Instruktion för
lotteriföreståndare

Lotteriföreståndaren ska:
Bestämma tidpunkt med kontrollant och eventuellt serviceföretag för genomgång av lotteriet. Genomgången bör
innehålla information om lotteriets upplägg där ingår bland
annat vinstplan, lottdistribution, marknadsföringsplaner och
dragningar.
Ansvara för att lotter eller motsvarande och övrig information får det utseende och innehåll som kontrollanten
godkänt.

Uppdraget
Lotteriföreståndarens uppdrag är att ansvara för att lotteriverksamheten bedrivs på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt
och i enlighet med meddelade tillstånd, föreskrifter, villkor och
bestämmelser.
Det innebär bland annat en skyldighet att se till att alla personer
som har en uppgift i samband med driften av lotteriverksamheten
får utförlig och noggrann information om hur och enligt vilka
villkor och bestämmelser lotteriet ska bedrivas.
Lotteriföreståndaren är en viktig förutsättning för en väl fungerande kontroll och tillsyn, som kan arbeta förebyggande men även
ingripa vid överträdelser. Det är viktigt att lotteriföreståndaren tar
aktiv del av lotteriets skötsel.
Det är önskvärt att lotteriföreståndaren har en viss erfarenhet av
ekonomisk förvaltning och redovisning, särskilt om lotterierna är
av större omfattning.

Närvara vid dragningar i lotteriet, eller utse ersättare, samt se
till att erforderlig personal finns tillgänglig för dragningen.
Ansvara för att kontakterna mellan lotteriet, tillståndsmyndigheten och kontrollanten fungerar.
Ansvara för att frågor och klagomål från allmänheten besvaras utan dröjsmål och i viktiga frågor samråda med kontrollanten.
Informera kontrollanten om väsentliga frågor som rör tillsyn
och kontroll över lotteriet och rådgöra med denne i tveksamma fall.
Ansvara för att marknadsföring och trycksaker för lotteriet
inte strider mot lotterilagen, tillstånd och villkor.
Ansvara för att innehållet i den officiella dragningslistan
överensstämmer med den dragning som utförts.
Ansvara för att redovisning av lotteriet lämnas till kontrollanten inom given tid.
Meddela tillståndsmyndigheten omedelbart om uppdraget
som lotteriföreståndare inte kan utföras.
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På vår hemsida, lotteriinspektionen.se,
finns ytterligare information och dokument
som vi sammanställt för att underlätta ert
arbete i dessa frågor.

