BILAGA C

- Spelkonceptbeskrivning för spel för allmännyttigt ändamål bingo, enligt 6 kap. spellagen
(2018:1138) ver 2.0
1. Spelutbud
Beräkning för spelets avkastning ska bifogas

BIFOGAS

BIFOGAS EJ

Beskrivning över hur avkastningen kommer att fördelas för respektive spel ska bifogas

BIFOGAS

BIFOGAS EJ

Uppgifter om respektive bingospel
Bingospelets namn
Pris per bricka

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Vinstandel i procent

Bingospelets namn
Pris per bricka
Vinstandel i procent

Bingospelets namn
Pris per bricka
Vinstandel i procent

Bingospelets namn
Pris per bricka
Vinstandel i procent

Bingospelets namn
Pris per bricka
Vinstandel i procent

Bingospelets namn
Pris per bricka
Vinstandel i procent

Bingospelets namn
Pris per bricka
Vinstandel i procent

Beskrivning för respektive bingospel som ansökan avser ska bifogas. Om ansökan avser fler bingospel ska respektive bingospel beskrivas och beskrivningarna
ska bifogas ansökan.
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2. Krav på konsumentskydd
Har sökanden rutiner och bemanning för hantering av klagomål och andra frågor om de spel som
ansökan avser?

JA

NEJ

3. Spelregler
Spelregler för respektive bingospel ansökan avser inklusive beskrivning av eventuellt
dragningsförfarande ska bifogas

BIFOGAS

BIFOGAS EJ

BIFOGAS

BIFOGAS EJ

4. Vinstplan
Vinstplaner för respektive bingospel som ansökan avser ska bifogas
5. Bingokontrollutrustning
Namn på bingokontrollutrustningen

Teknisk utrustning

Manuell utrustning

Adressuppgifter där spelsystemet är placerat

Postnummer

Ort

Land

Om spelsystemet/bingokontrollutrustningen är placerat på flera platser ska dessa beskrivas och bifogas ansökan.

6. Högre vinstvärde än ett (1) prisbasbelopp
Ansökan om högre vinstvärde än ett (1) prisbasbelopp

JA

NEJ

Vinstnivåernas värde
Antal vinstnivåer som överstiger ett (1) prisbasbelopp
Om ni svarat JA ovan och ansökan avser högre vinstvärde än ett prisbasbelopp, ange vilka särskilda skäl föreningen anser föreligga för detta.

Om de särskilda skälen inte ryms ovan ska dessa skriva ner i bilaga och bifogas ansökan.

7. Uppgifter om bingospelets omfattning
Bingospelets totala beräknade omsättning under licenstiden

SEK

Beräknad avkastning för bingospelet under sökt licenstid

SEK

Högsta möjliga vinst under sökt licenstid

SEK

Kommer vinstplan/vinstplanerna anslås i spellokalen
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Vägledning
Licens för att tillhandahålla spel till förmån för
allmännyttiga ändamål får ges till en ideell förening
eller registrerat trossamfund som, enligt sina
stadgar, ska ha till huvudsakligt syfte att främja ett
allmännyttigt ändamål inom landet, bedriva
verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant
ändamål och inte vägrar någon inträde som
medlem om inte särskilda skäl föreligger.
Föreningen eller trossamfundet ska även ha behov
av lotteriinkomster för sin verksamhet.
Licens får inte ges till kasinospel, onlinebingo,
penningautomater, värdeautomater eller datorsimulerat automatspel.
Punkt 1. Spelutbud
Licens till att tillhandahålla spel till förmån för
allmännyttigt ändamål får ges om det kan antas
att lotteriet kommer att ge licenshavaren skälig
avkastning och att denna kommer att användas
för det allmännyttiga ändamålet. Sökanden ska
därför bifoga en redogörelse för hur spelutbudets
avkastning beräknats inklusive den bakomliggande
beräkningen.
Sökanden ska beskriva hur avkastningen från
spelverksamheten ska fördelas mellan förmånstagarna. För det fall det endast finns en förmånstagare räcker det med att ange den förmånstagarens namn. Beskrivningen ska bifogas ansökan.
Sökanden ska lämna in en beskrivning av
respektive bingospel som ansökan avser.
Punkt 2. Krav på konsumentskydd
En licenshavare ska informera en spelare om vilka
bingospel som erbjuds, kostnaderna för deltagande
och vart spelaren kan rikta frågor eller klagomål.
Minderårigas deltagande i spel och problemspelande ska förebyggas och motverkas. Vidare ska
bingospelen vara rättvisa och pålitliga, vinster från
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bingospelen ska betalas ut och spelreglerna ska
vara klara, tydliga och lättillgängliga. En spelare ska
också kunna framföra klagomål rörande bingospelet direkt till licenshavaren och kunna få svar på
frågor och synpunkter. Därför finns det krav på att
det finns rutin för hantering av klagomål och andra
frågor.
Punkt 3. Spelregler
Spelregler för respektive bingospel som ansökan
avser ska bifogas. Av spelreglerna för bingospelet
ska det tydligt framgå hur spelen går till.
Punkt 4. Vinstplan
Vinstplan inklusive beskrivning av eventuell
fördelningsvinstdragning och eventuella villkor för
vinstpott för samtliga bingospel som ansökan avser
ska bifogas.
Vinstplanen ska minst innehålla information om:
o Brickpris
o Vinstandel i procent
o Högsta möjliga vinst i respektive spel
o Uppgifter om eventuell fördelningsvinstdragning
o Eventuella villkor för vinstpott
Värdet av vinsterna från bingo ska under licenstiden motsvara minst 35 procent av värdet av
insatserna i spelet under samma tid.
Punkt 5. Bingokontrollutrustning
Om sökanden har bingokontrollutrustning ska den
vara placerad i Sverige. Ange namn på bingokontrollutrustningen, adressuppgifter till den plats
där bingokontrollutrustningen är placerad samt om
bingokontrollutrustningen är manuell eller teknisk
Ett spelsystem får under vissa förutsättningar, se
16 kap. 2 § spellagen,(2018:1138) vara placerade
utanför Sverige. Sökanden måste då begära
undantag för placeringen i samband med ansökan
om licens hos Spelinspektionen.
Om spelsystemet är placerat på flera platser än vad
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det finns plats för på blanketten ska dessa platser
anges och bifogas spelkonceptbeskrivningen.
Punkt 6. Högre vinstvärde än ett (1) prisbasbelopp
Om sökanden avser att ha en eller flera vinster
som överstiger ett (1) prisbasbelopp ska detta
anges här. Om svaret är JA ska de särskilda skäl
som föreningen anser föreligger för att
tillhandhålla sådana vinster anges.
I prop. 1993/94:182 till lotterilagen (1994:1000) s.
25 anges att det i vissa fall i samband med större
bingospel, som anordnas inom ett större område
t.ex. riksomfattande, i flera län eller i ett storstadsområde bör vara möjligt att tillhandahålla spel med
högre vinstvärde än ett prisbasbelopp. De fall som
avses är när ett bingospel av större omfattning
anordnas i syfte att stimulera och vidmakthålla
intresset för föreningsdrivna bingospel och där
avkastningen från bingospelet utgör en viktig
inkomstkälla för de ideella föreningarna.
Punkt 7. Uppgifter om bingospelets omfattning
Under denna punkt ska uppgifter om bingospelet
lämnas. De uppgifter som efterfrågas är bingospelets totala beräknade omsättning under sökt
licenstid, bingospelets totala beräknade avkastning
under sökt licenstid, högsta möjliga vinst under
sökt licenstid och om vinstplanen/vinstplanerna
anslås i spellokalen eller på den plats där bingospelet bedrivs.
Bilagor som ska bifogas spelkonceptbeskrivningen
1. Beräkning av bingospelets avkastning under
sökt licenstid.
2. Beskrivning av hur avkastningen ska fördelas
för bingospelet.
3. Spelregler för respektive bingospel.
4. Vinstplan för respektive bingospel
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