KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Datum

2019-05-21

§ 188

Avgifter utifrån spellagen
KS/2019:384

1.2.1

Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om följande avgifter enligt Spellagen (2018:1138):
-

registreringsavgift på 500 kr för tillståndsregistrering

-

kontrollarvode på 3 % av lotteriets planerade försäljning, dock högst 9000 kr per lotteri.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Spellagen (2018:1138) får avgifter för registrering och tillsyn (kontrollantarvode) tas ut av
kommunen. Registreringsavgiften avser registrering av tillstånd och kontrollantarvodet är arvode
till den kontrollant som kommunen utser.
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår i beslut 2019-02-28 § 15 att
-

registreringsavgiften ska vara 500 kr

-

kontrollantarvodet ska vara 3 % av lotteriets planerade försäljning, dock högst 9000 kr
per lotteri.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-25 Förslag: Kommunfullmäktige beslutar
om följande avgifter enligt Spellagen (2018:1138):
-

registreringsavgift på 500 kr för tillståndsregistrering

-

kontrollarvode på 3 % av lotteriets planerade försäljning, dock högst 9000 kr per
lotteri.

Nämnden för Kultur & Fritid 2019-02-28 § 15 Förslag: Beslut – förslag till beslut i
kommunfullmäktige
Ändra i nämndens för Kultur & Fritid reglemente ”Delegering från kommunfullmäktige” med
anledning av att Lotterilagen ersatts med ny Spellag. Följande lydelse föreslås ”Ansvara för
beslut i de fall Spellagen är tillämplig (2018:1138).
Fastställa en registreringsavgift på 500 kr för tillståndsregistrering.
Beslut i nämnden för Kultur & Fritid

Expedierat/bestyrkt
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Anta anvisningar för registreringslotteri enligt ny Spellag från januari 2019,
vilket innebär att redovisning ska ske efter varje genomfört lotteri och att kontrollantarvodet
utgår med 3% av lotteriets planerade försäljning, dock högst 9 000 kronor per lotteri.
Tjänsteskrivelse förvaltningen för Kultur & Fritid, Ny Spellag – registreringslotteri 2019-02-07
Förslag till beslut under sammanträdet
Ordförande Hans Forsberg (M) yrkar på redaktionell ändring för att tydliggöra skillnader mellan
tidigare reglemente och nytt förslag.
Beslutsgång
Ordförande Hans Forsberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, det vill säga eget
yrkande, och att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller det.
Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Fritid

Expedierat/bestyrkt

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-04-25
Diarienummer

KS/2019:178

Avgifter enligt spellagen
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar om följande avgifter enligt Spellagen (2018:1138):
-

registreringsavgift på 500 kr för tillståndsregistrering

-

kontrollarvode på 3 % av lotteriets planerade försäljning, dock högst 9000 kr per lotteri.

Sammanfattning av ärendet
Enligt Spellagen (2018:1138) får avgifter för registrering och tillsyn (kontrollantarvode) tas ut av
kommunen. Registreringsavgiften avser registrering av tillstånd och kontrollantarvodet är arvode till
den kontrollant som kommunen utser.
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår i beslut 2019-02-28 § 15 att
-

registreringsavgiften ska vara 500 kr

-

kontrollantarvodet ska vara 3 % av lotteriets planerade försäljning, dock högst 9000 kr per
lotteri.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2019-04-25
Nämnden för Kultur & Fritid 2019-02-28 § 15
Tjänsteskrivelse förvaltningen för Kultur & Fritid, Ny Spellag – registreringslotteri 2019-02-07
Beslutet skickas till
Nämnden för Kultur & Fritid

Kommunledningskontoret
Katarina Eiderbrant
0300-83 40 16
katarina.eiderbrant@kungsbacka.se
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Beskrivning av ärendet
Kommunen är ansvarig för så kallade registreringslotterier enligt Spellagen (2018:1138). Uppgiften
sköts av nämnden för Kultur & Fritid.
Enligt Spellagen (2018:1138) får avgifter för registrering och tillsyn (kontrollantarvode) tas ut av
kommunen.
Registreringsavgiften avser registrering av tillstånd. Enligt tidigare beslut av kommunfullmäktige
1995-12-14 § 185 är tillståndsavgiften 100 kr per påbörjad insats om 100 000 kr, lägsta avgift är dock
300 kr och högsta 800 kr. Nu föreslås en registreringsavgift på 500 kr.
Kommunen ska utse en kontrollant för varje registreringslotteri. Kommunen beslutar om arvodet och
föreningarna betalar ut arvodet. Idag är kontrollantarvodet 3 % av lotteriets totala insatsbelopp med
begränsning på 9 000 kr vid större lotterier med en insats över 300 000 kr. Den föreslås vara
oförändrad.
Kommunfullmäktige ska, enligt kommunallagen, besluta om taxor och avgifter.
Nämnden för Kultur & Fritid föreslår i beslut 2019-02-28 § 15 att
-

registreringsavgiften ska vara 500 kr

-

kontrollantarvodet ska vara 3 % av lotteriets planerade försäljning, dock högst 9000 kr per
lotteri.

Katarina Eiderbrant
Specialist administration

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-02-07
Diarienummer

KFT/2019:30

Ny Spellag - registreringslotteri i Kungsbacka kommun
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
Ändra i nämndens för Kultur & Fritid reglemente ”Delegering från kommunfullmäktige” med
anledning av att Lotterilagen ersatts med ny Spellag. Följande lydelse föreslås ”Ansvara för beslut i de
fall Spellagen är tillämplig (2018:1138).
Fastställa en registreringsavgift på 500 kr för tillståndsregistrering.
Förslag till beslut i nämnden för Kultur & Fritid
Anta anvisningar för registreringslotteri enligt ny Spellag från januari 2019, vilket innebär att
redovisning ska ske efter varje genomfört lotteri och att kontrollantarvodet utgår med 3% av lotteriets
planerade försäljning, dock högst 9000 kronor per lotteri.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens reglemente
I nämndens för Kultur & Fritid reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2018-06-14, § 108, finns
delegering angående Lotterilagen som innebär att nämnden ansvarar för beslut i de fall lagen är
tillämplig. Med anledning av ny Spellag behöver denna formulering ändras.
Registrering och tillstånd
I samband med ny Spellag (2018:1138) som trädde i kraft 2019-01-01 ansvarar kommunen enbart för
så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.
I och med den nya lagen försvinner alla tidigare lotteritillstånd såsom §§ 11, 15, 16 och 17 och ersätts
med registreringslotterier.
Allmänt
Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen
ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.
6 kap 9-11 § Spel för allmännyttiga ändamål i Spellagen

Kultur & Fritid
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Registrering
En förening ska registreras av kommunen för att få arrangera lotterier för högst 33 1/3 prisbasbelopp
under en femårsperiod.
Kommunen ska tillsätta en kontrollant för varje registreringslotteri och kommunen ska fastställa
arvodet till kontrollanten. Arvodet ska betalas av föreningarna.
Lagen anger att senast 15 februari varje år ska föreningen redovisa de lotterier som man haft under det
gångna året. Kontrollanten ska senast 1 april varje år och i samband med att tiden för registreringen
löper ut redovisa årets sammanlagda lotterier.
18 kap 10 § Tillsyn och andra åtgärder i Spellagen)
Förvaltningen anser att redovisning ska ske efter varje genomfört lotteri.
Avgifter
Avgifter för registrering och tillsyn (kontrollantarvode) får tas ut enligt Spellagen.
Registreringsavgiften, som föreslår vara 500 kronor, fastställs av kommunfullmäktige.
Kontrollantarvode, som fastställs av nämnden för Kultur & Fritid, föreslås vara 3% av lotteriets
planerade försäljning. Maximal avgift är 9000 kr per lotteri.
20 kap 1 § Avgifter och överklagande i Spellagen
Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2019-02-07
Reglemente nämnden för Kultur & Fritid, fastställd av KF 2018-06-14
Spellag (2018:1138)
Anvisningar för ansökan om registrering för lotteri
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Ulrika Granfors
Förvaltningschef

KUNGSBACKA KOMMUN

PROTOKOLLSUTDRAG

Nämnden för Kultur & Fritid

Datum

2019-02-28

§ 15

Ny Spellag - registreringslotteri i Kungsbacka kommun
KFT/2019:30

1.1.3.1

Beslut – förslag till beslut i kommunfullmäktige
Ändra i nämndens för Kultur & Fritid reglemente ”Delegering från kommunfullmäktige” med
anledning av att Lotterilagen ersatts med ny Spellag. Följande lydelse föreslås ”Ansvara för
beslut i de fall Spellagen är tillämplig (2018:1138).
Fastställa en registreringsavgift på 500 kr för tillståndsregistrering.
Beslut i nämnden för Kultur & Fritid
Anta anvisningar för registreringslotteri enligt ny Spellag från januari 2019,
vilket innebär att redovisning ska ske efter varje genomfört lotteri och att kontrollantarvodet utgår
med 3% av lotteriets planerade försäljning, dock högst
9 000 kronor per lotteri.
Sammanfattning av ärendet
Nämndens reglemente
I nämndens för Kultur & Fritid reglemente, antaget av kommunfullmäktige
2018-06-14, § 108, finns delegering angående Lotterilagen som innebär att nämnden ansvarar för
beslut i de fall lagen är tillämplig. Med anledning av ny Spellag behöver denna formulering
ändras.
Registrering och tillstånd
I samband med ny Spellag (2018:1138) som trädde i kraft 2019-01-01 ansvarar kommunen enbart
för så kallade registreringslotterier. All annan tillståndsgivning ansvarar Spelinspektionen för.
I och med den nya lagen försvinner alla tidigare lotteritillstånd såsom §§ 11, 15, 16
och 17 och ersätts med registreringslotterier.
Allmänt
Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.
Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.
6 kap 9-11 § Spel för allmännyttiga ändamål i Spellagen

Expedierat/bestyrkt
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Nämnden för Kultur & Fritid

PROTOKOLLSUTDRAG
Datum

2019-02-28

Registrering
En förening ska registreras av kommunen för att få arrangera lotterier för högst
33 1/3 prisbasbelopp under en femårsperiod.
Kommunen ska tillsätta en kontrollant för varje registreringslotteri och kommunen ska fastställa
arvodet till kontrollanten. Arvodet ska betalas av föreningarna.
Lagen anger att senast 15 februari varje år ska föreningen redovisa de lotterier som man haft
under det gångna året. Kontrollanten ska senast 1 april varje år och i samband med att tiden för
registreringen löper ut redovisa årets sammanlagda lotterier.
18 kap 10 § Tillsyn och andra åtgärder i Spellagen)
Förvaltningen anser att redovisning ska ske efter varje genomfört lotteri.
Avgifter
Avgifter för registrering och tillsyn (kontrollantarvode) får tas ut enligt Spellagen.
Registreringsavgiften, som föreslår vara 500 kronor, fastställs av kommunfullmäktige.
Kontrollantarvode, som fastställs av nämnden för Kultur & Fritid, föreslås vara 3% av lotteriets
planerade försäljning. Maximal avgift är 9 000 kr per lotteri.
20 kap 1 § Avgifter och överklagande i Spellagen
Beslutsunderlag
Kultur & Fritids tjänsteskrivelse, 2019-02-07
Reglemente nämnden för Kultur & Fritid, fastställd av KF 2018-06-14
Spellag (2018:1138)
Anvisningar för ansökan om registrering för lotteri
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Expedierat/bestyrkt

