BILAGA C

- Spelkonceptbeskrivning för spel för allmännyttigt ändamål, enligt 6 kap. spellagen
(2018:1138) ver 1.0
1. Spelutbud - Ange de spel ansökan avser
Lotteri landbaserat

JA

NEJ

Lotteri online

JA

NEJ

Landbaserad bingo

JA

NEJ

Försäljning genom ombud

JA

NEJ

Eget ombud

JA

NEJ

Kommer vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller där lotteriet bedrivs

JA

NEJ

Ange försäljningsområde för spelverksamheten

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 lotteri
Lotteriets namn

Antal lotter

Online

Landbaserat

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Lotteriets namn

Fördelningsdragning

Efter försäljning
Antal lotter

JA
Online

NEJ

Landbaserat

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Lotteriets namn

Fördelningsdragning

Efter försäljning
Antal lotter

JA
Online

NEJ

Landbaserat

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Lotteriets namn

Fördelningsdragning

Efter försäljning
Antal lotter

JA
Online

NEJ

Landbaserat

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning
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Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ
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Uppgifter om respektive lotteri
Lotteriets namn

Antal lotter

Online

Landbaserat

Lottpris

Lägsta vinstvärde

Högsta vinstvärde

Sammanlagt insatsbelopp

Sammanlagt vinstvärde

Vinstandel i procent

Dragning sker

Före försäljning

Efter försäljning

Fördelningsdragning

JA

NEJ

Beskrivning för respektive spel som ansökan avser ska bifogas. Om ansökan avser fler lotterier/spel ska respektive lotteri/spel beskrivas och beskrivningarna ska
bifogas ansökan.

2. Ansökan om undantag
Avser ansökan undantag från förbudet att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spelet?

JA

NEJ

Avser krediten köp av lotter för viss tid?

JA

NEJ

Uppgår det sammanlagda kreditbeloppet till högst 1/40 prisbasbelopp?

JA

NEJ

JA

NEJ

JA

NEJ

3. Krav på konsumentskydd
Har sökanden rutiner och bemanning för hantering av klagomål och andra frågor om de
spel som ansökan avser?
Om sökanden avser att öppna ett spelkonto för sina registrerade spelare, finns regler och rutiner för
hantering av spelkonto och spelarens tillgodohavanden
4. Spelregler
Spelregler för respektive lotteri ansökan avser inklusive beskrivning av eventuellt
dragningsförfarande ska bifogas

BIFOGAS

BIFOGAS EJ

BIFOGAS

BIFOGAS EJ

5. Vinstplan
Vinstplaner för respektive lotterier som ansökan avser ska bifogas
6. Spelsystem

Adressuppgifter där spelsystemet är placerat
Adress/Lägenhetsnummer

Postnummer

Ort

Land
Om spelsystemet är placerat på flera platser ska dessa beskrivas och bifogas ansökan.
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Vägledning
Punkt 1. Spelutbud
Sökanden ska med fullständiga beskrivningar av respektive
spel beskriva de spel som ansökan avser. Beskrivningen för
respektive spel ska vara så detaljerad och precis så att spelmyndigheten kan göra en bedömning av spelformen, spelet,
förutsättningarna för spelet som ska vara lämpligt ur allmän
synpunkt och bedrivas på ett sunt och säkert sätt.
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.
Om lotteri ska tillhandahållas genom ombud ska ombudsverksamheten beskrivas och bifogas ansökan.
Eventuella nitlotts-, fördelnings-, högvinstdragningar och
andra typer av dragningar samt en dragningsinstruktion om
dragningen sker utanför spelsystemet ska ingå i beskrivningen för respektive lotteri.
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.
Licens att tillhandahålla spel för allmännyttigt ändamål får
ges till den som enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte
att främja allmännyttigt ändamål inom landet.
Begärda uppgifter ska lämnas för respektive lotterier som
ansökan avser. Om ansökan avser fler lotterier ska dessa beskrivas var för sig och bifogas ansökan.
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Punkt 2. Ansökan om undantag
Det är inte tillåtet för en licenshavare eller ett spelombud att
erbjuda eller lämna kredit för insatser i ett spel. Det finns ett
begränsat utrymme för spelmyndigheten att göra undantag
från kreditförbudet för s.k. prenumerationslotterier som sker
till förmån för allmännyttiga ändamål och till låga belopp.
För det fall sökanden vill skicka lotten med post till lottköparen tillsammans med en faktura måste sökanden specifikt
ange i ansökan om ett undantag för ett sådant tillvägagångssätt.
För det fall lottköparen inte skulle betala fakturan i tid så
innebär det ändå att den köpta lotten deltar i lotteriet, vilket
är ett deltagande i lotteriet genom kredit.
Punkt 3. Krav på konsumentskydd
En licenshavare ska informera en spelare om vilka spel 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
spelen vara rättvisa och pålitliga, vinster från spelen ska betalas ut och spelreglerna ska vara klara, tydliga och lättillgängliga. En spelare ska också kunna framföra klagomål rörande
spelen direkt till licenshavarna och kunna få svar på frågor
och synpunkter. Därför finns det krav på att det finns rutiner
och bemanning av en kundtjänst för hantering av klagomål
och andra frågor.
Punkt 4. Spelregler
Spelregler för respektive lotteri som ansökan avser ska bifogas. Av spelreglerna för lotterierna ska det tydligt framgå hur
spelen går till.
Punkt 5. Vinstplan
Vinstplan inklusive beskrivning av eventuell fördelningsdragning och eventuella villkor för vinstpott för samtliga lotterier
som ansökan avser ska bifogas. Om flera varianter av lotter
med olika namn eller utseende delar på samma vinstplan ska
detta beskrivas.
Vinstplanen ska minst innehålla information om:
o Antal lotter per produkt
o Lottpris
o Lägsta vinstvärde
o Sammanlagt vinstvärde
o Vinstandel i procent
o En beskrivning av hur vinstandel eller vinstplan ska kommuniceras med spelarna
o Uppgifter om eventuell fördelningsdragning
o Eventuella villkor för vinstpott
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Värdet av vinsterna från ett annat lotteri än bingo ska under
licenstiden motsvara minst 35 procent och högst 50 procent
av värdet av insatserna i lotteriet under samma tid.
För lotterier som har en i förväg fastställd vinstplan, och som
bedrivs i flera län, får beräkningen av vinsternas värde baseras på en bedömning av ett sannolikt vinstutfall.
Punkt 5. Spelsystem
Om sökanden har spelsystem ska det vara placerat i Sverige.
Ange adress och uppgifter till var spelsystem är placerade.
Ett spelsystem får under vissa förutsättningar, se 16 kap. 2 §
spellagen, 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 det finns
plats för på blanketten ska dessa platser anges och bifogas
spelkonceptbeskrivningen.
Bilagor som ska bifogas spelkonceptbeskrivningen
1. Beskrivning av respektive lotteri
2. Beräkning av spelets avkastning
3. Beskrivning av hur avkastningen ska fördelas för respektive spel.
4. Spelregler för respektive lotteri
5. Vinstplan för respektive lotteri
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