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1 Inledning 

Lotteriinspektionen genomförde under år 2016 en uppföljning av 

Lotteriinspektionens polisanmälningar under år 2014 och år 2015 gällande 

olagliga spelautomater.  

1.1 Kommentar till uppföljning 

Polismyndigheten genomförde den 1 januari 2015 en omorganisation då de 

gick ifrån att vara 21 myndigheter till en myndighet. Rapporten utgår utifrån 

Polismyndighetens nya organisation, trots att denna uppföljning spänner över 

det brytdatum då den nya polisorganisationen började gälla. Den nya 

Polismyndigheten består av sju polisregioner enligt följande: 

 Polisregion Nord - omfattar Västernorrlands län, Jämtlands län, 

Västerbottens län och Norrbottens län. 

 Polisregion Mitt - omfattar Uppsala län, Västmanlands län och 

Gävleborgs län.  

 Polisregion Bergslagen - omfattar Värmlands län, Örebro län och 

Dalarnas län. 

 Polisregion Stockholm - omfattar Stockholms län och Gotlands län. 

 Polisregion Öst omfattar - Södermanlands län, Östergötlands län och 

Jönköpings län.  

 Polisregion Väst - omfattar Hallands län och Västra Götalands län. 

 Polisregion Syd - omfattar Kronobergs län, Kalmar län, Blekinge län 

och Skåne län. 
  



2016-09-26 Diarienummer: 16Li700 
    

 

2 

 

1.2 Kommentar till statistik 

Lotteriinspektionen skickade i början av år 2016 (16-02-23) , via mejl, en 

”begäran om information” till respektive polisregions registrator. Den 

information som efterfrågades var eventuella beslut i de av inspektionen 

polisanmälda ärendena, vilket diarienummer (”k-nummer1") ärendet tilldelats 

samt vem som är handläggare. Inkomna svar från respektive polisregion 

diariefördes sedan i Platina som ”Svar angående begäran om underrättelse om 

beslut”. 

Totalt efterfrågades information i 130 ärenden, fördelat på 69 ärenden år 

2014 och 61 ärenden år 2015. 

Underlaget, som skickades till respektive polisregion, hämtades från Platina 

via ”Rapporter, Uppföljning polisanmälningar” och därefter sorterades 

utfallet mellan respektive år. 

Rapportens innehåll bygger på insamlad information fram till och med den 20 

april 2016 då det sista svarsmejlet med uppgifter inkom till 

Lotteriinspektionen. 

  

                                                 
1 Polismyndighetens kriminaldiarienummer. 
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2 Sammanfattning  

Lotteriinspektionen genomför regelbundet tillsyn för att upptäcka icke 

tillståndsgivet spel. Tillsynen utförs i de flesta fall anonymt av 

Lotteriinspektionens kontrollanter. I många fall leder tillsynsresultatet till att 

Lotteriinspektionen gör en polisanmälan. 

Det är dock inte alltid som Lotteriinspektionen får någon återkoppling från 

polis och åklagare om vilka åtgärder polisanmälningarna lett till. I början av 

2016 begärde Lotteriinspektionen därför att få in uppgifter från polis och 

åklagare om resultatet av de 130 polisanmälningar som Lotteriinspektionen 

gjort, under år 2014 och år 2015, gällande misstanke om anordnande av 

automatspel om pengar eller pengars värde utan tillstånd. 

Lotteriinspektionen har i anmälningarna funnit att skäl föreligger för 

misstanke om brott mot lotterilagen (1994:1000) alternativt misstanke om 

brott mot lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel. 

Vår uppföljning visar att åtal har väckts i 8 procent av de anmälda fallen. 

Beslut om att lägga ned förundersökning har fattats för 24 procent. I 62 

procent av fallen pågick fortfarande förundersökning vid tidpunkten för 

rapportens upprättande. Åtta anmälningar saknades vilket motsvarar sex 

procent. Dessa ärenden hade inte diarieförts hos Polismyndigheten. 

Uppföljningen visar att Polisregion Väst, med sina 54 ärenden (vilket 

motsvarar 41 procent av det totala antalet anmälningar) har det största 

inflödet av ärenden. Noteras bör också göras att Polisregion Väst, Nord samt 

Syd, inte kunde redogöra för totalt 8 polisanmälningar. Dessa är upptagna 

som ”anmälan saknas” i rapporten.  

Vår uppföljning tycks visa att Lotteriinspektionens polisanmälningar tenderar 

att bli tilldelad en handläggare som enda åtgärd. För att förhindra framtida 

långa handläggningstider hos polismyndigheten kommer Lotteriinspektionen 

att ändra strategi. I de fall då vi bedömer att det förligger brott i 

näringsverksamhet, eller att brottet bedöms som komplicerat eller av 

allvarligare art, kommer Lotteriinspektionen framöver att upprätta 

brottsanmälningar direkt till Åklagarmyndigheten.  

Avslutningsvis ska också nämnas att praxis i de meddelade domar som, vi 

hänvisar till i rapporten, är enhetlig med fällande domar gällande brott mot 

lotterilagen alternativt lagen om anordnande av visst automatspel. 
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3 Polisanmälningar år 2014 

Under 2014 upprättades totalt 69 polisanmälningar för misstanke om brott 

mot lotterilagen avseende anordnande av illegalt automatspel. 

 

Vid uppföljningen fann Lotteriinspektionen att polisen hade beslutat lägga 

ned 21 av 69 polisanmälningar, vilket motsvarar 30 procent. I 47 procent, (32 

ärenden), meddelade polis att förundersökning pågick. För två av dessa 

ärenden var handläggare ännu inte utsedd, utan befann sig i ”balans”. Av det 

totala antalet polisanmälningar har 20 procent, (14 ärenden), slutredovisats till 

åklagarmyndigheten genom så kallat förundersökningsprotokoll. Två 

anmälningar har inte kunnat återfinnas hos polisen, vilket motsvarar tre 

procent. 
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3.1 Motiveringar till nedläggningsbeslut 

Motiveringar till nedläggningsbeslut Antal 

Förundersökning nedlagd, ”Åtalsunderlåtelse” 4 

Förundersökning nedlagd, ”Fortsatt förundersökning förväntas ej 
leda till åtal” 

3 

Förundersökning nedlagd, ”Det finns inte längre anledning att 
fullfölja förundersökningen (preskriberats)” 

4 

Förundersökning nedlagd, ”Fortsatt utredning antas ej leda till styrkt 
brott” 

7 

Förundersökning nedlagd, ”Vidtagna åtgärder har inte lett till att 
någon kan misstänkas för brottet” 

1 

Förundersökning nedlagd, ”Dubbelanmält” 2 

 

3.2 Ärendestatus per polisregion avseende 
polisanmälningar från 2014 
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3.3 Beslut och åtgärder av åklagare avseende 
polisanmälningar 2014 

Vid 2016 års uppföljning, hade åklagare beslutat lägga ned fyra stycken av 

2014 års polisanmälningar vilket motsvarar 29 procent av de 14 

polisanmälningar som polisen redovisat. För nio stycken av dessa 

förundersökningar hade åklagare fattat beslut om att väcka åtal vilket 

motsvarar 64 procent. Dessa nio ärenden hade dessutom renderat i domar2. 

Ett ärende, vilket motsvarar sju procent, var då denna rapport upprättades 

under förhandling i Borås Tingsrätt3.  

 

  

                                                 
2 Göteborgs TR Mål B 10600-15 
Göteborgs TR Mål B 2418-15 
Malmö TR Mål B 3399-14 
Malmö TR Mål B 9390-15 
Norrköpings TR Mål B 3628-14 
Solna TR Mål B 938-14 
Södertörns TR Mål B 4922-15 
Varbergs TR Mål B 2413-14 
Västmanlands TR Mål B 4563-14 
3 Borås TR Mål B 526-15 
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4 Polisanmälningar år 2015 

Under 2015 upprättade Lotteriinspektionen totalt 61 polisanmälningar 

gällande misstanke om brott mot lotterilagen avseende anordnande av illegalt 

automatspel. 

 

Vid uppföljningen fann Lotteriinspektionen att polisen beslutat lägga ned fem 

av 61 polisanmälningar, vilket motsvarar åtta procent av fallen. I 72 procent, 

(44 ärenden), meddelade polis att förundersökning pågick. I sex av dessa fall 

var handläggare ännu inte utsedd, utan dessa anmälningar befann sig i 

”balans”. Sex anmälningar har inte kunnat återfinnas hos polisen, vilket 

motsvarar tio procent. Av det totala antalet polisanmälningar har tio procent, 

(sex ärenden), slutredovisats till åklagarmyndigheten genom så kallat 

förundersökningsprotokoll. Tre av dessa ärenden ingick i ett samlingsärende. 
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4.1  Motiveringar till nedläggningsbeslut 

Motiveringar till nedläggningsbeslut Antal 

Förundersökning nedlagd, ”Åtalsunderlåtelse” 1 

Förundersökning nedlagd, ”Förundersökning nedlagd, 
spelmaskinerna borttagna” 

1 

Förundersökning nedlagd, ”Det finns inte längre anledning att 
fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som nu 
föreligger går det inte att bevisa att den eller de som varit 
misstänkta gjort sig skyldiga till brott 

1 

Förundersökning nedlagd, ”Överfört till annat ärende” 2 

 

 

4.2 Ärendestatus per polisregion avseende 
polisanmälningar från 2015 
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4.3 Beslut och åtgärder av åklagare avseende 
polisanmälningar 2015 

Vid 2016 års uppföljning, hade åklagare beslutat lägga ned ett av 2015 års 

polisanmälningar vilket motsvarar 16 procent av de sex polisanmälningar som 

polisen hade redovisat. För en av dessa förundersökningar hade åklagare 

fattat beslut om att väcka åtal vilket motsvarar 16 procent. Ärendet hade 

dessutom renderat i en dom4. I fyra ärenden, 68 procent, var förundersökning 

pågående. 

 

                                                 
4 Göteborgs TR Mål B 2418-15 
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