
Riktlinjer för Bingo  
och lotterier

Bingospel kräver tillstånd, som 
sökes hos länsstyrelsen, medan 
lotterier kan få anordnas utan 

tillstånd. Kolla vad som gäller!

Bingo
Länsstyrelsen konstaterar att i princip allt Bingo- 
spel kräver tillstånd. Undantag är Bingospel som 
inte anordnas för allmänheten. Exempel på detta 
är när goda vänner ordnar Bingospel tillsammans 
i hemmet eller när en mindre förening ordnar 
sådant spel internt bland medlemmarna. 

• Bingospel får alltså bara anordnas i slutet 
sällskap. Det är inte är antalet som deltar 
i bingon som räknas utan antalet som har 
möjlighet att delta. 

• Då lokala föreningars eller gårdsförening-
ars aktiviteter riktar sig till alla boende i ett 
område eller på en gård räknas inte dessa som 
slutna sällskap.

Detta gäller: 
Tillstånd för Bingospel för allmänheten ska sökas 
hos länsstyrelsen. Särskilda regler – och kostnader 
– finns för detta.

Lotteri
Den förening som vill 
anordna ett lotteri uppma-
nas ta del av regelverket för 
detta på lotteriinspektionens 
hemsida.

• Det är respektive kommun som ger tillstånd 
eller registrerar lotterier som sker inom en 
kommun och det är även kommunen som 
ansvarar för kontrollen.

• En ideell förening behöver inte ha tillstånd 
att anordna ett lotteri om detta sker i sam-
band med en tillställning inom ett avgränsat 
område. Då gäller vissa fastställda gränser för 
insatser och vinster.

• Även andra än ideella föreningar kan få 
anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i 
samband med mässor eller marknader. Kravet 
är då att insatserna och vinster är låga och att 
man bara kan vinna varor eller tjänster.

Detta gäller: 
Det är den Hyresgästförening  eller lokala hyres-
gästförening som vill arrangera ett lotteri som är 
skyldig att ta reda på om lotteriet är tillsynsplik-
tigt eller inte.
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