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Delegationsbeslut 2020-09-07 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

 

1. Delegation för avskrivning av fordringar intill ett belopp  

av ett halvt basbelopp per gäldenär (ärende 07 2020) (bil.) 

Dnr 2020-00012 

 

2. Delegationsbeslut: Föreläggande enligt 52 § lotterilagen  

(1994:1000) till Borås Hockey   (bil.) 

Dnr 2020-00003 

 

3. Yttrande rörande hemvärnsmän (ärende 2-4) 

Dnr 2020-00007 

 

 

 

 

               

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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Borås Hockey Club 

kansli@borashockey.se  

 

Föreläggande enligt 52 § lotterilagen (1994:1000) 

Beslut 

Borås Stad förelägger Borås Hockey Club att upphöra med registreringslotterier 

som inte uppfyller kraven i 17 § p. 1 och p. 6 lotterilagen (1994:1000).  

Sammanfattning 

Borås Hockey Club har under våren 2020 utfört lotteri med stöd av föreningens 

registrering enligt 17 § lotterilagen. Lotteriet har dock förmedlats via internet 

och har därför inte endast bedrivits inom kommunen. Enligt 17 § p. 1 

lotterilagen framgår dock att registreringslotterier endast får bedrivas inom den 

eller de kommuner där sammanslutningen är verksam. Föreningen har inte 

heller upplyst om vinstandel i lotteriet. Enligt 17 § p. 6 lotterilagen är ett 

ytterligare krav på registreringslotterier att vinstandelen anges på lottsedlarna, 

lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs. Borås Hockey Clubs lotteri 

har således inte uppfyllt kraven i 17 § lotterilagen för registreringslotteri.  

 

Med stöd av 52 § lotterilagen föreläggs därför föreningen att upphöra med 

registreringslotterier som inte uppfyller kraven i 17 § p. 1 och p. 6 lotterilagen. 

Om föreningen fortsätter att tillhandahålla sådana lotterier har kommunen som 

tillsynsmyndighet skyldighet att vidta ytterligare åtgärder.  

 

Ärendet i sin helhet 

 

Bakgrund m.m.  

Föreningen Borås Hockey Club (org. nr. 864500-9070) har sedan år 2017 haft 

en registrering att arrangera lotterier enligt 17 § lotterilagen i Borås Stad fram till 

2020-09-01. Bestämmelsen i lotterilagen har därefter upphävts och ersatts med 

6 kap. 9 § spellagen (2018:1138). Av p. 5 övergångsbestämmelserna till 

spellagen framgår dock att lotterilagen fortsatt är tillämplig under tillståndstiden 

för kommunala registreringslotterier med gällande tillstånd enligt lotterilagen (se 

prop. 2017/18:220 s. 274). Det är därför den tidigare lotterilagen som är 

tillämplig på Borås Hockey Clubs lotterier som utförs med stöd av 

registreringen.   
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Under våren ställdes samtliga hockeymatcher in för Borås Hockey Clubs 

representationslag. Föreningen gick den 12 mars 2020 ut på sin hemsida med 

information om att man kunde stötta föreningen genom att köpa ”soffbiljett” 

via föreningens webbshop, vilket var en stödåtgärd för föreningen i form av en 

virtuell biljett. I samma meddelande informerades om möjligheten att skänka 

valfri summa till föreningen genom betaltjänsten Swish.  

 

Dagen efter gick föreningen ut på hemsidan med information om att de 

personer som valt att köpa ”soffbiljett” var med i ett lotteri där varje biljett 

motsvarade en lott. Vidare angavs att det i skrivande stund fanns priser från 

sponsorerna till ett värde om ca 50 000 kr och att föreningen skulle återkomma 

med datum för dragning.  

 

Den 17 mars 2020 gick föreningen ut med ny information på hemsidan. Denna 

gång angavs att det påbörjade lotteriet skulle avslutas den sista april 2020, samt 

att lotter kunde köpas genom att skicka en betalning om 50 kr via Swish. Det 

angivna swishnumret var detsamma som tidigare angetts för stödgåvor.  

 

Den 24 mars 2020 var representanter från Borås Hockey Club på möte med 

lotterikontrollanten och stadsjurist där regelverket för registreringslotterier 

diskuterades. Bl.a. informerades föreningen om att kontakt med lotteri-

kontrollanten ska ske innan påbörjat lotteri samt vilka beloppsgränser som 

gäller för registreringslotterier.  

 

Den 9 april 2020 gick föreningen ut med informationen att lotteriet i stället 

skulle avslutas den 15 juni 2020.  

 

Den 25 maj 2020 inkom Borås Hockey Club till utsedd lotterikontrollant med 

information inför planerat lotteri under perioden 27 maj – 15 juni 2020. 

Bifogade handlingar avsåg ekonomisk plan, lista på priser samt skiss för lottens 

utförande. Handlingarna innehöll inte någon närmre information om lotteriets 

genomförande varför det inte föranledde någon anmärkning från kontrollanten. 

Först i samband med dragningen efter avslutad lotteriförsäljning framkom till 

kontrollanten på vilket sätt lotteriet utförts. Det framkom då att lotterna sålts 

via Borås Hockey Clubs hemsida, med betalning via betaltjänsten Swish och 

därefter hanterades lotterna digitalt utan några fysiska lotter. Det framgår inte 

att föreningen haft några närmre uppgifter om vilka som köpt lotter utöver 

uppgiften om vilket telefonnummer som använts för betalningen via Swish. 

 

Borås Hockey Club har getts möjlighet att yttra sig med anledning av 

ovanstående uppgifter och anfört i huvudsak följande. Det är viktigt att 

poängtera att detta inte startade som ett lotteri och grundtanken inte var ett 

lotteri att tjäna pengar på. Syftet var att använda soffbiljetterna för att kunna ge 

något tillbaka till de som ville vara med att få föreningen att överleva. I 

efterhand kan konstateras att saker gick alldeles för fort och att fel har begåtts 

på vägen. Efter kommunikation med kommunen hade marknadsansvarig 
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uppfattat det som att föreningen kunde gå över till en modell med ”sofflotteri”. 

Med facit i hand kan föreningen se att detta var felaktigt uppfattat. De har inte 

fått några anmärkningar tidigare och ämnar se över sina rutiner, kommunicera 

bättre med kommunen samt se till att alla tillstånd är klara innan eventuella nya 

lotterier. Ett återkallande av registreringen eller vite skulle dock få ödesdigra 

konsekvenser för föreningen och dess ungdomar.  

 

Lotteri endast inom kommunen 

I Borås Hockey Clubs registreringsbeslut anges att lotterna endast får säljas 

inom Borås kommun.  

 

Av 17 § p. 1 lotterilagen framgår att ett krav för att lotteri ska få anordnas med 

stöd av registreringen hos kommunen är att lotterierna bedrivs endast inom den 

eller de kommuner där sammanslutningen är verksam. Motsvarande 

bestämmelse finns numera i 6 kap. 9 § p. 1 spellagen. Av förarbetena till 

spellagen (prop. 2017/18:220 s. 120 och s. 308) framgår att aktuellt krav 

flyttades över till nya lagen väsentligen oförändrat och att kravet bl.a. innebär 

att lotterna inte får tillhandahållas online.  

 

Av 21 a § och 21 c § lotterilagen framgår att lotterier som förmedlas via internet 

och mobiltelefoni i stället kräver särskilt tillstånd från Lotteriinspektionen (se 

prop. 2001/02:153 s. 16 ff.).  

 

Borås Hockey Clubs lotteri har förmedlats via internet och inte begränsats till 

tillhandahållande inom kommunen, varför lotteriet inte kan anses ha bedrivits 

endast inom kommunen. Lotteriet har således inte uppfyllt kravet i  

17 § p. 1 lotterilagen.  

 

Information om vinstandel i samband med lotteri 

Av 17 § p. 6 lotterilagen framgår vidare att ytterligare ett krav för att lotteri ska 

få anordnas med stöd av registreringen hos kommunen är att vinstandelen 

anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs.  

 

Borås Hockey Club har gått ut med uppmaning att köpa lotter i lotteriet i mars 

2020. I samband med att Borås Hockey Club den 25 maj 2020 inkom med plan 

för lotteriet påminde kontrollanten föreningen om kravet på att vinstandel 

måste anges på lotten eller på den plats där lotterna säljs. Trots detta framkom 

efter avslutad lotteriförsäljning att information om vinstandel inte 

tillhandahållits. I stället framgår att informationen om vinsterna i lotteriet 

ändrats löpande under lotteriets gång.  

 

Borås Hockey Club har således utfört lotteri utan att informera om vinstandel, 

varför lotteriet inte heller uppfyllt kravet i 17 § p. 6 lotterilagen.  
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Föreläggande 

Borås Hockey Club har under våren 2020 utfört lotteri med stöd av föreningens 

registrering enligt 17 § lotterilagen. Lotteriet har dock förmedlats via internet 

och har därför inte endast bedrivits inom kommunen. Föreningen har även 

brustit i att informera om vinstandel i lotteriet. Lotteriet har därför inte uppfyllt 

kraven i 17 § p. 1 och p. 6 lotterilagen.  

 

Med stöd av 52 § lotterilagen föreläggs därför föreningen att upphöra med 

registreringslotterier som inte uppfyller kraven i 17 § p. 1 och p. 6 lotterilagen. 

Om föreningen fortsätter att tillhandahålla sådana lotterier har kommunen som 

tillsynsmyndighet skyldighet att vidta ytterligare åtgärder. Kommunen har även 

möjlighet att meddela vitesförelägganden samt förbud. 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Borås Hockey Club, Box 639, 503 15 Borås 

2. Lotterikontrollanten 

 

Kommunstyrelsen 

Anna Rusth-Borg 

Stadsjurist 

 

Hur man överklagar  

Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten i Jönköping inom tre veckor från 

det att ni fick del av detta beslut. Beslutet överklagas skriftligt och skickas till 

Borås Stad. Överklagandet ska vara ställt till förvaltningsrätten och ange vilket 

beslut som överklagas, grunden för överklagan och vilken ändring som önskas. 

Överklagandet skickas till Borås Stad, 501 80 Borås eller boras.stad@boras.se  
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