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Instruktion för kontrollanter i föreningslotterier
Uppdraget
Att vara kontrollant innebär att man för kommunens räkning utför ett uppdrag som
ställer stora krav på ordning, noggrannhet och kunnande.
 Kontrollanten har att noga följa kontrollantinstruktionen och vid avvikelse från
bestämmelserna underrätta kommunen om detta.
 Kontrollanten ska i första hand tillvarata allmänhetens och samhällets
gemensamma intresse att alla lotterier bedrivs på lagligt och lämpligt sätt.
 Kontrollanten ska övervaka föreningens lotteriverksamhet och se till att
verksamheten ger skälig avkastning.
 Föreningen ska kunna få råd av kontrollanten. Kontrollanten ska därför
informera sig om gällande lagar och bestämmelser samt delta i av kommunen eller
annan anordnad kontrollantutbildning.
I uppdraget som kontrollant ingår att kontinuerligt följa lotteriets genomförande.
Lotterier anordnade efter registrering enligt 17 § lotterilagen
Efter beslut om registrering hos kommunen ska kontrollanten snarast kontakta
lotteriföreståndaren för genomgång.
Genomgången ska omfatta paragraferna 14, 17, 49 och 50 i lotterilagen. Dessutom
ska Lotteriinspektionens allmänna råd läsas igenom. Särskilt viktigt är att
bestämmelserna om lottryck gås igenom.
Förhandsdragna lotterier
Om lotteriet består av en fast lottsats har dragning och blandning skett i tillverkningen. Kontrollanten ska då kontrollera att det av intyg från tillverkaren framgår att
denne garanterar att lottsatsen innehåller vinster till rätt värde. Dessutom kontrolleras
att uppgifterna som tryckts på lotterna är riktiga och att rätt antal lotter levererats.
Består lottsatsen av tombolalotter med vinst- och nitlotter avser intyget bara antalet
vinst- och nitlotter. Vid lotteri med numrerade lotter i löpande följd (t ex 1 – 10 000)
ska kontrollanten förrätta slumpmässig dragning efter det att lottsatsen levererats. Se
under rubriken Exempel på dragningsförfarande.
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Under pågående lotteri
Efterhandsdragna lotterier
Kontrollanten ska tillsammans med lotteriföreståndaren eller annan av föreningen
utsedd funktionär förrätta dragning senast den dag som angivits på lottsedeln. Osålda
lotter ska tas omhand och kontrollräknas av kontrollanten innan dragning sker. För
både förhands- och efterhandsdragna lotterier gäller att dragning ska ske på alla lotter
som ingår i lotteriet. Även osålda lotter vid efterhandsdraget lotteri ska vara med i
dragningen. Vinster som utfaller på osålda lotter tillfaller lotteriet. Om det från
anordnarens sida finns önskemål om att alla vinster ska falla ut, vilket kan vara fallet
om vinsterna är skänkta, får kontrollanten medge att dragning sker på endast sålda
lotter. Detta gäller dock bara vid efterhandsdragna lotterier.
Lotteriets förvaltning
Lotteriet ska förvaltas skilt från föreningens övriga räkenskaper. Vid omfattande
lotteriverksamhet bör särskilt konto öppnas. Ett lotteri får endast belastas med
kostnader som hör till lotteriet.
Exempel på dragningsförfarande
Det enklaste sättet att förrätta dragning är att göra det manuellt med hjälp av
knappsatser.
Använd tre knappsatser, två numrerade 00-99 och en numrerad 0-9. Med dessa satser
kan upp till 100 000 lotter dras.
Om lotteriet innehåller 100 000 lotter indela dessa enligt följande: 10 00 00.
Knappsatsen 0-9 används för att dra de två första siffrorna.
Knappsatserna 00-99 används för att dra de övriga två siffergrupperna.
En knapp dras ur varje sats och läggs väl synlig på bordet.
Protokollföraren skriver ned numret.
Därefter ska alla knappar tillbaka i satserna igen och nästa nummer dras. Om nummer
00000 skulle dras innebär det att lott 100 000 vunnit.
Dragning av slutsiffror
Förutsättning: 100 000 lotter
Så här många vinster utfaller vid olika antal slutsiffror:
Två slutsiffror
Tre slutsiffror
Fyra slutsiffror

T ex 18
T ex 445
T ex 1678

1 000 vinster
100 vinster
10 vinster
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Dragningen ska ske helt slumpmässigt där alla i lotteriet ingående lotter har lika chans
till vinst. Detta innebär att dragningen ska börja med högsta vinsten och därefter i
fallande ordning.
Någon styrning av dragningen så att en jämn fördelning över lotteriets nummer sker
får inte förekomma.
Lott som utfallit med vinst på tidigare nummer i dragningen ska inte också kunna
vinna en lägre vinst.
Dragningslistan kontrolleras och undertecknas av kontrollanten.
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