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Generaldirektörens förord 

Spelreglering under press 

EU-kommissionen har bestämt sig för att stämma Sverige när det gäller 

hur vadhållningstjänster på sport och nätpoker hanteras. Härtill kommer 

att kommissionen i ytterligare ett ärende ifrågasatt tillämpningen av den 

svenska lagstiftningen angående landbaserade kasinon och erbjudande av 

onlinekasinotjänster i Sverige. Samtidigt har tydliga politiska signaler 

framförts rörande införandet av ett licenssystem. På vilket sätt dessa kan 

komma att konkretiseras är ännu oklart. 

 

Ingen spelregleringsmodell i vår omvärld är sådan att den oförändrad bör 

kopieras av Sverige. Spelregleringar måste utformas med beaktande av de 

förutsättningar som gäller i det enskilda landet. Balans bör råda mellan 

sociala skyddsändamål och aktörernas möjligheter att i konkurrens på lika 

villkor få en rimlig avkastning samtidigt som statens överskott värnas. En 

lösning som fungerar i ett land, fungerar då inte med nödvändighet i ett 

annat. 

 

Under alla förhållanden är behovet av en kompetent och slagkraftig 

spelmyndighet en förutsättning för en väl fungerande spelreglering. 

Lotteriinspektionen är och vill fortsatt vara denna proaktiva och 

anvarsfulla myndighet. 

 

Valmöjligheterna när det gäller regleringsmodell eller 

moderniseringsåtgärder är otaliga. De innebär samtidigt att svåra 

avvägningar måste göras. Fokus hamnar bl.a. på teknik, skyddet av 

spelaren och åtgärder för att förhindra kriminella aktiviteter. Jag är stolt 

över det arbete som Lotteriinspektionen utfört och fortsätter att utföra när 

det gäller dessa viktiga frågor. 

 

Liksom tidigare är spelarnas fortsatta förtroende för ”sin” spelmyndighet 

av avgörande betydelse för att vi ska vidmakthålla en långsiktigt hållbar 

spelmarknad. Att behålla detta förtroende är därför självfallet en angelägen 

och prioriterad uppgift. Lotteriinspektions vision att ”Med oss blir alla 

vinnare!” är alltjämt vår ledstjärna. 

 

År 2015 är det 20 år sedan Lotteriinspektionen bildades i syfte att 

säkerställa att den svenska spelmarknaden skulle vara sund och säker. Vi är 

”still going strong”. Vårt utvecklings- och förbättringsarbete fortsätter med 

oförminskad styrka. 
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Dagens spellagstiftning är i många avseenden omodern. Verktygslådan för 

effektiva ingripanden mot överträdelser av regleringen behöver 

kompletteras. Trots detta kämpar Lotteriinspektionens kompetenta 

medarbetare oförtrutet vidare med entusiasm och engagemang. För detta 

vill jag framföra ett innerligt tack. 

 

 

 

 

Håkan Hallstedt 

Generaldirektör 
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1. Året i korthet 

Allmänt 

Lotteriinspektionen genomförde 5 749 kontroller av tillståndsgivet spel 

och 1 217 kontroller avseende misstänkt illegalt spel. 1 303 tillstånd till 

olika former av spel utfärdades och för 17 ansökningar meddelades avslag 

på ansökan. 

 

Januari 

En delegation från spelmyndigheten i Litauen besökte Lotteriinspektionen 

för att få information om den svenska spelmarknaden och dess reglering. 

 

Informationskampanjen ”Prata om spel” påbörjades internt för att kvartal 

fyra färdigställas och lanseras. Informationssatsningen är riktad mot 

högstadie- och gymnasieskolan. 

 

Februari 

Regering tillsatte en utredning rörande det s.k. främjandeförbudet. 

Utredningen beräknas vara klar i mars 2015. Lotteriinspektionens 

chefsjurist Johan Röhr är expert i utredningen. 

 

Mars 

Riksidrottsförbundet tog fram en policy som vägledning för idrotten i 

arbetet mot matchfixning. Tillsammans med underlag för spelar- och 

domaravtal, tävlingsbestämmelser och checklista är detta ett första steg 

mot en idrott fri från uppgjorda matcher och spelfusk. 

 

Medarbetare från Lotteriinspektionen deltog med föredrag och i en 

paneldebatt vid European lotteries (EL) seminarium om “Sports betting 

and Corruption” i Paris. 

 

En slutrapport om finansiering av terrorism lämnades till regeringen. Som 

medlem i den mellanstatliga organisationen Financial Action Task Force 

(FATF) ska Sverige periodiskt genomföra nationella riskbedömningar 

avseende penningtvätt och finansiering av terrorism. Lotteriinspektionen 

var 1 av 16 myndigheter som tillsammans tog fram en rapport om risker 

relaterade till finansiering av terrorism. 

 

April 

Regeringen utsåg psykologen Håkan Wall till ny ledamot i 

Lotteriinspektionens styrelse.  
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Från och med den 1 april 2014 gäller nya föreskrifter för EMV-lotterier. I 

samband med detta justerades även villkoren för olika lotterier. 

 

Rapporten om spelkritiska moment som hanteras manuellt hos AB Trav 

och Galopp (ATG) färdigställdes. 

 

Maj 

Lotteriinspektionen anordnade i Strängnäs en konferens om penningtvätt. 

Deltagande myndigheter var Finansinspektionen, Finanspolisen, 

Länsstyrelserna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne, 

Advokatsamfundet, Revisorsnämnden, Fastighetsmäklarinspektionen och 

Bolagsverket. 

 

Lotteriinspektionen deltog i Gaming Regulators European Forums 

(GREF) årsmöte i Dublin. Lotteriinspektionens medarbetare Maria 

Wennerberg Sedigh valdes in i organisationens styrelsen. 

 

En tillsynsrapport om gränser i spelandet som sätts av spelaren själv på AB 

Svenska Spels (Svenska Spel) poker online färdigställdes. 

 

En granskning av hur Svenska Postkodföreningen och Folkspel hanterar 

fördelningen av lotteriöverskott avslutades. 

 

I regleringsbrevet för 2014 fick Lotteriinspektionen i uppdrag att 

genomföra en fördjupad studie om spelregleringen i olika länder och 

effekterna av gjorda regleringsåtgärder. De länder som främst skulle 

belysas var länder som omreglerat sin marknad, särskilt Danmark, Finland, 

Storbritannien, Italien och Frankrike. Lotteriinspektionen överlämnade 

studien till Finansdepartementet. 

 

Juni 

En tillsynsrapport om spårbarhet i spelsystem hos rikslotterier, Svenska 

Spel, Casino Cosmopol AB (Casino Cosmopol) och ATG färdigställdes.  

 

Juli 

Medarbetare från Lotteriinspektionen deltog i en paneldebatt anordnad av 

Spelbranschens Etiska Råd (SPER) i Almedalen. 

 

En uppföljning av Lotteriinspektionens polisanmälningar 2010-2012 

färdigställdes. 
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Augusti 

Lotteriinspektionens generaldirektör deltog i ett nordiskt möte i Reykjavik, 

Island mellan spelmyndigheter i Norden. 

 

September 

En kartläggning genomfördes gällande betalningslösningar som anordnare 

av spel på internet erbjuder. 

 

En granskning av hur Svenska Spel hanterar s.k. VIP-kunder redovisades. 

 

Oktober 

Informationskampanjen ”Prata om spel” testades i skolor, presenterades 

på mässor och inom nätverk såsom Skolforum, Skolkuratorers riksförbund 

och Drogforum. 

 

EU-kommissionen beslutade att väcka talan mot Sverige inför EU-

domstolen. I november 2013 uppmanade kommissionen Sverige att vidta 

åtgärder för att säkerställa att den nationella lagstiftningen stämmer 

överens med EU:s lagstiftning om vadhållningstjänster på nätet och 

nätpokertjänster. Kommissionen ansåg att de svenska reaktionerna på 

denna uppmaning inte var tillfredsställande. 

 

Första rättegången genomfördes angående matchfixning i Sverige. Den 

åtalade friades av tingsrätten då det inte ansågs bevisat att den tilltalade 

erbjudit fotbollsspelare pengar. Domen är överklagad. 

 

Lotteriinspektionen deltog på International Association of Gaming 

Regulators (IAGR) årsmöte i Philadelphia. Organisationen har 300 

medlemmar från 59 jurisdiktioner. Generaldirektör Håkan Hallstedt blev 

invald i styrelsen. 

 

En delegation från spelmyndigheten i Finland besökte Lotteriinspektionen 

för att informera sig om tillsyn av Casino Cosmopol. 

 

En granskning av Casino Cosmopols interna kontroll av spelutrustning 

genomfördes. 

 

Restaurangkasinoanordnarnas ekonomiska ställning granskades. 
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November 

Lotteriinspektionen genomförde för tredje året i rad en undersökning om 

svenskarnas spelvanor. 

 

En utredning om vad som krävs för att svensk rätt ska följa nya föreslagna 

EU-direktiv mot penningtvätt och finansiering av terrorism påbörjades. 

Uppdraget ska redovisas till Finansdepartementet senast den 30 juni 2015. 

 

Lotteriinspektionens granskning av omsättningsunderlag för 

värdeautomatspel blev klar. 

 

En säkerhetsgranskning av Svenska Spels pokerklient genomfördes. 

 

Rapport om ATG:s utlandsspel färdigställdes. 

 

December 

Lotteriinspektionen stod värd för möte i gruppen Oberoende 

Spelsamverkan (OSS). 

2. Spelmarknaden 

Även 2014 kännetecknades utvecklingen av spelmarknaden av 

spelanordnarnas strävan att öka tillgängligheten till spel i olika miljöer, 

framför allt i mobila plattformar. Nya spelapplikationer utvecklas 

kontinuerligt. Internetkasino är ett spelområde med fortsatt 

attraktionskraft. Det beräknas att närmare 100 000 konsumenter spelar 

kasinospel online i Sverige.1 

 

Konsumtionen av spel är relativt okänslig för konjunkturer. Den reglerade 

svenska spelmarknadens nettoomsättning uppgick till ca 16,5 miljarder 

kronor 2014 (17,3 miljarder kronor 2013). Bruttoomsättningen uppgick till 

44,9 miljarder kronor 2014 (46,8 miljarder 2013). Omsättningen för året är 

preliminär då alla anordnare ännu inte rapporterat in sina siffror till 

Lotteriinspektionen. 

 

Marknadsföringen av utlandsbaserade spelbolag i svenska medier och 

utlandsbaserade medier med svensk publik har fortsatt varit omfattande. 

                                                 
1 Lotteriinspektionen Novus 2014. 
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Den totala reklaminvesteringen beräknades uppgå till 2,45 miljarder kronor 

under 2013.2 

 

Illegala spelautomater förekommer alltjämt på den svenska marknaden. 

Lotteriinspektionen gör regelmässigt polisanmälningar gällande denna typ 

av verksamhet. Under 2014 meddelades en rad fällande domar avseende 

brott mot lotterilagen. 

 

Lotteriinspektionen vitesförelade ett antal svenska bolag i syfte att 

upprätthålla förbudet mot att främja lotterier som saknar tillstånd i enlighet 

med lotterilagen. Den 7 november 2014 meddelade Förvaltningsrätten i 

Stockholm bifall till Lotteriinspektionens ansökan om utdömande av vite 

avseende ett företag som på sin hemsida länkat till ett utlandsbaserat 

spelbolag. Sanktionen i form av förbudsföreläggande förenad med vite 

blev särskilt aktuell till följd av Högsta domstolens dom (NJA 2012 s. 

1073), där domstolen fann att den straffrättsliga sanktionen i 54 § 

lotterilagen inte är förenlig med EU-rätten. 

Vi kan därmed återigen konstatera att rättsutvecklingen medfört att det 

idag finns betydande svårigheter att upprätthålla främjandeförbudet, 

eftersom det varken finns effektiva straff- eller förvaltningsrättsliga 

sanktioner. 

 

Året utvecklades negativt avseende matchfixning, främst inom fotbollens 

lägre divisioner. Ett flertal fall polisanmäldes och ett fall ledde till åtal. Den 

åtalade friades i Jönköpings tingsrätt till följd av bristande bevisning. 

Domstolen ansåg att det inte visats att den åtalade erbjudit spelarna 

pengar. Åklagaren överklagade domen. 

 

I november 2013 uppmanade EU-kommissionen Sverige att vidta åtgärder 

för att säkerställa att den nationella lagstiftningen överensstämmer med 

EU:s lagstiftning om vadhållningstjänster på nätet och nätpokertjänster. 

Kommissionen meddelade i oktober 2014 att man inte anser att Sverige 

vidtog tillfredsställande åtgärder efter denna uppmaning. Sverige har enligt 

kommissionen infört restriktioner mot anordnande och främjande av 

vadhållningstjänster på nätet på ett sätt som inte är förenligt med EU-

lagstiftningen. Kommissionen beslutade därför att stämma Sverige inför 

EU-domstolen angående regleringen av spelmarknaden. 

 

                                                 
2 TNS-SIFO Lotteriinspektionen. 
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Medan vissa länder inom EU öppnar sina marknader för nya aktörer 

behåller Norge och Finland sina monopolmodeller. Den norska regeringen 

aviserar dock att den ska tillsätta en utredning för att ta reda på vilka 

konsekvenser ett eventuellt licenssystem skulle medföra. Vanligen inför 

länder med licenssystem samtidigt hinder för spelanordnare utan licens att 

vara verksamma genom blockering av IP-adresser eller förbud mot 

betalningsförmedling. 

 

Anordnare av spel på internet behöver en licens från myndigheten 

Gambling Commission i Storbritannien om spelanordnaren vänder sig till 

brittiska konsumenter eller vill marknadsföra sitt spel i landet. Detta gäller 

oavsett i vilket land lotteriet är baserat. Licensen i Storbritannien är 

nödvändig utöver eventuella tillstånd i andra länder. I lagtexten fastställs 

också att skatt ska tas ut i Storbritannien om spelaren finns där och detta 

även om spelbolaget inte bedriver verksamhet i Storbritannien. Skatten 

benämns Point of Consumption Tax (POC). Lagstiftningen (The 

Gambling, Licensing and Advertising Bill) gäller fr.o.m. den 1 december 

2014. 

 

Nivån på skattesatsen är en viktig fråga när ett land öppnar marknaden för 

nya aktörer. Det är svårt att göra en bra avvägning mellan en skattesats 

som tilltalar anordnare å ena sidan och en skattenivå som är lönsam för 

staten å andra sidan. En annan viktig fråga är var den tekniska utrustningen 

ska vara placerad. Allt fler länder som öppnar sina marknader för nya 

aktörer kräver inte längre att den tekniska utrustningen måste vara placerad 

i landet. 

 

Inom spelvärlden diskuteras sedan många år tillbaka hur man säkerställer 

idrottens integritet och förebygger uppgjorda matcher (matchfixning). EU-

kommissionens grönbok, som behandlar frågor kring onlinespel och 

regleringen av dessa tjänster i EU:s medlemsstater, resulterade i en 

handlingsplan. Istället för att föreslå en EU-lagstiftning för onlinespel 

valde kommissionen att föreslå en rad åtgärder och gemensamma principer 

för konsumentskydd. 

 

Handlingsplanen består av tre delar: 

 gemensamt konsumentskydd 

 ansvarsfull spelreklam och förebyggande insatser 

 bekämpning av uppgjorda matcher och penningtvätt. 
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Den 14 juli 2014 antogs kommissionens rekommendation om principer 

för att skydda konsumenter och spelare i samband med onlinespeltjänster 

och för att förhindra att underåriga spelar onlinespel om pengar. 

3. Resultatredovisning 

Riksdagens uttalade mål med den svenska spelpolitiken är att den svenska 

spelmarknaden ska vara sund och säker. Politiken syftar till att under 

kontrollerade former tillgodose efterfrågan på spel samtidigt som sociala 

skyddsintressen säkerställs.  

 

Lotteriinspektionens uppdrag delas in i verksamheterna kontroll och tillsyn 

av spelmarknaden, kontroll av illegalt spel, tillstånd och normgivning, 

information samt organisationsstyrning. Lotteriinspektionen ska arbeta 

säkerhets- och problemorienterat och koncentrera arbetet till de sektorer 

på marknaden där risken för kriminalitet och sociala skadeverkningar 

bedöms vara störst. 

3.1 Verksamhet kontroll och tillsyn 

Kontroll- och tillsynsverksamheten ska leda till en hög säkerhet i all spel- 

och lotteriverksamhet. Lotteriinspektionen ska ha särskilt fokus på 

åtgärder som kan bidra till att minimera risken för att spel och lotterier ger 

upphov till sociala skadeverkningar.  

 

Ett av Lotteriinspektionens uppdrag 2014 var att vidta åtgärder inom 

sektorer som identifierats som problemområden. Myndighetens 

prioriterade områden var under året: 

 skyddet av spelaren  

 regelefterlevnad  

 påverkan genom publicering  

 medarbetarna. 

 

Inom ramen för skyddet av spelaren genomfördes kontroller av bl.a. 

transaktions- och betalningssystem i EMV-lotterier. Säkerhetsgranskningar 

av spelsystem genomfördes och granskades i syfte att verka för en hög 

säkerhet i spel- och lotteriverksamheter.  

 

Under fokusområdet regelefterlevnad kontrollerade Lotteriinspektionen 

exempelvis anordnarnas efterlevnad av marknadsföringsvillkor och 

hantering av jackpottar. Vissa rapporter från genomförd tillsyn 
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publicerades och sändes till regeringen. En inspektörsutbildning 

introducerades under året för att stärka tillsynspersonalens yrkesidentitet, 

bidra till en ökad professionalism, verka för en enhetlig tillämpning i 

tillsynen och att ge medarbetarna möjlighet att växa in i och utvecklas i sin 

roll.  

 

För att minimera risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala 

skadeverkningar företogs bl.a. en granskning av det verktyg som Svenska 

Spel använder för begränsning av hur mycket tid och pengar spelarna vill 

spendera på poker. De spel som Casino Cosmopol erbjuder sina gäster 

kontrollerades i Gam-GaRD, ett hjälpmedel för analys av olika spels grad 

av farlighet vad gäller risk för spelberoende. Casino Cosmopols 

utbildningsprogram i spelansvar för medarbetare granskades också. Andra 

aktiviteter på området, som inte är direkt hänförliga till kontroll och tillsyn 

redovisas i avsnitt 4.3 Internt arbete under året.    

 

Antalet kontroller av tillståndsgivet spel uppgick till 5 749, vilket innebar 

en ökning med drygt 350 jämfört med 2013. Framförallt ökade antalet 

kontroller av värdeautomatspel. Flest antal kontroller, 2 056, avsåg Svenska 

Spel. Drygt 1 000 av dessa var kontroll av dragningar för Lotto, Joker, 

Keno och Triss.  

 

Tabell 1. Antal kontroller och anmärkningar. 

 2014 2013 2012 

Antal kontroller/anmärkningar Kontroll Anm. Kontroll Anm. Kontroll Anm. 

Lotterier 832 12 832 6 766 1 

Restaurangkasino 226 26 194 24 240 44 

Värdeautomater 1 900 80 1 581 104 5 502 189 

Förströelsespel 31 17 69 29 95 39 

Övriga tillstånd 141 6 138 6 48 2 

ATG 272 111 338 81 435 9 

Varav ombudskontroller (ATG) 35 2 117 10 126 2 

Svenska Spel 2 056 51 1 933 6 1 885 4 

Varav ombudskontroller (Svenska Spel) 56 3 194 2 202 1 

Casino Cosmopol AB 267 11 286 12 313 15 

Riksgäldskontoret 24 0 22 0 23 0 

Totalt 5 749 314 5 393 268 9 307 303 

  

Vid kontrollerna konstaterades 314 anmärkningar, vilket är 46 fler än 2013. 

Andelen kontroller med anmärkning uppgick till ca 5 procent och var 

därmed i det närmaste oförändrad jämfört med 2013. Ökningen av antalet 
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anmärkningar beträffande Svenska Spels verksamhet, som framgår av 

tabell 1, bestod främst av konstaterade avvikelser från villkor om 

marknadsföring. 

 

Tabell 2. Antal timmar och andel nedlagd tid 

Nedlagd tid 2014 2013 2012 

Verksamhet % Timmar % Timmar % Timmar 

Lotterier 11,1 1 726 13,6 1 554 13,3 1 530 

Restaurangkasino 3,9 614 3,9 441 3,4 386 

Värdeautomater 17,3 2 704 17,1 1 954 24,2 2 786 

Förströelsespel 2,2 342 2,1 245 1,4 157 

ATG 20,9 3 255 14,0 1 592 13,9 1 605 

Svenska Spel 23,1 3 601 19,8 2 257 18,4 2 118 

Casino Cosmopol 14,5 2 265 21,1 2 410 17,3 1 995 

Riksgäldskontoret 0,0 2 0,0 5 0,1 13 

Övrig kontroll 7,0 1 088 8,4 956 8,0 922 

Totalt 100,0 15 597 100,0 11 414 100,0 11 512 

 

Lotteriinspektionens tillsyn av den reglerade spelmarknaden ökade med 

drygt 4 000 timmar jämfört med 2013. Den största ökningen av nedlagd 

tid, både i timmar och i andel av total tid, avsåg ATG. Störst andel timmar 

lades ned på tillsyn av Svenska Spel inklusive värdeautomatspel, drygt 40 

procent.  

 

I likhet med de två föregående åren resulterade tillsynen 2014 i ett 

underskott. Trots att underskottet per kontroll minskat med 120 respektive 

217 kronor jämfört med 2013 och 2012 täckte inte avgiftsuttaget fullt ut 

kostnaderna för Lotteriinspektionens tillsyn. 
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Tabell 3. Avgifter och kostnader per kontroll och spelområde, kronor. 

Spelområde 
 

2014 2013 2012 

Svenska Spel Antal kontroller 2 056 1 933 1 885 

  Avgift/kontroll 3 021 2 330 2 326 

  Kostnad/kontroll 3 241 2 537 2 429 

  Resultat/kontroll -220 -207 -103 

ATG Antal kontroller 272 338 435 

  Avgift/kontroll 15 765 7 828 5 191 

  Kostnad/kontroll 17 316 8 997 5 884 

  Resultat/kontroll -1 551  -1 169 -693 

Casino Cosmopol Antal kontroller 267 286 313 

  Avgift/kontroll 12 024 12 985 9 683 

  Kostnad/kontroll 13 218 14 295 10 576 

  Resultat/kontroll -1 194 -1 310 -893 

Lotterier Antal kontroller 832 832 766 

  Avgift/kontroll 2 977 2 685 2 664 

  Kostnad/kontroll 3 425 3 293 3 125 

  Resultat/kontroll -448 -608 -461 

Restaurangkasino Antal kontroller 226 194 240 

  Avgift/kontroll 4 623 5 586 4 644 

  Kostnad/kontroll 4 124 5 338 4 078 

  Resultat/kontroll 499 248 566 

Värdeautomater Antal kontroller 1 900 1 581 5 502 

  Avgift/kontroll 2 617 3 319 504 

  Kostnad/kontroll 1 852 2 637 769 

  Resultat/kontroll 765 682 -265 

Förströelsespel Antal kontroller 31 69 95 

  Avgift/kontroll 7 707 2 981 2 366 

  Kostnad/kontroll 13 991 7 063 3 698 

  Resultat/kontroll -6 284 -4 082 -1 332 

Riksgäldskontoret Antal kontroller 24 22 23 

  Avgift/kontroll 716 1 068 2 079 

  Kostnad/kontroll 773 1 056 2 539 

  Resultat/kontroll -57 11 -460 

Övriga tillstånd 
 
 
 

Antal kontroller 
Avgift/kontroll 
Kostnad/kontroll 
Resultat/kontroll 

141 
1 157 
3 184 

-2 027 

138 
1 428 
3 389 

-1 961 

48 
2 712 
7 077 

-4 365 

Totalt Antal kontroller 5 749 5 393 9 307 

  Avgift/kontroll 3 935 3 682 1 720 

  Kostnad/kontroll 4 019 3 886 2 021 

  Resultat/kontroll -84 -204 -301 

Tabellen redovisar totala avgifter och kostnader samt resultat delat med antal kontroller för området. 

3.1.1 AB Svenska Spel 

Under året hade Svenska Spel tillstånd att anordna lotterier, internetpoker 

och spel på värdeautomater. Med lotterier menas i detta fall vadhållning på 

idrottstävlingar och Melodifestivalen, traditionella lotterier samt 

nummerspel.  
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Regler och rutiner för Svenska Spels hantering av jackpottar 

kontrollerades. Syftet var att granska att den övergripande hanteringen och 

beräkningen samt fastställande av jackpottbelopp sker på ett säkert sätt. 

För några utvalda jackpottar kunde flödet följas från början till slut, 

inklusive beräkning och utbetalning av vinstbelopp. Utfallet från 

granskningen ledde inte på några anmärkningar. 

 

En god spårbarhet i spelsystem är nödvändig för att vid behov ha 

möjlighet att följa upp och utreda enskilda spel. För att kontrollera graden 

av spårbarhet följde Lotteriinspektionen enskilda spel som lagts i Svenska 

Spels olika system. Resultatet visade att Svenska Spel har goda möjligheter 

att identifiera och spåra enskilda spel. En motsvarande granskning 

genomfördes även för Casino Cosmopol, ATG, och vissa 

rikslotterianordnare. Även hos dessa anordnare var spårbarheten god.       

 

Att kunder delas in i olika kategorier är vanligt förekommande bland 

spelbolag runt om i världen. Genom att som exempel identifiera s.k. 

storspelare kan de behandlas och belönas på olika sätt. Lotteriinspektionen 

kontrollerade om Svenska Spel har särskilda rutiner för storspelare och 

andra VIP-kunder vad gäller t.ex. kundservice. Omkring 7 000 kunder 

kategoriserades som storspelare av Svenska Spel. Resultatet av 

granskningen visade att begreppet VIP-kunder inte används och att 

storspelare inte förefaller behandlas annorlunda jämfört med övriga 

kunder.    

 

Svenska Spels pokerklient säkerhetsgranskades. Bland annat kontrollerades 

systemets förmåga att upprätthålla integritet och säkerhet i spelet. Ett antal 

sårbarheter identifierades varav ett flertal kunde åtgärdas genom system–

uppdateringar. Spelsystemet bedömdes i övrigt vara väl skyddat från 

externa intrång.  

 

För att spela poker hos Svenska Spel krävs att kunderna sätter personliga 

gränser för hur mycket tid och pengar de är beredda att spendera. 

Gränserna är ett verktyg för att motverka överdrivet spelande. För att 

utvärdera verktygets effektivitet och, som ett led i myndighetens arbete 

med sociala skyddshänsyn, begärde Lotteriinspektionen information om 

hur kunderna valt att sätta sina gränser. Utvärderingen visade att verktygets 

och gränsernas påverkan på kundernas spelvanor kunde ifrågasättas. 

Majoriteten av kunderna hade satt höga, i många fall orealistiska, gränser 

för sitt spelande. I rapporten om resultatet av aktiviteten menade 

Lotteriinspektionen att konsekvensen av orealistiska gränser är att 
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verktyget riskerar att bli verkningslöst för många spelare. Det finns behov 

av att utreda frågan ytterligare innan krav på specifika åtgärder kan bli 

aktuella.        

 

Med anledning av regeringens och Lotteriinspektionens meddelade villkor 

avseende marknadsföring genomfördes kontroller av Svenska Spels 

marknadsföring. I september färdigställdes en rapport om den 

marknadsföring som Svenska Spel genomfört under juli och november 

2013. Kartläggningen visar att bolaget bröt mot villkoren i över hälften av 

de granskade fallen, men att andelen av de granskade objekten som bröt 

mot villkoren var betydligt lägre i november (48 procent) än i juli (88 

procent). 108 kontroller gjordes av den marknadsföring Svenska Spel 

genomfört under 2014 och 44 överträdelser av villkor konstaterades. 

Andelen kontroller med anmärkning minskade således fortsatt under året.    

 

Matchfixning var ett aktuellt ämne under det gångna året. 

Lotteriinspektionen deltog i samverkansmöten som Riksidrottsförbundet 

anordnat. En del tips om misstänkta uppgjorda matcher kom in via 

Lotteriinspektionens hemsida. Tipsen skickades vidare till Svenska Spel för 

kontroll av avvikelser i spelmönster och oddsrörelser. I vissa fall 

informerades även åklagarmyndighet och polis.  

3.1.2 Casino Cosmopol AB 

Tillsynen av Casino Cosmopol visade bl.a. att bolagets rutiner för att 

förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism i stort fungerat på ett 

betryggande sätt. Regelbundna och konsekventa åtgärder genomförs för 

att möta de krav som finns i lag och föreskrifter. Bolagets åtgärder för att 

på olika sätt lära känna kunderna bidrar till en hög kundkännedom. 

Kunskap om spel- och transaktionsmönster är en förutsättning för att 

upptäcka förändrade beteenden och misstänkta transaktioner. 

Kundkännedomen utgör en bra grund för anmälningar till Finanspolisen, 

när det bedöms nödvändigt. Lotteriinspektionen kunde dock konstatera att 

kasinonas riskbedömning var i behov av uppdatering och att en ny plan för 

internkontroll behövde upprättas. Under december 2014 åtgärdade Casino 

Cosmopol båda dessa punkter. 

 

Casino Cosmopol ska kontrollera spelutrustning för att säkerställa att den 

är i skick att användas. Kontrollerna omfattar bl.a. spelkort, tärningar, 

roulettkulor och rouletthjul. Lotteriinspektionen granskade om kontroller 

utförs i linje med gällande rutinbeskrivningar. Kontrollerna visade att 

rutinerna tolkas på olika sätt. I huvudsak var det vid hanteringen av 
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spelkort som det gjordes anmärkningar. Lotteriinspektionens bedömning 

efter genomförda kontroller var att rutinerna var i behov av revidering och 

vissa förtydliganden. Anledningen till detta för att säkerställa att bolagets 

interna kontroller genomförs på likartat sätt på samtliga kasinon. 

Revideringen ska vara klar vid utgången av mars 2015.  

3.1.3 ATG 

Det minskade antalet anmärkningar och observationer som konstaterades 

vid en säkerhetsgranskning av ATG:s spelsystem 2013 följdes upp under 

året. Uppföljningen visade att dessa anmärkningar och observationer till 

största delen var åtgärdade och att en åtgärdsplan fanns för hantering av 

resterande anmärkningar.  

 

Manuella rutiner i samband med ATG:s hantering av spel kartlades. 

Rutinerna avsåg främst sådana som används av personal i Hästsportens 

Hus och på trav- och galoppbanorna. Aktiviteten omfattade också kontroll 

av dokumentation av rutinerna i manualer, processbeskrivningar och 

liknande. De manuella rutinerna visade sig vara många även om tekniska 

system används så mycket som möjligt som stöd. Alla manuella rutiner var 

inte att anse som spelkritiska, men majoriteten av rutinerna bedömdes 

ändå kunna ha stor påverkan på spelet. En uppdatering av rutinerna pågick 

vid tiden för granskningen bl.a. som en följd av att alla operatörer fr.o.m. 

april 2014 sitter i Hästsportens Hus istället för på de enskilda travbanorna.  

 

ATG:s hantering av rutiner samt policyer för VIP-kunder kartlades. 

Aktiviteten visade att ATG inte hade några särskilda rutiner rörande VIP-

kunder. Lotteriinspektionen kunde också konstatera att bolagets 

kundservice inte hanterade storspelare på annat sätt än övriga kunder.   

 

Vid ett lopp på Östersunds travbana i september tog ATG emot tre vad 

från USA om totalt ca 19 miljoner kronor. Detta var högt över förväntad 

omsättning för det aktuella loppet. Orsaken till de höga vaden var att en 

samarbetspartner i USA registrerat fel valutakurs vilket förvanskade vadens 

storlek, som i verkligheten inte var större än 30 dollar. Vid incidenten 

fungerade inte ATG:s rutiner för ett snabbt och korrekt beslutsfattande på 

ett tillfredsställande sätt. Mandatet för de personer som tjänstgjorde den 

aktuella kvällen, att fatta beslut om åtgärder, var inte heller tillräckligt 

omfattande. I samband med hanteringen agerade ATG i strid mot sina 

egna vadhållningsbestämmelser i och med att odds ändrades efter det att 

spelsystemet hade öppnats för utbetalning. 
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Särskilt mot bakgrund av denna händelse men också med anledningen av 

andra händelser som inträffat i samband med det internationella spelet 

utfärdade Lotteriinspektionen ett föreläggande till ATG i september 2014. 

Bolaget uppmanades bl.a. att förstärka övervakningen av inkomna vad och 

förändringar av odds. Lotteriinspektionen menade att en tydligare roll- och 

mandatfördelning var nödvändig för den personal som hanterar och 

övervakar spelet.  

 

Som en följd av dessa händelser initierade Lotteriinspektionen också en 

extern utredning för att granska hur ATG hanterar det internationella 

spelet. Utredningen visade på små skillnader mellan hur ATG och andra 

spelbolag hanterar internationellt spel i sina respektive system. Rapporten 

lyfte istället fram brister i bolagets organisation som trolig orsak till den 

ineffektiva och vid vissa tillfällen felaktiga hanteringen. Avsaknad av 

arbetsbeskrivningar för särskilt viktiga funktioner medför otydligheter om 

vilka som ska och har rätt att fatta beslut vid olika typer av händelser. 

Utredaren pekade också på vikten av att skapa rutiner och funktioner för 

uppföljning av verksamheten. En särskild funktion med ansvar att 

överblicka hela organisationens verksamhet, som är vanligt förekommande 

hos spelbolag runt om i världen, saknas hos ATG. Den granskning och 

kontroll av potentiella samarbetspartners som ATG genomför ansågs inte 

vara tillräckligt omfattande, vilket riskerar att leda till samarbeten med 

spelbolag som ATG av olika anledningar inte borde samarbeta med.  

 

Slutsatser från Lotteriinspektionens och den externa granskarens 

utredningar sammanfattades i december 2014 med ytterligare krav på 

åtgärder från ATG. Lotteriinspektionen efterlyste bl.a. riskbedömningar av 

både den nationella och internationella verksamheten där prioriterade 

risker ska mötas med åtgärder för att hantera dessa. Arbetsbeskrivningar 

ska upprättas för viktiga funktioner i bolaget för att skapa tydlighet i 

fördelning av ansvar och mandat. Nya modeller för granskning av 

potentiella samarbetspartners och registrering av valutakurser ska 

presenteras för Lotteriinspektionen under 2015.  

 

En granskning med stöd av regeringens respektive Lotteriinspektionens 

villkor, genomfördes av ATG:s marknadsföring. Av 97 kontroller 

resulterade 62 i anmärkningar om framför allt avsaknad av hänvisning till 

telefonnummer för Stödlinjen samt det sätt på vilket ATG marknadsfört 

jackpottar. ATG vidtog åtgärder med anledning av bristerna och har 

framför allt visat bättring när det gäller att ange telefonnumret till 

Stödlinjen i samband med marknadsföring av sina produkter.     
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3.1.4 Rikslotterier  

En förutsättning för att få tillstånd till rikslotteri är att sökanden är en 

ideell förening som främjar ett allmännyttigt ändamål. En granskning av 

hanteringen av överskottet från Svenska Postkodföreningen och Folkspel 

genomfördes under året.  

 

Postkodföreningens välgörenhetsavdelning och serviceföretag bedömdes 

ha en god förmåga att hantera fördelningen av lotteriets omfattande 

överskott. Lotteriinspektionen anser dock ändå att vissa delar av 

fördelningsprocessen behöver ses över, exempelvis vad gäller tillämpning 

av kriterier, hantering av specialprojekt och rutinen för godkännande av 

nya förmånstagare. För att nå en ökad transparens och tydlighet är det 

viktigt att Postkodföreningens styrelse är delaktig i ett tidigt skede. 

Styrelsen ska fatta styrande, principiella och vägledande beslut rörande 

fördelningen av överskottet. Om processen inte blir mer förutsägbar och 

transparent kan det finnas behov att reglera dessa delar av lotteriet genom 

ytterligare villkor. 

 

Folkspel bedömdes efter granskning ha en god förmåga och bra processer 

för fördelning av överskott. Processen är både förutsägbar och transparent 

för medlemsorganisationerna.  

 

Lotteriinspektionen kartlade och dokumenterade de betalningslösningar 

som anordnare använder sig av för EMV-lotterier (se ordlista). Utöver 

anordnare av rikslotterier ingick även Svenska Spel och ATG i 

kartläggningen. Samtliga åtta aktörer erbjöd betalning genom kreditkort 

och internetbank. De flesta krävde att kreditkortet är registrerat i Sverige 

och avser i de flesta fall VISA eller MasterCard. En anordnare erbjuder 

överföring via bankgiro och en annan använder tjänsten WyWallet som 

erbjuder betalning via sms. De flesta anordnare hade för avsikt att följa 

utvecklingen för att i framtiden kunna erbjuda de betalningslösningar 

kunderna efterfrågar.  

3.1.5 Restaurangkasino- och automatspel 

Restaurangkasinospel 

En fördjupad granskning av anordnarnas ekonomiska förhållanden 

genomfördes. Årsredovisningar liksom resultat- och balansrapporter 

granskades för att ge en bild av anordnarnas ekonomiska ställning. 

Granskningen visade att många anordnare lider av ett svagt ekonomiskt 
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förhållande med dåliga nyckeltal. Granskningen föranledde inga vidare 

åtgärder. 

 

63 kontroller genomfördes på spelplatser och 11 av dessa resulterade i 

anmärkning. Anmärkningarna var i huvudsak orsakade av brister i den 

information som spelarna enligt Lotteriinspektionens villkor ska kunna ta 

del av på spelplatsen. Anordnarna tillskrevs om konstaterade brister och 

uppmanades att åtgärda dessa.  

 

En enkätundersökning om anordnarnas kontroll av spelutrustning, 

spelmarker, kontanthantering, resultatuppföljning och rutiner i samband 

med anställning av personal genomfördes under senare delen av året. 

Svarsfrekvensen var hög och resultatet visar på stora skillnader i 

omfattning och utförande av rutiner för kontroll.  

Värdeautomatspel 

Vid ansökan om tillstånd till spel på värdeautomater ska Svenska Spel 

lämna uppgift om de enskilda spelplatsernas omsättning. Med omsättning 

avses intäkter från annan verksamhet än intäkter från spel på 

värdeautomater. I två olika tillsynsaktiviteter kontrollerades uppgifter om 

omsättning som lämnats av Svenska Spel. I den första aktiviteten begärdes 

underlag in för 126 spelplatser. Underlagens överrensstämmelse med 

tidigare lämnade uppgifter granskades, varvid 14 anmärkningar 

konstaterades.   

 

Samma typ av underlag, men för 1 000 spelplatser, begärdes in i den andra 

aktiviteten. Syftet var att kontrollera vilka underlag Svenska Spel tar in för 

att säkerställa att den omsättning som uppges till Lotteriinspektionen är 

riktig. För 42 procent av underlagen var det inte möjligt att med säkerhet 

fastställa att underlagen avsåg den verksamhet som bedrevs på spelplatsen. 

Verksamheternas firmanamn stämde i dessa fall inte överens med det 

namn som uppgetts på ansökan om tillstånd. Det kunde därför inte 

säkerställas att redovisningen avsåg rätt verksamhet. Inte heller kunde det 

uteslutas att flera verksamheter samredovisats i underlagen. Efter 

aktiviteterna uppmanades Svenska Spel att på ett mer noggrant sätt 

granska tillförlitligheten i de uppgifter som spelplatserna lämnar till 

bolaget. Den omsättning som anges ska kunna hänföras till den 

restaurangverksamhet som tillståndet avser. 

 

Ett nytt spel för värdeautomater, Trippel Heist, godkändes i januari 2014. I 

augusti uppmärksammades det att vinståterbetalningen var långt under 
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lotterilagens krav på 85 procent. Lotteriinspektionen meddelade Svenska 

Spel att vinståterbetalningen över tid måste motsvara lagkravet för att 

spelet skua tillåtas vara kvar. I september meddelade Svenska Spel att 

spelet skulle tas bort då spelet inte bedömdes komma upp i förväntad 

vinståterbetalningen inom rimlig tid. 

Förströelsespel 

Platser med förströelsespel kontrollerades vid 24 tillfällen. Vid 11 av dessa 

kontroller konstaterades brister som resulterade i anmärkning. 

Anmärkningarna avsåg uteslutande frånvaro av anslag om tillståndshavare, 

tillstånds- och tillsynsmyndighet samt kontaktuppgifter till dessa, vilket 

måste finnas på spelplatserna. 

Varuspel 

Lotteriinspektionen gjorde tre tillsynsbesök på platser med varuspel, varav 

två resulterade i anmärkning. Båda gångerna tilläts barn spela på 

automaterna. Det kontrollerades även om anordnare haft nödvändigt 

tillstånd från polisen för att få anordna offentliga nöjestillställningar, som 

t.ex. tivolin. Kontrollerna var utan anmärkningar. 

Penningautomatspel  

Tre fartyg där det anordnas spel på penningautomater kontrollerades. På 

samtliga förekom misstänkt underårigt spel. Anordnarna informerades i 

skrivelser och vid möten om bristerna. En av anordnarna presenterade en 

åtgärdsplan för hur minderårigt spel fortsättningsvis ska undvikas. På ett 

fartyg konstaterade Lotteriinspektionen att det var möjligt att spela när 

fartyget låg i svensk hamn, vilket inte är tillåtet. Anordnaren tillskrevs och 

uppmanades att fortsättningsvis inte bedriva spel i svensk hamn.  

3.1.6 Riksgäldskontoret 

Svenska staten utfärdar premieobligationer genom Riksgäldskontoret. 

Köparna garanteras insatsen tillbaka och obligationerna medför möjlighet 

till vinst i utlottningar där vinstmedlen består av ränta på inlånade pengar. 

När nya obligationer emitteras kontrollräknar Lotteriinspektionen 

vinstplanen och vid dragningar närvarar myndigheten med en kontrollant. 

Under året kontrollerades 22 dragningar och 2 vinstplaner utan 

anmärkning. 
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3.2 Kontroll av illegalt spel 

En av Lotteriinspektionens uppgifter är att minska utbudet av illegalt spel. 

Insatserna riktades främst mot illegala spelautomater, illegalt pokerspel och 

lotterier som inte anordnats i enlighet med lotterilagen.  

 

Lotteriinspektionens bedömning är att spelautomater medför störst risk 

för ekonomiska och sociala skadeverkningar både för den enskilde och för 

samhället i stort. 

Illegalt automatspel 

Illegala spelautomater påträffades under året i stor omfattning över hela 

landet. Ingripanden mot misstänkt illegalt automatspel gjordes regelmässigt 

genom kontroller och polisanmälningar. Fyra företag identifierades som de 

huvudsakliga utställarna av automater och Lotteriinspektionen fokuserade 

på att inhämta information om dessa utställare.  

 

Informations- och utbildningsinsatser genomfördes för polis och åklagare 

om Lotteriinspektionens syn på hur man med framgång bör arbeta mot 

den här typen av brottslig verksamhet. 

 

Ett antal fällande domar meddelades under året. I domarna togs i större 

utsträckning än tidigare fasta på att lotteri anordnats snarare än att 

fokusera på vilken typ av lotteri det rört sig om. Enligt Lotteriinspektionen 

är detta en positiv utveckling. 

Spelklubbar och olagliga lotterier 

Vid två tillfällen skickade Lotteriinspektionen vidare uppgifter om 

misstänkt olagligt pokerspel till berörd polismyndighet för vidare åtgärd. 

Lotteriinspektionen bistod också polisen med information om anordnande 

av poker och andra kortspel. Arbetet mot illegala spelklubbar var ett 

prioriterat område under året. 

 

Ett antal misstänkta s.k. kedjebrevs- och pyramidspel granskades. Flera 

utredningar resulterade i polisanmälningar avseende brott mot lotterilagen. 

Antalet tips och frågor från allmänheten om dessa företeelser ökade. 

Kedjebrevsspel marknadsförs ofta som en möjlighet till direkthandel eller 

marknadsföring via olika nätverk. I många erbjudanden visade sig 

möjligheterna till vinst till större del vara beroende av hur många personer 

som värvas in till nätverket och inte av hur många varor som säljs. 

Kedjebrevs- och pyramidspel definieras som lotterier enligt lotterilagen 
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men det finns inga förutsättningar för att få tillstånd till den här typen av 

verksamhet.  

 

Under året besvarades en mängd frågor om spel eller tävlingar som liknar 

lotterier. Syftet med arrangemangen var i många fall att marknadsföra ett 

företag eller dess produkter och tjänster. Var gränsen mellan lotteri och 

tävling går är inte alltid helt självklart vilket gjort att det varit tveksamt om 

vissa arrangemang kunnat anordnas utan att strida mot lotterilagen. 

Sannolikt förekom en mängd arrangemang som egentligen varit 

tillståndspliktiga. Inte minst gäller det företeelser på internet, och framför 

allt, i sociala medier. Lotteriinspektionen ingrep regelmässigt mot olika 

arrangemang genom att upplysa anordnarna om lotterilagens 

bestämmelser.  

Främjandeförbudet 

Främjandeförbudet innebär att det inte är tillåtet att i yrkesmässig 

verksamhet eller i förvärvssyfte främja deltagande i ett inom landet 

anordnat lotteri som saknar tillstånd. Det är inte heller tillåtet att främja 

deltagande i ett utom landet anordnat lotteri. Lotteriinspektionen följde 

utvecklingen på området och ingrep i de fall där det bedömdes vara 

möjligt.  

 

Av Högsta domstolens avgörande (NJA 2012 s. 1073) och tidigare domar 

meddelade av Högsta förvaltningsdomstolen kan det konstateras att 

rättsutvecklingen medfört betydande svårigheter att upprätthålla 

främjandeförbudet då det varken finns effektiva straff- eller förvaltnings-

rättsliga sanktioner. 

Samverkan  

Under senare år har Lotteriinspektionen alltmer inriktat arbetet mot illegalt 

spel på samverkan med rättsvårdande myndigheter. Samverkansformerna 

har förbättrats och Lotteriinspektionen deltog under året i flera 

samverkansinsatser mot misstänkta olagliga spel- och lotteriverksamheter. 

Dialog fördes med bl.a. åklagarkammare, polisen, Ekobrottsmyndigheten 

och Skatteverket. Målsättningen är att myndigheterna gemensamt ska 

kunna minska utbudet på den illegala spelmarknaden. Samtal inleddes 

också med Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen om åtgärder för att minska 

utbudet av framförallt illegala spelautomater.  
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Uppföljning av Lotteriinspektionens polisanmälningar  

Under hösten 2013 begärde Lotteriinspektionen in uppgifter från polisen, 

åklagarkammare och domstolar om resultatet av samtliga polisanmälningar 

som Lotteriinspektionen gjort under 2010–2012 avseende misstänkta 

illegala spelautomater. En rapport3 med resultatet färdigställdes under 

2014. Materialet bestod av 327 polisanmälningar avseende 1 016 olagliga 

spelautomater. 

  

Uppföljningen visade att 15 procent av polisanmälningarna resulterat i att 

åtal väckts. Förundersökningar lades ned i 63 procent av fallen. Av dessa 

lade polisen ned 78 procent och åklagarmyndigheterna 22 procent. De 

motiveringar som angetts som skäl för att lägga ned förundersökningarna 

var av skiftande slag, t.ex. att brott preskriberats eller att det inte funnits 

anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal hade förövats. I 

vissa fall motiverades besluten enbart med ”Utan åtgärd”.  

 

Tabell 4. Antal kontroller och anmärkningar. 

 2014 2013 2012 

Resultat misstänkt illegalt spel Antal 

kontroller 

Antal 

anm 

Antal 

kontroller 

Antal 

anm 

Antal 

kontroller 

Antal 

anm 

Misstänkt illegalt automatspel  981 229 950 275 2 608 262 

Misstänkt otillåtet främjande  28 19 66 57 46 28 

Misstänkt illegalt pokerspel  10 10 11 11 2 2 

Förströelsespel utan tillstånd  11 12 1 1 4 4 

Kasinospel utan tillstånd  2 0 - - 4 1 

Övrigt lotteri utan tillstånd 53 43 77 70 224 137 

Kontroll ej genomförbar 132 - 82 - - - 

Totalt 1 217 313 1 187 414 2 888 434 

 

Tabell 5. Övriga resultat. 

 2014 2013 2012 

Besiktning av spelautomater för polisens förundersökningar 1 1 0 

Polisanmälningar 83 70 95 

 

Huvuddelen (73 stycken) av de polisanmälningar som gjordes avsåg 

misstänkt illegalt automatspel. Sex polisanmälningar gjordes mot bakgrund 

av misstänkt anordnande av lotteri utan tillstånd. Vid två tillfällen 

                                                 
3 Dnr 13Li7581. 
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anmäldes misstänkt olagligt pokerspel och i lika många fall anmäldes 

misstänkt anordnande av förströelsespel utan tillstånd. 

 

Antalet kontroller, 1 217, var något högre jämfört med 2013. De flesta 

kontrollerna avsåg misstänkt illegalt automatspel. Andelen anmärkningar 

var 26 procent. 

3.3 Verksamhet tillstånd och normgivning 

Tabell 6. Sammanfattning av tillståndsgivningens resultat. Antal tillstånd är gällande 

tillstånd för den sista december aktuellt år. 

Tillstånd    2014 2013 2012 

Rikslotterier Ansökningar 54 69 50 

 Bifall 51 65 56 

 Avslag 3 0 2 

    Tillstånd  83 67 58 

Restaurangkasino Ansökningar 385 363 386 

 Bifall 376 345 364 

 Avslag  1 3 2 

 Tillstånd 482 492 509 

Förströelsespel Ansökningar 93 53 83 

 Bifall 101 46 67 

 Avslag 0 0 0 

 Tillstånd 128 85 104 

Värdeautomater Ansökningar  583 2 785 686 

 Bifall 669 2 716 683 

 Avslag  12 26 30 

 Tillstånd 1 990 2 213 2 334 

Övriga tillstånd Ansökningar 49 30 33 

 Bifall 45 29 33 

 Avslag 1 0 3 

 Tillstånd 44 43 50 

Typgodkännande Ansökningar 62 62 60 

 Bifall 61 58 59 

 Avslag 0 0 1 

 Tillstånd  137 151 177 

Totalt Ansökningar 1 226 3 362  1 298 

 Bifall 1 303 3 259 1 262 

 Avslag 17 29 38 

 Tillstånd 2 864 3 051 3 232  
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Tillståndsgivningen ska ge förutsättningar för en väl fungerande 

spelmarknad. Lotteriinspektionen ansvarar för tillståndsgivning avseende 

rikslotterier, värdeautomatspel, restaurangkasinospel, förströelsespel, 

typgodkännanden, sammankopplat bingospel, varuspel, innehavstillstånd 

och penningautomatspel. Lotteriinspektionens tillståndsprövning bidrar till 

att minska risken för att spel och lotterier ger upphov till sociala 

skadeverkningar genom att hålla anordnare och spelplatser som inte 

motsvarar kraven för att få tillstånd utanför spelmarknaden. 

 

Antalet ansökningar, 1 226, minskade jämfört med 2013. Orsaken var att 

samtliga tillstånd till värdeautomatspel prövades 2013 med anledning av att 

regeringens tillstånd för Svenska Spel att anordna spel på värdeautomater 

löpte ut vid årsskiftet. I jämförelse med 2012 kan en liten minskning av 

ansökningar noteras. Beslut om avslag på ansökan om tillstånd fortsatte att 

minska. Även antalet gällande tillstånd vid årets slut minskade jämfört med 

2013. Framför allt har antalet ansökningar om tillstånd rörande 

värdeautomatspel minskat de senaste tre åren. Under samma period ökade 

ansökningar och utfärdade tillstånd vad gäller rikslotterier. 

 

Tabell 7. Avgifter och kostnader per beslut i kronor. 

Avgifter och kostnader 2014 2013 2012 

Antal beslut 1 320 3 288 1 300 

Avgift per beslut 4 838 3 934 3 591 

Kostnad per beslut 4 099 2 696 6 833 

Resultat per beslut 739 1 238 -3 242 

Tabell 8. Antal timmar och andel nedlagd tid 

Nedlagd tid 2014 2013 2012 

Verksamhet % Timmar % Timmar % Timmar 

Lotterier 25,6 1 153 15,3 938 21,2 1 435 

Restaurangkasino 18,9 852 14,4 879 14,7 994 

Värdeautomater 29,1 1 314 52,1 3 194 39,5 2 671 

Förströelsespel 6,1 276 3,1 191 6,6 447 

Bingo 0,9 39 0,6 39 1,4 98 

Varuspel 0,4 19 0,2 15 0,6 40 

Typgodkännande 9,7 439 6,4 392 6,8 458 

Övriga tillstånd 4,4 199 1,7 101 8,1 547 

Yttrande i domstol 1,8 83 1,9 116 0,8 51 

Varning 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

Föreskrifter 3,1 139 4,3 265 0,3 18 

Totalt 100,0 4 513 100,0 6 130 100,0 6 759 
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Lotteriinspektionen arbetade för att effektivisera tillståndsgivningen så att 

inbetalda ansökningsavgifter ska täcka kostnaden för den tid som 

myndigheten lägger på tillståndsgivning. Nedlagd tid avseende 

tillståndsgivning minskade med drygt 1 600 timmar jämfört med 2013 och 

nästan 2 250 timmar mot 2012. Avgifterna täckte kostnaderna per beslut 

under året.  

 

Tabell 9. Ärendebalans. 

Ärendebalans 2014 2013 2012 

Upp till 30 43 63 55 

31-60 dagar 11 21 31 

61-90 dagar 3 10 23 

Mer än 90 dagar 7 17   3 

Totalt 64 111 112 

 

Ärendebalans är antalet öppna ärenden den sista december och antalet 

dagar sedan ärendet registrerats. Av 64 öppna ärenden hade 43 kommit in 

inom 30 dagar före årsskiftet. Av öppna ärenden var 21 äldre än 30 dagar. 

3.3.1 Rikslotterier 

Idrottsalliansen, med servicebolaget Svenska Klubbspel AB, är en ny 

anordnare som tillkommit under året och som erbjuder tre olika 

skraplotter på nätet. 

 

Två nya organisationer ansökte om tillstånd till rikslotteri men fick avslag 

på sin ansökan. Ansökan från Sveriges Ideella Landsbygds organisation 

avslogs mot bakgrund av att varken sökandens eller förmånstagarens 

huvudsakliga syfte med verksamheten ansågs främja allmännyttiga 

ändamål. Svenska Hästsportföreningens ansökan avslogs med 

motiveringen att föreningens grundare och förmånstagare (Svensk 

Travsport, Svensk Galopp och Hästnäringens Nationella Stiftelse) redan 

till huvudsaklig del var finansierade av inkomster från lotterier. Lotterierna 

möjliggörs genom regeringens tillstånd att med ensamrätt bedriva 

vadhållning på hästar. Lämpligheten i att under dessa förutsättningar också 

få tillstånd till lotteri enligt lotterilagen ifrågasattes av Lotteriinspektionen. 

Vid en sådan bedömning bör hänsyn tas till behovet av lotteriinkomster 

och vilka eventuella effekter det skulle få för bedömningen av om den 

svenska spelregleringen är proportionell i förhållande till de 

skyddsintressen som motiverar regleringen. Sådana avvägningar och 

bedömningar bör enligt Lotteriinspektionens mening göras av regeringen i 
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samband med beslut om koncessioner och inte av Lotteriinspektionen. 

Avslagsbeslutet har överklagats. 

 

Ytterligare ett avslagsbeslut meddelades under året. Det avsåg en ansökan 

från IOGT-NTO där skälet för avslaget var att lotteriets koncept var 

alltför avvikande i jämförelse med ett traditionellt lotteri. Konceptet 

innehöll i flera avseenden moment som gick utöver de som vanligen 

förekommit och den praxis på området som Lotteriinspektionen tillämpar. 

Utifrån lotteriets komplexitet gjorde Lotteriinspektionen bedömningen att 

anordnaren skulle få svårt att formulera villkor och regler för deltagande i 

lotteriet på ett tillfredsställande sätt. 

 

Mindre, lokalt anordnade, lotterier har alltfler digitala inslag och har blivit 

mer komplexa. Flera mindre föreningar ville också anordna löpande 

prenumerationslotterier eller olika typer av andelslotterier. På lokal nivå 

riskerar utvecklingen i vissa fall att bli komplicerad. Lokala lotterier har 

vissa begränsningar för anordnandet, t.ex. att försäljning bara får ske inom 

ett visst geografiskt område. Digitala och tekniska inslag i lotterierna 

medför att lotterierna kan komma att omfattas av det regelverk som gäller 

för EMV-lotterier och som inte är anpassat för mindre, lokala lotterier. 

3.3.2 Restaurangkasino 

Marknaden domineras av Cherry Spelglädje AB som anordnar spel på 

ungefär 60 procent av det totala antalet spelplatser Lotteriinspektionen ger 

tillstånd till. De flesta anordnare har mellan ett och tio tillstånd medan 

Cherry Spelglädje AB har över 250 tillstånd. I slutet av året fanns 482 

gällande tillstånd utfärdade. Ett avslagsbeslut meddelades under året med 

motiveringen att restaurangen där spelet skulle anordnas valt att samarbeta 

med ett annat företag istället. Beslutet har överklagats. 

3.3.3 Värdeautomatspel 

Antalet ansökningar om tillstånd till värdeautomatspel minskade 2014 

jämfört med 2012, från 686 till 583. Under 2013 kom 2 785 ansökningar 

in. Anledningen till det stora antalet ansökningar 2013 var att samtliga 

tillstånd till värdeautomatspel prövades det året till följd av att Svenska 

Spels tillstånd från regeringen att anordna värdeautomatspel löpte ut vid 

årsskiftet 2013/2014. En del av minskningen av antalet ansökningar 

förklaras sannolikt med ett nytt villkor som började gälla den 1 januari 

2014. Med villkoret infördes krav på att spelplatser ska uppvisa en viss nivå 

av omsättning från andra intäktskällor än intäkter från spel på 

värdeautomater för att kunna få tillstånd till önskat antal automater. 
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Tillståndsprövningen underlättades och effektiviserades i och med 

villkoret. Förändringen innebar också att Svenska Spel ansvarar för att 

säkerställa att uppgifter om omsättning är tillförlitligt redovisade. 

 

Under året beslutade Lotteriinspektionen om avslag i tolv av 

ansökningarna avseende värdeautomatspel. Den vanligaste anledningen till 

avslag var brister i underlag t.ex. att fotografier och skisser över spelplatsen 

inte stämde överrens. 

3.3.4 Förströelsespel 

Under året ansökte Max Hamburgerrestauranger AB om och fick tillstånd 

att anordna spel på konsoler i 46 restauranger. Ansökningarna gavs in efter 

påpekande från Lotteriinspektionen om att sådana spel, uppställda för 

allmänheten i förvärvssyfte, kräver tillstånd enligt lagen (1982:636) om 

anordnande av visst automatspel (automatspelslagen). Lotteriinspektionen 

meddelade inte några avslagsbeslut under året. 

3.3.5 Typgodkännande 

De senaste årens ökning av ansökningar om tillstånd till rikslotteri 

medförde att antalet ärenden om typgodkännanden också ökade. Två nya 

anordnare fick teknisk utrustning godkänd för EMV-lotterier. Dessa är 

SBFO (Sveriges bingoföreningars organisation) och Svenska Klubbspel 

AB (serviceföretag till Idrottsalliansens Klubblo). 

 

Lotteriinspektionen typgodkände fyra elektroniska hjul som kommer att 

användas vid dragningar i Folkspels lotterier. Det fanns inte skäl för 

Lotteriinspektionen att meddela några beslut om avslag av ansökningar om 

typgodkännande. 

3.3.6 Övriga tillståndsärenden 

Bingo 

Tillstånd utfärdades för samtliga 20 ansökningar som kom in under året. 

Varuspel 

Intresset för spelformen var fortsatt lågt. Det fanns inte skäl att meddela 

avslag gällande någon av de fyra ansökningar som kom in under året. 

Penningautomatspel 

Tillstånd till spel på penningautomater kan endast beviljas för fartyg i 

internationell trafik mellan Sverige och Finland. Verksamheten regleras av 
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en överenskommelse mellan länderna. 19 ansökningar beviljades. Inga 

avslagsbeslut meddelades. 

Bygde- och ponnytrav 

Tillstånd till att anordna lotterier i samband med bygdetrav meddelades vid 

fyra tillfällen under året. Vid ett tillfälle avslog Lotteriinspektionen 

ansökan. Den avsåg en bygdetravstävling som skulle anordnas den 7 juli 

2014. Vid tiden för avslagsbeslutet, den 4 juli 2014, hade Svenska 

Travsportens Centralorganisation och Svensk Galopp inte något tillstånd 

från regeringen att anordna bygdetrav.  

3.3.7 Normgivning 

Ärenden och mål i domstol 

Under året skickade Lotteriinspektionen sju överväganden om 

föreläggande förenade med vite rörande överträdelse av det s.k. 

främjandeförbudet i 38 § lotterilagen. Tre av dessa utmynnade i att 

förbudsförelägganden vid vite meddelades. Två av föreläggandena 

överklagades till förvaltningsrätten. Ett av de överklagade föreläggandena 

återkallades av Lotteriinspektionen, i det andra ärendet bifölls 

Lotteriinspektionens yrkanden. Domen är överklagad till kammarrätten 

 

Den vanligaste typen av mål som avgjorts enligt lotterilagen var, liksom 

tidigare år, brottmål där Lotteriinspektionen inte varit part. Brottmålen rör 

i stort sett uteslutande illegalt anordnande av lotteri i form av automatspel 

eller poker. Domstolarna prövade, och underkände, under året ”nya” 

automatspelskoncept. I de mål Lotteriinspektionen varit part under året 

har 22 yttranden lämnats till domstol. 

Föreskrifter och villkor 

Lotteriinspektionen har föreskriftsrätt inom ett antal olika områden. 

Lotteriinspektionen kan också utfärda villkor samt kontroll- och 

ordningsbestämmelser för spelverksamheten. 

 

Under året anmälde Lotteriinspektionen enligt det s.k. 

anmälningsdirektivet (98/34/EG) till Europeiska kommissionen förslag 

om Lotteriinspektionens föreskrifter till skydd för sociala intressen 

avseende sådana lotterier som avses i 21 a § lotterilagen, s.k. EMV-

lotterier. Föreskrifterna (LIFS 2014:2) beslutades av Lotteriinspektionens 

styrelse den 16 december och träder i kraft den 1 juli 2015. Föreskrifterna 
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är ett led i myndighetens åtgärder för att minimera risken för att spel och 

lotterier ger upphov till sociala skadeverkningar. 

 

Även Lotteriinspektionens riktlinjevillkor för lotter, terminalkvitton och 

slumptalsgeneratorer där samarbete skett med bl.a. Statens 

kriminaltekniska laboratorium reviderades. Lotteriinspektionens styrelse 

beslutade den 16 december 2014 att överlämna riktlinjevillkoren till 

Kommerskollegium för anmälan enligt nämnda direktiv. De nya 

riktlinjevillkoren beräknas träda i kraft under hösten 2015. 

3.4 Verksamhet information 

Lotteriinspektionens informationsarbete har som mål att främja allmän 

kännedom om spelmarknaden och lotterilagstiftningen.  Detta görs med 

hjälp av spridning av information i för allmänheten angelägna kanaler, 

exempelvis via den egna webben, traditionella medier och i sociala medier. 

Lotteriinspektionen ska följa och analysera utvecklingen nationellt och 

internationellt samt informera regeringen och allmänhet om utvecklingen. 

 

Prestationen (se ordlista) för området är att redovisa i vilken utsträckning 

kommuner, polis, åklagare, allmänhet och övriga intressenter får del av 

informationen. Lotteriinspektionen ska också redogöra för vilka insatser 

som genomförs för att utveckla den externa kommunikationen över bl. a. 

internet. Lotteriinspektionen ska även redogöra för, omvärldsbevaka och 

analysera spelområdet samt lämna en redogörelse till regeringen för 

utvecklingen på spelmarknaden och rättstillämpningen inom spelområdet. 

 

Under året intensifierade Lotteriinspektionen spridningen av information 

om den svenska lotterilagstiftningen samt händelser och utvecklingen på 

den svenska och internationella spelmarknaden. Kanalerna är den externa 

webbplatsen, pressdistribution på internet, Lotteriinspektionens mobilsajt 

med kontinuerligt uppdaterad information till medier och allmänhet med 

tillgänglighet dygnet runt. Andra kommunikationskanaler är sociala 

plattformar, såsom Twitter och Facebook, i en interaktion med 

spelintresserad allmänhet och journalister. Lotteriinspektionen deltog 

också i samhällsdebatten genom ett antal artiklar i media kring 

spelmarknadens utveckling, spelreklam, påverkan på barn och 

myndighetens roll. Lotteriinspektionens spelvetenskapliga skriftserie gavs 

under året ut vid två tillfällen. Spelreglering, varumärke och upphovsrätt 

samt marknadens organisation ur ett ansvarsperspektiv är exempel på 

skriftseriens innehåll under året. 
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Lotteriinspektionen redogjorde för sin verksamhet och innebörden av 

lotterilagstiftningen i tidningar som Travronden genom mer omfattande 

intervjuer med generaldirektören och medarbetare. Lotteriinspektionens 

statistik, beslut och åtgärder inom spelrelaterade verksamhetsområden, 

bl.a. illegalt spel, hade en ökad räckvidd genom strategiskt PR-arbete. 

Lotteriinspektionen presenterade verksamheten via universitetsdistribuerad 

media för att stärka myndighetens varumärke och främja framtida 

rekryteringar. 

 

Lotteriinspektionen genomförde också en mindre annonskampanj för att 

belysa problemområdet matchfixning och uppmärksamma allmänheten 

om vikten av att tipsa myndigheten när matchfixning kan misstänkas. 

 

Lotteriinspektionen redovisade aktuell spelstatistik på sin webbplats under 

rubriken ”Veckans statistik” kring områden som illegalt spel, svenskt 

marknadsläge, spelpreventiva åtgärder, sannolikheter för utfall av vinst vid 

olika speltyper, priselasticitet etc. Vidare gör Lotteriinspektionen numera 

uppskattningar av internationella aktörers förväntade resultat och 

marknadsandel på den svenska spelmarknaden och internationellt. Detta 

gjordes möjligt genom införskaffande av internationella databaser. 

Resultaten förmedlas genom tryckt informationsmaterial, webbpublicering, 

deltagande i seminarier och genom sociala medier. 

 

Fyra utbildningsinsatser om svensk lotterilagstiftning och tillståndsgivning 

genomfördes under året. Lotteriinspektionen utbildade även kommunala 

lotterihandläggare och kontrollanter vid två tillfällen. 

 

Utbildning skedde också i samverkan med polis och åklagare, som önskat 

stöd eller information om polisanmälda ärenden. Utlåtanden om 

spelautomater utfärdades skriftligt eller på plats i samband med tillslag mot 

otillåten spelverksamhet. Löpande och efter förfrågan erbjöds utbildningar 

om lotteri- och automatspelslagen. I augusti gjordes ett särskilt utskick 

med erbjudande om kostnadsfri utbildning. I utskicket hänvisades till 

uppföljningen av Lotteriinspektionens polisanmälningar 2010-2012 

avseende illegalt spel. Erbjudandet riktades till samtliga polismyndigheter 

och åklagarkammare i Sverige. 

 

Lotteriinspektionen följde upp en statistiskundersökning från 2012 och 

2013 i syfte att öka kunskapen om svenskarnas spel och spelvanor. 

Undersökningen, som omfattade ett representativt urval av befolkningen, 

visade bl. a. på en fallande tendens där 71 procent av svenska folket har 



2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 
Årsredovisning 2014  
 

    

 

33(50) 

 

 

 

spelat någon gång under de senaste 12 månaderna samt att 59 procent av 

de som spelat online har upprättat en spelbudget. 

 

Informationskampanjen ”Prata om spel” riktad till högstadie- och 

gymnasieelever om spel om pengar, dess sociala och ekonomiska 

konsekvenser, sannolikhetslära, källkritik och förståelse för betydelsen av 

spelmarknadens marknadsföringsbudskap lanserades kvartal fyra för vidare 

spridning av materialet under 2015. Kampanjen beräknas pågå under en 

treårsperiod. 

 

Lotteriinspektionen genomförde ett seminarium om penningtvätt. I maj 

samlades myndigheter och aktörer, nationellt och internationellt, för att 

samtala och få information om nationella åtgärder i samband med 

genomförandet av det fjärde penningtvättsdirektivet 2015. 

3.5 Organisation 

Lotteriinspektionen ska lämna en sammanfattande redovisning över de 

åtgärder som myndigheten vidtagit för att nå målet samt informera om 

vilka insatser som gjordes i syfte att effektivisera och förbättra 

verksamheten. 

 

Lotteriinspektionen leds av en styrelse. Generaldirektören Håkan Hallstedt 

är myndighetschef. Styrelsens ledamöter utses av regeringen 

och generaldirektören ingår i styrelsen. Styrelsen beslutar om 

Lotteriinspektionens verksamhetsplan och andra övergripande frågor som 

t.ex. föreskrifter, riktlinjebeslut, viktigare remissvar och rapporter samt 

principiellt viktiga beslut som rör nya lotterier och spel. 
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Lotteriinspektionens organisation: 

3.6 Uppdrag i regleringsbrevet 

Lotteriinspektionen fick i uppdrag av regeringen att genomföra en 

fördjupad studie om spelregleringen i olika länder och dess effekter.  

Uppdraget redovisades till regeringen den 30 maj 20144. 

3.7 Personal 

Lotteriinspektionen ska verka för en långsiktig och god 

personalförsörjning med en ändamålsenlig kompetens för verksamheten. 

Lotteriinspektionens mål var att utbilda enskilda medarbetare i områden 

som är upptagna i verksamhetsplanen och som ingår i medarbetarnas 

arbetsuppgifter samt utbilda alla medarbetare. Lotteriinspektionen 

uppnådde målet. Kvinnor och män fick lika möjligheter till utveckling i 

arbetet. Detta gäller både det egna arbetsområdet som vidareutveckling 

inom andra områden. 

 

Under året slutade tre personer och Lotteriinspektionen rekryterade sex 

nya medarbetare. Under perioden juni-augusti anställdes en 

sommararbetare. Vid rekrytering eftersträvar Lotteriinspektionen mångfald 

ur alla aspekter. 
 

                                                 
4 Dnr 14Li124. 
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Lotteriinspektionen hade 46 anställda inklusive generaldirektören vid årets 

utgång. Av de 46 anställda var 31 kvinnor (67 procent) och 15 män (33 

procent). Dessutom fanns det ca 50 behovsanställda kontrollanter runt om 

i landet som är anställda med stöd av anställningsförordningen (1994:373). 

Medellönen för de anställda (generaldirektörens och kontrollanternas 

lön/arvode är inte medräknade) var vid årets utgång 35 915 kronor per 

månad. Den genomsnittliga åldern var 42 år. 

 
Tabell 10. Sjukfrånvaro   

Sjukfrånvaro  2014 2013 2012 

Könsfördelning    

Kvinnor 6,0 % 6,2 % 3,6 % 

Män 4,9 % 2,4 % 1,1 % 

Åldersfördelning    

30–49 år 3,0 % 1,5 % 2,1 % 

Totalt 5,7 % 4,9 % 2,8 % 

Sjukfrånvaron i procent av den sammanlagda ordinarie arbetstiden. Andra ålderskategorier redovisas inte då 

antal medarbetare inom dessa kategorier understiger 10. 

 

Sjukfrånvaron (tabell 10) för Lotteriinspektionen var totalt under året 5,7 

procent av den ordinarie arbetstiden. Detta kan jämföras med 4,9 procent 

året innan. I åldersgruppen 30-49 år ökade sjukfrånvaron under året till 

3,0 procent från 1,5 procent. Vid analys av frånvaron visar det att 

ökningen av sjukfrånvaron inte är relaterade till arbetet och dess miljö. Av 

den totala sjukfrånvaron var 54,5 procent från en sammanhängande period 

om 50 kalenderdagar eller mer.  

3.8 Internt arbete under året 

Socialt skydd och riskminimering 

Lotteriinspektionen ska, som tidigare nämnts, enligt regleringsbrevet 

koncentrera sitt arbete till de sektorer på marknaden där det finns störst 

risk för kriminalitet och sociala skadeverkningar. Genom funktionen 

SKRIM, socialt skydd och riskminimering, utvecklas detta arbete särskilt. 

Främst sker detta genom fortsatt uppbyggnad av kunskap kring 

spelberoende och skyddsändamål genom att nätverka och samverka med 

andra myndigheter och organisationer. Denna kunskap förs sedan vidare 

ut i organisationen för att bli en naturlig del av Lotteriinspektionens 

tillståndsgivning och som en parameter i tillsynen. Lotteriinspektionen har 

också en kontinuerlig omvärldsbevakning där en av delarna består i att 

delta vid nationella och internationella möten och seminarier. 
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Under året genomfördes en förstudie för att undersöka förutsättningarna 

för Lotteriinspektionen att administrera ett självavstängningssystem (LISA) 

för de spelare som spelar online hos de tillståndsgivna anordnarna i 

Sverige. Motivet är att spelare som inte längre vill spela och de spelare som 

inte tidigare spelat men proaktivt väljer bort möjligheten att spela, på ett 

enkelt sätt ska kunna stänga av sig för spel hos alla anordnare vid ett 

tillfälle i stället för att behöva vända sig till var och en av anordnarna. 

 

Lotteriinspektionen använder riskanalysverktyget GAM-GaRD i 

tillståndprövningen av nya spelformer samt ibland som ett verktyg i 

tillsynen av befintliga spelformer. Vi använder oss också av 

kompletterande variabler, riskfaktorer, där vi i enskilda aktiviteter gjort 

kartläggningar av faktiska förhållanden. Utifrån utfallet görs sedan en 

bedömning om det finns behov av ytterligare eller förändrad reglering. En 

kartläggning genomfördes av de spelansvarsverktyg som Svenska Spel 

erbjuder för poker. Kunden måste använda gränser för spenderad tid och 

pengar. Kunden kan även använda sig av det valfria alternativet 

”avstängning”. Fokus för aktiviteten var att undersöka effektiviteten i 

dessa spelansvarsverktyg genom att granska hur pokerspelarna sätter 

maxgränser vad gäller tid och pengar. 

Metod och utveckling 

Funktionen Metod och utveckling arbetar med den 

myndighetsövergripande verksamhetsutvecklingen. Funktionen har 

samordningsansvar när det gäller förvaltningssystem och bedömer 

långsiktiga resursbehov. Inom funktionen ligger ansvaret att utveckla olika 

processer, strukturer, arbetssätt, främst inom områdena tillstånd och 

tillsyn. 

 

Flera åtgärder vidtogs för att skapa en enhetlig struktur för vissa typer av 

handlingar som skickas från Lotteriinspektionen. Syftet med detta var bl.a. 

att säkerställa att handlingarnas juridiska status är tydlig. 

Lotteriinspektionen fortsatte också att utveckla sina riskanalyser och 

rutinerna kring dessa. 

 

Vidare har ett incidentrapporteringssystem för tillståndhavarna tagits fram. 

Syftet är att skapa enhetlighet i hur incidenter rapporteras till 

Lotteriinspektionen och att säkra en god uppföljning. 
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4. Finansiell redovisning 

Lotteriinspektionens verksamhet finansieras genom anslag. Anslaget för 

året fastställdes till 48,4 miljoner kronor. Anordnarna får betala avgifter för 

ansökningar om tillstånd, kontroll och tillsyn. Dessa avgifter redovisas mot 

inkomsttitel 9455 lotteriavgifter. Avgifter för utbildning får 

Lotteriinspektionen använda i verksamheten. Under året levererade 

Lotteriinspektionen in 29,0 miljoner kronor i avgifter till statsbudgeten. 

 

Tabell 11. Resultat avgiftsbelagd verksamhet 

Verksamhet, tkr 2014 2013 2012 
Budget 
2014 

Ack +/- 
t.o.m. 
2014 

Ack +/- 
t.o.m. 
2013 

Ack +/- 
t.o.m. 
2012 

Kontroll och tillsyn               

Intäkter 22 623 19 854 16 007 23 000 359 074 336 451 316 597 

Kostnader 23 104 20 976 18 853 22 000 363 018 339 914 318 938 

Resultat -481 -1 122 -2 846 1 000 -3 944 -3 463 -2 341 

Tillstånd och normgivning               

Intäkter 6 387 12 935 4 669 7 000 126 868 120 481 107 546 

Kostnader 5 411 8 872 8 906 6 000 142 302 136 891 128 019 

Resultat 976 4 063 -4 237 1 000 -15 434 -16 410 -20 473 

Totalt                

Intäkter 29 010 32 789 20 676 30 000 485 942 456 932 424 143 

Kostnader 28 515 29 848 27 759 28 000 505 320 476 805 446 957 

Resultat 495 2 941 -7 083 2 000 -19 378 -19 873 -22 814 

Redovisning av tabellen har förändrats från 2014. Det ackumulerade resultatet är beräknat från 1997. Tabellen 

visar avgifter som Lotteriinspektionen har tagit ut för ansökningar och tillsyn, intäktstitel 9455. 

 

Samtliga belopp i resultatredovisningen är angivna i tusental kronor om 

inget annat anges. 

 

Den avgiftsbelagda verksamheten gav totalt ett ekonomiskt överskott, 0,5 

miljoner kronor (tabell 11). Kontroll och tillsyn är Lotteriinspektionens 

största verksamhet, även när det gäller intäkter och kostnader. 

Verksamheten gav ett negativt resultat under året, 0,5 miljoner kronor, en 

minskning från föregående år med ca 0,6 miljoner kronor. Både 

avgiftsuttaget och kostnaderna var högre än föregående år. Ökade 

kostnader berodde bl. a. på att antalet årsarbetskrafter för tillsynen ökade. 
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Tabell 12. Resultat per verksamhet 

Verksamhet, tkr 2014 2013 2012 Budget 2014 

Totalt för Lotteriinspektionen         

Intäkter av avgifter och 
andra ersättningar 

19 10 1 0 

Intäkter, anslag 46 530 46 119 45 347 47 000 

Kostnader 46 548 46 123 45 347 47 000 

Resultat 1 6 1 0 

          

Kontroll och tillsyn         

Intäkter, anslag 23 105 20 982 18 854 22 000 

Kostnader 23 104 20 976 18 853 22 000 

Resultat 1 6 1 0 

          

Tillstånd och normgivning         

Intäkter, anslag 5 411 8 872 8 906 6 000 

Kostnader 5 411 8 872 8 906 6 000 

Resultat 0 0 0 0 

          

Kontroll av illegal 
spelmarknad 

        

Intäkter, anslag 7 472 6 026 6 650 8 000 

Kostnader 7 472 6 026 6 650 8 000 

Resultat 0 0 0 0 

          

Information         

Intäkter av avgifter och 
andra ersättningar 

19 10 1 0  

Intäkter, anslag 10 542 10 239 10 937 11 000 

Kostnader 10 561 10 249 10 938 11 000 

Resultat 0 0 0 0 

Intäkter avser både uppbördsintäkter och intäkter som redovisas under anslaget (4 § avgiftsförordningen och 

finansiella intäkter). Redovisning av tabellen har förändrats från 2014. Intäkter redovisas som intäkter av anslag. 

 

En minskning skedde av avgiftsuttaget för tillståndsgivningen. Tillstånd 

och normgivning gav ett resultat på 1,0 miljoner kronor, ett lägre överskott 

jämfört med 2013 men på samma nivå som budget. Avgifter och 

kostnader minskade till följd av att en större insats gjordes2013 av 

tillståndsgivning för värdeautomater. 

 

Kostnaderna för hela verksamheten (tabell 12) ökade jämfört med 

föregående år med drygt 0,4 miljoner kronor. Ökningen berodde till stor 
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del på ökade personalkostnader eftersom antalet årsarbetskrafter ökade 

med 1,9 under året. Antalet årsarbetskrafter ökade främst inom 

verksamheten tillsyn där kostnaderna ökade. Under 2014 var kostnaden 

för arbetet med illegalt spel 7,5 miljoner kronor, vilket var högre än 2013 

med anledning av ökat antal årsarbetskrafter. Den informations- och 

utbildningsverksamhet som Lotteriinspektionen bedriver på eget initiativ 

finansieras genom tilldelat anslag, högst 11,0 miljoner kronor. Kostnaderna 

var 10,6 miljoner kronor, något under tilldelat anslag men något över 2013. 

 

Lotteriinspektionen lade största delen av sin tid på kontroll och tillsyn, 50 

procent. 16 procent lades på kontroll av illegal spelmarknad, 15 procent på 

tillstånd och normgivning och 19 procent på information.  

 

Lotteriinspektionen lägger 91 procent av kostnaderna på verksamhet som 

hör till lotterilagen (tabell 13), 2 procent på verksamhet som hör till 

automatspelslagen (1982:636) och resterande 7 procent på verksamhet som 

hör till kasinolagen (1999:355). 

 

Tabell 13. Fördelning av kostnader av bedriven verksamhet med stöd av kasinolagen, 

automatspelslagen och lotterilagen  

Kostnader, tkr 2014 2013 2012 

Lotterilagen 42 307 41 214 40 951 

Kasinolagen 3 520 4 087 3 291 

Automatspelslagen 721 768 987 

Totalt för Lotteriinspektionen 46 548 46 069 45 229 

 

Kostnaden för den administrativa ledningen uppgår till 12,8 miljoner 

kronor5. 2013 var kostnaden 12,8 miljoner kronor och 2012 var den 11,1 

miljoner kronor. Ökningen under 2012 beror i huvudsak på att en 

medarbetare och dennes arbetsuppgifter överförts från en avdelning till en 

annan funktion inom Lotteriinspektionen. Det var således inte fråga om 

någon nyrekrytering till den administrativa ledningen. 

 

 

 

                                                 
5 Här ingår lön och sociala avgifter för styrelsen, generaldirektören och avdelningen för 
verksamhetsstöd. Totalt bestod den administrativa ledningen av 6 styrelseledamöter, 2 
chefer med personalansvar, chefsjurist och 15 medarbetare vid utgången av året.  
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4.1 Resultaträkning 

Tkr   Not 2014-01-01- 2013-01-01-
    2014-12-31 2013-12-31 
Verksamhetens intäkter 
Intäkter av anslag   1 46 407 46 064 
Intäkter av avgifter och andra ersättningar  2 98 10 
Finansiella intäkter    43 49 
Summa   46 548 46 123
     
Verksamhetens kostnader 
Kostnader för personal  3 -33 179 -31 874 
Kostnader för lokaler  -3 659 -3 623 
Övriga driftskostnader  4 -9 202 -9 300 
Finansiella kostnader  -20 -24 
Avskrivningar och nedskrivningar  -488 -1 302 
Summa   -46 548 -46 123
    
Verksamhetsutfall   0 0
    
Uppbördsverksamhet 
Intäkter av avgifter m.m. som inte  
disponeras av myndigheten  29 010 32 789
    
Medel som tillförts statsbudgeten från  
uppbördsverksamhet  -29 009 -32 783
    
Saldo    1 6
   
Årets kapitalförändring 5 1 6 
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4.2 Balansräkning 

TILLGÅNGAR, tkr Not 2014-12-31 2013-12-31
        
Immateriella anläggningstillgångar 
Rättigheter och andra immateriella tillgångar  6 34 166 
 
Materiella anläggningstillgångar 
Förbättringsutgifter på annans fastighet  7 324 389 
Maskiner, inventarier, installationer m.m.  8 801 953 
Summa    1 125 1 342
   
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar   1 224 
Fordringar hos andra myndigheter  779 765 
Övriga kortfristiga fordringar  9 3 783 2 955 
Summa   4 563 3 944
    
Periodavgränsningsposter 
Förutbetalda kostnader  10 1 114 1 026 
Övriga upplupna intäkter  227 228 
Summa   1 341 1 254
    
Avräkning med Statsverket 
Avräkning med Statsverket  11 - 6 745 -6 828
    
Kassa och bank 
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret  12 7 087 8 780 
Summa   7 087 8 780 
SUMMA TILLGÅNGAR  7 405 8 658 
 
KAPITAL OCH SKULDER 
Myndighetskapital 
Balanserad kapitalförändring  13 6 -105 
Kapitalförändring enligt resultaträkningen  5 1 6 
Summa   7 -99
   
Avsättningar 
Avsättningar för pensioner och liknande  
förpliktelser  14 199 0 
 
Långfristiga skulder m.m. 
Lån i Riksgäldskontoret 15 763 900 
 
Kortfristiga skulder m.m. 
Lån i Riksgäldskontoret 15 396 608 
Skulder till andra myndigheter  827 844 
Leverantörsskulder  16 1 899 3 323 
Övriga kortfristiga skulder  546 524 
Summa   3 668  5 299 
  
Periodavgränsningsposter 
Upplupna kostnader 17 2 768 2 558 
SUMMA KAPITAL OCH SKULDER  7 405 8 658
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4.3 Anslagsredovisning 

 

Anslag Ingående 

överförings-

belopp 

Årets tilldelning 

enl. regleringsbrev 

Indragning Totalt 

disponibelt 

belopp 

Utgifter Utgående 

överförings- 

belopp 

Anslag 15:1 4 244 48 422 - 2 824 49 842 - 46 538 3 304 

  

Inkomsttitel Beräknat belopp Inkomster 

9455 Lotteriavgifter 30 000 29 010 

 

Skillnaden mellan utgifter enligt anslagsredovisning och resultaträkning berodde på en 

differens i avräkningen med statsverket som justerades under 2013 och 2014 samt 

anslagsavräkningen för semesterskulden före 2009. Indragningen avser anslagssparande 

för 2012 och 2013. Årets tilldelning av anslag är enligt regleringsbrevet förenat med ett 

villkor enligt nedan. 

 

Område Tilldelning Kostnader 

Information 11 000 10 567 

Sammanställning av väsentliga uppgifter 
 
Lotteriinspektionen (LI), 2014-12-31 
   2014 2013 2012 2011 2010        
Beviljad låneram i Riksgäldskontoret  8 000 8 000 8 000 8 000 10 000         
Utnyttjad låneram i Riksgäldskontoret  1 159 1 508 2 697 3 598 3 910        
Beviljade kontokrediter i Riksgäldskontoret  4 400 4 400 4 400 4 400 4 400  
      
Ränteintäkter på räntekonto 43 49 66 82 25 
 
Avgifter som LI inte disponerar 
Avgiftsintäkter, beräknat belopp 30 000 30 000 25 000 29 500 27 500 
Avgiftsintäkter, faktiskt utfall 29 010 32 789 20 676 24 495 24 987  
Avgifter som LI disponerar 
Avgiftsintäkter, beräknat belopp 50 50 50 50 50  
Avgiftsintäkter, faktiskt utfall 98 10 52 10 16 
 
Beviljad anslagskredit  1 453 1 419 1 412 1 397 1 346  
    
Utgående anslagssparande 3 304 4 244 2 997 3 928 1 301 
 
Antal årsarbetskrafter  42,0 40,1 37,8 34,9 35,6  
Medelantal anställda  45,3 40,7 38,7 38,3 36,7  
Driftskostnad per årsarbetskraft 1 096 1 118 1 153 1 202 1 179  
LI har även arvoderade kontrollanter varför  
driftskostnaden per anställd blir så hög 
Ungefärligt antal  50 60 60 80 90 

 
Årets kapitalförändring 1 6 -1 7 2 
Balanserad kapitalförändring 6 -105 -1 -8 -10  
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4.4 Noter och tilläggsupplysningar 

Alla belopp är angivna i tusental kronor där inte annat anges. Nedan anges 
jämförelsetal för 2013 inom parentes eller i den högra kolumnen. 
 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om 
årsredovisning och budgetunderlag. Lotteriinspektionens redovisning 
följer god redovisningssed enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och 
allmänna råd till 2 kap. 5–6 §§ i ovan nämnda förordning, respektive 
allmänna råd till 6 § förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring. 
 
Regeringen beslutade i regleringsbrevet att Lotteriinspektionens 
utbildningsverksamhet ska finansieras med avgifter. Inom ramen för full 
kostnadstäckning får Lotteriinspektionen själv besluta om grunderna för 
avgiftssättningen, men inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen 
(1992:191). 
 
Vid en jämförelse av intäkterna i de finansiella delarna och resultatredovis-
ningen är det viktigt att notera att även uppbördsintäkterna redovisas som 
intäkter i resultatredovisningen. I enlighet med regleringsbrevet, avsnitt 
2 Övrig återrapportering, redovisas uppbördsintäkterna som intäkter i 
resultatredovisningen istället för intäkter av anslag, vilket är kravet enligt 
3 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. 

Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper 

Såväl materiella som immateriella anläggningstillgångar med en beräknad 
livslängd på minst tre år och med ett anskaffningsvärde på minst ett halvt 
prisbasbelopp, finansieras med lån hos Riksgäldskontoret. 
Förbättringsutgifter på annans fastighet finansieras med lån hos 
Riksgäldskontoret om de är större än 100 000 kronor och den återstående 
hyrestiden är minst tre år. Enstaka inventarier av litet värde ska finansieras 
med lån hos Riksgäldskontoret om de ingår i en fungerande enhet vars 
totala värde överstiger ett halvt prisbasbelopp (exklusive moms). Detta 
gäller inte efterkommande kompletteringar som understiger ett halvt 
prisbasbelopp.  
 
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. Avskrivningstiden 
ska motsvara den ekonomiska livslängden. Avskrivningarna görs linjärt på 
följande sätt: 
Programvaror, licenser och konsulttimmar  3 år 
Servrar, laserskrivare, hårdvara för kontrollsystem  3 år 
Bilar       3 år 
Kontorsmaskiner     5 år 
Möbler                         10 år 
Investeringar i annans fastighet skrivs av på samma tid som den 
återstående tiden på gällande hyreskontrakt                  3-10 år 
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Övriga datorer beräknas ha en livslängd mindre än tre år, varför de 
kostnadsförs vid inköpet. 
 
Lotteriinspektionen bedömer osäkra fordringar löpande. Fordringar 
bokförs som befarade förluster när Lotteriinspektionen vidtar 
indrivningsåtgärder. En osäker fordran är en konstaterad förlust när 
Lotteriinspektionen fått besked om att företaget gått i konkurs eller att 
fordringen är över ett år.  
 
Brytdagen för samtliga myndigheter är för 2015 fastställd till den 5 januari. 
Fakturor som gäller det gamla året och som anländer till 
Lotteriinspektionen efter brytdagen bokförs som 
periodavgränsningsposter om de överstiger 10 000 kronor och inte gäller 
återkommande räkningar som t.ex. telefon, städning och hyra av Agresso.  

Styrelsens ersättning, förmåner och andra styrelseuppdrag 

Under budgetåret betalades följande ersättningar och förmåner till 
styrelsen och ledande befattningshavare. 
 
Hallstedt, Håkan, generaldirektör   
Skattepliktiga ersättningar 1 057 055 kr 
Förmåner   0 kr 
Övriga styrelseuppdrag: inga 
 
Håkansson, Per, styrelseordförande  
Skattepliktiga ersättningar 75 265 kr 
Förmåner  0 kr 
Övriga styrelseuppdrag: inga 
 
Binde, Per, styrelseledamot t.o.m. 2014-03-31  
Skattepliktiga ersättningar 8 684 kr 
Förmåner  0 kr 
Övriga styrelseuppdrag: inga 
 
Tolke, Carina, styrelseledamot  
Skattepliktiga ersättningar 32 469 kr 
Förmåner  0 kr 
Övriga styrelseuppdrag: inga  
 
Ahnmé Kågerman Britta, styrelseledamot  
Skattepliktiga ersättningar 25 902 kr 
Förmåner  0 kr 
Övriga styrelseuppdrag: inga 
 
Berggren, Henrik, styrelseledamot  
Skattepliktiga ersättningar 25 471 kr 
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Förmåner  0 kr 
Övriga styrelseuppdrag: Anna Enochsson Juridik AB, Djurgårdens Fotboll 
Försäljning AB, Djurgårdens Fotboll Arena AB 
 
Starrin, Karin, styrelseledamot  
Skattepliktiga ersättningar 25 530 kr 
Förmåner  0 kr 
Övriga styrelseuppdrag: Högskolan i Halmstad, Länsförsäkringar Halland, 
Länsförsäkringar Liv 
 
Wall, Håkan, styrelseledamot from 2014-04-01 
Skattepliktiga ersättningar 18 751 kr 
Förmåner  0 kr 
Övriga styrelseuppdrag: inga 

Noter 

1. Årets anslagsutfall 46,5 mnkr (2013: 46,1 mnkr), understiger de 
tilldelade medlen för budgetåret med 1,9 mnkr och det utgående 
anslagssparandet uppgår till 3,3 mnkr.  

 
2. Intäkter av avgifter och andra ersättningar består av avgifter enligt 4 § 

avgiftsförordningen, 19 tkr samt vinst vid försäljning av bil 79 tkr 
(2013: 10 tkr). 
 

3. Lönekostnaderna exklusive arbetsgivaravgifter, pensionspremier och 
andra avgifter enligt lag och avtal uppgår till 21 365 tkr (2013: 21 162 
tkr).  
 

4. Posten övriga driftskostnader 2014 2013 
Inköp av tjänster 5 635 5 372 
Resor, information och kontrollkostnader 1 155 1 344 
Inköp av varor 1 155 795 
Övrigt  1 257 1 789 

 Summa  9 202 9 300 
 

5. Årets kapitalförändring 2014 2013 
Periodiseringar 0 0 
Befarande kundförluster 1 6 
Summa  1 6 
 

6. Immateriella anläggningstillgångar 2014 2013 
IB anskaffningsvärde 6 893 6 893 
Årets inköp  -35 0 
- Avgår utrangering 0 0 
UB ackumulerat anskaffningsvärde 6 858 6 893 
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IB ackumulerade avskrivningar 6 727 6 347 
Årets avskrivningar 97 380 
- Avgår utrangering 0 0 

UB ackumulerade avskrivningar 6 824 6 727 
 
Bokfört värde 34 166 
 

7. Förbättringsutgifter på annans fastighet 2014 2013 
IB anskaffningsvärde 648 648 
Årets inköp  0 0 
- Avgår utrangering 0 0 
UB anskaffningsvärde 648 648 
 
IB ackumulerade avskrivningar 259 195 
Årets avskrivningar 65 64 
- Avgår utrangering 0 0 
UB ackumulerade avskrivningar 324 259 
 
Bokfört värde 324 389 

 
8. Maskiner, inventarier, installationer m.m. 2014 2013 

IB anskaffningsvärde 4 684 4 684 
Årets inköp  259 0 
- Avgår utrangering -248 0 
UB anskaffningsvärde 4 695 4 684 
 
IB ackumulerade avskrivningar 3 731 2 873 
Årets avskrivningar 326 858 
- Avgår utrangering -163 0 
UB ackumulerade avskrivningar 3 894 3 731 
Bokfört värde 801 953 

 
9. Övriga kortfristiga fordringar 2014 2013 

Statliga bolagen, kontrollavgifter 2 819 2 538 
Rikslotterier, kontrollavgifter 540 393 
Kasino- och automatspel, kontrollavgifter 522 123 
Osäkra fordringar -98 -99 

 Summa  3 783 2 955 
 
10. Förutbetalda kostnader består av  2014 2013 

Förutbetalda hyror 977 978 
Förutbetalda konsultkostnader 137 48 
Summa  1 114 1 026 
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11. Avräkning med Statsverket 2014  2013 
Uppbörd 
Ingående balans -3 058 -882 
Redovisat mot inkomsttitel -29 009 -32 783 
Medel från räntekonto som  
tillförts inkomsttitel -102 -2 495 
Uppbördsmedel som betalats till icke  
räntebärande flöde 28 281 33 102 
Skulder avseende uppbörd -3 888 -3 058 
 
Anslag i räntebärande flöde 
Ingående balans -4 322 -2 997 
Redovisat mot anslag 46 538 45 985 
Anslagsmedel som tillförts räntekonto -48 422 -47 310 
Återbetalning av anslagsmedel 2 902 0 
Skulder avseende anslag i räntebärande  
flöde  -3 304 -4 322 
 
Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag 
Ingående balans 551 577 
Redovisat mot anslag under året  
enligt undantagsregeln -26 -25 
Fordran avseende semesterlöneskuld  
som inte har redovisats mot anslag 525 552 
Summa avräkning med Statsverket -6 850 -6 828 
 
I posten återbetalning av anslagsmedel ingår 78 tkr som kommer att återbetalas 
under 2015. Denna återbetalning avser anslag från 2012 och 2013.  

  
12. Behållning räntekonto 2014 2013 
 Anslagsmedel 7 087 8 780 

Varav kortsiktigt likviditetsbehov 3 442 5 009 
Beviljad kreditram på räntekonto 4 400 4 400 
  

13. Förändring av myndighetskapitalet 
  

 2014 Kapitalförändring enligt 
resultaträkning 

Summa 

Utgående balans 2013 -105  -105 

Ingående balans 2014 -105  -105 

Rättelser 105  105 

Föregående års kapitalförändring 6  6 

Årets kapitalförändring  1 1 

Summa årets förändring  1 7 

Utgående balans 2014 6 1 7 
 



2015-02-11 Diarienummer 14Li5023 
Årsredovisning 2014  
 

    

 

48(50) 

 

 

 

14. Avsättningar   2014 2013 
Ingående avsättning 0 0 
Årets pensionskostnad 199 0 
Årets pensionsutbetalningar 0 0 
 
Utgående avsättning 199 0 
 

15. Lån i Riksgäldkontoret 2014 2013 
Beviljad låneram 8 000 8 000 
Ingående balans 1 508 2 697 
Nya lån  259 125 
Årets amorteringar -608 -1 314 
Summa  1 159 1 508 
 

16. Leverantörsskulder avser 2014 2013 
 
Atea Sverige AB 674 969 
Combitech AB 377 0 
Altran Sverige AB 292 78 
Experis AB  116 0 
Eurocard AB 58 64 
Övriga skulder 382 2 212 

      Summa  1 899 3 323 
 

17. Periodavgränsningsposten består av 2014 2013 
Semesterlöneskuld inkl. soc. avg. 2 065 1 821 
Periodisering av retroaktiv lön inkl.  
soc. avg.  0 39 
Periodiserade komptimmar inkl. soc. avg. 163 151 
Periodiserade arvoden, utbetalas jan-15   
inkl. soc. avg. 258 313 
Trygghetsstiftelsen, TA-medel 182 119 
Revision  100 100 
Periodiserad leverantörsskuld 0 15 
Summa  2 768 2 558 

5. Ordlista 

 
Anordnare/aktör Den som har tillstånd från regeringen eller Lotteriinspektion att 

bedriva lotteriverksamhet brukar kallas anordnare. Ibland används 
även uttrycket aktör. Det kan också finnas andra aktörer än 
anordnaren på spelmarknaden, t.ex. serviceföretag och 
intresseorganisationer 
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Central tillsyn  Lotteriinspektionens granskande verksamhet som inte avser beviljade 
tillstånd är central tillsyn. Exempelvis kan nämnas misstänkt illegala 
lotterier eller otillåtet främjande. 

 
EMV-lotteri  Lotteri som anordnas i samband med sändning i radio eller television 

eller på annat sätt förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor. 
 
Folkrörelsen  Folkrörelsen eller föreningslivet är ett samlat begrepp för samtliga de 

ideella föreningar som enligt lotterilagen har möjlighet att få tillstånd 
att anordna lotterier. 

 
Förströelsespelsautomat En förströelsespelsautomat är en spelautomat som endast kan ge 

vinst i form av frispel, som flipper- och bilspel. Lotteriinspektionen 
lämnar tillstånd till och utövar kontroll över dessa spel enligt lagen 
(1982:636) om anordnande av visst automatspel. Spelet får anordnas 
av kommersiella företag. 

 
Kontroll/tillsyn Lotteriinspektionen utövar kontroll över den verksamhet som har ett 

beviljat tillstånd från regeringen eller från Lotteriinspektionen enligt 
bestämmelserna i lotterilagen, kasinolagen eller lagen om anordnande 
av visst automatspel. Tillsyn används som ett synonymt ord (men 
skiljs från central tillsyn). 

 
LIFS  Lotteriinspektionens författningssamling. 
 
Matchfixning  Spelrelaterade uppgjorda matcher. 
 
Prestationer  Med prestationer menas de tjänster och produkter som lämnar en 

myndighet. 
 
Restaurangkasino Till restaurangkasino räknas spelformerna roulett-, tärnings- och 

kortspel. Spelet får anordnas på restauranger av kommersiella företag. 
 

Rikslotteri  Rikslotteri är ett lotteri som anordnas i flera län. Rikslotteri får 
anordnas av en svensk juridisk person som är en ideell förening och 
som huvudsakligen främjar ett allmännyttigt ändamål inom landet. 
Ibland används begreppet ”traditionellt lotteri” för de lotterier som 
förmedlas som papperslotter. Kommuner och länsstyrelser lämnar 
tillstånd till lotterier på lokal respektive regional nivå. 

 
Typgodkännande Typgodkännande krävs för att garantera spelaren säkerhet. Det gäller 

förslutna lotter och bingobrickor men avser även teknisk utrustning 
som används för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga 
lotterier och bingospel. 

 
Varuspelsautomat En varuspelsautomat är en spelautomat som endast betalar ut vinst i 

form av varor som klockor, nallar eller choklad. Vinstmöjligheten ska 
även helt eller delvis bero på slumpen. Tillstånd ges i samband med 
offentliga nöjestillställningar som tivoli eller liknande. 

 
 Värdeautomat En värdeautomat är en spelautomat som betalar ut vinst i form av 

värdebevis, spelpoletter eller liknande. Vinstmöjligheterna ska 
huvudsakligen bero på slumpen. Spelet får anordnas på restauranger 
med serveringstillstånd och i bingohallar. Spelet får anordnas av 
Svenska Spel. 
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Övriga tillståndsärenden Bland övriga tillståndsärenden redovisas tillstånd i mindre mängd 

som innehavstillstånd av spelautomater, automatspel ombord på 
fartyg, varuspel och tillstånd till bingospel som ska anordnas i flera 
län eller med en högsta vinst som överstiger ett basbelopp. 

 

 

 

 

 

 

Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens 

resultat samt av Lotteriinspektionens kostnader, intäkter och ekonomiska 

ställning. 

 

 

Lotteriinspektionens styrelse, Strängnäs 2015-02-10 
 
 
 
 
Per Håkansson  Håkan Hallstedt 
Styrelsens ordförande Generaldirektör 
 
 
 
 
Carina Tolke   Henrik Berggren 

 

 

 

 

Britta Ahnmé Kågerman                  Karin Starrin 

 

 

 

 

Håkan Wall 


