ANSÖKAN OM LICENS

- tillhandahålla spel för allmännyttigt ändamål,
bingo enligt 6 kap. spellagen (2018:1138)

Datum

Uppgifter om sökanden
1. Sökande (om flera sökanden bifoga bilaga med uppgifter för samtliga sökanden)
Namn

Org.nr

Svenskt org.nr

Postadress

Besöksadress

Faktureringsadress

Postnummer

Ort

Land

E-postadress

2. Kontaktperson och firmatecknare
Namn på kontaktperson
Adress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

E-postadress som ska användas i kontakten med sökanden

Har kontaktpersonen behörighet att företräda sökanden:
Under licensprövning?

JA

NEJ

Under licenstiden?

JA

NEJ

Ska kontaktpersonen även vara behörig delgivningsmottagare?

JA

NEJ

Beskriv behörigheten

Av 2 kap. 3 § spelförordningen (2018:1475) framgår att den som ansöker om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen kan kommunicera med
under ansökningsförfarandet och under licensens giltighetstid.
Vem är behörig firmatecknare?
Vem är behörig delgivningsmottagare om annan än kontaktpersonen?
Adress till delgivningsmottagare

Postnummer

Telefonnummer

E-postadress
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3. Ledning och styrelse
Namn

Roll/Befattning

Ledning/Styrelse
Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Ledning

Styrelse

Med ledning avses det som framgår av 2 kap. 2 § spelförordningen (2018:1475). Den som ingår i ledning eller styrelse ska fylla i och underteckna bilaga A.
Om det finns flera lednings- eller styrelsepersoner ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.

4. Namnge nyckelfunktioner
Ansvarar för

Namn

Ekonomin för spelverksamheten
Regelefterlevnaden
Spelprogramvaran och driften av spelet
Ovanstående personer ska fylla i och underteckna bilaga A.

5. Medlemsföreningar om sökanden är en paraplyförening
Ange namn på samtliga föreningar som är medlemmar i den sökande föreningen:

Om det finns fler medlemsföreningar i sökanden än vad som kan anges ovan ska dessa skrivas ned och bifogas ansökan.

Uppgifter om ansökt licens
6. Licenstid
Ansökan avser licens tidigast fr.o.m. [år, mån, dag]

Spelinspektionen
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Ange önskad licenstid

spelinspektionen.se

ANSÖKAN OM LICENS

- tillhandahålla spel för allmännyttigt ändamål,
bingo enligt 6 kap. spellagen (2018:1138)

7. Spelform som ansökan avser
Variantbingo

JA

NEJ

Automatbingo

JA

NEJ

Storbingo

JA

NEJ

Vid storbingo - ange hur ofta spelet ska bedrivas

8. Uppgifter om spelplatsen
Spelplatsens namn
Besöksadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer

9. Samordnad bingo
Avser ansökan deltagande i samordnad bingo?

JA

NEJ

Huvudhall

Spelperiod

Besöksadress

Postnummer

Ort

Telefonnummer
Deltagande hallar, namn och adress ska skrivas ned i bilaga och bifogas ansökan.

10. Bingokontrollutrustning
Namn på bingokontrollutrustningen

Teknisk utrustning

Manuell utrustning

Adressuppgifter där spelsystemet är placerat
Postnummer

Ort

Finns möjlighet att göra kontroll via fjärråtkomst?

Land

JA

NEJ

Om spelsystemet/bingokontrollutrustningen är placerad på flera platser ska dessa anges och bifogas ansökan.

11. Högre vinstvärde än ett (1) prisbasbelopp
Ansökan om högre vinstvärde än ett (1) prisbasbelopp
Vinstnivåernas värde [SEK]

JA

NEJ

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.
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12. Uppgifter om bingospelets omfattning
Bingospelets totala beräknade omsättning under sökt licenstid

SEK

Beräknad avkastning för bingospelet under sökt licenstid

SEK

Högsta möjliga enskilda vinst i bingospelet under sökt licenstid

SEK

Kommer vinstplanen/vinstplanerna anslås i spellokalen?

JA

NEJ

13. Ekonomisk kalkyl för sökt licenstid
Intäkter

Kalkyl

Procent av summa intäkter

Kalkyl

Procent av summa kostnader

Sålda bingobrickor
Försäljning (pennor, tejp o. dyl.)
Inkomster från värdeautomatspel
Annonsintäkter
Övriga intäkter
Summa intäkter
Kostnader
Licensavgift
Vinster i form av kontanter
Vinster i form av varor
Bingomaterial
Annonskostnader
Lokalhyra
Löner (inkl. soc. avg.)
Kontrollantarvode (inkl. soc. avg.)
Konsultarvode
Övriga kostnader
Summa kostnader

Resultat
14. Uppdragsavtal - ange vilka sökanden har ingått uppdragsavtal med enligt 11 kap. 6 § spellagen
Uppdragstagare
Uppdragstagare
Om det finns flera uppdragstagare ska dessa skrivas ner i bilaga och bifogas ansökan.
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Uppgifter om verksamheten
15. Tillstånd/Licens till spel i andra länder än Sverige?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Ange i vilket land/länder sökanden har spellicens

16. Avslag på ansökan om tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Beskriv

17. Återkallelse av tillstånd/licens till spel i andra länder än Sverige?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Beskriv

18. Har sökanden förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra länder?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Hur stor är den totala förfallna skulden? [SEK]

19. Har sökanden dömts till böter eller företagsbot för förseelse i näringsverksamhet?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Ange för vad

20. Har sökanden fått sanktionsbeslut eller finns överenskommelser med tillsynsmyndigheter?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Ange för vad

21. Har sökanden dömts till ansvar i en civilrättslig tvist?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Ange för vad

22. Har sökanden ansökt om rekonstruktion eller om konkurs?
NEJ

JA - fyll i uppgifter

Beskriv
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23. Sökandens arbete med regelefterlevnad
Har sökanden upprättat en handlingsplan enligt 14 kap. 1 § spellagen (2018:1138)?

JA

NEJ

24. Övrig information

Ange vilka uppgifter sökanden anser omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Ange även varför sökanden anser att det
föreligger sekretess. Spelinspektionen gör en sekretessbedömning i varje enskilt fall och är inte bunden av sökandens uppfattning.

Jag intygar, i egenskap av behörig firmatecknare, att lämnade uppgifter är korrekta
Underskrift

Datum

Namnförtydligande

25. Följande handlingar ska bifogas ansökan om licens
1. Personlig deklaration - Bilaga A

Bifogas

Bifogas ej

2. Beskrivning av hur avkastningen kommer att fördelas

Bifogas

Bifogas ej

3. Kopia av antagna stadgar

Bifogas

Bifogas ej

4. Kopia av protokoll där det framgår beslut om att ansökan om att tillhandahålla spel för allmännyttiga
ändamål

Bifogas

Bifogas ej

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

Bifogas

Bifogas ej

6. Beskrivning av den del av sökandens verksamhet som rör spelverksamhet

Bifogas

Bifogas ej

7. Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för det
senaste avslutade verksamhetsåret

Bifogas

Bifogas ej

8. Sådan redovisning som ska upprättas enligt 6 kap. 1 § Spelinspektionens föreskrifter och allmänna råd
(SIFS 2019:1) om bingo för allmännyttiga ändamål

Bifogas

Bifogas ej

a. underlag för utförd kontroll, provning och certifiering enligt 16 kap. 3 § spellagen,

Bifogas

Bifogas ej

b. underlag som visar de utvärderingsmetoder som använts i kontroll-, provnings- och
certifieringsprocesserna,

Bifogas

Bifogas ej

c. underlag som visar att det ackrediterade organet uppfyller kraven i 3 kap. Lotteriinspektionens
föreskrifter och allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt ackreditering av organ för den
som ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamhet

Bifogas

Bifogas ej

Bifogas

Bifogas ej

9. Handlingar som visar att tekniska krav för spelverksamheten är uppfyllda

10. Om ansökan omfattar samordnad bingo, bilaga med förteckning över deltagande hallar, namn och adress

Följande handlingar ska bifogas för medlemsföreningar om sökanden är en paraplyförening
11. Kopia av antagna stadgar

Bifogas

Bifogas ej

12. Kopia av protokoll där det framgår beslut om att som medlemsförening ingå i paraplyföreningen

Bifogas

Bifogas ej

13. Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse och revisionsberättelse, alternativt årsbokslut, för det
senaste avslutade verksamhetsåret

Bifogas

Bifogas ej
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Vägledning
Behandling av personuppgifter
Spelinspektionen (se kontaktuppgifter nedan) är
personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i
ansökan och senare i ärende med anledning av ansökan.
Uppgifterna behandlas av myndigheten i enlighet
med gällande dataskyddsregelverk. Ändamålet med
behandlingen är att handlägga och besluta i ärenden om
licens, tillstånd och tillsyn enligt spellagen. Behandlingen
är nödvändig som ett led i Spelinspektionens
myndighetsutövning. Uppgifterna registreras i
vårt diarieföringssystem enligt offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) och bevaras för arkivändamål.
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till berörd kommun
och Polismyndigheten. Uppgifterna kan också komma att
lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.
Den registrerade har rätt att få information om vilka
uppgifter vi behandlar om hen. Den registrerade
har också rätt att under vissa förutsättningar begära
rättelse, komplettering, radering och begränsning av
behandlingen samt att i övrigt invända mot behandlingen
av personuppgifterna. Klagomål på myndighetens
personuppgiftshantering kan lämnas till Datainspektionen.
Den registrerade kan också alltid vända sig till
Spelinspektionens dataskyddsombud med frågor om
myndighetens personuppgiftshantering genom att mejla
till dataskyddsombudet@spelinspektionen.se eller ring
0152-650 100.
Ansökan
En ansökan om licens för att tillhandahålla spel för
allmännyttigt ändamål -bingo enligt 6 kap. spellagen ska
skickas till Spelinspektionen.
Spelinspektionen påbörjar handläggningen av en ansökan
om licens först när avgiften är betald. Bestämmelser om
avgifter för att pröva en ansökan om licens finns i 15 kap. 2
§ spelförordningen (2018:1475).
Licens för allmännyttigt ändamål bingo kan ske i form av
Storbingo (Bygdebingo), Variantbingo och Automatbingo
(Hallbingo).
På ansökningsblanketten ska sökanden intyga att lämnade
uppgifter är korrekta. Om sökanden har beviljats licens
genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat
otillbörligt sätt ska Spelmyndigheten återkalla licensen. Om
det är tillräckligt får istället varning meddelas (18 kap. 14 §
spellagen).

Det är sökanden som ansvarar för att översättningen
stämmer överens med originalet. Kopia av
originaldokumenten ska bifogas. Om en efterfrågad
handling innehåller information som inte ingår i den
motsvarande svenska handlingen, behöver endast de delar
som till sitt innehåll motsvarar den svenska handlingen
översättas, om det är möjligt att göra en sådan uppdelning.
Årsredovisningar kan t.ex. vara översatta till svenska i de
delar som motsvarar kraven i en svensk årsredovisning
enligt årsredovisningslagen (1995:1554).
Se till att alla efterfrågade uppgifter i ansökningsblanketten
är ifyllda samt att alla bilagor som ska bifogas finns med
innan ansökan skickas in. Detta underlättar handläggningen
och medför att beslut kan meddelas snabbare.
Storbingo (Bygdebingo)
Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden
(se definition under punkten 3 nedan) ska fylla i och
underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A ska bifogas
ansökan.
Variantbingo och Automatbingo (Hallbingo)
Den som ingår i ledning eller styrelse i sökanden
(se definition under punkten 3 nedan) ska fylla i och
underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A ska bifogas
ansökan.
Paraplyföreningar
Om sökanden är en paraplyförening, dvs. en förening
vars medlemmar endast utgörs av andra föreningar
som uppfyller kraven för att erhålla licens till bingo
enligt 6 kap 5 § spellagen (2018:1138) ska personerna
i paraplyföreningens ledning och styrelse fylla i och
underteckna bilaga A. Samtliga bilaga A ska bifogas
ansökan.

Uppgifter om sökanden
Punkt 1.
Sökande
Med sökande avses den juridiska person som ansöker
om licens. Sökanden ska vara en ideell förening eller ett
registrerat trossamfund.
Om det är fler än en sökande ska uppgifter lämnas för
samtliga sökande. Finns inte plats i fälten på blanketten går
det bra att fylla i uppgifterna i en bilaga.

Punkt 2.
Kontaktperson och firmatecknare
Av 2 kap. 3 § spelförordningen framgår att den som ansöker
om licens ska utse en kontaktperson som Spelinspektionen
Generellt om de handlingar som ska skickas in
kan kommunicera med under ansökningsförfarandet
En ansökan ska bestå av ansökningsblankett och bilagor.
och under licensens giltighetstid. Kontaktpersonen kan
Av ansökan ska det framgå vilka handlingar och dokument
inte ses som behörig att företräda sökanden utan att
som bifogas och vilka som inte bifogas. Det ska tydligt
detta aktivt bekräftas av sökanden. Om sökanden anger
framgå vilka handlingar och dokument som avses.
att kontaktpersonen inte ska vara behörig att företräda
sökanden innebär det att kontaktpersonen inte kommer
Ansökningsblankett och bilagor ska fyllas i på svenska
kunna svara för bolagets räkning. Spelinspektionen
(2 kap. 1 § spelförordningen). Handlingar som ska bifogas
kommer dock alltid att skicka förfrågningar och underlag till
och som inte är på svenska ska vara översatta till svenska.
kontaktpersonen som kommer vara tvungen att förmedla
Översättningen behöver inte vara utförd av en auktoriserad
detta till behörig person.
översättare eller intygas på något särskilt sätt.
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Här ska sökanden också ange om kontaktpersonen
är behörig person att delge, dvs. behörig
delgivningsmottagare. Observera att sökanden ansvarar för
att informera Spelinspektionen om kontaktpersonen under
ansökningsförfarandet eller under licenstiden byts ut.
Firmatecknare/behörig person är den eller de personer
som har rätt att skriva under i föreningens namn.
Punkt 3.
Ledning och styrelse
Ett protokoll som visar styrelsens sammansättning vid
tidpunkten för ansökan ska bifogas. Av protokollet ska
det framgå vilka som ingår i styrelsen och vilka som är
behöriga att teckna firman.
Följande personer anses enligt 2 kap. 2 § spelförordningen
ingår i sökandens ledning:
1. verkställande och vice verkställande direktör
eller någon annan som är ansvarig för driften av
verksamheten,

2. bolagsman, komplementär och kommanditdelägare,
3. firmatecknare och prokurist,
4. förvaltare av stiftelse,

5. den som ansvarar för ekonomin,

6. den som ansvarar för att regler följs,

7. den som ansvarar för spelprogramvaran och driften
av spelet,
8. den som ansvarar för it-säkerheten,

9. den som ansvarar för systemändringar, och

10. den som ansvarar för frågor som rör åtgärder mot
penningtvätt och finansiering av terrorism.
Om bingospelet som ansökan avser bedrivs i mindre
omfattning, och verksamheten därmed inte har personer
som innehar samtliga de befattningar som framgår
av listan ovan, ska de befattningar som är aktuella för
sökandens verksamhet anges.
Bingospel som bedrivs med licens enligt 6 kap. spellagen
undantas från tillämpningen av lagen (2017:630) om
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism i
1 kap 2 § LIFS 2018:11. Person som är ansvarig för frågor
rörande åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism (AML-ansvarig) är därmed inte aktuellt vid
ansökan om licens för bingospel.
Med styrelsen avses samtliga styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter.
Alla personer som ingår i ledning och styrelse ska fylla i
och underteckna en bilaga A. Samtliga bilaga A ska bifogas
ansökan.
Punkt 4.
Nyckelfunktioner
Namnge den eller de som ansvarar för angivna
nyckelfunktioner. Det kan vara flera personer som delar på
ansvaret för en nyckelfunktion. Då ska samtliga personer
anges på blanketten.
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Alla personer som ansvarar för en nyckelfunktion i
sökanden ska fylla i och underteckna en bilaga A. Samtliga
bilaga A ska bifogas ansökan.
Punkt 5.
Medlemsföreningar om sökanden är en paraplyförening
Om sökanden är en paraplyförening ska samtliga föreningar
som är medlemmar i den sökande föreningen anges här.
Finns inte plats i fälten på blanketten går det bra att fylla i
uppgifterna i en bilaga.
Samtliga medlemsföreningar ska bifoga följande:
stadgar, årsredovisning, alternativt årsbokslut, inklusive
verksamhetsberättelse och revisionsberättelse för senast
avslutade verksamhetsåret och kopia av protokoll där
det framgår beslut om att som medlemsförening ingå i
paraplyföreningen som ansöker om licens.

Uppgifter om ansökt licens
Punkt 6.
Licenstid
En licens ska avse en viss tid och får ges för högst fem år.
Punkt 7.
Spelform
Ange vilken typ av bingospel ansökan avser (variantbingo
och automatbingo är bingo i bingohall). Avser ansökan
storbingo ska veckodagar/ speltillfällen när bingospelet ska
bedrivas anges.
Punkt 8.
Uppgifter om spelplatsen
Ange uppgifter om spelplatsen där bingospelet ska
bedrivas.
Punkt 9.
Samordnad bingo (gäller inte storbingo/bygdebingo)
Om ansökan även avser licens till samordnad bingo ska
uppgifter om det samordnade bingospelet lämnas här.
Uppgifter för samtliga deltagande hallar i det samordnade
spelet – namn och adress – ska skrivas ner i bilaga och
bifogas ansökan.
Punkt 10.
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 (bingokontrollutrustningen) får under vissa
förutsättningar, se 16 kap. 2 § spellagen, vara placerade
utanför Sverige. Om spelsystemet ska vara placerat
utanför Sverige ska sökanden ange om sökanden kan ge
Spelinspektionen möjlighet att genomföra tillfredställande
kontroller av spelsystemet med hjälp av fjärråtkomst.
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Punkt 11.
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 12.
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 kommer att anslås i spellokalen eller på den
plats där bingospelet bedrivs.
Punkt 13.
Ekonomisk kalkyl för sökt licenstid
Sökanden ska fylla i beräknade intäkter och kostnader
för bingoverksamheten under licenstiden. Intäkterna och
kostnaderna ska beräknas utifrån försäljning av samtliga
bingobrickor i alla de bingospel som ansökan avser
under hela licenstiden. Kostnaderna ska fördelas enligt de
rubriker som finns i mallen.
Punkt 14.
Uppdragsavtal
Här ska sökanden ange vilka uppdragstagare som
sökanden ingått avtal med. Uppdragsavtalen ska ha
betydelse för spelverksamheten. Det är viktigt att komma
ihåg att den som får licens fortfarande har det fulla
ansvaret för spelverksamheten.
Uppdragstagare kan t.ex. vara spelleverantörer,
betaltjänstleverantörer eller andra företag som sökanden
anlitar för att utföra vissa delar av den operativa driften av
spelverksamheten.

Uppgifter om verksamheten
Punkt 15
Tillstånd/Licens till spel i andra länder än Sverige
Om sökanden har tillstånd eller licens till spel utfärdat
i annat land än Sverige ska det anges vilket land/vilka
länder.

Även beslut som inte har vunnit laga kraft vid tidpunkten
för ansökan ska anges här.
Punkt 17.
Återkallelse av tillstånd/licens i andra länder än Sverige
Om sökanden har fått tillstånd eller licens till spel återkallat
i annat land än Sverige ska följande information lämnas i
ansökan
• vilket land som återkallat tillstånd eller licens,
• vad tillståndet eller licensen som återkallats omfattade,
och
• grunderna för återkallelsen.
Även beslut som inte har vunnit laga kraft vid tidpunkten
för ansökan ska anges här.
Punkt 18.
Förfallna skulder till det allmänna i Sverige eller i andra
länder
Om sökanden har förfallna skulder till stat och kommun,
så kallade allmänna mål, ska detta anges i ansökan. Även
förfallna skulder i allmänna mål utanför Sverige ska anges.
Exempel på skulder i allmänna mål är skatter och böter. Den
sammanlagda förfallna skulden ska anges.
Punkt 19.
Böter eller företagsbot
Om sökanden har ålagts att betala böter eller företagsbot
för brott i näringsverksamheten i Sverige eller andra länder
ska detta anges i ansökan. Ange vad företagsboten avser.
Punkt 20.
Sanktionsbeslut eller överenskommelse med
tillsynsmyndighet
Uppgifter om överträdelser ska lämnas, t.ex. uppgift
om sanktionsbeslut, överenskommelser med
tillsynsmyndigheter eller domar eller myndighetsbeslut av
andra myndigheter än Spelinspektionen. De uppgifter som
begärs in (om överenskommelser med tillsynsmyndigheter,
eller domar eller myndighetsbeslut) är inte begränsade till
viss tid. Även pågående processer kan vara av betydelse
vid Spelinspektionens prövning av en ansökan om licens.
Uppgifter om ett beslut eller en dom ska därför lämnas
även om den har överklagats. Detta mot bakgrund av att
det kan ta flera år innan en dom eller ett beslut vinner laga
kraft.
Punkt 21.
Civilrättsliga tvister
Om sökanden har dömts till ansvar i en civilrättslig tvist i
Sverige ska detta anges i ansökan. Även tvister i Allmänna
reklamationsnämnden ska anges här. Uppgifter behövs
även om dom eller beslut inte vunnit laga kraft. Följande
ska anges
• vad tvisten handlat om, och
• domslut eller beslut.

Punkt 16.
Avslag på ansökan om tillstånd/licens i andra länder än
Sverige
Om sökanden har fått avslag på ansökan om tillstånd
eller licens till spel i annat land än Sverige ska följande
information lämnas i ansökan
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- tillhandahålla spel för allmännyttigt ändamål,
bingo enligt 6 kap. spellagen (2018:1138)

Punkt 22.
Rekonstruktion eller konkurs
Om sökanden har ansökt om rekonstruktion eller ansökt
om att försättas i konkurs i Sverige eller i annat land ska
detta anges här
• var ansökan lämnats in, och
• när ansökan lämnats in.

7.

Punkt 23.
Sökandens arbete med regelefterlevnad
Här ska sökanden ange om en handlingsplan har
upprättats.

För företag som inte behöver upprätta årsredovisning
ska istället årsbokslut och en kopia på den/de bilagor
som har skickats in till Skatteverket i samband med
beslut om inkomsttaxering, för det senaste avslutade
verksamhetsåret ges in. För utländska bolag ska
motsvarande handlingar bifogas ansökan.

Dokumenten ovan ska inte skickas in i samband med
ansökan om licens.
Punkt 24.
Övrig information
Här kan sökanden ange om det finns övriga upplysningar
som kan vara av betydelse för ansökan om licens.

8.

Om sökanden tidigare haft licens för bingospel
för allmännyttiga ändamål ska upprättad
revisionsberättelse över bingospelets räkenskaper från
senaste avslutade licensperioden bifogas ansökan, se
6 kap. 1 § SIFS 2019:1.

9.

Om den beräknade omsättningen för det bingospel
som ansökan avser överstiger fem (5) miljoner kronor
under licenstiden ska handlingar som visar att tekniska
krav för spelverksamheten är uppfyllda bifogas
ansökan, se 16 kap 3 § spellagen och LIFS 2018:8.

Punkt 25. Handlingar som ska bifogas ansökan om
licens
1.

Samtliga ifyllda bilagor A ska bifogas.

2.

En beskrivning av hur bingospelets avkastning ska
fördelas mellan sökandens förmånstagare ska bifogas.
För det fall det endast finns en förmånstagare räcker
det med att ange den förmånstagarens namn.

3.

Kopia av antagna stadgar där det ska framgå att
verksamhetens huvudsakliga syfte är att främja ett
allmännyttigt ändamål.

4.

Av protokollet ska beslutet att ansöka om att
tillhandahålla spel för allmännyttigt ändamål framgå.

5.

Protokollet ska visa styrelsens sammansättning vid
tidpunkten för ansökan om licens.

6.

En verksamhetsbeskrivning ska innehålla en
kortfattad beskrivning av sökandes verksamhet som
rör spelverksamhet och dess omfattning. Denna
beskrivning behövs för att Spelinspektionen ska kunna
göra en bedömning av om sökanden har tillräckliga
resurser. Det vill säga en bedömning av om den
organisation, personal och kompetens som står till
sökandens förfogande står i proportion till den tänkta
verksamheten. Om föreningen uppdrar åt någon
annan att utföra vissa delar av den operativa driften
av spelverksamheten ska detta tydligt framgå. För att
kunna göra en bedömning krävs även en schematisk
översikt och beskrivning av hur verksamheten är
organiserad samt en beskrivning av verksamhetens
nyckelfunktioner, annan personal och deras
kompetens.
För att kunna göra bedömning av sökandens kunskap,
erfarenhet och kompetens ska sökanden beskriva
dess tillgång till personal och deras kompetens. Detta
avser alltså även personal som inte direkt omfattas av
lämplighetsprövningen utan rör en del av sökandens
lämplighet. Kraven på kunskap, erfarenhet och
organisation ställs i relation till omfattningen av den
planerade verksamheten.
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En årsredovisning ska upprättas enligt
bestämmelserna i årsredovisningslagen (1995:1554).
En revisionsberättelse ska innehålla de uppgifter som
framgår av 9 kap. 28-37 §§ aktiebolagslagen (2005:551).
Kravet på årsredovisning och revisionsberättelse gäller
inte för licenshavare vars balansomslutning för vart och
ett av de två senaste räkenskapsåren inte uppgått till 5
miljoner. Se även bokföringslagen (1999:1078) 6 kap 1§
p 8. För utländska bolag ska motsvarande handlingar
bifogas ansökan.

Om den beräknade omsättningen för det bingospel
som ansökan avser understiger fem (5) miljoner kronor
under licenstiden ska handlingar som visar att tekniska
krav för slumptalsgeneratorer 13 kap. LIFS 2018:8 är
uppfyllda bifogas ansökan.
Närmare bestämmelser om tekniska krav finns i
Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd om
tekniska krav samt ackreditering av organ för den som
ska kontrollera, prova och certifiera spelverksamheten
(LIFS 2018:8).
Spelinspektionen har i vissa fall meddelat undantag
från kraven i Lotteriinspektionens föreskrifter och
allmänna råd (LIFS 2018:8) om tekniska krav samt
ackreditering av organ för den som ska kontrollera,
prova och certifiera spelverksamheten. Meddelade
undantag finns publicerade på Spelinspektionens
webbplats.
Handlingar som ska bifogas om ansökan omfattar
samordnad bingo
10. Om ansökan omfattar samordnad bingo ska bilaga
med förteckning över samtliga hallar som deltar i
det samordnade bingospelet bifogas ansökan. Av
förteckningen ska namn på och adress till samtliga
bingohallar anges.
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- tillhandahålla spel för allmännyttigt ändamål,
bingo enligt 6 kap. spellagen (2018:1138)

Handlingar som ska bifogas för medlemsföreningarna
om sökanden är en paraplyförening
11. Kopia av antagna stadgar för samtliga
medlemsföreningar. Av stadgarna ska det framgå att
verksamhetens huvudsakliga syfte är att främja ett
allmännyttigt ändamål.
12. Kopia av protokoll för samtliga medlemsföreningar
där det framgår beslut om att som medlemsförening
ingå i paraplyföreningen som ansöker om licens för
allmännyttigt ändamål.
13. Årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse
och revisionsberättelse för det senaste avslutade
verksamhetsåret för samtliga medlemsföreningar. För
utländska bolag ska motsvarande handlingar bifogas
ansökan.
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