ANSÖKAN OM LICENS
- tillhandahålla lokalt poolspel på hästar enligt
6 kap. 8 § spellagen (2018:1138)
Datum

Uppgifter om sökanden
1. Sökande
Namn och associationsform

Org.nr/personnummer

Postadress/Lägenhetsnummer
Postnummer

Besöksadress

E-post
Faktureringsadress

Ort

Land

Kontaktperson – Uppgifter till den som sökande utsett som kontaktperson till spelmyndigheten
Namn
Adress/Lägenhetsnummer
Telefonnummer

Postnummer

Ort

E-postadress

2. Representant
Namn, den som är representant ska fylla i och underteckna bilaga A.

Uppgifter om ansökt licens
3. Spelplats
Namn

Besöksadress

Org.nr/personnummer

Postnummer

Ort

Telefonnummer

Antal tävlingsdagar per år:

4. Licenstid
Ansökan avser licens tidigast fr.o.m. [år, månad, dag] Ansökan avser licens t.o.m. [år, månad, dag] Ange önskad licenstid om tiden inte kan specificeras i år,
månad och dag

Beskrivning av sökandens verksamhet
5. Uppdragavtal
Ange vilka sökanden har ingått uppdragsavtal med, enligt 11 kap. 6 § spellagen
Uppdragstagare:
Uppdragstagare:
Om det finns flera uppdragstagare ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.
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6. Övrig information

Sökanden kan i ansökan ange vilka handlingar som sökanden anser ska omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även
varför sökanden anser att det ska föreligga sekretess. Spelmyndigheten vill dock erinra sökanden om att spelmyndigheten gör en sedvanlig sekretessbedömning
om sekretess råder i varje enskilt fall.

7. Bilagor som ska bifogas för ansökan om licens
1. Spelkonceptbeskrivning – bilaga C

Bifogas

Bifogas ej

2. Kopia av antagna stadgar

Bifogas

Bifogas ej

3. Kopia av protokoll där det framgår beslut om att ansöka om att tillhandahålla spel för
allmännyttiga ändamål

Bifogas

Bifogas ej

4. Kopia av protokoll som visar styrelsens sammansättning vid tidpunkten för ansökan

Bifogas

Bifogas ej

5. Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse eller årsbokslut för det senaste verksamhetsåret

Bifogas

Bifogas ej

1. Fullmakt för kontaktperson

Bifogas

Bifogas ej

2. Bilaga A för representant

Bifogas

Bifogas ej

3. Fullmakt som visar att representanten är behörig att företräda sökanden enligt 4 kap. 5 § spellagen

Bifogas

Bifogas ej

8. Bilagor som ska bifogas i förekommande fall
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Vägledning
Behandling av personuppgifter
Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är
personuppgiftsansvarig för personuppgifter som
lämnas i denna ansökan och senare i ärende med
anledning av ansökan. Uppgifterna behandlas av
oss i enlighet med gällande dataskyddsregelverk.
Ändamålet med behandlingen är att handlägga
och besluta i ärenden om licens, tillstånd och
tillsyn enligt spellagen (2018:1138). Behandlingen är nödvändig som ett led i spelmyndighetens
myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i
vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till
berörd kommun och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut i enlighet med
offentlighetsprincipen.
Den registrerade har rätt att få information om
vilka uppgifter vi behandlar om honom/henne.
Den registrerade har också rätt att under vissa
förutsättningar begära rättelse, komplettering,
radering och begränsning av behandlingen samt att
i övrigt invända mot behandlingen av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens personuppgiftshantering kan lämnas till Datainspektionen.
Den registrerade kan också alltid vända sig till
spelmyndighetens dataskyddsombud med frågor
om myndighetens personuppgiftshantering; mejla
till dataskyddsombudet@Spelinspektionen.se eller
ring 0152-650 100.

En spelkonceptbeskrivning – bilaga C ska fyllas i
och bland annat beskriva den spelverksamhet som
ansökan gäller.
Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och
dokument som bifogas och vilka som inte bifogas.
Det ska tydligt framgå vilka handlingar och dokument som avses.
Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på
svenska. Dokumentation som ska bifogas och som
inte är på svenska ska vara översatta till svenska.
Kopia av originaldokumenten ska bifogas.
Förutsättningar för licens
Den spelverksamhet som ansökan avser ska vara
lämplig ur allmän synpunkt samt bedrivas på ett
sunt och säkert sätt under offentlig kontroll. Detta
innebär bl.a. att
• spelen ska ha ett starkt konsumentskydd,
• det ska råda hög säkerhet i spelen,
• de negativa konsekvenserna av spelandet ska
begränsas, och
• spel ska inte användas som ett stöd för kriminell
verksamhet.
Avgifter
Spelmyndigheten kommer påbörja handläggningen av en ansökan om licens först när avgiften är
betald. Information om avgifter för att pröva en
ansökan om licens finns i 14 kap. 2 § spelförordningen (2018:000).

Ansökan
En ansökan om licens för att tillhandahålla lokalt
poolspel på hästar enligt 6 kap. 8 § spellagen ska
skickas till spelmyndigheten som är licensgivande
tillsynsmyndighet.
Generellt om de handlingar som ska skickas in
En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och
bilagor.
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Uppgifter om sökanden
Punkt 1.
Sökande
• Sökandens namn ska anges på blanketten.
Sökanden kan vara en fysisk person eller en juridisk person. Det ska framgå vilken bolagsform
sökanden är, t.ex. aktiebolag, handelsbolag,
kommanditbolag, enskild firma, ideell förening
• Organisationsnummer eller personnummer ska
anges på blanketten
För det fall sökanden inte är folkbokförd eller
etablerad i Sverige ska motsvarande uppgifter
anges.
Kontaktperson
Kontaktperson är den som sökanden utsett och
som spelmyndigheten kan kommunicera med
under ansökningsförfarandet och under licensens
giltighetstid. Sökanden måste utse en kontaktperson. Ange kontaktpersonens namn, adress, telefonnummer samt e-postadress.
Bifoga eventuell fullmakt.
Punkt 2.
Representant
En licenshavare som är bosatt eller etablerad i ett
land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) ska ha en fysisk representant som
är bosatt i Sverige.
Den som är utsedd som representant för sökanden
ska också fylla i och underteckna bilaga A. Bilaga A
ska bifogas ansökan.
En fullmakt som visar att representanten är behörig enligt 4 kap. 5 § spellagen ska bifogas.

Punkt 4.
Sökanden ska ange önskad licenstid. En licens
ska avse en viss tid och får ges för högst fem år.
Handläggningstiden kan inte närmare specificeras,
dock ska handläggning ske skyndsamt. Det är därför av betydelse att ange den tidpunkt när licensen
tidigast ska börja gälla.
Det ska också anges hur lång licenstid ansökan avser. Om licenstiden är beroende av myndighetens
beslutsdatum kan antal år anges istället för exakta
datum.
Beskrivning av sökandens verksamhet
Punkt 5.
Uppdragsavtal
Här ska sökanden ange vilka uppdragstagare som
sökanden ingått avtal med. Uppdragsavtalen ska ha
betydelse för spelverksamheten. Det är viktigt att
komma ihåg att den som får licens fortfarande har
det fulla ansvaret för spelverksamheten.
Punkt 6.
Övrig information
Här kan sökanden ange om det finns övriga upplysningar som kan vara av betydelse för ansökan
om licens.
Sökanden kan här ange om den anser att vissa
handlingar ska omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange varför
sökanden anser att det ska föreligga sekretess.
Spelmyndigheten vill dock erinra om att spelmyndigheten gör en sedvanlig sekretessbedömning och
prövar om sekretess råder i varje enskilt fall.

Uppgifter om ansökt licens
Punkt 3. Spelform och spelplats
• Ange namn, adress, organisationsnummer till
den spelplats som ansökan avser.
• Ange antal tävlingsdagar per år.
• En spelkonceptbeskrivning, bilaga C ska bifogas
ansökan.
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Punkt 7.
Underlag som ska bifogas ansökan
1. Spelkonceptbeskrivning i bilaga C.
2. Kopia av antagna stadgar där det ska framgå att
verksamhetens huvudsakliga syfte är att främja
ett allmännyttigt ändamål.
3. Av protokollet ska beslutet att ansöka om att
tillhandahålla spel för allmännyttigt ändamål
framgå.
4. Protokollet ska visa styrelsens sammansättning
vid tidpunkten för ansökan om licens.
5. Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Punkt 8.
Underlag som ska bifogas ansökan i förekommande fall
Alla krav på dokumentation berör inte alla sökanden. Under punkten 8 finns den dokumentation som endast är aktuell i vissa fall.
1. Fullmakt för kontaktperson.
Finns en kontaktperson som har rätt att företräda sökanden helt eller delvis, ska en fullmakt
som visar i vilka delar kontaktpersonen har rätt
att företräda sökanden bifogas.
2. Bilaga A för representant.
Finns en representant ska bilaga A fyllas i som
beskriver de personliga uppgifterna för representanten.
3. Fullmakt för representant.
Finns en representant utsedd ska en fullmakt
enligt 4 kap. 5 § spellagen bifogas ansökan.
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