelsen beslut, villkor för tillståndet, övriga bestämmelser eller
av kontrollanten utfärdade anvisningar.
5. Övervaka att spelet bedrivs på ett korrekt sätt och i övrigt se till att
bingospelarnas intressen tillvaratas.
6. Granska delredovisningar mot räkenskaperna. Eventuell kontrollant
ska lämna in delredovisningarna till länsstyrelsen månadsvis, om
inte länsstyrelsen föreskrivit annat.
7. Eventuell kontrollant ska rapportera till länsstyrelsen, om
bingospelet inte visar en godtagbar behållning.
8. Göra de tillsynsbesök i spellokalen som behövs. Vid bingospel som
pågår fem till sju dagar i veckan – minst en gång per vecka eller vid
behov.
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9. Se till att löpande spelrapporter från bingospelet sparas och förvaras
på lämpligt sätt antigen på papper eller lämpligt datamedium i ett år
efter tillståndets/spelårets slut. Förvaringen kan göras hos
tillståndshavaren. Dagrapporter utgör bokföringsunderlag och
sparas tillsammans med räkenskaperna/verifikationerna.
Eventuell kontrollant bör inte delta i spelet i den bingohall där denne är
uppdragsanställd som kontrollant, jämför 36 § lotterilagen.

Kontroll av bingospelet
Åtgärder innan bingospelet får starta
Den som utövar tillsyn ska:
1. Ta del av tillståndsbeslutet med tillhörande villkor.
2. Tillsammans med lotteriföreståndaren gå igenom tillståndsbeslutet
och villkoren, den ekonomiska kalkylen för bingospelet samt vinstoch spelplan. Vid eventuell jackpotvinst kan denna vara förknippad
med ytterligare villkor under förutsättning att typgodkänd
utrustning används.
3. Om tillståndshavaren på grund av särskilda skäl är ett
serviceföretag, ska den som utövar tillsyn även ta del av avtalet
mellan tillståndshavaren och alliansen/föreningarna. Ett sådant
avtal ska alltid upprättas och godkännas av länsstyrelsen.
4. Tillsammans med lotteriföreståndaren, och i förekommande fall,
serviceföretaget besluta om:
- lämpliga rutiner för redovisning, bokföring, medelsförvaltning samt
kontrollåtgärder,
- att öppna bank- eller plusgirokonto för bingoalliansens/föreningens
räkning,
- innehåll och utformning av dagrapporten för spelet, och
- riktlinjer för annonsering och övrig marknadsföring av bingospelet
så att dessa är i överensstämmelse med för tiden gällande
marknadsföringslag.
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5. Kontrollera värderingen av vinsterna för det fall varuvinster och
resor förekommer. Används anvisningar och presentkort bör dessa
gälla minst tolv månader från dagen för utlämnandet av anvisningen
eller presentkortet.

Bingobrickor – förslag till kontrollåtgärder:
Den som utövar tillsyn ska:
1. Kontrollera samtliga förekommande typer av bingobrickor, tryck
med lottnummer i löpande följd, uppgift om tillståndshavarens och
tryckeriets namn, lottpris, tillståndsmyndighet, länsstyrelsens
diarienummer, vilket kalenderår spelet avser samt
typgodkännandenummer. Bingospel med s.k. plastbrickor eller
andra typer av flergångsbrickor är inte tillåtet.
2. Se till att bingobrickor och tilltryck överensstämmer med meddelat
tillstånd från länsstyrelsen samt utfärdat tryckeriintyg.
3. Gå igenom rutiner för skötsel av bricklager tillsammans med
serviceföretaget/lotteriföreståndare.

Kontrollutrustning – förslag till åtgärder
Den som utövar tillsyn ska:
1. Tillsammans med serviceföretaget (och lotteriföreståndaren) gå
igenom eventuell kontrollutrustning och hur den kan utnyttjas i
kontrollarbetet.
2. Kontrollera att kontrollutrustningen är godkänd av
Lotteriinspektionen och att typgodkännandebeviset är anslaget.
3. Ta del av instruktioner för drift- och datasäkerhet samt rutiner vid
störningar.
4. Se till att kontrollutrustningen ställs om för nytt tillstånd. (Detta är
speciellt viktigt när flera tillstånd hanteras i samma hall).
Löpande spelrapport ska kunna visa:
- uppgift om bingohallens namn och plats,
- uppgifter om gällande tillstånd,
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- uppgifter om dragna nummer,
- uppgift om utdelade vinster.
5. Kontrollera nollställning av ackumulatorer /räkneverk/ för spelet
och dokumentera om utbyte skett av teknisk utrustning.
Saknas kontrollutrustning bör länsstyrelsen lägga fast lämpliga
kontrollåtgärder.

Sammankoppling av bingohallar inom ett län
Vid sammankoppling mellan hallar kan en huvudkontrollant
uppdragsanställas av länsstyrelsen. Observera att vid sammankoppling
mellan flera län utser Lotteriinspektionen en huvudkontrollant. Den som
utövar tillsynen för det ordinarie bingospelet informeras av
tillståndsmyndigheten om vem som är huvudkontrollant.
Kontroll och beslut om fördelning av gemensamma fasta och rörliga
kostnader görs av huvudkontrollant i samband med månadsredovisning
enligt det avtal som godkänts av länsstyrelsen. Vidare bör framgå att
huvudkontrollanten ska översända kopior av redovisningen till övriga
berörda tillsynsmyndigheter.
Huvudkontrollanten samordnar gemensamma rutiner för redovisning till
länsstyrelsen och kontrollerar att:
- tillstånd meddelats för sammankoppling,
- rutiner finns för reglering av pengar mellan hallarna,
- registerunderlag och rapporter anpassade för spelet skrivs ut av
utrustningen, och
- rutiner finns för brickornas hantering. Exempelvis kan olika
nummerserier var knutna till viss hall.

Åtgärder under bingospelet
Den som utövar tillsyn ska:
1. Infinna sig innan bingospelets början vid första speltillfället.
2. Kontrollera att dagrapporten för närmast föregående speltillfälle
(speldag) finns tillgänglig.
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3. Kontrollera att de av länsstyrelsen fastställda vinstplanerna följs.
4. Kontrollera att tillståndsbeslutet eller namnet på
tillståndshavaren/-havarna, fullständiga vinstplaner samt för
kontrollutrustningen utfärdat typgodkännandebevis finns anslagna
i lokalen.
5. Stickprovsvis kontrollera bingobrickorna.
6. Följa spelet och göra erforderliga anteckningar.
7. Kontrollera de löpande spelrapporterna. De innehåller sinsemellan
jämförbara uppgifter.
8. Utnyttja utrustningens eget kontrollsystem, som ska rapportera
anmärkningar, korrigeringar och resultat.

Medelsförvaltningen – förslag till åtgärder
Den som utövar tillsyn ska:
1. Kontrollera att medel som inflyter i bingospelet – eller schablondel
som avtalats – sätts in på föreningens/alliansens bank- eller
plusgirokonto – efter varje speldag.
2. Kontrollera att medel på kontot hanteras enligt gällande attesträtt.
3. Granska månadssammandrag av räkenskaperna (delredovisning)
som ska upprättas för bingospelet. Kontroll bör bl.a. göras mot
dagrapporternas uppgifter om insatser i bingospelet och utdelade
vinster som mot verifikationer och tillsynsansvarigs egna
anteckningar.

Kontrollutrustningen – förslag till åtgärder
Den som utövar tillsyn ska:
1. Kontrollera att registrering sker fortlöpande under spelets gång.
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2. Utnyttja de rutiner i kontrollutrustningen som visar viktig
information. Hur dessa rutiner nås framgår av leverantörens
manual/instruktion.
3. Underrättas om driftsavbrott i kontrollutrustningen. Händelsen
ska dokumenteras på lämpligt sätt.

Sammankoppling av bingohallar i satellitsystem inom ett län
Den som utövar tillsynen ska kontrollera:
1. Att den löpande redovisningen för hallarna fungerar och att
medelsöverföring sker periodvis.
2. Att tillsynsmyndighetens redovisning stämmer mot den egna
hallen.
3. Gemensamt med de övriga tillsynsmyndigheterna övervaka spelets
förlopp.

Åtgärder efter sista speltillfället
Den som utövar tillsyn ska:
1. Senast två månader efter sista speldagen ta emot slutredovisning av
bingospelet jämte tillhörande verifikationer för samtliga inkomster
och utgifter av tillståndhavaren.
2. Till Länsstyrelsen senast tre månader efter sista speldagen, eller vid
den tidpunkt länsstyrelsen bestämmer, lämna in ett av
tillsynsmyndigheten och lotteriföreståndaren undertecknat
exemplar av slutredovisningen (se bilaga 4).
3. Återlämna räkenskaperna till tillståndshavaren/serviceföretaget
efter genomförd granskning.
4. Innan slutreglering görs till föreningarna av den nettobehållning,
som finns på föreningens/alliansens bank- eller plusgirokonto, se
till att samtliga skulder betalats.
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5. Ta emot intyg från tillståndhavaren att överblivna bingobrickor
destrueras på ett säkert sätt.
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