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Registrering och tillståndsgivning enligt lotterilagen - ändring i
lotteriförordningen
Regeringen beslöt den 18 maj 1989 att ändra 3 §
lotteriförordningen (1982:1012). Regeringen har i SFS 1989:274
(bilaga) meddelat de nya avgifter som beslutats för bland annat
registrering enligt §14. Förordningen träder i kraft den 15 juni
1989.
Den viktigaste förändringen för kommunerna är att nuvarande
avgift för bevis om registrering enligt 14 § sänks från 800 kr till
300 kr.
Vi beklagar att informationen till er kommer så sent. Det beror
på att vi i kontakter med civildepartementet ifrågasatt
förändringen och det snabba genomförandet och att
förordningen inte funnits klar i tryckt form.
Vi har inte fått gehör för våra synpunkter. Förordningen och de
nya avgifterna träder nu i kraft den 15 juni 1989. I brev till
civildepartementet (bilaga) har Kommunförbundet
sammanfattat de synpunkter som vi under de senaste veckorna
framfört.
Upplysningar
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Hugo Blom
på fritidssektionen, tfn: 08 - 772 44 02, och Håkan Torngren på
kommunalrättssektionen, tfn: 08 - 772 44 27.
Frågor om lotterilagen besvaras av Lotterinämnden, Tingshuset,
Trädgårdsgatan 15, 645 31 Strängnäs, tfn: 0152 - 165 40.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Allmän kommunalpolitik
Fritidssektionen
Hugo Blom

1989-06-09

Bilaga

Allmän Kommunalpolitik
Anna Hedborg/HÅ
Till Civildepartementet

Ändring i lotteriförordningen den 18/5 1989 med ikraftträdande
15/6 1989
Bakgrund
I januari 1989 tog kommunerna över ansvaret för registrering
och tilltåndsgivning enligt lotterilagen. Detta skedde med kort
varsel (riksdagsbeslut juni -88) och medförde en hel del problem
för kommuner och föreningar. Efter knappt 5 månader börjar
verksamheten nu emellertid fungera i de flesta kommuner.
Förutsättningar för det kommunala övertagandet
Ett kommunalt övertagande av lotteriärendena skulle inte
medföra ökade kostnader för kommunerna. Avgifterna skulle
täcka merarbetet. Många var tveksamma till om den ekvationen
skulle gå ihop men man organiserade och planerade jobbet
utifrån detta.
Problem som uppstått
Många små föreningar har tyckt att avgifterna är för höga. Mer
konkret handlar det om :
* 800 kr för en treårsregistrering
* 300 kr för ett enstaka lotteri och
* 3 % av omsättningen i kontrollantarvode
Det kan diskuteras både om det blivit dyrare och vad som
egentligen känns värst av de tre punkterna ovan, men kritiken
finns.
Kommunerna har för vana i det här landet att värna om
föreningarna och har inte lämnat kritiken utan åtgärder.
Trots att det bara gått knappt fem månader har många
kommuner åtgärdat situationen för små föreningar som har
begränsad omsättning på sina lotterier.
Till exempel införs avgiftsbefrielse för lotterier under en viss
omsättningsnivå, man hittar konstruktioner för befrielse från
kontrollantarvoden osv.
Efter att ha talat med minst 200 kommuner under senaste
halvåret är vår uppfattning
* att problemen för de små föreningarna löses snabbt och
enkelt i många kommuner men
* att vanliga föreningar som kontinuerligt har lotterier får
betala 800 kr för treårsperioden och kan acceptera den
utgiften
Vad innebär förändringen av lotteriförordningen som träder
ikraft den 15 juni?

Att sänka registreringsavgiften från 800 kr till 300 kr för alla
ändrar helt möjligheten att finansiera hanteringen av
lotterifrågorna i kommunerna. Även om inte Stockholms
kommun är något typiskt exempel har där anställts tre personer
för att klara hanteringen. Finansieringen sker med avgifter.
Även i medelstora kommuner har t ex halvtidstjänster avsatts
för lotteriärenden.
Problemen för de små föreningarna blir visserligen mindre men
kvarstår. Det är bättre att göra som kommunerna gör, dvs att
vid behov helt befria från avgifter. Också 300 kr kommer att
kännas oskäligt mycket ibland. Dessutom finns problemen med
kontrollantarvodet kvar som ofta är det man mest klagar på.
Slutligen kommer reaktioner från kommunerna att bli stark
bland annat för att man där inte generellt efterlyst lägre avgifter
utan större frihet för att själva bedöma avgifternas storlek.
Många kommer säkert också att ha svårt att tycka att 800 kr för
tre år för föreningar med många lotterier har varit dyrt.
Men framför allt handlar det nog om att staten efter fyra och en
halv månad går in och "rör till" hanteringen i ett läge när
kommunerna börjar lösa de problem som finns. Man avundas
inte de kommunala tjänstemän som ska ta "stormen" från alla
som under våren betalat 800 kr och får veta att avgiften nu
sänks.
Synpunkter inför framtiden
Kontakt borde ha tagits med kommunerna och
Kommunförbundet innan beslutet togs. En ändamålsenlig
ordning kunde t ex ha varit att kommunerna själva fått
bestämma om avgifterna och deras differentiering dock inom
högst de avgiftsramar som gäller idag.
Någon måste också informera kommunerna om vilka
förändringar som ska träda i kraft om en vecka och varför
förändringarna gjorts. Eftersom det under hela tiden sedan
hösten -88 varit Kommunförbundets uppgift att stå för
informationen borde vi åtminstone fått kännedom om beslutet
av er när det togs och inte en vecka senare genom våra
kontakter på lotterinämnden.
Med vänlig hälsning
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Allmän Kommunalpolitik
Anna Hedborg

